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 المقدمة

بعيد، وآذا التمايز سائرًا على وتيرة، وان شيوع آانت االقوام وال تزال النفرة بينها قائمة على قدم وساق من أمد 
آل هذه لم تؤلف بين الشعوب، وال ... الحضارة، والتعارف العلمي، وسهولة وسائط النقل المؤدي لألختالط وااللفة

دعت الى التقريب بينهم، ولم تزل الفروق باقية، والبغضاء سائدة فلم ترتفع الشحناء مما ولدته العصبية الباطلة، 
لنعرات المذمومة بحيث صارت ال ترتكز على ارادة خير االنسانية، والعمل لصالحها، أو تعاونها على هذه الحياة وا

 ...بتذليل صعابها

وهذه الفكرة يتخلل صفوفها مجموعات تدعو الى الفة أخرى هي االخوة المبدئية، والقوة الحزبية، ونرى أساسها 
وهذه ... وان اختلفت القوميات وتناءت االقطار... ي السلوك، وحب التآخياالشتراك في اآلراء للتعاون، والوحدة ف

أيضًا في تكاتف شديد، واتصال مكين وان آان الموضوع ال يراد به إال تطلب االصالح في ناحية معينة وتعديل 
 االمور المشهودة؛ وال تزال االمم في خطر من هذا العداء؛ والمبادي ضعيفة، وتقوية ناحيتها من... السلوك فيها خاصة

 ...وان الفروق والميزات مما نفر بين االقوام بعضها من بعض

والعرب لم يخرجوا من نطاق هذا بل آان فيهم ما يزيد، ووسائل العداء فيما بينهم آثيرة، يدعو اليها وضعهم وما هم 
والذي يتأهب لمثل هذه االمور ... يتكّون بينهم غالبًا الدنى حادث أو ألقل سبب... من غزو وغارة وقتال مستمر.. فيه

 ...يختلق، أو يوجد ما يدعو لتنفيذ رغبته والقيام بعمليته

بل التاريخ ... هذه الحالة نراها في آافة اوضاعهم الجاهلية، ووقائعهم المعروفة في ازمانهم الغابرة وامثلتها آثيرة جدًا
 هذه الحالة وجعلت اساسها احترام الشعوب والقبائل، فكان من نصيب االسالمية ان غيرت... طافح بها من هذا النوع

وجعلتها واسطة التعارف، ووقفتها عند حدودها، ودعت الى االسالم والتآلف، وحثت على الوفاء بالعهود، ولم تبرر 
فسيرت هؤالء نحو الطريقة المثلى، واالخوة ... نقض العهد بوجه، ومنعت من المفاجآت الحربية بال سبب صحيح

 ...أصلحت الحالة االجتماعية، وسيرت القوم نحو السيرة الالئقة... ، وازالة البغضاء من البينالعامة

ولما آان العرب اول من بدأت الدعوة فيهم بسبب تغلب البداوة عليهم لزم تسييرهم بمقتضى تلك الشريعة فقامت اوال 
منعت مما يضر بالفتها آالتنابز، وذآرالمعايب باصالح البيت وأرآانه، ثم امرت بالتقريب بين القبائل ومجاوريها، و

فمشى الكل من بدو وحضر على مرسومها باخالص ... وحرمت النفوس واالموال بل جعلتهما محترمين... والمثالب
في مراعاة سياسة موحدة مبناها المبدأ القويم واالخوة المبدئية، ورفعت الحواجز الرديئة من نعرة جاهلية، وعصبية 

 ...باطلة

من ثم آان لتعاليمه وقع قبول واذعان بين العرب، لما فيهم من االوصاف الفاضلة، النبيلة فزال العداء وذهب و
الخصام، وبقي الوضع القبائلي مدارًا للتعارف والتآلف فصاروا اخوانًا بعد ان آانوا اعداء مما لم تر البشرية مثله في 

 والوحدة صحيحة والغرض سام ال شائبة فيه للتحكم واالستعباد، الغاية شريفة،... عصورها السالفة والحاضرة معًا
 ...والعقيدة خالصة، والطريقة مثلى، واالدارة قويمة، ذلك ما مكنهم في االرض، وجعلهم الوارثين
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هذه الروحية مضت على سيرتها تلك مدة، وسّيرت االمم األخرى بمقتضى نهجها، ولكن لم تستمر على حالتها هذه 
انما أصابها رآود، واعتراها فتور في نشاطها الذي ولدته في حينه وحصل من األسباب ما دعا للخمول و... طويال

فتأسست البغضاء ثانية، وبشكل آخر، ... والعودة الى األوضاع السابقة، ومراعاة العرف الجاهلي، والنفرة القبائلية
وأسباب . حيد والوحدة فحلت الشحناء، وتمكن العداءورجعنا الى ما آنا عليه في جاهليتنا، من التنابز، ونسينا التو

 أودت باألمة، وأثرت في األمم األخرى المجاورة، ولألثر -آما يتراءى للناظر-التخريب على قلتها وتفاهة شأنها
وعلى آل تظهر هذه األوضاع في العشائر أآثر وأوضح، وهي أيضًا صفحة من موضوع حياة العرب ... السيئ حكمه
فمن الضروري دراسة أوضاع ... ، وثقافتهم، واجتماعهم ولها أثرها في مقدراتهم، وهم مجموعة آبرىفي إدارتهم

وبهذا نقف على احوالها في مختلف .. قبائل العرب قبل دخول االسالمية وبعدها في حاضرها وماضيها البعيد والقريب
ل نقصر البحث على قبائل العراق حبًا وال نوسع الموضوع ب... االزمان ونحصل على فكرة نأمل ان تكون صحيحة

 ...ونترك لالقطار االخرى نصيبها من البحث... في التوغل في دقائقه ليكون مستوفى

وهذا من أعوص المواضيع االجتماعية عندنا، وهو أحق باالهتمام، واولى بالبحث، وأن أهميته ال تقتصر على 
هذه من لوازم البحث وأرآانه ولكن تسيير الجماعة، وتوجيه المعرفة، او الوقوف على الحالة الحاضرة، وان آانت 

استقامتها مما يحتاج الى افتكارات عميقة، وقدرة علمية بل خبرة آاملة للتمكن من معرفة نواحي النقص، والوقوف 
او التردد على محط الفائدة تحقيقًا للغرض االجتماعي الذي ال يصح اهماله، أو التهاون به، وفوات المدة في التلّوم، 

 ...مما يؤخر في التقدم واالخذ منه بنصيب

وانما يهم ... وليس االمر من نوع المباحث الالذة أو السمر فحسب، أو المواضيع االدبية البحتة وان آانت ال تخلو منها
ابهم، القائمين بأمر القبائل واصالح شؤونهم ومالحظة نواحي ادارتهم، وتربيتهم، ورفاه حالتهم، وخصوماتهم، وآد

مما يجب ان يراعيه االجتماعي، أو ... بقصد تأسيس ثقافة سليمة، وآداب نافعة، وادارة صالحة... وتطوراتها وتقلباتها
من يعنيه صالح هذه المجموعة الكبرى بان ينظر الى آافة شؤونها، ووسائل اصالحها، وتنظيم جماعاتها، والطرق 

ت اليه باستطالع اآلراء من آل ناحية وصوب حتى تتكامل المعرفة ومن التي ترفع مستواها الى آخر ما يتحتم االلتفا
 ...ثم يعرف ما يستقر حسن االدارة عليه، وهناك تتأسس الحضارة

ومن المؤسف اننا لم يسبق لنا اشتغال بسعة في هذه المباحث،أو االفتكار بها وعرضها للنقد والتمحيص،وال استطلعنا 
...  اليه بعناية زائدة إال من نفر قليل ال تتناسب مباحثهم وأهمية هذا الموضوعاآلراء في موضوعها،او االلتفاف

 :ومشارب الناس،ومناحي آرائهم في تلقي موضوع العشائر مختلفة 

ويرغب في ... يتطلع الى ان يعرف مكانته من القبائل االخرى ليعين القربى ودرجتها، والعداء ومبلغه. البدوي) 1
ليه بصلة تبعًا لمقتضيات الغزو وما ماثل، أو لمن يصلح لمن يكون له آفوًا، أو لمن هو أعلى التقرب الى من يمّت ا

 ...منه باعتباره أصل نسبه الى غير ذلك من االعتبارات، أو رآونه الى ناحية الثأر وما يولد الخصام واالنتقام
 
م، وال يلتفت الى ما آان ينظر إليه يحاول االنتساب والقربى مجردة لمعرفة قومه الذين تشعب منه. الحضري) 2

 ...البدوي من تقوية تلك األواصر، واالستفادة منها للحروب والغزو، واثارة العداء، أو تأسيس الوالء وهكذا
 
وهو بعيد عن هذا آله ال يلتفت الى ما آان يهم أولئك، وإنما يتطلع الى ما يعين ناحية القوة والقدرة، . األجنبي) 3

 ...بيوت وعددها، ومقدار البنادق، وبيت الرياسة ليتفاهم معه، ويحاول أن يتبصر بالموالي والمعاديوالعصبية، وال
 

وإذا آان هناك ما . اختلفت وجهة النظر، وتباعدت نزعة البحث، وزال التقارب، وتناآرت المطالب في تمثيل الرغبات
من وقوع في غلط، وسقوط في -إذا تناولته اليد الغريبة-يدعو لالستفادة من ناحية االشتراك فهو قليل جدًا وهذا ال يخلو

هوة ال قرار لها، وقد ينال الوضع الحقيقي منها مسخًا وتشويهًا فيؤدي الى شيوع الخطأ، أو يتولد من تكراره واألخذ 
 ...به أن يعود الصحيح مغلوطًا فتعكس القضية أو تشوه

سسة على بيان الوضع الصحيح، وال يتيسر هذا اال بعد مراجعة وشتان بين هذه النظرات وبين النظرة الحقيقية المؤ
لنعّد المادة للباحث ... نصوص آثيرة، وتفكر عميق في الحالة، وتثبيت ما عليه العشائر في الماضي والحاضر

ة، وتلك إذا آانت العشائر بهذه الروحي: االجتماعي، أو المربي فنسأل أنفسنا بعد أن يتم العمل وتنتهي المباحث بقولنا
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 ةالمراجع التاريخي

غالب من بحث عن القبائل من آتاب العرب القدماء ذآروا تاريخهم القديم ولم يتعرضوا في األآثر الى حاالتهم 
فكأن القدماء هم المقصودون أصًال وأساسًا، أو من ناحية العالقة باالسالمية ورجال حديثها ... الحاضرة في أيامهم

فجاءت المباحث ناقصة، أو مبتورة غير موصولة، ومقصورة على ... وحملته أو آان اغفال ذلك مبتنيًا على معلوميته
وآذا معاصرونا فاتتهم أشياء آثيرة، ومواضيعهم تتعلق بأمور ال تخص ... عهد معين هو العهد السابق لإلسالمية

 ...النواحي المذآورة

 دون تمحيص وال ترٍو فوقعوا ذلك آله أدى أن يسلم أآثرنا المقاليد الى األجانب في بحوثهم، ويأخذوا عنهم ما آتبوه
مما جعلنا ... فكانت مشيتنا لحد اآلن غير مثمرة ألنها لم تكن ناشئة عن تتبعنا وال عن ثمرة جهودنا... في أغالطهم

نحترز ونراعي التروي في النقل، وأن نشير الى هذه األغالط التي شاعت على أيدي مؤلفينا ومن طريقهم، ليزول ما 
 ...حتها والجزم بهاعلق في األذهان من ص

رأينا الجم الغفير ممن زاولوا البحث ونقلوا أو عربوا حرصوا على السهولة فاستغنوا بهذه المراجع، وبكثرة المباحث 
ثم وقعوا بما وقع فيه أولئك، ... وشيوعها فاستهوتهم بسعتها والتفاتها الى مطالب اجتماعية، أخذوها عفوًا وبال تعب

ألنها زادت في الطين بّلة، . غم من الجهود المبذولة ال تستحق االطراء بل يتحتم نبذهاوجاءت آتاباتهم على الر
 ...وأوقعت في أوهام فاضحة على ما سيوضح عند ذآر القبائل وما لحق بعضها أو فروعها من أغالط

 
فصارت ... ض ألفاظهاوهذه نالها أيضًا من أيدي النساخ والكتاب ما شوه بع. والنصوص العربية هي معّولنا في الغالب

والمقابالت بين النصوص ... وذلك أنهم في عصورهم المنحطة عادوا ال يبالون بالعناية. تضارع آتب بعض األجانب
المختلفة أو الرجوع الى المخطوطات القديمة لمعرفة الفرق، ومراجعة الكتب العديدة في اللغة وفي األنساب خاصة 

 ... بقدر المستطاعمما يسهل تالفي النقص وإصالح الغلط

وفي بعض الكتب . مثًال فإنه غلط ناسخ قطعًا) المشتق(و ) المنتفق(بين ) العقد الفريد(وأقل األخطاء ما نراه في آتاب 
) عينيزة(الواصل من طريق األجانب، وعنزة القبيلة المشهورة و ) الدفير(القبيلة المعروفة وبين ) الضفير(الحديثة بين 

 ...أو في آتابات يراد بها أن يلتذ السامع.. يل في غلط األفكارومثل هذه يقال ما ق

راعينا األخذ عن القبائل مباشرة، ونبهنا الى ما وقع من غلط، وجل ما في الموضوع أن جعلنا نهجنا الترصد 
 واالسترابة حتى نستبين طريق الصواب بقدر االستطاعة، والتوقي حسب االمكان من االعتماد على آتب األجانب،

 ..ومن آتب أصحابنا إال بعد التمحيص والتدقيق الزائد على ما في ذلك من صعوبة

وال يفوتنا أن نشير الى أن الغرض ليس هو النقد المجرد، أو التنديد بالمؤلفين السابقين أو المعاصرين، وال الوقيعة 
 يتعمد الغلط، أو يكتب الباطل، أو ينقل باألجانب واالسترابة منهم فيما يكتبونه بال قيد أو شرط، فال أعتقد أن غالبهم

إال أن الغلط وصل اليهم على ... وإنما همهم العلم الصحيح، وقد تكبدوا المشاق في هذا السبيل وأفادوا آثيرًا. السخيف
وجل قصدنا مصروف ... أيدي جهال، أو أنهم لم يتمكنوا من النطق بوجه الصحة فكتبوا آما لفظوا، أو آما وصل اليهم

البيان الصحيح، وتعيين وجه االستفادة من هذه اآلثار للوصول الى ما نحاول بلوغه مع التنبيه الى ما وقعوا فيه الى 
قليلة المادة وال نكتفي بواحد منها إذ لم نجد -وإن آانت آثيرة-وغاية ما نقوله هنا أن المراجع التاريخية... للتجنب منه
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رة االسالمية وأثرها في النفوس والخالفة وما قامت به، والملوك أما آتب التاريخ فإنها آتبت لتدوين الحضا
وأما الحالة القبائلية فلم تتعرض لها إال أحيانًا، وبصورة ضئيلة جدًا ال تكشف عن حقيقة الوضع، وال هي ... ووقائعهم

 فلم تبال بالمألوف وافية بالغرض وآل ما بحثت عنه أنها دّونت أعمال الرجال الرسميين والوقائع الشاذة والغرائب
المعتاد وال اهتمت به بل قد نراها عديمة الفائدة فيما يتعلق بالعشائر آأن يقال تحارب فالن مع أمير العرب ولم يسمه 

والملحوظ أن آتب ... ولم يذآر أسماء قبائلهم... أو آما جاء في تاريخ المغول من أن الخليفة جهز أعراب البوادي
 في القبائل المعاصرة إال قليال ومع هذا نرى العصور التالية لم تستمر في البيان، ولم تدّون األنساب لم تعّرف بالصلة

التبدالت، وال عينت األفخاذ دائمًا ونجد العناء آل العناء في تعيين وقائع القبائل باستنطاق مؤرخين آثيرين وتقريب 
 ..النصوص التاريخية مع بعضها ليتيسر اإليضاح، وفي الغالب يمتنع

وخير معين لمعرفة العشائر آتب األنساب وآتب األدب وآتاب األغاني، والعقد الفريد، وأآثر الدواوين لمشاهير 
ومن أهم . الشعراء، وآتب التاريخ فإنها تذآر بعض المباحث عن قبيلة بقصد أو بدون قصد فيستفيد الباحث منها

ها، يبحث عنها أحيانًا فيوفي الموضوع حقه في نظرات المراجع ابن خلدون فإنه آان ذا عالقة بالقبائل واتصال ب
ومثله آتب ابن حجر سواء الدرر الكامنة أو أنباء الغمر في أبناء العمر فإنه . صادقة، وإيضاح نافع يصلح لالستفادة

 ...آاد يضارع ابن خلدون في طريقته

ئل الى االنحاء وال عّرف بتجوالتها، أو ما ومن هذه المراجع وغيرها ظهر لنا ان التاريخ لم يدّون آافة هجرات القبا
ولو -ذلك ما دعانا أن نفتش عما فيها من شعلة... أحدثوه من حرآة أو سير تاريخي ال لكل قبيلة وال بصورة عامة

ولما آان عملنا فرديًا فال يؤمل منه الكمال وإنما يتم بإضافة جهود اآلخرين وتأمالتهم ..  لنسير على نورها-ضئيلة
 ...تهم في الموضوع وابداء مالحظاتهم الوافية فيضاف ما فات، أو أهملوتتبعا

ومهما يكن فمراجعنا مؤلفات آثيرة نكتفي بوصف بعضها . أما الكتب الحديثة عن العشائر فإن فائدتها محدودة وقليلة
 ...مما يخص القبائل، والباقي يتعين بالنقل عنه في محله

 : لعراق أو بالقبائل بصورة عامةوهذه أشهر المراجع الخاصة بعشائر ا

  سبائك الذهب-1

إننا عثرنا على ضالتنا المنشودة في آتاب سبائك الذهب وهي معرفة الصلة بين القبائل ودرجة -ألول وهلة-آنا نظن
 ولكن لم يلبث أن خاب الظن، رأينا الكتاب قد مثل عصرًا قديمًا، وراعى أصال... االرتباط بين القديمة منها والحديثة

يرجع الى عهد بعيد، وهو تأليف الشيخ أبي الفوز محمد أمين بن أبي السعود محمد سعيد بن أبي البرآات عبد اهللا 
م أثناء رجوعه من مكة المكرمة في القصيم من ديار نجد 1831-ه1246الشهير بالسويدي وآان المؤلف قد توفى سنة 

ها آأن يذآر األصل ويفرع عنه ما حدث من فروع أو والكتاب مرتب بصورة مشجر على نحو الشجرة وتفرع أغصان
وهو مفيد من جهات عديدة ونافع في . الحمد هللا الذي خلق الخلق فاختار منهم العرب الخ: أوله.. أغصان آالشجرة

الى مشجر فهدم ) نهاية األرب في أنساب العرب(موضوعه، ويؤخذ على مؤلفه أنه حّول آتاب القلقشندي المسمى 
ر شكله مما أدى إلى نسبة آل قبيلة الى مشارآتها باللفظ من القبائل القديمة التي ال تعرف لها هذه الصلة وضعه، وغّي

... والقرابة وإنما آان لمجرد الموافقة باالسم، وفاتته عشائر آثيرة قديمة السكنى في العراق، أو حديثة النزوح إليه
وقد سبقه آثيرون في ترتيبه هذا، وآان األولى أن يرجع الى ... لقديمةلمجرد أنه لم يتمكن من إيجاد عالقة لها بالقبائل ا
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على ترتيب مخالف لترتيبه، وأسلوب مغاير السلوبه، وذلك بأن أوصل -نهاية األرب-أحببت أن أجعله: "قال المؤلف
 .اه..."زدت عليه آالمًا آثيرًاو... آخر القبائل بأوائلها، بخطوط تمتد من اآلباء إلى أبناءها

والمؤلف لم يستطع القيام بما رسمه، ولم يطق وصل العالقة بين العشائر في الماضي والحاضر، وآثير مما بينه غير 
 منه فإنه أوصلها بصلة غير 59 و58صحيح، أو مفقود الصلة ومقطوع ببطالنه آما نرى عن طيء في صحيفة 

فوظات القبائل ألنسابها تخالفه في آثير منها، ولم يبين عالقة خزاعة بالموجودين صحيحة، والمدونات التاريخية ومح
 .ولما رأى الحمداني لم يذآر شيئًا عن أصلها عدها من المتحيرة. اليوم، وهكذا في حرب وقبائل أخرى

 
 ليس 2717مة برقم ومن هذا الكتاب نسخة خطية من مكتبة المرحوم نعمان خير الدين اآللوسي من مكتبة األوقاف العا

 .م1864-ه1280طبع على الحجر في بغداد في أواخر شهر رمضان لسنة . فيها تاريخ ولكنها متقنة

والمؤلف من آل السويدي في بغداد األسرة التي لها مكانتها العلمية في الماضي من أيام الشيخ عبداهللا السويدي المتوفي 
ت الحاضر، ورجالها المعروفون اليوم األساتذة ناجي السويدي، م والسياسية والحقوقية في الوق1757-ه1170سنة 

وللكالم على ... وعارف، وتوفيق، والطبيب شاآر أوالد يوسف السويدي، وترجمة أسرته في المسك األذفر لآللوسي
 .هذه األسرة الشهيرة موطن غير هذا

  عنوان المجد في تاريخ بغداد والبصرة ونجد-2

م فلم يخرج به عمن سبقه، وإنما راعى 1883-ه1300صفر سنة 5يح الحيدري المتوفي في هذا التاريخ البراهيم فص
عين الطريقة تقريبًا، وأساسًا آان اعتماده على آتابين ال ثالث لهما وهما السبائك ونهاية األرب للقلقشندي بإضافة 

باعتبارها قبائل، أو عشائر لقبيلة واحدة بعض االختبارات الشخصية إال أنه يالم في أنه عّد بعض القبائل وبطونها معًا 
آما أنه راعى اللفظ فنسب الحديث من القبائل لمن له لفظ شبيه به عند القدماء آالسويدي فقد قال عن العبيد أنهم من 

ولست من الكرام بني العبيد والغلط ظاهر ومنشأوه ما جاء عنهم في : قضاعة وهم الذين قال فيهم األعشى حاآيًا
 من أن آثارهم باقية في برية سنجار من الجزيرة الفراتية آخرهم الضيزن وهم من أهل الحضر فظن أن التواريخ

وغاية ما يقال فيه انه لم . المراد من العبيد قبيلة العبيد المعروفة اليوم بعامل المكان والمشابهة باالسم، وأمثال ذلك آثير
نعم ... وآذا ما بين االفخاذ وفروعها، أو الطوائف ودرجة قرابتهايعين في الغالب الصالت، أو أنه لم يتمكن من ذلك، 

ال تستطيع أن تعد نفسها من أحد الجذمين القحطاني ) القبائل المتحيرة(ان بعض القبائل وإن آانت ال تزال تعتبر من 
 آسابقه لم يكن علميًا وإن والعدناني بسبب اشتهارها باسمها الحديث ونسيانها عالقتها القديمة، لكنها قليلة جدًا فالكتاب

 .آانت االستفادة منها غير محجودة على ما سيبين عند الكالم على القبائل

أما مواضيعه األخرى من بغداد والبصرة ونجد من عمارة جسور وأنهار وبيوت قديمة، ومشاهير رجال، فهي مهمة 
 .م1875-ه1286 وتتعلق بالقطر العراقي فال تكاد توجد في غيره وآان ختام تأليفه سنة

  نهاية االرب في معرفة انساب العرب-3

هذا الكتاب مرجع المؤلفين السابقين أو أصلهما وعليه عّوال، مرتب على حروف الهجاء وهو بمثابة دائرة معارف 
ذلك ما لقبائل العرب، ومبناه القبائل القديمة ولم يتعرض للحاضرة الى زمانه إال قليال، وغالبها يعود لمصر وما واالها 

دعا الى ارتكاب الغلط من جراء االعتماد عليه في البحث عن قبائل العراق إال من نقطة االشتراك، وقد وصفه 
الفه أبو العباس الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبداهللا القلقشندي النسابة المصري المتوفى سنة ... صاحب آشف الظنون

وفي صبح األعشى مباحث في األنساب )  الصبح المسفرضوء(ومختصره ) صبح األعشى(م وله آتاب 1419-ه821
مهمة آشفت عن غوامض آثيرة طبع آتاب النهاية ببغداد قبل االحتالل، والظاهر من مراجعة المخطوطة ان الكتاب 

 ...فيه نقص وطبع على نقصه
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انقرض بانقراض علمائه قد درس بترك مدارسة معالمه، و... لما آان العلم بقبائل العرب وأنسابهم: "وجاء في مقدمته
مع مسيس الحاجة اليه في آثير من المهمات، ودعاء الضرورة الى معرفته في الجليل من الوقائع ... من العصر االول

فشرعت في ... بتأليف آتاب في قبائل العرب والعلم بانسابها يجدد بعد الدرس رسومها... أحببت أن أخدم... والملمات
.  القبائل بقبيلة، وملحقًا آل فرع من الفروع الحادثة باصوله، مرتبًا له على حرف المعجموأصًال آل قبيلة من... ذلك

ثم ان هذا الكتاب وان آان جمع فاوعى وطمع في االستكثار فلم يكن بالقليل قنوعا، فانه لم يأت على ) الى ان قال(
االتيان عليه، ويعز على المتطلب قبائل العرب باسرها، ولم يتكفل على آثرة الجمع بحصرها، فان ذلك يتعذر 

 .اه.." الوصول اليه

وفي هذا ما يعين ان المؤلف انصف في مقاله وأؤيد قوله ان العشائر ال تحصى وأقول ان العراقية منها بعيدة عنه فال 
في وترجمة المؤلف مبسوطة في مقالة مذآورة ... يعّول عليه في البيان، وان آان يعد آمرجع لالستسقاء من معينه

 .أول الجلد الرابع من صبح األعشى

  القبائل العراقية-4

الخ .. الحمدهللا الذي أنشأ االنسان من نفس واحدة: أوله. م1883-ه1300للعالمة السيد مهدي القزويني المتوفى سنة 
لبطون وهذا ال يعّد تاريخًا للعشائر فانه سمى بعض القبائل ووقف عند ذلك، أو ذآر بعض ا. عندي نسخة خطية منه

للعشائر القريبة من سكناه والمتصل بها غالبًا واآتفى بنسبتها الى قبيلتها، ولم يحلل اسماء القبائل وارجاعها الى 
فهو في الحقيقة فهرس للقبائل، وله الفضل في انه حفظ بعض أسماء القبائل الصغرى .. اصولها األولى إال قليال جدًا

الحصول عليها بال آلفة مراجعة الكل فكان األولى أن يذآرها عند وفّرع بعض البطون عن األصل ولكن يصعب 
. وليس فيه مباحث خاصة بعادات القبائل وأوضاعها المختلفة وال يحتوي بيانات عن نفسياتها... الكالم على القبيلة

 ..وعلى آل ال يخلو من فوائد مهمة ومباحث قيمة

  عشائر اآللوسي-5

م فانه لم يدّون تاريخًا خاصًا بالعشائر 1924-ه1342 شوال سنة 4سي المتوفى في لالستاذ السيد محمود شكري اآللو
ويظهر من آتابته في هذا الموضوع . العراقية وانما ذآر في مسوّدة تاريخه بعض القبائل المهمة ونسبها الى أصولها

صورة آاملة أو لم يتمكن من انه آان عازمًا على تأليف واسع في موضوعه إال انه لم تساعده األيام على ابرازه ب
لذا يؤسف لعدم اتمامه ومع هذا ال يخلو من فائدة زيادة عما جاء في . االتصال بالعشائر والتجوال بينها واالختالط معها

تعرض فيه ) تاريخ نجد(وآتابه . فان أهم ما يدعو لالنتباه نسبة القبائل الى اصولها بقدر االمكان. الحيدري والسبائك
 نجد وهذه ذات صلة قريبة بالقبائل العراقية وبعضها لم تفقد تسميتها ولم يعدم اتصالها آما ان قسمًا من هذه للقبائل في

القبائل قد يكون في نجد والقسم اآلخر في العراق وسورية ولكنه مع هذا لم يتجاوز تعداد القبائل فلم يبحث بحوثًا 
 ..خاصة عنها

 وقد آتب فيه آثيرًا من القبائل وعّرف ببعضها ولكنه ال يقال انه اآمل بحثه أو .في حالة مسوّدة) تاريخ بغداد(وآتابه 
 ..أتم تعقيبه ما زال لم يخرج عن المسوّدة وما زال قد اآتفى بالتعداد

ولكن هذا ال يثبط عزمنا . وآان رحمه اهللا تعالى يشكو من قلة الوسائل ونقصان المصادر وهو الذي نشكو منه أيضًا
وأما أثره الخالد ... ليظهر المخفي وينجلي المبهم...  يمنع من تدقيق مؤلفه ووضعه موضع المناقشةعن البحث وال

فقد تكلم فيه على ما آان معروفًا من اخبارهم قبل االسالم وأيامهم ومشاهيرهم ) آتاب بلوغ االرب في احوال العرب(
م بما وصل اليه ولم يتعقب الموضوع الى اليوم وآان آالمه عن العرب عامة وعن اوضاعهم قبل االسال... وأديانهم

ولم يختص بحثه في عشائر العراق ولكنه مرجع مهم لمن يريد ان يتعقب األوضاع العربية في آافة مواطنها فهو 
 ...وهو أحد مراجعنا... آتاب جليل في موضوعه

 نبذة من تاريخ عرب العراق
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بين اورقة وبغداد وأطراف الشامية آتبها السيد جرجس حمدي الى رسالة في عشائر العراق المتفرقين في الجزيرة ما 
وبقيت في يد المسيو آويس . نائب القنصل الفرنسي في الالذقية، آان طلب اليه أن يؤلف رسالة في هذا الموضوع

فترجمها الى اللغة الفرنسية وطبعها في باريس عام ) هوار آليمان.م(قنصل فرنسة في دمشق وهذا أعارها الى 
م 1865 مارت سنة 19ه و1281 شوال 21م وهذا نص آتاب مؤلفها االصلي السيد جرجيس حمدي المؤرخ 1879
آنت أمرتني بتحرير نبذة عن تاريخ العرب المتفرقين اآلن في الجزيرة ما بين أورفة وبغداد وأطراف الشامية : "قال

ا الحين قد مّن اهللا علّي بالشفاء من األسقام وبهذ. وان اوجاعي واسقامي واشتغال افكاري آانت قد منعتني عن ذلك
فاخليت فكري مما فيه وطلبت المساعدة على ذلك من بعض االخوان وحررت هذه النبذة على قدر االمكان باللغة 

فالعبد ال زال عند خضم آرمكم غارقًا في . فالمرجو العفو عن التأخير. العربية الدارجة ليسهل فهمها على أي من آان
 .اه..."تقصيربحار ال

إن مترجم هذه الرسالة لم يتصرف باالعالم وإنما أوردها بلفظها العربي فادى واجب الصحة والتثبت آما أنه أشار الى 
ونظرًا الختصار هذه الرسالة ال . مراجع عن الموضوع وأقوال األوربيين عنه في مظانهم فخدم ابناء قومه خدمة ُجلّى

وانهم آانوا احياء حين تحرير الرسالة ... لماضي لبعض رؤساء القبائل ببيان اسمائهمتفيد العرب إال من ناحية ذآرى ا
 ...وآانت مواطنهم في المحل الفالني عندما نعلم انها تحولت الى موطن آخر

وأساسًا ان هذه الرسالة آتبت بناء على الرغبة االوربية ومناهجها في البحث عن العشائر فاقتصر على ذآر الشيوخ 
ساء واسم العشيرة وموطنها، وعدد بيوتها، وحالتها من نقطة المعيشة والسلطة وعالقتها بالحكومة وبالناس والرؤ

فلم ينظر الى أصل القبيلة، وتاريخ هجرتها، وعالقتها بالعشائر .. بصورة بسيطة جدًا ال تسمن وال تغني من جوع
ائر ضعيفة وقليلة، وهذه الرسالة آالكتب األخرى لمس فكانت محدودة المطالب، والفكرة المدونة عن العش... المجاورة

بل وغيرها من آتاب الغربيين فإنها آلها تقريبًا مضت على هذه السنن في تأليفها وإن آانت أشارت أحيانًا إلى بعض 
ير هذه وخ. األحوال التأريخية عرضًا، أو لم تتمكن منه تمامًا وإنما اآتفت بالنبذة اليسيرة عن الماضي القريب ومضت

 ...المؤلفات من اوردت اسم القبيلة بالحروف العربية آما فعلت المس بل

  آتاب االشتقاق-7

وفيه تحليل ). 1(م933-ه321المتوفى سنة ) بابن دريد(في أنساب العرب للشيخ أبي بكر محمد بن الحسن المعروف 
لم في مطالب جليلة عن القبائل ال يستغني عنها أللفاظ القبائل وتعرض لرجالها الى أيامه، والكتاب عظيم الفائدة، ويتك

الحمد لمن فتق العقول : أوله. م في غوتنجن باعتناء المستشرق فرديناند وستنفلد1854طبع في مجلد واحد سنة ... أحد
ع وفيه رّد على الطاعنين في أسماء القبائل واشتقاقها وآونها ال أصل لها يرج. الخ... بمعرفته، واطلق االلسن بحمده

وليتنا وصل الينا ما يتمم مباحثه . اليه فجعل آتابه جوابًا ألمثال هؤالء الذين ال يخلو منهم عصر، وهم أعداء العرب
 ...وما آان من نوعها فننجو من عناء آبير

  األنساب-8

يمة وفيه مباحث عم. م1167-ه562وهو أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور المروزي المتوفى سنة . للسمعاني
الفائدة عن العرب ومشاهدات خاصة ال يتيسر العثور عليها في آتاب، والنقول المذآورة عنه خالل هذا الكتاب تعين 

فال يستغنى عنه بوجه، طبع ... قيمته العشائرية فقد سبق غيره في االيضاح ممزوجًا بما عاينه أو رآه ونقله عن غيره
 عليها مغلوطة، وخطوطها مختلفة وهي سقيمة جدًا مع اني رأيت في م إال ان النسخة المطبوع1912على الحجر سنة 

 .استانبول نسخًا منه آاملة وصالحة للطبع، والحاجة اليها متوفرة الحتوائها على معارف نافعة ومهمة جدًا

ق والملحوظ ان المؤلف قلب تاريخ البغدادي الى األنساب وزاد عليه من جهة واختصره من اخرى فابرزه بوضع الئ
 ...ومقبول

  شمس العلوم ودواء آالم العرب من الكلوم-9
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سلك فيه مسلكًا غريبًا، . م1178-ه573في اللغة ثمانية عشر جزءًا لنشوان بن سعيد الحميري اليماني المتوفى سنة 
 اختصره ثم. يذآر فيه الكلمة من اللغة فان آان لها نفع من جهة ذآره، وذآر في آل مادة أبواب الكلمة واستعماالتها

... أما بعد حمد اهللا مستحق الحمد) ضياء العلوم(وأول ) ضياء العلوم في مختصر شمس العلوم(ابنه في جزئين وسماه 
وقد طبعت بعض منتخبات منه . آذا في آشف الظنون والظاهر ان صاحب الكشف رأى المختصر ولم ير األصل. الخ

خاصة القبائل القحطانية النجار، فانه من المراجع القيمة وقد تتعلق باخبار اليمن وهي مفيدة في مباحث العشائر و
فهو من ... والمهم فيه انه متأخر عن آثير من آتب األنساب والقبائل... استعنا به في أمور آثيرة اليضاح بعض القبائل

 ...مهمات المراجع

  قبائل العرب في مصر-10

وفيه ما يفيد في معرفة انتشار القبائل العربية، ونرى أقسام ظهر منه الجزء األول ويخص القبائل التي توطنت مصر، 
القبيلة الواحدة قد مالت من الجزيرة الى أنحاء مختلفة، ونشاهد قبائل العراق تشترك في تجواالتها هذه وقبائل مصر 

لم لمؤلفه في حتى في بعض فروعها على ما سيجيء الكالم عليه في محله، والكتاب مهم من هذه الناحية وإن آنا ال نس
والمؤلف راجع آتبًا عديدة، ومصادر ... تفريعه القبائل وبيان أصولها فال يقال أن لخمًا من طيء، وأن جذامًا منها

 ...وافرة ولم يجد في غير آتب األجانب ما يبرد غلته وإن آان ليس لهم أصل يؤيده، أو يدعوه للقبول

  القصد واألمم في التعريف بأصول أنساب العرب-11

م والمؤلف من رجال التاريخ 1071-ه463للشيخ أبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي المتوفى سنة : والعجم
، واألنساب )جامع أصول العلم وفضله(، والفقه والحديث وتاريخها في )االستيعاب(وخاصة تاريخ الصحابة وله فيه 

 ...ومؤلفاته نافعة جدًا.. حديثوله التمهيد من أجل اآلثار في تاريخ الفقه وال. وهو هذا

وآتابه هذا في بيان أصول القبائل وانتشارها، واآلراء الشائعة فيها، وعالقاتها باألقوام المجاورة للعرب ودرجة 
طبع بمطبعة السعادة ... وهو على صغر حجمه قيم ونافع جدًا فهو خالصة األقوال المعروفة الى أيامه... اختالطها

 .م1932-ه1350بالقاهرة سنة 

  االنباه على قبائل الرواه-12

طبع مع القصد واألمم، واالرتباط شديد بين هذه . وهذا هو المدخل لكتابة االستيعاب. البن عبد البر المذآور سابقًا
والملحوظ في هذه أن المؤلف اعتمد على أمهات آتب األنساب وأيام العرب مما ال يزال أآثرها . الرسالة والتي قبلها

 : أو غير معروفمجهوًال

 . آتاب أبي بكر محمد بن اسحاق-1

 .أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي "-2

 .أبي عبيدة معمر بن المثنى "-3

 "-4 .محمد بن عبيدة بن سليمان

 .محمد بن حبيب "-5

 .أبي عبداهللا أحمد بن محمد بن عبيد العدوي في نسب قريش "-6

 .شالزبير بن بكار في نسب قري "-7
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 .عمه مصعب بن عبداهللا الزبيري في نسب قريش أيضًا "-8

 .علي بن عبد العزيز الجرجاني "-9

 .عبدالملك بن حبيب األندلسي "-10

وقد ذآر المؤلف شيئًا مهمًا من الحديث واآلثار ونوادر اقتطفها من آتب أهل األخبار، واختار من ذلك عيونه، وما 
والحق انه . دب والكمال معرفته واالنتساب إليه آما قال المؤلف في مقدمتهيحب الوقوف عليه مما يجمل بأهل األ

 ..آتاب جليل

  نسب عدنان وقحطان-13

وهذه من الرسائل النافعة التي آتبت في األنساب على . م899-ه285ألبي العباس محمد بن يزيد المبرد المتوفى سنة 
ومن ثم تعينت غالب الصالت به .  تفرع منها باوجز عبارةصغر حجمها وقلة مادتها فانها عرفت باصول القبائل وما

وال يخلو من بيان الفروع وطريقة تشعبها في غالب أوضاعه والكتاب جامع ومختصر أو قل هو متن في األنساب 
واف ومفيد الفائدة الحسنة، وجامع الغرض وال نريد أن نحقق األنساب أو أن نكون نسابين وإنما نريد أن نعين 

ورابطة النسب يعول ...  من هذه الناحية لنجعلها تمهيدًا لمباحثنا في العشائر واالتصاالت االجتماعية فيهااألوضاع
.. وهكذا. فهي تفسر زواجه، وتقرر عرفه، وتعين وضع الحرب. عليها البدوي آثيرًا وهي أساس أعماله االجتماعية

 ..فسّد فراغًا وثلمة آبيرة) م1936-ه1354سنة (بمصرطبع حديثًا في مطبعة لجنة التأليف والترجمة نشرته اللجنة 

  الجوهر المكنون في القبائل والبطون-14

م وهو من الكتب الجامعة في 1192-ه588للشريف أبي البرآات حسن بن محمد الجواني النسابة المتوفى سنة 
وهذا .  بوجوده الكاتب األديباألنساب، اتقن صاحبه أصولها، وأورد فيه من األنساب ما ينتفع به اللبيب، ويستغني

أتقن : "وفيه قال النويري... رأينا مختصره في آتاب نهاية االرب للنويري، وفيه مباحث جليلة ونافعة ومؤلفه عمدة
وسماه . اه..."أصولها ، وحرر فصولها، وأورد فيها من األنساب ما ينتفع به اللبيب، ويستغني بوجوده الكاتب األريب

ومنه نسخة .. شريف نقيب النقباء أبي البرآات ابن أسعد بن علي بن معمر الحسيني الجّواني النسابةالنويري بالسيد ال
 ).مصورة(في دار الكتب المصرية مخطوطة وأخرى فوتوغرافية 

  تاريخ العرب قبل اإلسالم-15

دًا لم يزاحمه غيره لجرجي زيدان صاحب الهالل الكاتب المشهور وهو من أنفس آثاره القيمة في موضوعه، وآان مفر
فإن موضوعه لم يتعلق بالعشائر . وهذا يقال فيه ما قيل في آتاب المرحوم االستاذ شكري اآللوسي... الى أيام قريبة منا

ومثله آتابه في . وفوائده عظيمة وعميقة.. وحدها، وال يخص مكانها في قطر، وتاريخ تقلبها فيه، وتيار هجرتها اليه
فقد درس ... وعلى آل ال يستغني عنهما باحث أو متتبع...  وهذا موضوعه أقرب لمباحثنا..أنساب العرب القدماء

... العرب دراسة ال يستهان بها، وبذل جهودًا قهارة في احياء ذآر العرب باستنطاق مختلف اآلثار فكان األول في بابه
 المادة أّخر من ظهور المجلد الثاني ولعل ضيق... ويهمنا من تاريخ العرب قبل االسالم ما يخص قبائل عرب العراق

 .واألول مطبوع في مصر ومتداول... منه

  آتاب عشائر العرب-16

للشيخ محمد ابن حمد البسام التميمي المتوفى في مكة بالوباء ) آتاب الدرر المفاخر في أخبار العرب األواخر(ويسمى 
ًا عن نحو مائة سنة، وجّد محمد بن عبداهللا بن عبد وهو والد حمد المتوفى قبل سبع سنوات تقريب. م1831-ه1246سنة 

 شباط سنة 12-ه1353 ذي القعدة سنة 10واألخير محمد بن عبداهللا قد توفي في . الرحمن ابن المؤلف محمد المذآور
 .م1935
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، والكتاب تكلم فيه مؤلفه عن عشائر العرب جمعاء في مختلف األنحاء في نجد والحجاز واليمن والعراق والجزيرة
وهو مهم في موضوع عشائر العراق إال أن مباحثه موجزة، وفي بعضها تفصيل قليل، دّون الرجل ما وصل إليه 

الحمد هللا المتفرد بايجاد : "أوله. علمه، وذآر عشائر عديدة في العراق، ووصفها بما فيها من سجايا، ولم يعد الصواب
في، وأمال هذاء سوالفي بعض األصدقاء من أولي األدب لضم وبعد فقد هز معاط: "وجاء في مقدمته. اه"الخ. األنواع

شمل المتأخرين من قبائل العرب فوصلت له جناح األمل، ووافقته في اقتراحه مسابق القول بالعمل، وسأذآر ما جّد 
اسمه، وأحيي ما درس في الغابرين رسمه، وأوجز في تشخيصهم وتعيينهم، واصرف بنات فكري لتوضيحهم 

ع اني في تلك األيام السعيدة الداعية لهذا المرام وتسويده مشغول البديهة من غير بكم، وموآل بجزء من وتنبيههم، م
ولغة الكتاب قريبة من العامية، وآالمه موجز جدًا، خصوصًا في القبائل العراقية، إال أنه ال يخلو . اه"الخ. أجزاء الحكم

لفه آتبه بناء على رغبة المقيم البريطاني المستر ريج وآان مؤ... من فائدة، وفيه وصف لطيف لبعض العشائر
وهذا آانت . واقتراحه، فاهداه له، وفيه بيان واف عن طلب المقيم المومى إليه ومنه نسخة في المتحفة البريطانية

ء سياسة حكومته االطالع على خبايا هذا المحيط ومعرفة أحواله، فلم يقف عند العشائر وإنما آتب عن العراق الشي
الكثير، وأوعز إلى آخر أن يتجول في آافة األرجاء العراقية، ويدّون مشاهداته، فقام بهذه الخدمة فكتب رحلة فارسية 

وهذا الكاتب اسمه عبداهللا المنشي البغدادي، وقد عربت هذه الرحلة الى العربية، وعندي . مختصرة طبق المراد
 .النسخة األصلية الفارسية أيضًا

  آتب أخرى-17

لعهد المغول وما يليه من العصور الى احتالل بغداد فإنها جامعة لمطالب مهمة ) تاريخ العراق(دا ما ذآر مراجع وع
وهناك مراجع أخرى ذآرت في بطون ... وهنا تلخيص واجمال لتلك المباحث من جهة وسعة من اخرى. عن العشائر

وف نعين النقل عنها في محله ونصّرح به في وقته الكتب واألوراق بصورة مشتتة ال نرى عائدة في بيانها اآلن وس
 ...فنسب آل قول لقائله

أما آتب األدب والتواريخ العامة السابقة لعهد المغول فإنها آثيرة جدًا وال طريق الستقصاء مباحثها هنا وإنما يأتي 
 ..وآذا الكتب العصرية. النقل عنها في حينه

 

 أصل العرب

والمشهور أن . اضية ان العرب من األقوام السامية آغيرهم من األراميين والعبرانيينالفكرة السائدة في العصور الم
اصلهم األصيل من العراق فكانت لغتهم السريانية وبها آانوا يتفاهمون ثم تبلبلت األلسن وتغيرت األلفاظ وماج الناس 

ولم .  األطراف ومنهم العرببعضهم في بعض فنطقت آل طائفة منهم بلغة وخرجوا من أرض العراق وانتشروا في
ومن ثم توزعت ... ومن هؤالء تكّون الكلدانيون واآلثوريون وسائر النبط... يبق في العراق سوى ولد أرفخشد

 .وذريته وسائر من رآب الفلك معه فصارت آل بقعة لواحد) ع(األرضون بين أوالد نوح 

غيرهم ومنهم انتقلت الى علماء العرب وأساسها آتبهم وهذه الفكرة وصلت من العراق وعلى يد علماءه وهم السريان و
والمعّول عليه تاريخيًا وواقعيًا بالنظر . وقد عارضتها آراء أخرى.. الدينية ممزوجة بمعلوماتهم وآراء رجالهم

للمجاري التاريخية والهجرات ان العرب أصل الساميين والهجرة آانت من أرض العرب الى العراق وسورية ومصر 
 ...والعصور المتأخرة...  األحيان سواء في أقدم العصور وأقصى التواريخ أو في األيام اإلسالميةفي بعض

 
... وهذا مما ثبت اللغة بأشكالها السامية المعروفة من آلدانية وآثورية وعبرية فأدى إلى أن يعرف آل فريق بلغته

ولم تستقر في اللغة ... ها لغات وتولدت ألفاظ جديدةفالعربية نالت تطوراتها ولم تثبت بشكلها المعروف بان اندثرت من
وأما العامية المشتقة منها واللغات األخرى ... الفصحى إال بظهور اإلسالمية فسجلت هذا الوضع بسبب القرآن الكريم

أو اللهجات المعاصرة لها في سائر األنحاء فقد عرض لها بعض التبدل مما أبعدها عن الفصحى، أو حافظت على 
ها األصلي وأثرت تأثيرها من جراء االختالط مع أهل الفصحى بالرغم من المباينة أو المخالفة في حينها التي وضع

فاللغات الشائعة آنئذ قد نالت شيوعًا في األنحاء فاآتسبت اللغة ... أوجدت المتضادات، والمشترآان، أو المترادفات
 ...والظواهر أمثال ذلك من أآبر األدلة على التحوالت التاريخية... العامية أو الشائعة أوضاعها المشاهدة في هذه األيام
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أما القول بان أصل العرب من الحبشة فهذا مما ال يعّول عليه ولم تؤيده البراهين الصحيحة وإنما منشأه الهجرة الى 
مختلط في لغتهم دعا فحصلوا على شكل ... مصر وتلك األطراف ثم االندماج في األهلين وتغلب اللغة العربية بتبديل

فالخطأ جاء من هذه . القائلين الى االقتناع بهذا الرأي فقيل ان الحبشة أصل العربية وان اصل العرب من هؤالء
مما ال يحقق أصل العنصرية واشتقاقها، فالتمسك باللغة الثبات العنصرية يؤدي الى أغالط ... المشابهة أو المقاربة

ولذا يقال عن الحادثات التاريخية ... دنية وأوصاف العرب األساسية تنافي هذه الدعوةوالتشكالت الب... آبرى مثل هذه
فهم ... المشاهدة في أقدم العصور المؤآدة ان سكان العراق آانوا أقوامًا متخالفين، متباعدين عن األقوام السامية

نئذ شاعت لغتهم وتدونت في أقدم وحي... السمريون والكوشيون واألآديون فجاء الكلدانيون واألثوريون فأزاحوهم
أزمانها وأصلهم من جزيرة العرب وال نجد في اللغات المجاورة في أطرافهم من تصلح للمقابلة، والمقاربة سوى 

فلم يكن هؤالء أصل سكان العرب ليكون العرب ... فهم عرب ويعّد تثبيت لغتهم أول تدوين في اللغة العربية.. العربية
 ..قد تفرعوا عنهم

وأنهم تدافعوا هناك بسبب الهجرات القديمة وتبلبلت ) ع(ن المحتمل أن يقال ان أصل العراقيين آانوا من أوالد نوحوم
.. لغاتهم بداعي االختالط والتغلب على العنصر السامي وتكاثرهم عليه فجلوهم عن العراق ودفعوهم، ثم أعادوا الكرة

وإن آان نطق به مشاهير المؤرخين متابعة للنصوص .. وجودةوهذا لم يعرف لحد اآلن في النصوص التاريخية الم
 ...وعقليات أقوامها في تفسير الخلقة وانتشار الناس في هذه األرض... الدينية وتفسيراتها

ومهما يكن من اآلراء فإننا نرى الجزيرة منشأ العرب وان غالب العراقيين منها آما هو مؤيد باألدلة المارة وبما 
ولنعّدد األقوام العربية القديمة آما ... التوقف عن قبول سائر األفكار ما دامت أدلتها ضعيفة في نظرناهذا مع . سيجيء

  .جاء في تواريخنا باجمال وسرعة نظرًا للعالقة التي ال تنفك عن موضوع العشائر

 العرب البائدة

 واضافات ونظرًا لبعد العهد عاد هؤالء لم يعرف عنهم اال أسماؤهم وبعض األخبار، وفيها ما هو ممزوج بخرافات
 ...القطع في أخبارهم غير ممكن

) اللغة العربية) (ع(قال مؤرخونا بعد تبلبل األلسن والتوزع في األطراف آان نصيب أوالد ارم بن سام بن نوح 
صل سكان وهؤالء هاجروا الى جزيرة العرب على الرأي األول المستند الى التوراة وشراحها، أو أنهم آانوا في األ

آما عليه ) العرب العاربة(وتسمى أيضًا ) العرب البائدة(ومهما آان فيقال انه من أوالد ارم تألفت ... جزيرة العرب
أيضًا وفي الحقيقة ال يدرى ) العرب األولى(ويقال لهؤالء . فصار آل واحد من هؤالء جد قبيلة. أهل األنساب وغيرهم

حادثة وقعت بعد أن تكّون أوالد -آما يظهر من النصوص التاريخية-لتسمية بعربوإنما ا. ما آان يدعى به هؤالء القوم
العرب ضد العجم، من أعرب عن نفسه أي أوضح عنها، وأعرب في آالمه أي فصح : يعرب، أو آما يقول النسابة

 الذين تحولت الخ وقالوا عن العرب العاربة عاد وثمود في الدهر األول وهم. فيه، ومن هذا األيم تعرب عن نفسها
الخ وهذه قبائلهم . ألسنتهم الى العربية حيث تبلبلت األلسن، تبلبل منهم عاد وثمود وطسم وجديس قبائل درجوا

 :المعروفة

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

 ).ع(ونبيهم صالح. أقامت بين الشام والحجاز.  ثمود-2

آان لهم ملك . آانوا باليمامة وهم ولد طسم بن الوذ بن سام: وقال نشوان الحميري. ننزلوا عمان والبحري.  طسم-3
جبار يقال له عمليق تصرف بقومه تصرفًا غير الئق فقتلته جديس هو وقومه فاستصرخ واحد منهم يقال له رياح 

 ..حسان بن اسعد تبع فسار اليهم فقتلهم حتى افناهم

 .يءحلوا بين الطائف وجبلي ط.  صحار-4

.  جاسم-5 .توطنت ما بين الحرم الى سفوان
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 .اقاموا فيما وراء الرمل في البالد التي تعرف بهذا االسم.  وبار-6

وبار اسم أرض آانت لعاد في مشارق اليمن وهي اليوم مفازة ال يسلكها احد النقطاع الماء، : قال نشوان الحميري
 ...آانت ألهل الرس وهم امة من ولد قحطانيوجد بها قصور قد آستها الريح بالرمل ويقال انها 

بن ارم ابن سام وهم اخوة ثمود واليمامة المرأة المعروفة ) عابر(وهم ولد جديس بن غاثر . سكنوا اليمامة.  جديس-7
قد عينا ) الدينوري(ان الطبري ومثله صاحب األخبار الطوال ... والخبارها في هذا الحادث قصة. في قوة نظرها منهم

 .هذه القبائل من الجزيرةمواقع 

والملحوظ ان هذه القبائل المنقرضة هي القبائل الكبرى المعروفة ولم يعلم عن الصغرى، والتي لم تكن لها عالقة أو 
وسيتبين للقارئ ان بعض القبائل من ... وهذه تاريخها غامض جدًا، والتتبعات متضاربة في شأنها.. ذآر على األلسن

  ...بقاياها معلومة على ما هو شائع وإن آانت نسيت اسمها األصلي أو تناستهالعرب البائدة ال تزال 

 العرب المتعربة

 )العرب القحطانية(

ويقال ان قومًا من الساميين من ولد ارفخشد أخى ارم جاؤوا من العراق فتعلموا العربية وهم . حلت هذه محل األولى
 ). ع(عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح أيضًا فقحطان بن ) يقطان(قحطان وأوالده ويقال له 

 
وهؤالء القحطانيون محوا البقية الباقية من العرب األولى وأهلكوهم ) ع(فالغ أخو قحطان وهو جد إبراهيم : وقالوا

 والمنقول عن ابن الشرية. حربًا وورثوا لغتهم تعلموها ممن اتصلوا به وآانت امهم عربية فتكلموا جميعًا بلسان أمهم
 .وهناك صفت لهم األرض. ان الذين آان قد خرج الى اليمن يعرب بن قحطان وآان اآبر اخوانه سنًا

وفي أصل القحطانية أقوال آثيرة، ونظرًا لبعد العهد ال تعرف العرب عنهم إال االجمال وهو ان العرب شطر آبير 
له باسماعيل أو عدم اتصاله، وتعداد وأما نسبة قحطان واتصا. منهم من ولد قحطان وشطر اآلخر من عدنان وآفى

ومن أشهر األقوال ما ذآر أعاله والبعض انه ابن ارم بن سام، ومنهم من يقول . اجداده وما ماثل ما ال يقوم عليه دليل
.. الى آخر ما هناك من األقوال.. انه منسوب الى اسماعيل، ومنهم من يميل الى انه ابن هود وقد جاء في شعر المتنبي

والعرب مهما آان من االختالف ال تعرف سوى الجذم القحطاني والجذم . يل في آتاب االنباه على قبائل الرواهوالتفص
) بالعرب القحطانية(والقبائل المتكونة أخيرًا من هؤالء نشأوا من أوالد قحطان وابنه يعرب وسميت جميعها . العدناني

 :أوالد قحطان

 . يعرب-1

 . جرهم-2

 . المعتمد-3

 .تلمس الم-4

 . عاصم-5

 . منيع-6

 . القطامي-7
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 . عاصي-8

 . حمير-9

وهو غيره آما . إن حمير هو ابن سبأ بن يشجب بن يعرب المذآور-غير صاحب األخبار الطوال-وقد ذآر المؤرخون
ثم ان هؤالء تكاثروا بأرض اليمن وملكوا عليهم سبأ بن يشجب بن يعرب ابن قحطان ثم ... يظهر من عمود النسب

ملوك آثيرون ) 2(ثم ملك اليمن. في هذا العصر) ع(وآان اسماعيل .  حمير بن سبأ وهذا جعل ابنه آهالن وزيرهوّلوا
وما أصدق ما قاله الطبري في هذا . من آل قحطان توالوا على الملك وآان يبالغ في سعة ملكهم وعظم سلطانهم

 علم التاريخ بهم إذ لم يكن لهم ملك متصل في الموضوع عن اليمن وآذا سائر األمم من انه غير ممكن الوصول الى
وقد آان لليمن ملوك لهم ملك غير انه آان غير متصل وإنما آان يكون منهم الواحد بعد اآلخر ... قديم األيام وحديثه

م وبين األول واآلخر فترات طويلة ال يقف على مبلغها العلماء لقلة عنايتهم بها وبمبلغ عمر األول منهم واآلخر إذ ل
يكن من األمر الدائم فإن دام منه شيء فإنما يدوم لمن دام له منهم بأنه عامل لغيره في الموضع الذي هو به ال يملك 

فلم يزل ذلك دائمًا لهم من عهد اردشير بن بابكان الى ان قتل آسرى أبرويز )... آلل نصر(بنفسه وذلك آدوامه 
وعلى آل وفي أيام القحطانية تكاثر العدنانيون من ذرية اسماعيل ) 2.(النعمان فنقل عنهم الى اياس بن قبيصة الطائي

 ).ع(

ومن ملوآهم التبابعة، توالى ملوآهم الى ان . وسيل العرم) ع(ومن أشهر حوادث القحطانية قصة بلقيس مع سليمان 
الفرس على اليمن ثم استعادوا الملك بنصرة من الفرس، ثم حكم . تملك الحبشة عليهم فانتزعوها من ملكها ذي نواس

 .وآان حاآمها أيام العهد اإلسالمي باذان. الى ان ظهر اإلسالم

 .وقضاعة) األسد(والقبائل القحطانية آثيرة ومنها طيء ولخم ومذحج وهمدان واألزد 

ومن هؤالء وغيرهم انتشرت جماعات في األطراف استولت على بعض األقطار العربية آالبحرين والحجاز ومنهم 
ويعزى أول تفرق اليهم آان ... ى العراق واريافها فتكونت منهم إمارات من آل نصر اللخميين وغيرهممن مال ال

 .والتفصيل في اليعقوبي... بسبب سيل العرم

وال زال شطر آبير من العرب متكونًا منهم، وأآثر قبائل العراق اليوم منهم، ومنهم قبائل آبرى أيضًا في غير 
 ...وال تزال منتشرة في جزيرة العرب وسورية ومصر.. ًاال تكاد تحصى عد.. العراق

 العرب المستعربة

 )العرب العدنانية(

فلما توفي غلبت جرهم ) نابت(فإنه آان قد ترك أوالدًا آثيرين وآانت أمور مكة بيد ابنه ) ع(وهؤالء من ولد اسماعيل 
 القطر فيما بين آاظمة وغمر ذي آندة بأهله وماله يتتبع مواقع) قيذر(على البيت والحرم فخرج ابنه اآلخر 

وفي خالل هذه . وما الى تلك األرضين حتى آثر ولده وانتشروا في جميع أرض تهامة والحجاز ونجد. والشعثمين
ومن معه ) لحي(المدة واثر حادثة سيل العرم انفصل عن جماعة األزد فريق منهم، عمرو بن ربيعة المعروف ب

وإن عمرو بن لحي أزاح جرهم وولي أمر مكة .  فصار قوم الى عمان وآخرون الى الشامفانتشروا بالحجاز وما واالها
ومن هؤالء تكونت بطون آثيرة وعلى آل قد أزاحوا جرهم .. وآان أمير خزاعة فبقيت االمارة في أيدي قبيلة خزاعة

) ع(من ساللة اسماعيل ولم تمض مدة حتى جاءت النوبة الى أوالد معد بن عدنان ) ع(باتفاق مع ذرية اسماعيل 
 ..فتكاثروا وتكونت منهم قبائل أسد، وآنانة، وربيعة وتميم، وعنزة، وأياد، وأنمار، ومضر، وغيرها

 
وتنازع النساب في أياد وأنمار فمنهم من ) ع(ومن هؤالء مضر وربيعة هما الصريحان من ولد اسماعيل بن ابراهيم 

بالعرب (ومن ثم سّموا .... الباقون إما من ربيعة أو من عدنان قطعًاعّدهم من نزار ومنهم من اعتبرهم من قحطان و
 ).العرب القحطانية(آما ان عرب اليمن من قحطان قيل لهم ) العدنانية
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وقف العلماء عند عدنان ولم يقطعوا في سلسلة نسب آباءه وأجداده الى اسماعيل فقد اختلفوا في ذلك اختالفًا آبيرًا جدًا 
وفي الحقيقة ال يقوم دليل ) آذب النسابون: (وعند التجاوز قالوا) ع(على أن عدنان من ذرية اسماعيل إال أنهم أجمعوا 

 ...على عّد األنساب والمعرفة في هذا اجمالية، وهي المعّول عليها

ائل الرواه والتفصيل في آتاب االنباه على قب. وال يهمنا إيراد ما قيل في آباء العدنانيين وسرد االختالفات في انسابها
 .وغيره واألآثر ممن يرغب في اإليضاح يرآن الى قصيدة أبي العباس عبداهللا بن محمد الناشي في الكتاب المذآور

 
من العدنانية، أو المعدية، أو ) ع(والتساهل ظاهر في التسمية للقبائل المتفرعة، أو الناجمة من أصل اسماعيل 

  . المستعربة أو االسماعيليةالنزارية، أو المضرية، وآلها تعني القبائل

 اختالط العدنانية

 والقحطانية

ثم ان هذه القبائل تكاثرت وحصلت على اسمائها المعروفة أخيرًا من عدنانية وقحطانية وترآت التسمية األولى 
لعالقات فمن هؤالء خزاعة تسلطت على العدنانية ثم تقّوت هذه عليها وبعدها آانت ا. والزمها اسمها الجديد الى اليوم

متوالية والقبائل في توافق وتدافع حتى تغلبت العدنانية ومال قسم من هذه نظرًا لضيق ارضها بها آعنزة وربيعة الى 
وهناك تحالفوا مع القحطانيين على التنوخ وتعاقدوا على التناصر حتى صاروا يدًا واحدة فاختلط العدناني . البحرين

ومن ثم شعروا بالقوة فطمعوا أن ...  آانت آل قبيلة احتفظت باسمها األصليوان) تنوخ(منهم بالقحطاني وضمهم اسم 
يغلبوا األعاجم على ريف العراق مما يلي بالد العرب فساروا الى العراق ونزلت تنوخ من األنبار الى الحيرة في 

 ...األخبية ال يسكنون بيوت المدر فاستمروا على بدواتهم
 

وبالنظر للقبائل الموجودة آان األول من . ويقال انه ايام بختنصر آما سيأتي التفصيلوهذا االتفاق من أمد بعيد جدًا 
 ...نوعه على ما هو معروف وإال فقد سبقته هجرات آثيرة من العرب معروفة تاريخيًا

 
 .وقد اطنب المؤرخون في التحقيق والتدوين عن العرب في العراق

 انتشار العربان في االطراف

آان أصلهم ) ع(ذه القبائل آان بدء انتشارها ومجيئها الى العراق أيام بختنصر وان أوالد اسماعيل ومن هذا يرى ان ه
والتاريخ يبرهن ان صلة العرب بالعراق غير ... من العراق أيضًا ثم عادوا باالتفاق مع القحطانية وتملكوا قسمًا منه
 من جزيرة العرب، وهم في الحقيقة أول عرب مقطوعة من عهد ابعد مما ذآره مؤرخو العرب وان الكلدان جاؤوا

وعلى آل حال استمر اتصالهم ولم ينقطعوا بالرغم من تحكم ملوآه واستبدادهم حتى ... قطنوا هذه الديار ثم ملكوها
وال يزال تأثيرها باقيًا، ... جاء االسالم فقضي على حكومة فارس في العراق وآّون حكومة عربية واسعة النطاق

فالعراق لم يقف عند سكانه األصليين ولم يبق عليهم بل لم يقطع الباحثون في أصل سكانه، ... ًا الى اليوموأثرها ثابت
... واألطماع موجهة اليه من آل صوب، ومن شعر بقوة مال اليه وحله أو ان من ضاقت به أرضه رمى بنفسه اليه

ريين وال عرف بصورة واضحة عن آيفية والصحيح لم يعرف بالتحقيق عن أصل سكانه ممن سبق الكلدان واألثو
والمظنون ان العرب دفعوا سكانه السابقين لهم ممن آانوا قد زاحموهم أو تغلبوا عليهم واقاموا فيه .. تكّونهم ومجيئهم

وهذه أول هجرة للعرب علمها التاريخ من جزيرة العرب فدّونت ) الكلدان واالثوريين(من أبعد عصوره فكّونوا النبط 
ثم دّونت ثانية على يد العبرانيين في توراتهم وهكذا ما سجلته اآلثار ... آان من هذا التدوين شكلها األولاللغة و
فثبتها القرآن الكريم اما ما قبل الكلدان فليس ... وبعدها جاءت اللغة الفصحى على يد العرب المسلمين. الحجرية
 ..واللغة... رة، وبالتاريخ وبمقطوعية العنصر، والسحناتوان تيار هذه الهجرات مؤيد بالمشاهدات الحاض... بمعلوم

 
هذا ما رأيناه من بين تلك اآلراء الشائعة قديمًا وحديثًا وهو الذي ايدته اللغة أيضًا وال يسع المحل التفصيل باآثر من 

 .هذا
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 ترتيب االنساب

) ع( وللتوراة وما تقصه عن ولد نوح ونظرًا آلراء علماء األنساب. مر بعض البيان عن تيار الهجرة واختالط العرب
ومن ثم قالوا ) ع(وهم البقية الباقية من البشر ان العرب جدهم معروف أي انهم وصلوا قبائلهم بولد من اوالد نوح 

فالحقوا القبائل . يتكّون العرب األولى وهي العاربة، ثم المتعربة، والعدنانية المستعربة على النحو الذي تقدم القول عنه
ثم تدافعوا ولم يبق من اولئك سوى القحطانية ... برى من العدنانية باسماعيل، والقحطانية بيعرب أو أحد اخوتهالك

 ...والعدنانية وانقرض اآلخرون، أو تشتتوا بين القبائل الموجودة واندغموا بها أو مالوا إليها وإندمجوا إليها

وهكذا ...  للقبائل الكبرى المذآورة انها في األصل أبناء ألولئكثم استمروا في ترتيب انسابهم فجعلوا القبائل التالية
سلسلوا األنساب وأقوى سند يعّولون عليه في هذه السلسلة الحافظة من جهة واشتقاق األفخاذ الحاضرة من جهة 

 أن شرع أو الى.. أما الحافظة فهذه ليس في طاقتها أن تبقى مستمرة في حفظها وسيرها حتى تصل الى اليوم... أخرى
 ..التاريخ بتدوين مشاهداته

ولهذا السبب وقع االختالف بين نسابي القبائل في أصلها وفي سلسلة أجدادها، وفي الجد الذي تناسلوا منه وفي بيان 
ولكن من المقطوع به ان بعض القبائل عدنانية واألخرى قحطانية وآفى، وإيصال األشخاص أو أسماء .. عمود النسب

وان آان االنتساب الى القبيلة مقطوع به في ... مما ال يعّول عليه) ع(ص التاريخية األولى من ولد نوح القبائل باألشخا
 .اآثر االحيان

 .وسيأتي الكالم عليها) القبائل المتحيرة(وهنا قبائل ال يعرف انتسابها الى احد هذين الشطرين يقال لها 

ئع آثيرة فاللغة وتخالف اللهجة عادا ال يصلحان تمامًا وقطعًا ولما آانت االقوام والقبائل اختلطت واشتبكت في وقا
ولم يكن ذلك معّوًال عليه ... فهما مما يؤيد وجود القربى، او االتصال: وليس فيهما آفاية للتفريق، واما النسب، والنخوة

د العهد بمن آان وما قاله صاحب اشتقاق االنساب من ان الحميرية ال تقف على اشتقاق لبع. في سنده من آل وجه
دليل آخر على ان االنساب عادت ال تعرف ايضًا إال اجماال لعين السبب، ولم يصح اتصال االشخاص وحفظ ... يعرفها

 .إال لمقدار معلوم ومعين... اسمائهم بالتوالي

 تمحيص وخالصة

ائلهم غير مقطوع به، وان والحاصل ان انتهاج العرب الى الجزيرة من ارض العراق ايام الكلدان او قبلهم او في او
وآذا المشاهد ان العرب استمرت . وجودهم في الجزيرة قديم العهد، وان التاريخ قد دّون هجرات العرب الى العراق

هجرتهم الى العراق وسائر االرياف حينما آانت تتكاثر نفوسهم وآانت الجزيرة ال تفي بسكانها، او الحوال 
 الحاجة والعوز من قحط وغيره، او لتدافع آخر عدائي او اتفاقي مما ال تحصى اضطرارية فتعود مادتها ال تفي لسد

ال للعراق وحده وان االنساب ال يعتمد دائمًا ... فنرى الوقائع التاريخية ونصوصها متضافرة في طريق الهجرة.. اسبابه
القبائل واتصالها دون أن يعّول وإنما يجب أن يكتفي باالجمال الرتباط ... على ماعينته من تسلسل األجداد وعمودها

 ...وسيرد من األمثلة الكثيرة ما يؤيد قولنا من هذه الناحية.. على تعداد األجداد وذآرها اعتمادًا على الحافظة
 

ويالحظ هنا ان العرب في انسابهم هذه، وترتيبها واستقرارها، واشتقاق قبائلها، والطريقة التي راعوها فيها صار 
 وعليه مشى أآثر المؤرخين لألقوام والشعوب األخرى إجماال أو تفصيال فجعلوا اسم األمة جدًا معّول جميع األمم

وهكذا ... ثم األقوام التالية اعتبرت أوالد ذلك الجد، وان الفروع األخرى أوالد أوالده) ع(أعلى فوصلوه بأوالد نوح 
ولما ... النحو في أنسابها لما رأته من اشتقاق فروعهافالعقلية العربية مشت على هذا .. حتى رتبوا أنسابهم بهذا الوجه

وان هذه يداخلها بعض االرتياب في الصعود والنزول من ناحية .. تناقلته من أنسابها بواسطة النسابة المعروفين لديها
فهو .. حووآذا القول في من تابعها على هذا الن.. التفريعات لألسباب المذآورة، والختالف أعمدة النساب بين هؤالء

لقصر في الحافظة وبعد مدى ... يصدق من جهة اإلجمال ويرتاب فيه من التوغل في التفصيالت واألحوال األخرى
 .في النقل
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وإنما المعروف أن هؤالء نزحوا من جزيرة العرب .. وال نرى صحة للقول بأن العرب اشتقوا من الكلدان واالثوريين
ف انه حكم العراق، ثم تالهم غيرهم وهكذا توالت الهجرات وآخرهم من نراهم فكانوا أول من حكم العراق منهم أو عر

وال يفسر القول بأنهم أصل ... فهم في اتصال به وارتباط دائم ومستمر... اليوم وهم أآثر عرب العراق الحاضرين
ء القليلون يحفظون العرب إال أن يكون العرب ساروا بحذافيرهم من الجزيرة ولم يبق إال القليل النادر فكان هؤال

 ...في حين إن قدم الموجودين في الجزيرة مقطوع به. وهذا لم يقم عليه سند. أنسابهم بأنهم من أولئك

 

 

 القبائل

قبل الكالم على القبائل العراقية ومكانتها في العراق لزم ان نتكلم عن البيت أو األسرة وآيفية تكّونهما في البداوة إذ 
 .رة فالقبيلة فاالمارة بالنظر للتشكيالت الحاضرة وانها نتيجة الماضيهما اساس الفخذ والعشي

ولما آان للتشكيالت االجتماعية خواص يمتاز بها بعض األمم عن البعض اآلخر وإن اتفق الكل على االجتماع، وشعر 
ومتباينة أو فللوصول الى هذا الغرض سلكت األمم والجماعات سبًال مختلفة .. بالضرورة لوجود أو تعيين نهجه

وبالرغم من اختالف األمم واألقوام .. متفاوتة آل جماعة فكرت أنها هي صاحبة الطريقة المثلى، والصالحة المرضية
 ...ولكن البيئة ولدت ما يجب سلوآه. وتعارض المصالح بين بعضها وبعض نراها متحدة من حيث الغاية والغرض

 
بعضها صارت تسعى الى مراعاة األوصاف القويمة، واالجتماعيات واليوم لما تعرفت بعض الجماعات أو األقوام ب

المقبولة لدى األخرى لتكون مشترآة بين الكل ومتفقة عليها شأنها في إدارة الحكومة، والحقوق الدولية بين 
األمور مع نبذ .. الحكومات، واقتباس خير القوانين، أو االستقاء من معينها، واالستفادة من تجارب األمم ومجرياتها

 ..البالية والرديئة
 

ذلك عدا ما يعترض هذه من موانع قومية، وعنعنات، واعتيادات فالفكرة سائرة الى اتباع األحسن وتمثيله، ومراعاته 
فال تخرج األوضاع االجتماعية عن هذا النهج وما يتعلق به من . بقدر الحاجة وما تسمح به الظروف المسهلة لألخذ

 ...قصالت أو يرتبط من عالئ
 

إن درس أوضاع األمم هذه وما هي عليه ضروري إال أن المطلوب هنا تدوين بعض ما اتصفت به األمة العربية من 
من طريق العشائر والقبائل فإن أآثر ما تظهر هذه الخصائص في العشائر .. خصائص واضحة، وأوصاف جلية

 بقطرنا خاصة فإنه أقوى في المعرفة وأقرب للتناول وأساساتها االجتماعية، والتعرف بأصل بنيتها القومية مما يتعلق
ومن ثم يتحقق لنا ما يعرض للجماعة من إضافات وزوائد بمقتضى الحاجة ... في البحث والتنقيب وتدوين ما يظهر

فاألصل للبحث عن أمة هو درس البداوة العريقة فيها والمتأصلة . المدنية مما دعا الى هذا التحول وإن آان تدريجيًا
إذ ما نشاهده في العرب من الطبائع واألوصاف إنما هو من بقايا تلك بل من ... آثر فذلك بمنزلة معرفة الماضيأ

أصولها وأسسها العامة المشترآة الموجودة في باديتهم فلم تنتزع منهم بسهولة، أو تفقد بسرعة فال تتغير أو تتحول 
غييرها أو اجتثاثها فتيسر الجمع بينهما واأللفة وبنيت حضارتهم وإنما نالت استقرارًا حتى أن الحضارة لم تتمكن من ت

هذا خصوصًا بعد أن محا الدين اإلسالمي المرذول ... على أسسها والتبديل ال معنى له إذا آان تسيير الجماعة به ممكنا
 ..من عوائدهم

 
ة من النظر إليه من آل ناحية وشعبة فإذا عرفنا إن الوضع ال نجد مندوح. وهذه متالزمة في آافة الحاالت االجتماعية

فالمهم تثبيت الحالة العشائرية وذلك ألن العربي يؤلف البيت أو األسرة أو العائلة، ومن هذا . ومن ثم تتيسر المقارنة
وعلى هذا الترتيب آانت طبقات .. والكل سائر على نحو متماثل أو متقارب. يتكّون الفخذ فالعشيرة، فالقبيلة واإلمارة

ويالحظ هنا ان آل واحد من هذه ينال وضعًا أآبر وتقل العالئق ... ب الشعب، والقبيلة، والعمارة، والبطن والفخذالعر
وحينئذ تكتسب األسرة األولى . وتتنازل في التفريغ الى أفخاذ تالية.. ويقتصر على بعضها وهي األصول المعّول عليها
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فتكاد . وآلما حصلت حاالت اجتماعية مثل هذه نرى التبدالت ثابتة قد مشت على وتيرة واحدة والزمت وضعًا مستقرًا

تكون السيرة االجتماعية متطابقة ومتوافقة من آل وجه ثالث نقاط بل ان السياح الغريب أو المرء األجنبي إذا شاهد 
والتفاوت في .. أو اتفاق اجتماعي. واحدة ال يكاد يفرق بسهولة خصائصها عن رفيقتها فكأنها جرت على نهج تربيوي

 حيث المقدار أو الكثرة والقلة أو التقرب من محيط يستدعي وجود عوائد، العادات قليل أو ال يعتبر آبيرًا إال من
 ...وأمحاء أخرى قديمة

 
ولما آان البيت اس هذه الجماعات ومبدأ تكّونها وان التشعبات لألفخاذ والقبائل ناشئة من هذا األصل األول اقتضى 

 ...بسط القول فيه بسعة

 )األسرة(البيت 

في آثير من مواطن العراق على الفخذ ونجد هذا المصطلح في أنحاء ) البيت(اآلن يطلق والى . البيت أصل القبيلة
والبيت لغة ما يحتوي على هذه األسرة . الخ... العمارة والكوت والمنتفق وغيرها، فيقال بيت جنديل، وبيت عبد العال

يطلق على البيوت من اآلجر ويجمعها ويكون من الشعر أو من غيره من سائر الخيام آالصرايف واألآواخ آما 
 ...وأصله من البيت المعروف في البادية.. وغيرها من مواد البناء ويراد به في األآثر الغرفة

ويتألف البيت من رآنين مهمين الزوج والزوجة وما يتولد منهما أو ما يتبعهما بعالقة االرتباط العائلي للتكاتف على 
 .البيت أآثر من هؤالء فإن تزوج أحد األوالد آّون بيتًا جديدًاوال يسع هذا . المعيشة وهذا أمر طبيعي

وهذا البيت الجديد ال يستقل من آل وجه وإنما يحافظ البيت األول على سلطته ومعونته لما تولد منه، واحترام الناجم 
..  والطاعة والتفاديوهذه وإن آانت تفقد بعض االستقالل في االنقياد.. لمن درج منه وعّول عليه في نمّوه واستقالله

آانت ألمر مهم هو الرغبة في ازدياد هذا الوالء وتقويته والتضامن لحفظ الكيان، ومراعاة الحياة في صيانة بقاء النوع 
 .والنفس

تهدده األخطار من آل صوب، وتنتابه اآلالم من نواح مختلفة، يريد أن يعيش، ويحس ) البيت الجديد(ذلك ألن هذا 
تف مع األصل إذ ال يسعه أن يميل إلى من هو أبعد منه وإنما يعتضد بمن هو أقرب إليه وأحق بضرورة إلى التكا

 .برعايته وموافقته على السراء والضراء في آافة مطالبه

ومن ثم حصل التفاني في سبيل المنفعة والتكاتف بين هذين البيتين بحيث صار ما يصيب الواحد يتألم منه اآلخر 
ولم تقف األمور عند هذا الحد فكلما زاد أفراد البيت وتكاثروا .. فع الغوائل ويتهالكون في النضالويتضامنون جميعًا لد

آّونوا بيوتًا جديدة منهم على عين الشروط، والبيوت المتفرغة منها ما يحافظ على اسم البيت األول والباقون يستقلون 
 ...ثالث والرابع بالتوالي في االشتقاق والقرب والبعدإال أن ما يهم األول والثاني أعظم مما يهم ال... باسمائهم

. ومن هنا راعوا درجة هذا التكاتف وقوته بالنظر لقوة القرابة ودرجتها وهذا صار أساسًا مهمًا في االرث االسالمي
 اآلخر  فإن تجاوز الخمسة فال يهم الواحد أمر- آما نراه اليوم-بطون أو أظهر. والتضامن في الغالب يكون لحد خمسة

إال أن يكون . فيقل التكاتف على األمور الشخصية، والمالية الفردية... وإنما المهم حينئذ ما يخص الكل ويتعلق بالجميع
من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على (هناك خطر عام يهدد آيان الجميع، أو قريبًا من ذلك آأن يكون من نوع 

 ...وهكذا االمارة..  على عدة بيوت إلى أن شملت الفخذ، أو العشيرة أو القبيلة، ومن البيت األول نشأت الرياسة)لحيته

) األخذ بالثار(و) الوسقة(ويترتب عليها الوسكة ) الدم بخمسة(و) الحالل بخمسة(وعلى هذا األساس صاروا يقولون 
ظهر ال في المال وال في فال يسألون ماليًا أو بدنيًا أآثر من خامس بطن، أو . وما ماثل مما سيأتي البحث عنه

ويحرج موقعها، أو يزلزل ... إال في األمور العظمى، واألخطار الكبرى مما يهدد آيان القبيلة في الخارج... الرجال
 ...مكانتها
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) البيت(ال يسألون أخاهم أن هؤالء منتهى ما يتألف من : وقد يبلغ بهم التضامن في نوائب الدهر لحد أن قال قائلهم
آما أن الحقوق متكافئة بين هؤالء )... البديدة(، أو )الفرع(، أو )الفندة(، أو )بالفخذ(ربى المسمى أخيرًا وفروعه الق

 . أسرة واحدة-وإن تفرقت بيوتهم-ويعدون

 )..العشيرة(منها تألفت ) أفخاذًا(ومن ثم آّونوا جماعات 

 آيف تكّونت األسرة

كّون األسرة العربية آان بصورة همجية ووحشية اقتضاها يحسب بعض األجانب ممن ال خبرة له وال اطالع أن ت
 .الخ.. المحيط فال تعد من األسر المنتظمة، وال الشرعية

وهذا الزعم باطل تكذبه الحالة التي عليها األسرة العربية مهما بلغت من العراقة في البداوة، فهنا يفرق بين البداوة 
 . تعرفهوالوحشة في أن األولى تابعة لنظام واألخرى ال

إن العائلة آان تكّونها نتيجة تمثالت وتطورات واتباعًا لشرائع ونظم قويمة سواء آانت مكتوبة في األصل أو متلقاة 
وهذه الحال ال يدرك أولها لقدمها وهي مألوفة الى أن ظهرت اإلسالمية، وان .. من أهل الشرائع أو الحالة اقتضت ذلك
ًا آبيرًا ألن أساسها من مقتضيات البيئة، وإنما أجرت إصالحًا شّذب فيها وأآمل الشريعة الغراء لم تغير فيها تغيير
أي أنها ال تفترق في ترآيب عائلتها، وتأليفها سواء في اسالميتها، أو في جاهليتها .. نقصها ودعا الى ما هي عليه اليوم

يًا، أو آانوا يفعلونها ألحوال خاصة، أو وانكحة العرب التي يذآرها أهل اآلداب هي أشكال ال أساس أصل... إال قليال
ولكن التطبيق ) الدين االسالمي(واليوم تتمشى على قانون ...!! أن المرأة لم تكن مصونة، وال قاهر عليها تخشى منه

فيه متفاوت تفاوتًا ليس بالكبير واصالحه مهم بالرغم من قلته، أحدث انقالبًا في االسرة وفي غيرها محكم، قوي 
وقرر حقوق العائلة ... شيء من روح القوم، سهل االخذ مما ال نراه في شرائع األمم السابقة بل وشرائع اليوموبسيط نا

 .وافرد أحكامًا لكل من الزوجين

ولهن مثل الذي (و ) وعاشروهّن بالمعروف(واساسًا ان صالح آل من الزوجين مطلوب ومرغوب فيه وأساسه 
 .الخ)... و تسريح باحسانفامساك بمعروف ا(و ) عليهن بالمعروف

والتاريخ يقص علينا الشيء الكثير من نظام األسرة ومكانتها عند العرب فال نجدها تابعة لالهواء، متبدلة آل يوم، 
بل ثابتة مستقرة ال تقبل التبديل والتعديل بوجه بخالف ما نراه اليوم في ... فتطبق وفق الرغبات، او االحوال اآلنية

فاالسالمية اصلحت في نظام ... ظمتها فاننا نجدها تابعةلألهواء، واآلراء اآلنية، ال تستقر على حالةآثير من األمم وان
العائلة وساوت في الحقوق بين الزوج والزوجة ومنعت الظلم عنها وأقرت الزواج المشروع ومنعت ما هو مستكره 

الفاضلة واالعتيادات التي ال تؤدي الى االجحاف، ، ووافقت على العنعنات المرعية )البغايا(، او )االخدان(وهو اتخاذ 
وبهذا صانت حقوق المرأة سواء ... ومنعت الوأد، والعضل، وقررت نظام االرث... مما ال يخل باالساس... او القسوة

 ...آانت امًا، او زوجة، او بنتًا، او ما ماثل

لمكينة وال يستطيع احد ان يتزوج بدون عقد، أي ان وهذا أس العائلة ودعامتها ا. فالبيت يتكون من الرآنيين المذآورين
فلو ... والعقر عند العرب دية التجاوز على عفاف المرأة... يغشى امرأة دون ان ينال عقوبته، او ان يكون منفورًا

) الخدن(ومما ابقته اللغة والقرآن الكريم لفظ ... آانت غير مرتبطة بعقد لما احتيج الى ذلك، وال روعيت الوالية عليها
وان المرأة التي تسلك هذه الطريق تعد ... وهو الصاحب بال زواج وال عقد فانه مرذول آما هو المنقول، ومنفور منه

... واذا آان لها اقارب او عشيرة قتلتها وغسلت العار... خدنًا، او فاحشة، او زانية، او بغيًا، وان لم تكن مبتذلة للكل
قبل ان يأتي أوان زواجها خشية ان ) الوأد(لصوق العار فيقتل ابنته حية بطريق لحد ان العربي آان يوجس خيفة من 

وقد منع االسالم . قبل ان يقع الذنب... ترتكب ما يجلب العار وهذا التوهم وتوقع العار ساقه الى ارتكاب جناية قتلها
 ).واذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت(منه ووقف القوم عند حدود الشرع 

 يزالون يبذلون جهودًا النتقاء الزوجة واستيالد من يكونون مثل آبائهم واسرتها وأمثلة هذا جمة سنأتي وآانوا وال
 ...مما هو محفوظ عنها ومرتكز في نفوس القوم... بالكثير منها في حينها عن آل قبيلة
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او يشربوا سؤره، ... والعرب يكرهون بل يمقتون ان ياآلوا فضالت غيرهم او يلغوا في اناء ولغ فيه آلب ما
والحاصل ان نفوسهم تعاف مأآول الغير، ومشروبه ويمقتون القبيلة التي تبّيت أآلها، فمن االولى ان ال يتصل بامرأة 

 : يأنفون من ذلك آل األنفة... هي متاع آل واحد او فضالة آل شارب، وهذا عام في آل القبائل

 اذا وقع الذباب على انـاء  هرفعت يدي ونفسي تشتهي  
 وتجتنب االسود ورود ماء  اذا آان الكالب ولغن فيه  

وال تقربوا الزنا إنه آان فاحشة وساء (وقد وصف القرآن الكريم هذا النوع من االتصال باشنع وصف واصدقه 
 اليها ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجًا لتسكنوا: (واما الزواج المشروع فقد نّوه بذآره وحّبذه بقوله). سبيال

وليس الغرض اتصال الود . اآلية والغاية في ذاك ارضاء الشهوة وهي معروفة) وجعل في قلوبكم مودة ورحمة
 ...والرأفة

والمهر ايضًا معروف لديهم ومتبع عندهم ويتغالون به ونكاح الشغار مما ابطاله االسالم بل اوجب فريق من الفقهاء 
المثل العامي مما يؤيد ) 1)(غصه بغصه وال آصه بكصه(نهم وقول العوام وآذا هو منفور م... الزام مهر المثل فيه

وليس هذا معناه شراء المرأة، او مساواتها بمبلغ معروف معين واستكراه هذه الحالة من بعض المتمدنين، او . معتادهم
ورة بل لدفع آفافها، فاالمر ال يفهم منه ذلك وإنما هو ضمان للزوجة ان تعيش بضر... الذين يحاولون هدم آل قديم

وآذا يقال . وحكاية ام شهلبه وبنت الفوري تعين ذلك... وحراسة وضعها لمدة حتى تتبصر من امرها وتعين وجهتها
عن المراسيم لألعراس والزفاف ومراعاة الكفاءة والنهوة لمن لم تعرف آفاءته وذلك من أي قريب حفظًا للسمعة 

آما ان الغرض مصروف الى .  االمر وجعلت له سياجًا معقوًال من التصرفولكن االسالمية تحوطت في هذا. والنسب
 .االهتمام والمغاالة لئال تكون المرأة بضاعة رخيصة او مبتذلة

وهذا نظام متأصل فيهم من زمن قديم ال . ومن ثم نرى العرب قد حافظوا على انسابهم وأعراضهم وصيانة اخالقهم
 ...ونكتفي بهذا لمناسبة البيت وبيان ارآانه. ردودة، وغير معروفةيدرك اوله، ومزاعم أهل الطوتمية م

وال يسع المرء ان ينكر ما يشاهده في العرب عن خيولهم التي هي وسائل نجاتهم من االخطار وأنهم قد حفظوا على 
مما يدل على ان ... وبالغوا في ذلك وحكوا الحكايات عن الكراب على الفرس أو حمل االثقال عليها) ارسانها(انسابهم 

القوم آما يهتمون بانفسهم يرعون بعين االهتمام ما هو أعز لديهم من خيول النها وسائل نجاتهم وآسبهم في 
 ... حروبهم

والفخذ في االصل عدة . آما تقدم) بيت(وآذا يقال له ) فند(وجمعها بدايد والفندة وجمعها ) البديدة( ويقال له :الفخذ
وهذا تابع لكثرة النفوس، ولظهور من ينال مكانة .  يتجاوز الجد الخامس في االغلببيوت من جد قريب ال يكاد

 .ويحصل على مقدرة شخصية ومواهب مؤهلة حتى يكون رأس بيت او فخذ جديد

ونرى التالزم والتكاتف بين افراد هذه البيوت والتضامن بينهم قويًا جدًا فالمسؤولية الشخصية للواحد على اآلخر 
ومن ثم تتضاءل الرابطة حينما تعلو وتقل وحينئذ يكون التكاتف ... آما ان التكافوء في الحقوق ظاهر... هذامتجلية في 

 ...في المصلحة العامة واالحوال التي تخص القبيلة او العشيرة

 .ومن هنا ساء ظن من زعم ان هؤالء وحوش ال جامعة تجمعهم وال رابطة تربطهم، وانهم بيوت مبعثرة في الصحراء
واننا لنعجب ممن يكتب وال يعرف حقيقة ما يكتب وإنما يقرأ بعض المباحث من المغرضين ويتخيلها حقيقة فيبني 

والحال ان الفخذ في ... عليها اوهامًا من عنده ومطالعات فاسدة من رأيه فيحسب انه قطع جهيزة آل آاتب وخطيب
ورآنه الرآين االحتفاظ بحياة الجماعة، والتكاتف ... تضامن وتكاتف وفق ترتيب معهود لديهم وشكل منظم معروف

 ..فهو ضمان الجماعة، ودعامة بقائها، وأس صالحها... للشر غير مقصود

 :وعلى هذا الفخذ تترتب االحكام التالية
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هو المسؤول عنها لحد خمسة بطون أو أظهر أو ان الكل مسؤولون آما هو معتاد آثيرين من القبائل .  الدية-1
وحينئذ ال ... ي موطن وترى الضرورة تدعوها الى هذا التضامن فشاعت في الكل وصارت نظامًا لهمالمحدودة ف

ومن مؤيدات هذه الفكرة ان قاتل قريبه مسؤول شخصيًا تشديدًا ... تقتصر المسؤولية عند األقرب فالكل مطالبون
 ...للعقوبة عليه مع الجالء وما ماثل

 .ة المالية الحالل بخمسة أيضًا أو المسؤولي-2

تجري على هؤالء المسؤولين وتشدد على السارقين من األقارب أوالجيران لعين السبب المذآور ) الوسقة( الوسكة -3
 .في الفقرة األولى

 ...وأمثال ذلك من المطالب عن الجناية الشخصية أو المالية

 فيحافظ على مكانته ويؤسس له اسمًا ويالحظ هنا ان بعض األفراد قد يجلى أو يرحل الى قبيلة أخرى ألسباب آثيرة
وحينئذ ال يمكن أن نعده فرعًا من فروع القبيلة أو بيتًا من بيوتها وانما نعلم اجماال انه من . فينسى جذمه الذي درج منه

 ...واذا آان نسي أصله فيعد من هذه القبيلة األخيرة... وهذا وقع آثيرًا في مواطن متعددة. تلك القبيلة

وقل من تسمى . شاعت التسمية بالبيت، وآذا بالعشيرة أو القبيلة باسم مؤسسها أو من اشتهر أمره منهاقد : ملحوظة
ولم تعرف التسمية الى المواطن إال قليال وهذا قد يكون للفصل ... باسم غيره إال أن يكون بنبز آسنجاره وآل الجرباء

الخ بصورة عامة وإال فأآثر ... ر الجبل وشمر الجزيرةبين المواطن واألماآن فيما اذا تفرقت القبيلة آأن يقال شم
 ...القبائل تنسب الى جدها وتعرف باسمها

واألقوام األخرى آاالثوريين والكرد، والترك، إنما تعرف قبائلهم باسمها األصلي المعروفة به وبقريتها أو أرضها 
و شبيه او مماثل لما عند القبائل العربية من تفريع وال يؤمل االطالع الى ما ه... التي تحل فيها، وهذا هو الغالب فيهم

 ...والترك اقرب الى األوضاع القبائلية في بداوتهم. وإذا عرف هذا في الرؤساء فهو وقتي ولمدة... وافخاذ

 العشيرة

عية أو قد يتفرع الفخذ الواحد الى عدة أفخاذ فر... وتتألف من عدة أفخاذ أو بيوت وتعيش مجتمعة بالوجه المتعارف
بناء على تقادم العهد في بناء البيت فيتكاثر أفراده ويتشعبون بتزايد نفوسهم وحينئذ يتسمى ما آان قد تسمى بالفخذ أو 

) الفريق(ولكن المعروف أآثر هو ما قدمنا وقد يقال ) قبيلة(وهذه قد يتساهل في تسميتها فيقال لها ). بالعشيرة(البيت 
وهؤالء األفراد متكافؤون في الحقوق ومتساوون وتجمعهم صلة القرابة ... نفك عنهاإذا آان جزءًا من القبيلة وغير م

حينما يبلغ الف بيت باصطالح عنزة وشمر في غالب ) جمعًا(وهنا يقال للفريق ) بالعمة أو العمومة(أو ما يدعى 
والفريق أو الجمع في . منه) نار الفريق(و. وإال فعندما عشائرنا يقال لجملة بيوت تسكن في موطن فريقًا. األحيان

الغالب ال يراعى فيه القربية أو االشتقاق من جد واحد وإنما تراعى فيه القربى البعيدة وقد يكونون مختلفي األفخاذ 
وباصطالح عشائرنا ال يختلف معنى الفريق عن ... وأساسه أن يتفوقوا على أمر من غزو أو ما ماثل... والبدايد

: قال! قال يا محورب حورب: ( الجموع أن تؤلف للحرب خاصة أو للغزو ولذا يقول المثلوغالب.. والجموع) الجمع(
بخالف الفريق فانه يتكّون من أفخاذ مختلفة بسبب المراعي والتجّول الموقت ايام الربيع فيعود بعد ) تالقت الجموع

 ).عشيرته أو فخذه(ذلك آل الى قومه وجماعته 
 

ة في هذه فانها غير مرعية لدى القبائل البدوية أي إذا طالب المنهوب منه أو المسروق أما المسؤولية المالية والشخصي
ولكنها لدى قبائلنا المتاخمة للمدن أو المجاورة لها فالمسؤولية ... وأما أموال القبيلة فهي محترمة. منه فال يسعه ذلك

فال ) غابة(ويمثلون لهذه بان العشيرة .  بهمن ظفر) يتوسك(فيها من قبل المجاورين عامة وان المعتدى عليه يتوسق 
وهذا يعد طريقًا الستيفاء . يمكن الوصول الى آل مواضعها ولذا يؤخذ من األطراف أو الجوانب التي يتيسر األخذ منها

وال تزر (الحق وواسطة للحصول عليه فليس عندهم الجناية شخصية أو فردية على حد ما ورد في القرآن الكريم 
 ).أخرىوازرة وزر 
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لمن ال يرضى " أفحكم الجاهلية يبغون:"وقد نهى اإلسالم عن ذلك وأمر أن ال يسأل عن ذنب المرء غيره ويرد بقوله

ولكن القبائل ترى ... إال أن يكون الحصول على الحق من األمور الكيفية، ويجعلها تابعة للقوة والتمكن من أخذ الحق
 ...نما هو تدبير لحراسة الحقوق المتقابلةهذا ال من ناحية مخالفة النص الصريح، وإ

 
وإن مثل هذا إنما يراعى في المواطن التي ال حكومة فيها ذات سلطة فيستعين المرء بقوة قبيلته فيستوفي حقه ممن 

وفي هذا ضمان لم يجد أهل البادية بدًا من الرآون إليه . فكأن القوم في حرب. عثر عليه، أو ظفر به من أقارب عدّوه
أو بالتعبير األصح لم يتمكنوا من اآتشاف طريقة أسلم من هذه فهي الطريقة المثلى ... رأوا ضمانًا له غير هذاوال 

عندهم بالنظر للتجارب التي مرت عليهم، وقد رأوا آثيرًا ما لهذه الطريقة من النفع والحصول على الحق أو صيانته 
 .بتأمين المطلوب

 
وإذا خلت من التجاوز وهو . وقد تدعو هذه لحروب دموية. الصلح أو المسالمةوحينئذ تحسب هذه األمور إذا أريد 

 .واقع قطعًا آانت ضمانًا وحراسة للحقوق
 

من األقارب ويراعي أحكام القرآن الكريم وال يسأل سوى الجارم آما ) الوسكة(رأينا بعض الرؤساء من يحرم الوسقة 
 ).آل شاة معلقة من آراعها(لون وعلى هذا يقو) وال تزر وازرة وزر أخرى(في آية 

 
أما العشائر البدوية فال تسأل أآثر من الخامس في درجة القربى من البطون وال تطالبه ال بالمسؤلية الشخصية وال 

وتمنع التطاول . أيًا آان ومن أي قبيل سواء آان قريبًا أو بعيدًا على أن ال يكون من عشيرة أخرى... بالجناية المالية
 القبيلة بتاتًا وفي حالة أن يكون القريب جنى على قريبه جناية ما سواء آانت مالية أو بدنية فإن المسؤولية على أموال

وهذا لم يقدر بالخمسة ولكنه في الحقيقة ال يتجاوزها وأما إذا آانت قد وقعت الجناية . تقتصر على الفخذ وال تتجاوزه
ثم ان هذه الحالة للجماعات ...  دون غيره وتضاعف في األآثربين أهل الفخذ فتكون المسؤولية على الفاعل نفسه

العشائرية من األلفة والتكاتف واحتماء بعضها بالبعض قد يسبب العداء بينها وبين المجاورين وتؤدي الى ما يؤذن 
هدة وإنما يتم بالخطر، أو يهدد آيان الجماعة ويتكاتفون ألجله أو بالتعبير األصح ان ذلك ال يحتاج الى مقاولة أو معا

ولذا نجدهم يتخذون وسائل عديدة لتقوية . والمهددات لكيان العشائر آثيرة ومتعددة... بمجرد وقوع الخطر وحدوثه
التذآير بالوقائع القريبة العهد واالجتماعات المتوالية في : التضامن بينهم ويتأهبون لدفع الطوارئ والعوادي وأهمها

م التضامن في حراسة األموال واألنفس وتهييج العداء بالهوسات وبذآرى الوقائع المجالس والدواوين تنبه على لزو
السابقة وحكايتها واستخدام العماريات والخطابة المشوبة بحماس ومقترنة باألشعار ومتى شعرت جماعة أو عشيرة 

تراك في القحطانية أو بضعف رآنت الى التحالف مع العشائر األخرى المجاورة مذآرة لها بقرابة ولو بعيدة، آاالش
أو بجوار، أو بوقائع متماثلة أعانتها بها، أو باألخطار التي تنجم من جراء ذلك أو استعطافها وأنها سوف ... العدنانية

 ...ينالها ما ينال هذه، وقد تستخدم عدة وسائل من هذه وفي خالل ذلك ترى التهويل، واالستنهاض
 

وهذه حاالت أشبه بالحقوق الدولية أو أنها مصغرتها، ... يتدخل في أمر الصلحومن ثم يحصل االتفاق، أو التحالف أو 
 ...والطبيعية منها

 
فقد نرى لهذه ... ونترك اآلن البحث عن العالقات بين العشائر المتقاربة أو المتباعدة وان آان األصل من نجار واحد

قبل أن نرجع الى ... ائر وخصوصياتها شيئًاعالقات وصالت متنوعة ال يسهل الكالم عليها ما لم نعرف عن العش
 ...العالقات الخارجية

 القبيلة

وقد ) القبيلة(وحينئذ يقال لها .. وقد تتألف الجماعة العربية من عدة عشائر بان تكتسب ضخامة وسعة في تكّونها
في الرياسة العامة بأن يكون وهذه ال تفترق عن العشيرة إال . يتساهل في التعبير فتسمى العشيرة باسم القبيلة آما تقدم

رؤساء العشائر منقادين لرئيس القبيلة، وقد يصح التعبير إذا قلنا ان القبيلة عشيرة موسعة، وبالغة حدًا آبيرًا من التفرع 
فهي ال تختلف في حكمها عن العشيرة وحينئذ تكون الكلمة واحدة وان آانت آل عشيرة تدار داخليًا من ... والتشعب

 ...فالرؤساء هنا بمنزلة رؤساء األفخاذ في العشيرة. .قبل رئيسها
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وآذا رئيس . وهذه ال تكون المسؤولية العامة فيها إال في المطالب العظمى والحاالت الشاذة فهم متناصرون فيما بينهم

ق من أو تتدخل الحكومة لحل النزاع بين فريق وفري.. القبيلة هو واسطة التفاهم مع الحكومة دون رؤساء العشائر
 ...فيتفاهم معه، أو يتفاهم مع رؤساء العشائر المتخالفين.. العشائر المتخالفة ممن هم تحت سلطة رئيس القبيلة

 
وإنما . فليست آالفخذ في شدة ارتباطه وال آالعشيرة في تكاتف افخاذها. وعلى آل حال ان هذه الحالة ضئيلة العالقة

على أيدي الرؤساء على العشائر فهي أشبه باالدارة العامة للوالية أو هي سلطة عامة وغالبها اسمّي وتنفذ األوامر 
 ...اللواء بالنظر لألقضية والنواحي في نظام المدن

 
والفرق هو ان بين الحكومة وأفرادها عمومية وأما في هذه فال يتولى الرياسة على العشيرة إال من آان من بيت 

وآذا يقال في ... لعشيرة فانتزعها ممن ال يصلح لها وهذا نادر جدًاالرياسة، أو من أبدى مهارة بحيث رضيت عنه ا
الرياسة العامة فانها ال يتوالها على القبيلة إال من آان من بيت الرياسة وما شذ عن هذه القاعدة فذاك ألسباب غالبها 

نا ان الرياسة في العشائر خصوصًا إذا علم... ظهور الخطر المهدد لكيان القبيلة، ووجود المقدرة وخمول بيت الرياسة
تكون لمن هو أشجع من غيره، أو أآرم منه، أو جمعها معًا حتى ارتضته القبيلة من بيت الرياسة، أو من بيت آخر 

 ...وهذا مشاهد آثيرًا.مالت إليه وعدلت من األصل الذي آانت تعترف له
 

وآذا القيام ... بة بالدم أو الثأر وبضمانات الجرائروالحاصل ان القبائل تظهر قوة تكاتفها في أمور منها الدية، والمطال
 .الخ)..الحذية(بفورة الدم، ومعاونة الضعيف واعطائه 

 
 ...وعلى آل حال ال يحصر أمر التعاون والتضافر ويتجلى عند منازعات القبائل وحروبها وغزواتها

 
)  أخاك البن عمك وابن عمك للغريبضم(وفي المثل يقال . وأساس ذلك انه تراعى فيه الدرجات بالنظر للحوادث

 ..وهكذا يقال عنهم في آافة أمورهم
 

وهذه األحوال تالحظ عند ... فمثًال ان القبيلة التي تمت الى القربى مقدمة لديها دون غيرها ولو آانت القربى بعيدة جدًا
بى ووشيجة النسب فيتحرك وتر وحينئذ تثير أمشاج القر... الملمات فتهيج آامن القربى والعداء مع القبائل األخرى

 .وهكذا.. الشعور ودقات االحساس فتدفعها لتيارها وتسوقها لغرضها
 

وهنا نرى البالغة والتالعب في جلب النفوس في الشعر فالحكايات والهوسات وهكذا آل ما يسلك طريقه فيها ويجذب 
 .رغبة

 االمارة

ديدة فيتولى امارتها رئيس الفخذ األول، أو أن ينال رئيس إحدى وقد تتقارب عدة قبائل، أو تتكاثر الى أن تكون قبائل ع
 .وهذا قليل، والعنعنة مرعية... العشائر أو القبائل مكانة ويبدي همة زائدة لجمع الكلمة فيعول عليه

وفي نجد آلمة أمير عامة تقال لرئيس آل قبيلة، أو عشيرة ولكن أصل وضعها لالمارة ). األمير(وذاك الرئيس هو 
 ...ى عدة قبائل وتولي رياستهاعل
 

 ... وإنما هي سيطرة عامة، وزعامة. وهذه عالقتها أآبر وان آانت أضعف من حيث التدخل في شؤون آل قبيلة
وآذا تالحظ مكانتها . تنظر في العالئق العامة بين القبائل آما ان رؤساء القبائل ينظرون الى العالئق بين عشائرهم

 ...بائل األخرى بين أن تكون على سلم، أو حرب، أو غزوبالنظر لالمارات، أو الق
 

 ...وهنا تترتب حقوق ال تفترق عن حقوق القبيلة أو العشيرة بصورة أعم وأعظم
 

وآذا على عالقتها مع بعضها مما يستدعي البحث الطويل واالستقصاء عن . وسيأتي الكالم على عرف القبائل
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وال ... فال يوجه النقد الى ان الواجب ان تعد بعض القبائل امارات نظرًا لتكاثر فروعها وتفرعهم الى من هو دونهم

وإنما الغرض هنا أن نتكلم عن القبيلة وما تفرعت إليه من الفروع التالية دون التزام لبيان . مشاحة في االصطالح
ي باالسم الصحيح المعروفة به الكتلة الموضوعة البحث قبيلة آانت أو عشيرة قبيلة، أو عشيرة أو ما ماثل وإنما نكتف

وباقي المباحث تذآر عند خصوصية آل قبيلة ... فيحافظ على اسمها مع غّض النظر عن فروعها أو آثرة تفرعها
 .بحيالها

 عرب العراق

قديمة العهد، ولعلها ابتدأت من أيام . ..والى مصر والبحرين... إن هجرة العرب ونزوحهم الى العراق والشام وسورية
الحكومة الحمورابية، أو قبلها بأمد ال نستطيع تعيينه حتى تكّونت هذه الحكومة آما ارتأى ذلك مؤرخون آثيرون ولم 
تنقطع صلتهم بالعراق، أو احتكاآهم به على بعد الزمن، وتعزى الهجرة بالنظر لمؤرخينا الى سعة ملك اليمن واآتساح 

الممالك األخرى، ثم الى سيل العرم في اليمن، ثم الى تكاثر القحطانيين والعدنانيين مما أدى الى االختالط ملوآهم 
فكانت تجري الهجرة الى األرياف ) القبائل التنوخية(آما سميت القبائل المتفقة ) التنوخ(وايجاد حلف عربي قيل له 

 )...العراق(وأهمها 

وال يعرف ... ن هذه الهجرات والتدافع بين القبائل والتداخل أو االنقياد والتمثلوال نعدم بعض النصوص التاريخية ع
في الحقيقة وبالضبط تاريخ النزوح الى العراق وإنما هو قديم، وإن آافة العرب الموجودين في العراق يحفظون 

 ومنهم من هو من العرب أصلهم وانه من جزيرة العرب، وان فريقًا منهم يمت الى القحطانية، وآخر الى العدنانية
فهم بالرغم من االختالط حافظوا على تجارهم واصلهم األصيل ولكن الملحوظ هو ان ... األولى آما يراه البعض

ولما صالح خالد بن الوليد أهل ... السلطة آانت للقحطانية وان آان يقال عن تغلب العدنانية فاالزد لم يضيعوا سلطتهم
قوم من العرب نزلنا الى قوم من العرب قبلنا فكانت : "ية ويتعلمونها فسألهم ما أنتم فقالوااألنبار رآهم يكتبون بالعرب

فقال ممن تعلمتم ... ويفسر هذا القول بالمحفوظ لهم." اوائلهم نزلوها أيام بختنصر حين أباح العرب ثم لم نزل عنها
 : تعلمنا الخط من اياد وأنشدوه شعرًا: "الكتاب؟ قالوا

 لـو انـهـم أمــمقومـي أياد    أولوا أقاموا فتهـزل الـنـعـم
 قوم لـهـم بـاحة الـعـراق إذا    .اه"ساروا جميعًا والخط والقلم

ويحكم : ومما يبين محفوظات القوم عن أصلهم ان خالدًا حينما جاءه رؤساء أهل الحيرة للمفاوضة في أمر الصلح قال
م فما تنقمون من االنصاف والعدل؟ فاجابه عدي اللخمي بل عرب ما أنتم؟ أعرب فما تنقمون من العرب؟ أو عج

ليدلك على ما نقوله انه : لو آنتم آما تقولون لم تحادوننا وتكرهون أمرنا فقال له عدي: عاربة وأخرى متعربة فقال
فلكم ما لنا وعليكم ثم قال له اختاروا واحدة من ثالث ان تدخلوا في ديننا . الخ..ليس لنا لسان إال بالعربية فقال صدقت

 تبًا لكم ويحكم ان الكفر فالة مضلة -: ما علينا، أو الجزية، أو المنابذة والمناجزة فقال بل نعطيك الجزية فقال خالد
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 ابعد المـنـذرين ارى سـوامـًا   تروح بالخورنق و الـسـدير
 وبعد فوارس النعمـان ارعـى   قلوصًا بين مرة والحـفـير

 فصرنا بعد هلك أبـي قـبـيس  آجرب المعز في اليوم المطير  
 تقسمنا القـبـائل مـن مـعـد   عالنية آـايسـار الـجـزور

 ا ال يرام لـنـا حــريموآـنـ   فنحن آضرة الضرع الفخـور
 آذاك الدهر دولته سجـال    فيوم من مساءة أو سرور

وفي هذه األبيات يتألم القحطاني في العراق من تغلب المعدية وسيطرتها عليهم بعد أن آان ال يرام لهم حريم ولم 
 ...فالمفاخرات وتسلط القبائل العدنانية مما رآه مصابا جلال... يالحظ العربية الجامعة واألخوة القومية والدين الشامل

وآذا يقال عن محاورة عمرو بن عبد المسيح وما جرى له مع خالد بن الوليد مما برهن به على قدرة تالعبه بالعربية 
 .وبيانه عنها

 :  مالوا الى األريافوفي وقعة الحيرة وانتهائها بالصلح قال القعقاع بن عمرو مبينًا أن أهل الحيرة عرب

 سقى اهللا قتلى بـالـفـرات مـقـيمة   وأخرى باثباج النجاف الـكـوانـف
 فنحن وطئنا بالـكـواظـم هـرمـزًا   وبالثني قرني قـارن بـالـجـوارف
 ويوم أحطنا بالقصـور تـتـابـعـت   على الحيرة إحـدى الـمـصـارف

 حططناهم منها وقد آـاد عـرشـهـم  فعل ا لجبان الـمـخـالـفيميل به  
 رمينا عليهم بـالـقـبـول وقـد رأوا   غبوق المنايا حول تلك المـجـارف

 صبيحة قالوا نحـن قـوم تـنـزلـوا  الى الريف من أرض العريب المقانف  

ة بايديهم وآانت السلط... ومن هذا آله يعلم ان عرب العراق من جزيرة العرب مالوا الى األرياف أو تنزلوا إليها
ولذا ينسى ... والعرب في الجزيرة ال يعدون من انفصل منهم انه يعود اليهم يومًا. ولكنها في قوة تارة وضعف اخرى

 ...فال يحفظون له تاريخًا

بسبب الوقائع ... وهذا ظاهره الطعن ولكنه في الحقيقة نسيان واهمال لشأنه... نراهم يقولون عن قوم منهم ال نعرفهم
 ...الحوادث القاسية التي دعت فلم يتمكنوا من العودة وطاب لهم المقامالمؤلمة و

 قبائل العراق الى ايام الفتح اإلسالمي

ال يقطع في طريق االنتساب أو الصلة في الكثير من عرب العراق المتحضرة بل نرى الذين مالوا الى األرياف 
لى معرفة الصلة النسبية وانما يكتفون بقولهم انهم وسكنوا المدن انقطعت صلتهم عن العشائر ولم تبق لهم حاجة ا

وأما القبائل المعروفة ممن ذآرت في التواريخ أيام الفتح اإلسالمي فإنها لما آانت قريبة العهد ولها صلة ... عرب
خر والقديم منها فكلموا عنه مجمًال واآل. بقبائل الفتح دّون المؤرخون مسموعاتهم عن أصلها وتاريخ ورودها العراق

 ...أوسعوه تفصيال
 

آان بدء نزول العرب أرض العراق وثبوتهم فيها واتخاذهم الحيرة : وأننا نورد بعض النصوص التاريخية قال الطبري
ويطأ بالدهم ) اهل البادية الرحل(واألنبار منزال ان بختنصر أمر أن يغزو العرب الذين ال اغالق لبيوتهم وال ابواب 

فخرجت طوائف منهم مسالمين مستأمنين فانزلهم بختنصر السواد على شاطئ . ويستبيح اموالهمبالجنود فيقتل مقاتلتهم 
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ثم رجع بختنصر الى بابل بما جمع . ويقال انه دخل على العرب وحارب عدنان فاجتمع اآثر العرب فقتل فيهم واثخن

وبقيت بالد . وخالطهم بعد ذلك النبط. وبذلك سميت االنبار). انبار العرب(من سبايا العرب فالقاهم باالنبار فقيل 
 ...العرب خرابًا

 
اه وفي خالل سطور التاريخ نجد ان ملوك اليمن قد ..ذه االثناء تطاحنت العرب فيما بينها واقامت عدنان بمكةوفي ه

 ...انبسط ملكهم ودانت لهم االطراف ومضوا الى العراق والى ما هو أبعد منه
 

ى جاء الى جبلي إن ملك اليمن وهو تّبع المعروف تبان أسعد سار بجيوشه حت: "...جاء في تاريخ الطبري ما نصه
ثم سار ). الحيرة(ولذا سمي ذلك الموضع . طيء ثم مضى يريد االنبار فلما انتهى الى الحيرة ليال تحير فاقام مقامه

ثم انتقلت اليهم أناس من طيء، وآلب، . وخلف به قومًا من األزد، ولخم، وجذام، وعاملة، وقضاعة، فبنوا وأقاموا
 ..ثم انكفأ راجعًا الى اليمن... ثم توجه الى األنبار. والسكون، وبلحارث بن آعب، واياد

 
وفي رواية خرج تبع في العرب حتى تحيروا بظاهر الكوفة وآان منزال من منازله فبقي فيها من ضعفة الناس فسميت 

بائل العرب ففيهم من ق. وخرج تبع سائرًا فرجع اليهم وقد بنوا وأقاموا وأقبل تبع الى اليمن وأقاموا هم. الحيرة لتحيرهم
وأيد ذلك التاريخ اإلسالمي في وقائع آثيرة منها أن ... آلها من بني لحيان، وهذيل، وتميم، وجعفى، وطيء، وآلب

الوفود الى الرسول صلى اهللا عليه وسلم نجد فيهم قبائل من اليمن ونرى اخوانهم في العراق فمثًال بهراء جاءت 
 ... في طباق ابن سعد، وحاربها خالد في العراق على ما سيجيءوفودها الى الرسول صلى اهللا عليه وسلم آما

 
... آثيرة في بدء سكنى العرب في العراق وسبب نزوحهم-مما مصدره العرب والعراق-والحاصل ان األقوال التاريخية

قت ومن بين وقبل ما ذآروا فال يحّد له و... وعلى آل حال هو قديم لم يدر أوله. ودوامهم، وهجراتهم المتوالية اليه
القبائل التي سكنت قبائل العرب البائدة من عمالقة وغيرهم ممن انقرضوا ولم تبق لهم بقايا معروفة مقطوع بصحة 

ولكن القبائل التي سكنته قبيل اإلسالم وعند ظهوره معروفة وال تزال تشترك في ... انتسابها ونرى ذآرهم مر مجمال
 ...قبائل العرب وفروعها

 
 العراقية آثيرة وغالبها قحطانية وقسم منها عدنانية وبينها ما هو متردد بين العدنانية والقحطانية مثل أياد والقبائل. هذا

ولكننا نرى . ولهذه القبائل فروع آثيرة وال نجد بين هؤالء ما هو خارج عن الجذمين القحطاني والعدناني... وأنمار
 .ئل العراقية المذآورة جمعاء مفرقة في بطون الكتبوالقبا... بعضها يعزى الى العاربة األولى البائدة

 قبيلة اياد

قال العدنانيون ان اياد بن نزار بن معد بن . هذه القبيلة آان قد تنازعها نسابة اليمن من القحطانية ونسابة العدنانية
االيادي واسمه حارثة وأيدوا دعواهم بقول الشاعر وهو أبو دؤاد ... واياد هذا سار باهله الى اطراف العراق. عدنان

 :  وآان اشعر شعرائهم ابن الحجاج

 وفتو حسن اوجـهـهـم  من اياد بن نزار بن معد  

 : وبقول الكميت بن زيد االسدي

 اياد حين تنسب من مـعـد    وإن رغمت انوف الراغمينا
 وآانوا في الذؤابة من نزار   وأهل لوائها متـرزنـينـا

 :  ابن معد واوردوفي ابن هشام ان ايادًا هو
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 قومي اياد لـو انـهـم أمـم   أو لو أقاموا فتهزل النـعـم
 قوم لهم ساحة الـعـراق إذا  ساروا جميعًا والقط والقلم  

ومن بني أياد آعب ابن مامة االيادي وآان يضرب المثل . وهذا هو المشهور وأيده السمعاني في آتاب األنساب
. أما اليمانية فادعت ان اياد بن احاظة بن سعد بن حمير. آان يضرب بفصاحته المثلبجوده، وقس بن ساعدة األيادي و

 -على ما جاء في اليعقوبي-وآانت ديارها. ولعلها من اقدم القبائل المعروفة. وهذه القبيلة قديمة العهد في سكنى العراق
ثم اخرجهم الى ... رهم فانزلهم تكريتبعد اليمامة الحيرة ومنازلهم الخورنق وسدير وبارق ثم أجالهم آسرى عن ديا

وقيل . وقوم من الروم يزعمون انهم من اياد وانهم دخلوا مع هرقل إذ هزمهم المسلمون: وقال ابن عبد البر. بالد الروم
 : وقد ذآر ذلك األسود بن يعفر في شعره إذ ذآر أنقرة فقال. انه رحل مع هرقل من اياد نحو سبعين ألفًا ونزلوا أنقرة

 وا بأنقرة يسـيل عـلـيهـمنزل    ماء الفرات يجيء من اطواد

لما ملك سابور وآان صغيرًا ذاع خبر صغره : "وقال ابن األثير عند الكالم على العالئق الحربية بين العرب والفرس
في األطراف وآانت العرب أقرب الى بالد فارس وسواحل اردشيرُخّره وغلبوا أهلها على مواشيهم ومعايشهم 

فلما آبر ... فمكثوا حينًا ال يغزوهم أحد من الفرس لصغر ملكهم... آثروا من الفساد وغلبت اياد على سواد العراقوا
وسار الى هجر وبها ناس من تميم ... سابور اوقع بالعرب فقتل واسر واآثر ثم قطع البحر الى الخط فقتل من بالبحرين

 اهلها القتل وغّور مياه العرب وقصد بكرًا وتغلب فيما بين مناظر وبكر بن وائل وعبد القيس وقصد اليمامة واآثر في
 ...وآان ينزع اآتاف الرؤساء ممن يظفر بهم فسموه ذا االآتاف... الشام والعراق فقتل وسبى

 : وآان لقيط االيادي معهم فكتب الى اياد

 سالم في الصحيفة من لقيط   الى من بالجزيرة من اياد
 اآـمبان الليث آسرى قد ات   فال يشغلكم سوى العتـاد
 اتاآم منهم سبعون الـفـًا   يزجون الكتائب آالجـراد

 : فلم يقبلوا منه وداموا على الغارة فكتب اليهم

 ابلغ ايادًا وخـلـل فـي سـراتـهـم  اني ارى الرأي ان لم اعص قد نصعا  

 .وم اهفلم يحذروا واوقع بهم سابور وأبادهم قتال إال من لحق بارض الر

وآانت اياد تؤرخ بهذه الوقعة . في ملك سابور بن سابور ذي االآتاف) وقعة دير الجماجم(ومن وقائعهم مع الفرس 
 : قال شاعرهم

 على رغم سابور بن سابور اصبحت والـنـعـم قباب أياد حولها الخيل  

 : مثل بهذه الوقعة بعض الشعراءآما آانوا يؤرخون خروجهم من العراق الى الجزيرة حين اوقع بهم سابور وقد ت

 قلت والليل مطبق بـغـراب   أرقب النجم ال احس رقـادا
 ان حيًا يرى الصالح فـسـادًا    ويرى الغي في األمور رشادا

 لقريب من الـهـالك آـمـا   ايادا اهلك سابور بالعراق

حتى نزل أرض العراق في أيام ملوك الطوائف لما تفرق اهل اليمن قدم مالك بن فهم بن غنم بن دوس : "قال اليعقوبي
فاصاب قومًا من العرب من معد وغيرهم بالجزيرة فملكوه عشرين سنة، ثم قدم جذيمة األبرش فتكهن وعمل صنمين 
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 في فتو حـسـن أوجـهـهـم  من اياد بن نزار بن مضر  

 ومن اياد ابو البهاء الشاعر، ومنهم بنو علي بن سود لهم خطة بالبصرة... واياد بطون: "وقال صاحب اشتقاق االنساب
اه فعد ايادًا من قبائل طاحية بن .."ومن بني علي سلم بن محمد بن حجر صاحب حوض بني علي بالبصرة. وحوض

اما اليوم فال نشاهد قبيلة ... ولكل وجهة.. سود ومن بطونهم اياد، وعلي، وعبداهللا، وبهذا يكونون من القبائل القحطانية
وفي انساب السمعاني ذآر انها .  العراق تمت اليهم بنسب وقربىبهذا االسم، تعد من بقاياهم بل وال نعرف قبيلة في

تنسب الى اياد بن نزار بن معد ابن عدنان وتشعبت منه القبائل ثم عّد جماعة ممن اشتهروا بالنسبة الى هذه القبيلة فال 
لى ظهور اياس بن وان ايادًا هذه حافظت على مكانتها وعلى اسمها ا. محل ال يرادها هنا، ونكتفي باالشارة اليها

قبيصة الطائي ووقعة ذي قار فان هذه القبيلة آانت مع اياس امير العرب فارسلت الى بكر سرًا بان أي األمرين أحب 
ففعلوا . قالوا بل تقيمون فإذا التقى القوم انهزمتم بهم..! اليكم أن نطير تحت ليلتنا فنذهب أو نقيم فنفر حين تالقوا القوم

انت االمارة فيهم قبل أن تأتيهم القبائل التنوخية الى العراق وبعد ان جاءوا الى العراق آانت لهم وآ... ما ارادت بكر
 ...اليد في مقدرات هذه االمارة آما نرى ذلك في امارة عدي بن عمرو بن ربيعة من آل نصر اللخمي

 بسبب مساآنتهم لتخوم الفرس ولكن. وفي آل هذه المدة حافظوا على انسابهم ولم يختلطوا باالعاجم وسائر الفرس
ولذا يرون . ومخالطتهم لهم صار سائر العرب يكرهون قربهم من العجم ويعّدون ذلك ضياعًا لعربيتهم وعروبتهم

ويبّعد هذا احتفاظهم .. منزلتهم نازلة، ومكانتهم حقيرة لحد انهم عّدوهم من العجم ونبزوهم بذلك واتقيت مداخلتهم
وآانوا في اوائل ...! وفي اليعقوبي ذآر لجماهير قبائلهم فليراجع.. االعراب الذين يطعنون فيهمولم يبالوا ب... بانسابهم

 ...امرهم يناصرون الفرس والفرس يناصرونهم وذلك حينما آانت السلطة بايديهم

 بعض االيام فيقال انه في... ومما يشير الى ذلك بعض الوقائع التي من شأنها ان تولد البغضاء بين اياد وسائر العرب
نزل رجل من قبائل بكر وتغلب ابني وائل بناحية قريبة من بالد الفرس من منازل اياد ومعه ابنته وآانت من اجمل 
نساء العالم فوشى به رحيل من اياد لدى ملك الفرس فاغتصبها من ابيها ويقال انه عرض جميع المشتهيات وخّوفها 

 ليرى وجهها فأبت وخيرته بين ان يقتلها، أو يعيدها ألبيها، فلما يئس منها بجميع العقوبات ومّسها بكثير من المؤلمات
وبسبب . اسكنها في موضع واجرى عليها الوظائف الترفيهية واآتفى برؤية قامتها تحت مالبسها في بعض األحيان

بين المحفوظات وهذه الوقعة . ذلك نشبت حروب بين العرب والفرس وانقضى األمر بقتل ملك الفرس وتخليص الفتاة
 ..وعلى آل نرى الياد يدًا في الحصول عليها آما نرى لطيء اصبعًا في وقعة ذي قار. التي لم يعلم تاريخها وال وقتها

ومن آالمها اثناء ما حصل لها تحث اهلها والعرب على تخليصها والغريب ان ). ليلى بنت لكيز(وآان اسم هذه البنت 
 ... على ذلك وتطلب نفي العار عنهمتعد ايادًا في جملة من تستصرخهم

 : وفي هذه القصيدة تعد القبائل المعروفة والمعّول عليها آنئذ فتقول

 ليت للبراق عينـًا فـتـرى   ما أالقي من بالء وعـنـا
 يا آليبًا وعـقـيال اخـوتـي يا جنيدًا اسعدوني بالـبـكـا  
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 عذبت اختكـمـوا يا ويلـكـم   سـابعذاب النكر صبحًا وم
 غللوني قيدونـي ضـربـوا   ملمس العفة مني بالعصـا

 يكذب األعجم ما يقـربـنـي    ومعي بعض حشاشات الحيا
 قيدوني غللوني وافـعـلـوا   آل ما شئتم جميعًا مـن بـال
 فأنـا آـارهة بـغـيكـم   ويقين الموت شيء يرتجـى

 يا بني آهالن يا أهل الـعـال   ـمـااتدلون علّي األعـج
 يا أيادًا خسـرت أيديكـمـوا   خالط المنظر من برد عمـى
 فاصطبارًا وعزاء حـسـنـًا   آل نصر بعد ضّر يرتجـى
 اصبحت ليلى يغلل آـفـهـا   مثل تغليل الملوك العظمـا

 وتقّيد وتـكـّبـل جـهـرة وتطالب بقبيحـات الـعـنـا  
 قل لعدنان هـديتـم شـمـروا   مـير الـوفـالبني مبغوض تشـ

 واعقدوا الرايات في اقطـارهـا  واشهروا البيض وسيروا لي ضحا  
 يا بني تغلب سـيروا وانـصـروا   وذروا الغفلة عنكـم والـكـرى

 احذروا العار على اعقابـكـم   الـدنـى وعليكم ما بقيتـم فـي

ايادًا، وآذا عدنان وبني تغلب منهم تطلب ان ومن ابياتها ان بني آهالن هم الذين دلوا عليها فتعاتبهم وتستصرخ 
والظاهر أنها .. وفي امثالها يسمع الكثير أيام الحروب، واألمور التي يهيج لها القوم للوقيعة بأعدائهم.. يشمروا النقاذها

 ...وفيها تستنهض الهمم وتحرك الشعور واالحساس... إن صحت في وقعة عامة ولذا تطلب معاونة عامة

ومنهم . روف من اياد بنو ُسبين وهم بالحيرة منهم بقيلة صاحب القصر الذي يقال له قصر بني بقيلة بالحيرةوالمع. هذا
عبد المسيح بن عمرو بن حيان ابن بقيلة الذي صالح خالد بن الوليد على الحيرة وآان من المعمرين وهو الذي بعث به 

 ...اهير اياد ابنة الخس وجمعة بنت حابس منهمومن مش... آسرى برويز الى سطيح الشام في رؤيا الموبذان

 أنمار

 : واألولون يقولون أنمار ابن نزار وأيدوا ذلك بقول الشاعر. قبيلة أيضًا مختلف في نسبها بين النزارية والقحطانية

 وأنمار وان رغمت أنوف   معّديو العمومة والخؤول
 لهم لغة تبين من أبيهم مع    العز الشواذخ ذي الحجول

وقال ابن الجواني ) ح م ر(وأنمار بن نزار بن معد بن عدنان ويقال له أنمار الشاة وذآر في مادة : "وفي تاج العروس
وأما قولهم ربيعة الفرس ومضر الحمراء فزعم بعض النسابين ان نزارًا لما توفي اقتسم : النسابة في المقدمة الفاضلية

وآان لنزار قدح آبير يسقي فيه الضيوف اللبن فاصابه أنمار ثم قال : البنوه ميراثه واستهموا عليه فذآرهم الى أن ق
وقيل أن نزارًا لما حضرته الوفاة قسم ميراثه بين بنيه المذآورين وقال إن اشكل عليكم األمر فعليكم باألفعى الجرهمي 

وقال . الدراهم واألرضحكم العرب فلما مات نزار واختلفوا مضوا إليه فذآروا القصة الى أن قال وقضى ألنمار ب
ومنهم . اه واليمانيون يقولون أنمار بن أراش بن الغوث وهو األزد."النسب الى أنمار أنماري ألنه اسم للواحد: سيبويه

وعمر على ما يقال ثالثمائة سنة وآان معاصرًا لسطيح وهما في أيام ربيعة بن نصر ) آاهن العرب(شق األنماري 
وأنمار حي من اليمن من ولد : "وقال نشوان بن سعيد الحميري. ار أصل بجيلة وخثعماللخمي وفي االشتقاق أن أنم

اه وفي سيرة ابن هشام بعد ان بين ان أنمار بن نزار قال ابن اسحق أنمار أبو خثعم وبجيلة وقد ."أنمار ابن سبأ األآبر
ن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن وقال اليمن بجيلة أنمار بن أراش ابن لحيان بن عمرو ب. تيامنت فلحقت باليمن

 .آهالن بن سبأ
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ومن . ودار بجيلة وخثعم يمانية). وهو موافق لما جاء في التنبيه واالشراف(ويقال أراش بن عمر بن لحيان بن الغوث 
وأما ... وبين فروعهم. بجيلة يعقوب أبو يوسف القاضي وهو ابن إبراهيم بن حبيب، وعدد في االشتقاق جماعة منهم

وهذه النقول عن أصل القبيلة وسائر القبائل آانت دّونت في حينها إال أن ... ثعم فقد ذآر جماعة من رجالهم أيضًاخ
حتى فيمن نعدهم من ... ولذا لم يقطع النسابة في قوم.. بعض الكتب اشتهرت بسبب شيوعها وماتت اآلراء األخرى

وعلى هذا قال ... لمعروف وال يلتفت إلى األقوال األخرىالمقطوع بهم نظرًا لبعد العهد، وإنما يؤخذ بالمشهور ا
النسابة أن نسب الرسول صلى اهللا عليه وسلم مقطوع به الى عدنان وما فوقه لم يضبط بيقين وبواعثه الحفظ والغلط 

ن به تعلموا من انسابكم ما تصلو"وفي الحديث... وال نرانا في حاجة الى ان نستقصي آل ما قيل عن آل قبيلة... فيه
 ... مما يعين القربى بين الكل، ويؤلف بينهم"آلكم بنو آدم وآدم من تراب"و " أرحامكم

 قبائل قضاعة

المشهور ان قضاعة من القبائل القحطانية الكبرى، وساق أهل االنساب عمود نسب قضاعة في عمرو بن مالك بن 
 .ان مالكًا الشحر وقبر قضاعة في جبل الشحرعمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير ابن سبأ، ويقولون ان قضاعة آ

 : قال شاعرهم

 قضاعة قومـي ان قـومـي ذؤابة    بفضل المساعي في الملمات تعرف

وقد نسبت قضاعة في أيام العصبية الى معد في وقت معاوية وابنه يزيد، وبذال لرؤسائهم أمواًال جسيمة على االنتفاء  
ماالى ذلك بعض رؤسائهم فلما بلغ ذلك قضاعة غضبوا غضبًا شديدًا وأنكروا من اليمن واالنتساب في معد، فساعده

 : ذلك أشد اإلنكار فحشدوا واجتمعوا ثم دخلوا مسجد دمشق يوم الجمعة على يزيد وهم يرتجزون ويقولون

 يا ايها الداعي ادعنا وابشـر   وآن قضاعـيًا وال تـنـزر
قضاعة بن م   الك بن حمـير  نحن بنو الشيخ الهجان االزهر
 النسب المعروف غير المنكر   من قال قوال غير ذا تنصـر

: أي فهو من النصارى ثم قالوا ليزيد انا قوم من اهل اليمن يسعنا ما يسعهم ويضيق عنا ما ضاق عنهم فالحقنا بهم قال
 ...ومنهم من يجعل قضاعة بن معد بن عدنان وبهذا يعدون من العدنانية. قد فعلت

 :  قالواوعلى هذا

 أبوآم معد آان يكنى ببـكـره  قضاعة ما آنى به من تجمجما  

وهم قبائل عديدة وفي أيام خالد بن الوليد حينما هاجم العراق آانت ... ولكن علماء األنساب عبروا عن ذلك بقيل
 :ومن بطونهم... طوائف قضاعة فوق االنبار فوجه اليها المثنى بن حارثة فاغار عليها وأصاب ما فيها وقتل وسبى

وآان عليهم حرقوص ابن النعماني البهراني من قضاعة واآتسح . صادفهم خالد بن الوليد عند سوى.  بهراء-) 1
 ...أموالهم حين مسيره الى الشام

والى ظهور ... والمعروف في هذه المّد فيقال بهراء والنسبة اليها بهراني على غير القياس آما في تاج العروس) 1(
مية آانت بهراء أيضًا في بالد اليمن وجاءت وفودها الى الرسول صلى اهللا عليه وسلم مما يعين ان اجزاء اإلسال

 ...القبيلة آانت تميل الى األنحاء األخرى

ولكلب فرع ... وآانوا أيام خالد مع بهراء وهم ممن حاربهم خالد فوق األنبار) سوى(و ) قراقر(وماؤهم .  آلب-) 2
 ...ن في الحيرة وقصر العدسيين ينسب اليهميقال لهم العدسيو
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والظاهر المقطوع به ان هؤالء من ). آلبي(وقبيلة زبيد المشهورة في العراق منها فرع آبير ومعروف ينتخى بقوله 
 ...الفرع القديم المعلوم على ما سيجيء عند الكالم على زبيد في حينه) آلب(قضاعة من 

وآان يدعى الكائن لصحة رأيه، وقد جرت له وقائع آثيرة وأهمها . اب الكلبيوممن اجتمعت اليه قضاعة زهير بن خب
وابن الكلبي . ولزهير هذا قصيدة يفخر بها في انتصاره... من مذحج، ومع بكر وتغلب ابني وائل) صداء(مع قبيلة 

 .مؤرخ معروف يمت الى هذه القبيلة

شهر الحرام فلست منهم ولست من الكرام بني العبيد وهؤالء بني ال: وهم الذين عناهم االعشى بقوله.  بنو العبيد-) 3
وهنا عّد الحيدري العبيد القبيلة المعروفة اليوم من هؤالء واستدل بقول األعشى ... انقرضوا بانقراض امارة الحضر

 .المذآور نظرًا للموافقة باالسم وليس بصحيح

 ...وهو ابن زيد بن سويد بن أسلم بن قضاعة.  جهينة-) 1(

 .وهؤالء قبائل ذآرهم ابن دريد في آتاب االشتقاق.  جرم-) 2(

 .وهم ولد بلّي ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة. قبيلة من اليمن من قضاعة والنسبة اليهم بلوي.  بلّي-) 6
 : قال المثلم بن قرط البلوي

 الم تر ان الحي آانـوا بـغـبـطة   بمأرب إذ آانوا يحلونـهـا مـعـا
 اء وخـوالن اخـوةبلـّي وبـهـر لعمرو بن حاف فرع من قد تفرعا  
 اقام بها خـوالن بـعـد ابـن امـه  فاثرى لعمري في البالد واوسعا  

آل هذه القبائل خرجت مع هرقل ملك الروم عند خروجه من : وآذا ابن عبد البر قال. ذآرهم النويري.  آل سليح-) 7
وهؤالء آانوا من ... ن قبائل قضاعة آثيرة ولكل قبيلة فروع ال تكاد تحصىوالحاصل ا... الشام فتفرقت في بالد الروم

وغالب القبائل متفرقة في أنحاء عديدة، والقبائل العربية آلما أحست بضعف ... أقدم سكان العراق ايام حكومة الحضر
 .رحبت بالنازح إليها من القبائل األخرى ممن لها صلة به وقربى فتستعيد القوة

 ...ع وقبائل أخرى في غير العراق ال محل لالطالة في القول فيهموهناك فرو

 قبيلة طيء

بن أدد ) جلهمة(وهو جد هذه القبيلة، واصل اسمه ). حي(، ويجوز التخفيف ك)سيد(من القبائل القحطانية، وطيء ك
أو من طاء في واشتقاق اسمه من طاء بمعنى أبعد في المرعى، ... بن زيد بن يشجب ابن عريب بن زيد بن آهالن

األرض إذا ذهب وجاء، أو ألنه أول من طوى المناهل، وقيل ألنه طوى بئرًا من العرب، ولم يقطع من العلماء أحد في 
 .هذا االشتقاق والنسبة اليه طائي على خالف القياس آما يقال حاري في النسبة الى الحيرة

زد عند تفرقهم بسيل العرم فنزلوا بنجد والحجاز على وآانت هذه القبيلة تنزل اليمن فخرجت منها على اثر خروج اال
 .القرب من بني أسد، ثم غلبوا بني أسد على جبلي أجا وُسلمى من بالد نجد فعرفا بجبلي طيء

وآانت طيء من القبائل التنوخية التي جاءت العراق وحصلت على امارة فيه مدة وآان من امرائهم إياس بن قبيصة 
 .يرةوهو عامل آسرى على الح

ومن استنطاق مؤرخين عديدين يظهر انهم لم يميلوا ميلة واحدة في تنوخ الى العراق وإنما بقي قسم آخر منهم متوطنًا 
ومن ثم افترقوا في أول االسالم زمن الفتوحات .. اليمن ونجدًا والحجاز ولكن ال ينكر االتصال والتعلق بسبب القربى

. السهل والجبل حجازًا وشامًا وعراقًا ولم يعين علماء األنساب آافة فروعهمفي األقطار، وصار منهم أمم آثيرة مألت 
 ...وإنما ذآروا األصول األساسية تارة، والفروع المتفرعة اخرى، وآل واحد آتب من آان في جهته
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 :ومن بطونهم

 : ويقول امرؤ القيس في رئيسهم المعلى.  بنو تميم بن ثعلبة-1

 آأني إذا نزلت على المعلى    نزلت على البواذخ من شمام
 فما ملك العراق على المعلى   بمقتدر وال ملـك الـشـآم

 أفّر حشا امرئ القيس بـن الظالم حجر بنو تيم مصابيح  

 .ومنهم أوس بن حارثة بن الم سيد طيء

اءه مع وفد طيء ومنهم زيد الخيل وسماه الرسول صلى اهللا عليه وسلم زيد الخير بن مهلل آان قد ج.  بنو نبهان-2
وهو الذي قال فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما ذآر لي رجل من العرب إال رأيته دون ما . وآان رأسهم وسيدهم

وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بعث علي ابن ابي طالب . ذآر لي إال ما آان من زيد، فإنه لم يبلغ آل ما فيه
ويشن الغارات فخرج في مائتي فرس فاغار على حاضر آل حاتم فاصابوا ابنة الى الُفلس صنم طيء يهّدمه ) رض(

وهرب عدي ابن ) رض(وفي حديث هشام بن محمد ان الذي اغار عليهم خالد بن الوليد . في سبايا من طيء... حاتم
) بالمرباع(حاتم من خيل النبي صلى اهللا عليه وسلم حتى لحق بالشام وآان على النصرانية، وآان يسير في قومه 

وآانت امرأة جميلة، جزلة، فمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقامت . وجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد
فقال الفاّر من اهللا . قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. إليه فقالت هلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن علّي من اهللا عليك

ن الشام قالت فكساني النبي وأعطاني نفقة وحملني وخرجت معهم حتى قدمت ومن رسوله، وقدم وفد من قضاعة م
فاقامت عنده ايامًا، وقالت له . الشام على عدي فجعلت اقول له القاطع الظالم، احتملت باهلك وولدك وترآت بقية والدك

ال عدي بن حاتم فانطلق أرى ان تلحق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلم عليه وهو في المسجد فقال من الرجل ق
به الى بيته والقى له وسادة محشوة بليف وقال اجلس عليها فجلس رسول اهللا على األرض وعرض عليه االسالم فأسلم 

 .عدي واستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صدقات قومه

 اما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ فلم ير منه ما يعجبه فقال) رض(قدم على عمر . وعدي هذا آان من أجواد المسلمين
اآرمك اهللا بأحسن المعرفة، أسلمت إذ آفروا، وعرفت إذا انكروا، ووفيت إذ عذروا، وأقبلت ! واهللا أعرفك! فقال بلى
 .فقال حسبي يا أمير المؤمنين. إذ ادبروا

ني معن وهم من بني ثعل وجاء في الطبقات انه من ب) في الطبقات المسبح(ومن هؤالء عمرو بن المشيح .  بنو ثعل-3
 .وآان ارمى اهل وقته

 : وفيه يقول امرئ القيس

 رب رام من بني ثـعـل  ستره) 1(مخرج آفيه من  

قدم عمرو المذآور على النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يومئذ ابن خمس ومائة سنة آما في عقد الفريد وفي آتاب 
 . صميت ودع ما انميت سنة فسأله عن الصيد فقال ُآل ما ا150االشتقاق 

وذآر صاحب قبائل مصر ان هذه . وهؤالء ال تزال بقاياهم في العراق. حاتم وابنه عدي من هذه القبيلة.  بنو سنبس-4
 442آانت قد تكاثرت في جنوب فلسطين واقلقت بال الحكومة هناك فاضطرتها الى الجالء فهبطت مصر سنة 

 ).شنشنة اعرفها من اخزم( المثل فيقال ومن اجداد حاتم اخزم الذي يضرب به. هجرية

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

 .وجاءت في عقد الفريد بالياء وليس بصواب.  بوالن-6
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وقد جاء وفدهم الى الرسول صلى اهللا عليه وسلم سنة عشر . وهؤالء فروعهم آثيرة، وغالبهم في العراق.  سالمان-7
 .للهجرة

وصاحب األنساب ضبطه بكسر ). هناء(وفي انساب الجواني ). بفتح الهاء وسكون النون آما في ابي الفداء. (هني -8
وآانت الرياسة في . ومن هؤالء اياس بن قبيصة الذي ملك العرب بعد النعمان. الهاء والنون في النسبة فقال هني

ض ملك الفرس وآانت زوجة النعمان بن المنذر وهي العراق على طيء في الجاهلية الياس والعقابه الى حين انقرا
ولما التجأ النعمان اليهم ولحق بجبلي طيء آانت سعدى عنده فسأل طيئًا أن يمنعوه من . سعدى بنت حارثة من طيء

 .ومن بني هني ابو زيد الشاعر واسمه حرملة ابن المنذر.. آسرى فلم يقدروا فانصرف عنهم

وذآرها صاحب عقد الفريد ولم . وهم يرجعون الى نبهان. ر بن جابر في طيءوهؤالء وفد منهم وز.  ُسدوس-9
 .يذآرها الجواني في أنسابه

 : وسدوس المذآور هو ابن اصمع، قال فيه امرؤ القيس

 إذا ما آنت مفتخرًا ففاخر  ببيت مثل بيت بني سدوسا  

 .رد لهم بحثًا خاصًاوهؤالء من بني ذهل إال أنهم استقلوا في التسمية وسنف.  بنو الم-10

. ولهم فروع آثيرة في العراق. ومنهم عمرو بن عبد المسيح الطائي المذآور. يرحبون الى بني ثعل.  بنو معن-11
 : وأبو حارثة ذرب بن عبد اهللا منهم وهذا حكم في الجاهلية حكومة وافقت السنة في اإلسالم وآانت حكومته في خنثي

 مّنا الذي حكم الحكومة وافقت اإلسالم في الجاهلية سنة  

بطن من طيء قاله نشوان الحميري ولم يصلهم باحد الفروع المعروفة واآلن هم قبائل قائمة برأسها .  بنو شّمر-12
 .والتفت حولها قبائل اخرى من طيء وقحطان وسنفصل القول فيها

 القبيلة اشتهر منها جماعة آثيرة من والملحوظ ان هذه. واليها ينسب ابو عبادة البحتري الشاعر.  بحتر بن عتود-13
األجواد والفرسان والشعراء والمحدثين آذا في تاج العروس، وذآر بعضهم، ويطول بنا تعداد من ظهر منهم من 

خرج من طيء ثالثة ال يطير لهم حاتم في جوده، وداود بن نصير في فقهه وزهده، : المشاهير، وجاء في السمعاني
وفي القائمة التالية ما يعين . تي الكالم على طيء مفصال عند ذآر العشائر الحاضرة وتكّونهاوسيأ. وأبو تمام في شعره

 ...وهي أآثر بكثير مما هو مذآور. ترتيب فروعهم وطريق تسلسلها

وهذه من قبائل العراق قديمًا والمترددة اليه بكثرة واصلها من القبائل العدنانية ومن أشهر رؤسائها :  قبيلة تميم-5
وآان قد اعتنق المجوسّية . الذي يضرب به المثل في الوفاء) قوس حاجب(جب بن زرارة التميمي صاحب القوس حا

ويقال انه تزوج ابنته على عقيدة القوم فرجع وممن اشتهر من رجالهم في العراق عدي بن زيد وآانت له مكانة عند 
... وي يصف ما لم ير فيضعه في غير موضعهالفرس والمناذرة، ومن مشاهير الشعراء، ويعاب في شعره انه قر

وحذق في الفارسية والعربية معًا فكان أفصح الناس بالعربية والفارسية آان المنذر قد جعل ابنه النعمان في حجورهم 
وآان المنذر قد بعث عدي بن زيد واخويه أبيًا وسميًا الى آسرى ليترجموا له فلما مات المنذر اختار ... فارضعوه
شوش ما بينهما واغضب النعمان على ) عدي بن أوس ابن مرينا(ي النعمان فنال االمارة ولكن ابن مرينا بسبب عد

عدي بن زيد فحبسه ثم قتله، وان اخوة عدي بن زيد اغضبوا آسرى على النعمان حتى قتله في خانقين، وحدثت بعد 
األنحاء العراقية، وسيأتي الكالم عليها عند بيان ولهذه القبيلة فروع عديدة منتشرة في . المشهورة) وقعة ذي قار(ذلك 

 ...عشائر العراق الحاضرة

 قبائل بكر بن وائل
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هذه القبائل قديمة العهد في ورودها العراق جاءت بعد اياد الى األنحاء القريبة من العراق، قصدت في بادئ امرها 
د حافظت على آيانها ومكانتها القبائلية الى ظهور وق... البحرين ومنها توجهت مع القبائل التنوخية الى أنحاء العراق

وآان رئيسهم . مشهورة) ذي قار(ووقعة هؤالء مع العجم ومن لف لفهم من قبائل في ... اإلسالم وانتشاره في العراق
ب ولما جاء خالد بن الوليد العراق حار... في هذه الحرب يزيد بن مسهر الشيباني وعلى ميمنته ثعلبة بن سيار العجلي

 :ومن قبائلهم.. بعض قبائلهم فاصاب منها ما اصاب

وآان سببها .. وحاربوا.. وآانت الرياسة فيهم في وقعة ذي قار، وفي هذه الحرب قطعوا ايدي اقبيتهم.  بنو شيبان-) 1
ندك الذي ع) يعني النعمان(ان ابعث الّي مال عبدي ) أميرهم(وجه آسرى الى هانئ بن مسعود "أن : آما قال اليعقوبي
فلم يفعل هانئ فوجه اليه آسرى ) وآان أودعها النعمان عندهم بعد ان جعلت العرب تمتنع من قبولها(وسالحه وبناته 

بجيش فاجتمعت ربيعة وآانت وقعة ذي قار فمزقت العرب العجم وآان اول يوم ظفر فيه العرب بالعجم ويروى عن 
ومن هذه ) 2(اه)."م انتصفت فيه العرب من العجم وبي نصرواهذا اول يو: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انه قال

وهو أشهر من .. القبيلة المثنى وهذا وقائعه معروفة في حروب العراق ايام الفتوح اإلسالمية وآان على ناحية الحيرة
 .أن يذآر

 : وقد مدح بعضهم المثنى بقوله

 ما ان رأينا اميرًا بالعراق مضى بانـامثل المثنى الذي من آل شي  
 ان المثنى األمير القرم ال آـذب  في الحرب اشجع من ليث بخفانا  

ومن هؤالء في جاهليتهم مرة وجّساس قاتل آليب، وطرفة بن العبد صاحب المعلقة وفي العصور اإلسالمية عرف 
 ...بينهم الفوطي المؤرخ.. منها آثيرون من اصحاب المكانة الرفيعة في العلم واألدب وغير ذلك

وان رئيسهم الذي مال الى اإلسالمية وناصر العرب . وهذه ايام الفتح آانت وال تزال مشهورة.  بنو عجيل- )2
وآان هذا يغير على فارس من ناحية االبلة في خالفة أبي . المسلمين في حروب فارس هو سويد بن قطبة العجلي

 ...بكر

هذا ومن بكر بن وائل بنو حنيفة الذين ظهر منهم مسيلمة . وهؤالء ابلوا بالء آبيرًا في حرب ذي قار.  اللهازم-) 3
 ...الكذاب وال محل الستقصاء اخبارهم

 قبيلة تغلب

وهذه من القبائل العدنانية آانت تسكن العراق وهي ممن حارب خالد ابن الوليد ايام الفتح اإلسالمي آان وجه إليهم 
فسأله رجل من األسرى أن يطلقه على أن يدله . فقتل وأسرالنسير بن ديسم بن ثمود وهم عند ماء لهم فطرقهم ليًال 

وآان جمع منهم . على حي من ربيعة فاتاهم النسير فبيتهم فغنم وسبى ومضى الى ناحية تكريت في البر فغنم المسلمون
 بالمضيح والحصيد مرتدين عليهم ربيعة بن بجير فاتاهم فقاتلوه فهزمهم وسبى وغنم وبعث بالسبي الى أبي بكر،

 ).رض(فكانت منهم أم حبيب الصهباء بنت حبيب بن بجير وهي أم عمر بن علي بن أبي طالب 

وفي تغلب قال المهلهل وهو ... وفي ايام خالد ابن الوليد قضي عليهم) شفاثة(وهؤالء آان فريق منهم في عين التمر 
 : منهم

 انا بنو تغلب شم معاطـسـنـا    بيض الوجوه إذا ما افزع البلد
 إذا عاهدوا وفوا وان عقدوا شدوا وان جاهدوا يوم الوغى اجتهدوا ال يرقدون على وتر يكون لهم وان يكن عندهم قوم

 .وتر العدى رقدوا وسكناهم في الغالب بالثرثار

 قبيلة ربيعة
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عة آانت هي وربي... فانه بعد أن حارب تغلبًا سار الى حي منهم فغلبه. هؤالء ممن حاربهم خالد أيام مسيره الى العراق
 ...التي ابلت في وقعة ذي قار مع مشتقاتها

 
ألن ربيعة المذآور ورث عن أبيه نزار ابن معد الخيل وهذا تفرعت منه قبائل وبطون . وربيعة يقال لهم ربيعة الفرس
 ..وقد مر بعض قبائلهم ويأتي البعض اآلخر... ومن قبائلهم بكر وتغلب وعنزة

 
رة، وبّين من نال الرياسة من تلك الفروع آما أنه عّدد ايامهم المشهورة وآخرها يوم ذي وذآر اليعقوبي لها فروعًا آثي

وفيه بيان لوقائع ربيعة وتميم، أو بينها بعضها ) تاريخ العرب قبل اإلسالم(والى . قار ومن أراد التوسع فليرجع إليه
 العجم بذي قار آتاب خاص طبع في وحرب البسوس اشهر من أن تذآر وفيها وفي حرب... مع بعض أو مع اآلخرين

وسيأتي التفصيل عن قبائل ربيعة ) تغالبة(وتزال ربيعة في العراق واإلمارة فيها لتغلب، وال تزال نخوتهم . مصر
 ...الحاضرة في حينه

 
لنون بفتح ا(وهؤالء من قبائل ربيعة آانوا في عين التمر وهم من ذرية النمرين قاسط والنسبة اليهم نمري :  النمر-9

وآان عمر . ورئيسهم ايام خالد بن الوليد هالل بن عقبة فصلبه في الوقعة التي اوقعها بهم). والميم آما في السمعاني
. وآان ممن قدم عليه انس بن هالل في جمع من النمر بن قاسط.. استنفر الناس الى العراق فخفوا في الخروج) رض(

اه .." بن افصى بن دعمي بن جديلة بن اسد بن ربيعة آكتف ابو قبيلةوالنمر بن قاسط بن هنب: "قال في تاج العروس
 )...زوبع من قبائل شمر(ولعل النمور الموجودين اآلن منهم وسيذآرون بين افخاذ قبيلة 

 مذحج

ألن أباها مالك ) مذحجًا(وإنما سميت . ومنهم من يضم الميم وهي من قبائل اليمن وتضم قبائل عديدة. وتلفظ آمجلس
د ولد على أآمة تعرف بهذا االسم، أو ان أمه لما هلك بعلها لم تتزوج بعده وان اللفظ يؤدي هذا المعنى وقيل غير بن أد

ذلك في وجه تسميتها ومالك هو أخو طيء أصل القبيلة المذآورة سابقًا ومن النسابة من يقول انها تمت الى آهالن 
 ...وهؤالء بطون.  سعد العشيرة-1: لمتفرعة عنهاومن اشهر القبائل ا. رأسًا، ومالك بن زيد بن آهالن

وهذا هو زبيد األآبر وإليه ترجع قبائل زبيد ومن . وهو منبه بن صعب بن سعد العشيرة) بصيغة التصغير. ( ُزبيد-2
يل قال ابن الكلبي إنما ق). زبيد األصغر(ولده منبه بن ربيعة بن سلمة ابن مازن بن ربيعة بن منبه المذآور اعاله وهو 

 .لهم زبيد ألن منبهًا األصغر قال من يزد لي رفده فأجابه اعمامه بنو زبيد األآبر فقيل لهم جميعًا زبيد

ومن زبيد األصغر ابو ثور عمرو بن معدي آرب فارس العرب ادرك اإلسالم وشهد القادسية، واستشهد بنهاوند زمن 
 : وحوادثه في العراق اشهر من ان تذآر وهو القائل) رض(عمر 

 اذا لم تستطع شيئًا فدعه  وجاوزه الى ما تستطيع  

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

 . الرهاء-4

 .مر الكالم عليهم.  بنو ُصداء-5

 . الحكم ومنهم بنو جشم-6

 .وهؤالء سكنوا العراق ابان الفتح اإلسالمي.  جعفي-7

 .اعرومنهم االفوه االودي الش.  أود-8
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 .وال تزال بقاياهم في اليمن. منهم عمار بن ياسر.  عنس-9

 . جنب-10

 . الحارث-11

 . سلهم-12

واخبارهم في آتاب االشتقاق وفي تاج العروس . وال مجال الستيعاب بطونهم، واستقصاء المشاهير المعروفين منهم
 ..وفي انساب السمعاني وآتب آثيرة ال يحتملها البيان

 ةالقبائل التنوخي

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

 
وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديمًا بالبحرين ) بفتح التاء وضم النون المخففة وفي آخرها الخاء(تنوخ : "قال السمعاني

اه وقد ذآر الطبري وابن األثير سبب .."زر والتناصر وأقاموا هناك فسموا تنوخًا، والتنوخ االقامةوتحالفوا على التوا
وآانت اقامت في البحرين أوًال ثم مالت الى العراق لما شعرت من قوة، ونالت مكانتها . تنوخها ودواعي اتفاقها

من العرب حين امر بقتالهم الى اهل األنبار وذلك انه لما مات بختنصر انضم الذين آان اسكنهم الحيرة . المعروفة
وبقيت الحيرة خرابًا فقضوا زمانًا طويًال ال تطلع عليهم طالعة من بالد العرب، وال يقدم عليهم قادم وباألنبار اهلها 

ما فل. فلما آثر اوالد معد بن عدنان ومن آان معهم من قبائل العرب. ومن انضم اليهم من أهل الحيرة من قبائل العرب
آثر اوالد معد بن عدنان ومن آان معهم من قبائل العرب ومألوا بالدهم من تهامة وما يليهم فرقتهم حروب وقعت 
بينهم وحدثت بينهم احداث فيهم فخرجوا يطلبون المتسع والريف فيما يليهم من بالد اليمن ومشارق الشام واقبلت منهم 

 .قبائل حتى نزلوا البحرين وبها جماعة من األزد

 
 ...وآان الذين اقبلوا من تهامة من العرب من قضاعة واياد

 
فاجتمع هؤالء بالبحرين وجماعة من قبائل العرب فتحالفوا على التنوخ وهو المقام وتعاقدوا على التوازر والتناصر 

 من نمارة فكانوا بذلك االسم آأنهم عمارة من العمائر وتنخ عليهم بطون) تنوخ(فصاروا يدًا على الناس وضمهم اسم 
وآان اجتماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم ازمان ملوك الطوائف الذين ملكهم ... ابن لخم
فتطلعت انفس من آان بالبحرين من العرب الى ريف العراق وطمعوا في غلبة االعاجم على ما يلي ... االسكندر

 بين ملوك الطوائف من االختالف فاجمع رؤساؤهم بالمسير الى العرب منه، أو مشارآتهم فيه، واهتبلوا ما وقع
 ...فكان طلوعهم متواليًا فاستولوا على ما بين ُنّفر الى االبلة واطراف البادية. العراق

 
وآخرون نزلوا الحيرة الى طف الفرات وغربيه الى ناحية األنبار وما واالها في . ومنهم من مال الى االنبار فاآتسحها

واالخبية ال يسكنون بيوت المدر، وال يختلطون باهلها، واتصلت جماعتهم فيما بين االنبار والحيرة بمن آان المظال 
 ..ييسكنها من القدماء الذين قد سبقوهم في سكنى العراق على ما جاء مفصال في ابن األثير والطبر

 
 : وبين هذه القبائل)عرب الضاحية(وآانوا يسمون 
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وهم منتشرون في اطراف عديدة من جزيرة .. لفتح اإلسالمي قد اشترك االزد في حرب العراقوفي اوائل ا.  االزد-1
ومنهم خزاعة . بالسين آما في آتاب االشتقاق وقبائلهم قحطانية) األسد(العرب والعراق وقبائلهم آثيرة ويقال لهم 

 ...واالوس والخزرج والغساسنة ولهم امارة في العراق

 .ليهامر الكالم ع.  قضاعة-2

 
 .من قبائل ربيعة.  عنزة-3

 
 . بكر بن وائل-4

 
 .قد اشتهروا في العراق.  تغلب-5

 
 . ربيعة-6

 
 . غطفان-7

هؤالء جاؤواالعراق مع سائر القبائل التنوخية وفيها دامت لهم االمارة مدة طويلة وهي قحطانية تنتسب الى .  لخم-8
 ... في نسبهملخم بن عدي وسنوضح امارتهم فيما يلي وننقل ما قيل

 
 .مّرت.  اياد-9

 .ومنهم بنو الحارث... من قبائل العراق) السكون(ولهم امارة ومنهم .  آندة-10

 .وهم قبيلة من العماليق يدعون الى آندة.  النجدة-11

 .وهم بقايا من جرهم.  بنو لحيان-12

 .فرع من مذحج.  جعفي-13

 .مضى الكالم عليهم.  طيء-14

 .آذا.  آلب-15

. يم تم-16 .آذا

 . أسد-17

 . آنانة-18

 . غنم-19
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 . الرباب-20

 .وهؤالء آانوا يجاورون ملوك الحيرة.  قيس عيالن-21

 . جذام-22

 . عاملة-23

 . بلحارث بن آعب-24

 . هذيل-25

 . الضباب-26

يسع المجال وغير هذه من القبائل األخرى أو فروعها مما ال محل لتعداده والقبائل متجاورة وال تخلو من عالقة فال 
وآانت االمارة في بعض هذه من ازد، ولخم . استقصاء ما في الجزيرة إال ان هؤالء اقرب الى العراق او من قطانه

ومن هؤالء لخم واما طيئ فقد جاءتهم النوبة في منتهى امرهم فانقرضت امارتهم على يد العرب . وآندة، وطيئ
 ...المسلمين

فال مجال لالطالة في آل قبائل ) القبائل التنوخية(لطبري تفصيالت آافية عن وفي األخبار الطوال وابن األثير وا
وآانت تعلم ان ال تدوم .. سوى انني اقول بعد هذا االتفاق لم تقف العرب عند مخذولية، أو مغلوبية... العراق بالتفصيل
 ... المناجزة، او المتارآةفكانوا اآثر األمم مراعاة للمصالح، وتمرنًا على الحروب و... غلبة، وااليام دول

ذلك ما دعا ان يطول بقاؤهم في العراق ... تبعًا لألوضاع والحاالت القاهرة أو الظروف المقتضية والبواعث الجابرة
 ...رغم النفرة بينهم وبين المالكين لزمام الملك

 امارات العرب

آبيرة، وهم من ) لواء( وآانت آورة وهذه غالبها قبائلية، وأقدم من عرف منهم حكام حلوان المعروفة باسمهم
ولم تصل الينا اخبار آافة االمارات القبائلية السباب آثيرة اهمها ان الحكومات في ادوارها لم تدّون إال ... قضاعة

ومن األولى ان ال تلتفت .. القليل من شؤون شعبها وانما تكتفي باالسرة المالكة او باعمال ملوآها الى زمن قريب منا
 ..ت الى القبائل التي ال عالقة لها بها إال في أحوال خاصةالحكوما

 : واشهر االمارات التي نالت ذآرًا، وعرفت على ألسن المؤرخين والشعراء

  امارة الحضر-1

) م272-241(وان سابور بن اردشير ) الجزيرة(وهذه من االمارات األولى من قبائل العرب التي آانت بين النهرين 
 ولم تعرف األخبار الصحيحة عنها بالضبط ومن المؤرخين من يقول انهم لخميون، من القبائل قضى على حكومتها،

وعلى قول هشام الكلبي انها من .. التنوخية، ومنهم من يقول انها حكومة قائمة برأسها، وآخرون يقولون انها غسانية
 من تزيد بن حلوان اسمها جيهلة، وانه قضاعة، وان الضيزن هو ابن معاوية بن العبيد بن االجرام من قضاعة، وأمه

.. آان يعرف بامه، ملك أرض الجزيرة، وآان معه من بني العبيد، ومن قضاعة قبائل ال تحصى، وان ملكها بلغ الشام
 من آان حاآمها من الجرامقة يقال له الساطرون والعرب تسميه الضيزن: إال ان الطبري طعن في هذه الرواية وقال

 .لجرامقة قوم من العجم سكنوا الموصلوا...أهل باجرمي
وآان الضيزن آخر امرائهم، وامارته في الحضر وهو قصر ومدينة بالقرب من مدينة تكريت بين دجلة والفرات، 
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 الم يحزنك واالنباء تنـمـى   بما القت سراة بني العبيد
 ومصرع الضيزن وبني ابيه و احالس الكتائب من تزيد  

 اتاهم بالفيول مجـلـالت   وباالبطال سابور الجنـود

 وقال عدي بن زيد .قبائلهم هناكفهدم من اواسي الحضر صخرًا آأن ثقاله زبر الحديد وفي هذه األبيات بيان لبعض 
 : العبادي

 ايها الشامت المعـّير بـالـده   ر أأنت المبـرأ الـمـوفـور
 أم لديك العهد الوثـيق مـن األ   يام بل أنت جاهل مـغـرور
 اين آسرى آسرى الملوك انوشر   وان ام اين قبـلـه سـابـور

 وأخو الحضر إذ بنـاه وإذ دج   ـخـابـورلة تجي الـيه وال
 شاده مرمرًا وجلـلـه آـل   سًا فللطير في ذراه وآـور

 : الى أن قال

 ثم أضحوا آأنهم ورق جف   والدبـور فالوت به الصبا

وهذه الحكومة لم يعين تاريخها ونشأتها وطريق توصلها للحكم، وال . وحكاية التسلط عليهم تذآر آخرافة اساطيرية
 ...عرف تسلسل ملوآها

 االزد امارة -2

وليت ما بين الحيرة واألنبار، وآانت . وهي أول االمارات التنوخية، وحكمها على قبائل تنوخ والقبائل السابقة لها
وجاء في النويري . وأول من حكم منهم مالك بن فهم. امارتهم تصادف عهد حكومات الطوائف السابقة للدولة الساسانية

 ).تنوخ(ه آما هو الشائع في امثاله عند العرب، وهو المشهور بانه مالك بن زهير بن عمرو بن فهم عرف بجد
 ميالدية 210استولى على الملك سنة . وسائر المؤرخين ذآروا انه مالك بن فهم بن غنم بن دوس االزدي من آهالن

 وذآر وآان قد ملك انحاء واسعة. وآان مقره باألنبار رماه ابنه سليمة بن مالك بسهم دون ان يعرفه فاصاب مقتله
وقائعه مع الفرس وانتصاره عليهم وفيه بيان لما حكمه من األقطار وتوزع ) تحفة األعيان بسيرة اهل عمان(صاحب 

 : أوالده في األنحاء وهو القائل

 أعلمه الـرمـاية آـل يوم    فلما استد ساعده رماني

وهذا هو .  ميالدية230 بن فهم سنة ثم ملك أخوه عمرو بن فهم، ثم ملك بعده ابن أخيه جذيمة األبرش ابن مالك
ويقال ان جذيمة هذا من العاربة األولى من بني وبار وآان يبالغ في ) آندماني جذيمة(صاحب النديمين مضرب المثل 

اضحى جذيمة في يبرين منزله قد حاز ما جمعت في دهرها عاد وآانت : سعة ملكه ونطاق امارته وهو الذي قيل فيه
... وتحيله في قتلها) قصير(هذا قتلته الزباء وقصتها المشهورة في قتله وفي االنتقام منها على يد و. اياد في نزاع معه

والتفصيل في خالصة الكالم في تاريخ الجاهلية واإلسالم وبلوغ االرب لآللوسي وفي تاريخ ابن األثير والطبري 
 .وغالب آتب األدب

  امارة لخم األولى-3
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والمعروف انهم من لخم وهم من القبائل التنوخية، حكموا . ضطربت آلمة المؤرخين فيهموهؤالء ا. ويقال لهم آل نصر
فجعلوا لهم سلطانًا على العرب وأول من حكم منهم في أنحاء ... الحيرة، واتصلوا باالآاسرة ودام سلطانهم مدة طويلة

ي بن نصر بن ربيعة بن عمرو وساق اليعقوبي نسبه بانه عمرو بن عد. العراق عمرو بن عدي مؤسس هذه االمارة
ويصادف اوائل هذه ... ابن الحارث بن مالك بن عم بن نمارة بن لخم وفي التنبيه واالشراف زيادة اسماء وتغيير

فكره آثير من قبائل تنوخ ان يقيموا في مملكة العراق وان يدينوا له ) م241-226(االمارة حكومة اردشير بن بابك 
 ... قضاعة فلحقوا بسورية بمن آان هناك من قضاعةفخرج من آان منهم من قبائل

آانت امارة هؤالء في غالب احوالها من األآاسرة، يؤدون اليهم الطاعة ويحملون الخراج، وآانت قبائل معد مجتمعة "
عليهم، وآان أشدهم امتناعًا غطفان وأسد بن خزيمة وآان يأتيهم الرجل من معد على جهة الزيارة فيحيونه 

شب عمرو عن الطوق وهو ابن اخت جذيمة األبرش الذي . وعمرو بن عدي صاحب المثل السائر اه ".ويكرمونه
ويبالغ في عمره ومدة حكمه، ويقال انه ملك قبل ان يحكم العراق ... وآان قد خلف خاله على االمارة. قتلته الزباء

 . سنة118اردشير ودامت حكومته 

وامراء هذه القبيلة سواء زمن استقاللهم، أو سيطرة . ك األرض واألنبياءوقيل غير ذلك والتفصيل في تاريخ سني ملو
فسّدت العشائر العوز عمن ذهب الى سورية وتوالى تيار . آانوا ملجأ العرب ومحل هجرتهم... الفرس عليهم

يعون فكانت امارة آل نصر خير رآن يرآنون اليه إال أنهم آانوا محصورين تحت دائرة ضيقة ال يستط... هجرتهم
 ..تجاوز حدودها

وبوفاة هذا .. ثم ان عمرًا خلفه ربيعة امرؤ القيس ابنه ويقال له المحرق ثم صار بعده ابنه عمرو بن امرئ القيس
 .انتقلت االمارة الى اسرة اخرى

  امارة اوس بن قالم-4

ميين فقتله وآانت مدة ولي هذه االمارة واستعمله الفرس وهو على ما قال هشام من العماليق فثار عليه بعض اللخ
 .امارته خمسين سنة

انه بوفاة عمرو بن امرئ القيس انتقل الملك الى اثنين من العمالقة ثم عاد الى بني ) تاريخ دول العرب واإلسالم(وفي 
 ... عمرو بن عدي

  امارة لخم الثانية-5

ن األآبر بن امريء القيس صاحب ثم نال االمارة امرؤ القيس البدء بن عمرو بن امرئ القيس، وبعده ولي النعما
وآان قد آردس الكراديس وغزا الشام مراًر، ومن لم يدن له من ) السدير(وبنى ) سّنمار(الخورنق الذي بناه له 

وهي لتنوخ، و ) دوس: (وملك الفرس جعل معه آتيبتين. وهو من اشد الناس نكاية بعدّوه وابعدهم مغارًا. العرب
 .وانقرضت امارته هذه... ثم تنسك وزهد في الدنيا.  القبيلتانلفارس ويقال لهما) الشهباء(

ومن تاريخها يفهم ان للفرس السلطة في االمارة على العرب والتدخل في شؤونها إال انهم آانوا يرون تصلبًا من 
لمطالب وان استفادوا منهم في بعض ا.. العرب فلم يذعنوا لسلطة العجم رأسًا، وال الى التدخل الكبير في شؤونهم

 ...والحاالت

  امارة آندة-6

هاجم الحارث بن عمرو بن حجر الكندي الحيرة وما واالها فسار على النعمان فقاتله وقتل النعمان وجماعة من اهل 
آذا في ابن األثير وأما ابن الكلبي فانه لم يتعرض لهذا الحادث وانما بين انه ملك .. بيته وأفلت منه المنذر بن النعمان

 ..ويظهر ان هذه الحكومة لم يطل أمد حكمها.  ابنهالنعمان
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 الحيرة فرق ملكه على ولده وهم حجر، وشرحبيل، وسلمة الغلفاء، ومعد -الحارث-وبعد أن نزل : وفي تاريخ اليعقوبي
فانه جعل لكل واحد على بضع قبائل فملك حجرًا في أسد وآنانة، وملك شرحبيل على غنم وطيئ والرباب، . يكرب

ثم قتل الحارث وقام ولده بما آان في ايديهم . مة الغلفاء على تغلب والنمر، وملك معد يكرب على قيس عيالنوملك سل
وصبروا على قتال المنذر حتى آافؤوه، فلما رأى المنذر تغلبهم على أرض العرب نفسهم ذلك واوقع بينهم الشرور 

ان سلمة اآبر منك وهذه الهدايا تأتيه من المنذر فقطع فوجه الى سلمة الغلفاء بهدايا ثم دس الى شرحبيل من قال له 
. وتنكر بنو أسد بحجر بن عمرو... الهدايا فاخذها ثم اغرى بينهما حتى تحاربا فقتل شرحبيل فكانت معه تميم وضبة

 ... وهكذا مما دعا الستعادة لخم االمارة

  امارة لخم الثالثة-7

بيه النعمان وهذا وقعت له وقعة مع أمير العرب في سورية خالد بن جبلة مهما يكن من الروايات فقد ملك المنذر بعد أ
فلم ) غطيانوس(وذلك ان هذا آان قد هاجمه فطلب ملك الفرس دية القتلى واستعادة األموال المنهوبة من ملك الروم 

 أخوه المنذر بن المنذر، ثم ملك بعده ابنه األسود، ثم .ذلك ما دعا ان يسير عليه آسرى وينكل به ويأخذ بالحيف. يلتفت
 .ثم النعمان بن األسود وبه انتقلت االمارة الى غيرهم

  امارة ابي يعفر اللخمي-8

ملك ثالث سنوات ثم عادت مرة أخرى الى آل نصر وإن آانت . وهذه من غير األسرة المالكة وإن آان أميرها لخميًا
 .لم تخرج من لخم

  امارة لخم الرابعة-9

القيس الثالث ثم المنذر ابنه، وفي أيامه عزله آسرى قباذ وجعل مكانه الحارث بن عمر بن حجر ولي بعد ذلك أمرؤ 
ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر، ثم قابوس أخوه ابن . الكندي ألنه لم يقبل بدين الزنادقة ثم أعاده آسرى انوشروان

. التواريخ، ثم المنذر أبو النعمان بن المنذروهذا لم تذآره غالب . ثم ولي السهراب. وهذا قتله رجل من يشكر. المنذر
 .وبه انتهى أمد آل نصر وانتقلت االمارة الى طيء

  امارة طيء-10

قال هشام ابن محمد قد بعث الرسول صلى اهللا عليه وسلم . ثم نالت اإلمارة قبيلة طيء ورئيسها اياس بن قبيصة الطائي
... س هذا مشهورًا بالشجاعة والجود، عالمًا بأيام العرب ووقائعهموآان ايا. لسنة وثمانية أشهر مضت على والية اياس

 .م611وواليته سنة 

وفي أيامه حدث يوم ذي قار وهو أول يوم انتصف فيه العرب من العجم آما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذلك 
ل أخرى آأياد ولم يعرف سوى وفيها أبلي بالء ال مثيل له، وآانت طيء مع الفرس وآذا قبائ... وفرح بهذه النصرة

اياد ولم يذآروا سواها وبينوا انهم سرًا آانوا مع العرب على الفرس وذلك بقصد اماتة الضغائن لئال تبقى مشتعلة دائمًا 
 ...وتجر الى غيرها

 : وهذه الوقعة التي أشار إليها أبو تمام بقوله

 وانتم بذي قار امالـت سـيوفـكـم  س حاجبعروش الذين استرهنوا قو  

  امارة ازاذبة-11

وازاذبة هذا ولي الحيرة بعد اياس . وفي بعض التواريخ ان وقعة ذي قار حدثت في إمارة ازاذبة ثم عاد الملك الى لخم
 ...بن قبيصة الطائي
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  امارة لخم الخامسة-12

رب المغرور وقتل  ميالدية وهو الذي تسميه الع634ولي بعد وقعة ذي قار المنذر بن النعمان بن المنذر سنة 
وفي التواريخ ... بالبحرين يوم جؤاثى فكان آخر من بقي من آل نصر فانقرض أمرهم بزوال ملك فارس من العراق

وفي أيامه اشتهر الحارث بن آلدة الثقفي طبيب . األخرى ان الذي ملك بعد ازاذبة هو األسود بن المنذر أخو النعمان
 .ن المذآورالعرب، ثم ملك بعده المنذر بن النعما

ويالحظ ان قائمة اسماء األمراء من المناذرة واسالفهم من آل نصر مختلفة جدًا، والتواريخ ذآرتها بصورة . هذا
مضطربة، فال يعّول على واحد منها، واعتمدنا الطبري فانه من أوثق المراجع، وفيه بيان واف عن سني حكمهم 

وفي تاريخ سني ملوك األرض ذآر . ة امرائهم في اليعقوبي مبتورةوقائم. ووقائعهم مما يصلح لتثبيت التاريخ نوعًا
آتاب العرب قبل (لهم ولمن عاصرهم من ملوك ساسان، وقائمته تخالف سابقيه، وال تأتلف مع ما ذآره صاحب 

والطريقة ... وال محل هنا لتحقيق هذا االضطراب ألن موضوعنا عشائر العراق). الحيرة(وما أورد صاحب ) اإلسالم
الصحيحة أن نبدأ بالوقائع المعلومة المقطوع بها ونمضي صعودًا ونزوًال فنعتمد التواريخ المعتبرة، وأساس ذلك ان 

لنتدارك ما فات اآلخرين من أسماء أمراء، ونقابل سني حكمهم بأزمان ملوك فارس . من حفظ حجة على من لم يحفظ
وأما وقائعهم التاريخية فانها معروفة ومدّونة إال في بعضها ... ووقائع الغسانيين المعلومة وغيرها من وقائع المسلمين

 ..تداخال

 اآلداب العربية

وموضوع . في القبائل العراقيةظهر شعراء آثيرون برعاية امارة اللخميين من جهة، وفي القبائل التي حلت العراق
وبين هذه قبائل ... زيد وشعراء آل قبيلةاآلداب في البداوة واسع جدًا ففي األغاني ذآر النابغة الذبياني وعدي بن 

وفي اسواق العرب آان لهم الذآر ... عراقية آثيرة، وأورد ابن قتيبة جماعة، وآذا صاحب مهذب االغاني ساق جملة
وأمثال العراقيين وخطبهم وأخبار رجالهم مبسوطة في اليداني ... المعروف، ومنهم من له معلقة، أو مختارة معتبرة

ن آثارهم األدبية الدواوين المعروفة، وجمهرة أشعار العرب، والبيان والتبيين للجاحظ، وامالي القالي وتعي.. وغيره
، وبينهم العنبري األسير في بكر بن وائل )أول من طرفت له العصى(وبينهم . وعقد الفريد، وبلوغ االرب لآللوسي

وال يخلو آتاب ادب من ذآر لهم، أو إيراد ... ليدوهو من بني العنبر من تميم ومحاورة عبد المسيح مع خالد بن الو
وآانت مكانتهم ... وقصة وفود العرب على آسرى معروفة.. وآتب التاريخ مملوءة من أخبارهم األدبية... ألمثالهم

ويضيق بنا القول هنا، ... األدبية اشتهرت أآثر أيام آل لخم فذاعت في االطراف وانتشرت في انحاء العرب المختلفة
وجاءت الفصحى بكتابها العزيز ففاضت على آدابهم بمحسنات ومعان جديدة آانت لها مكانتها ...  يسعنا التفصيلوال

 ..السامية فكستها رقة، وزادت في تلطيف شعورها وسالسة الفاظها، ونفخت فيها روحًا طيبة لم تكن لتعهدها

 

 أحوال القبائل

ين في مواضيع لم تحافظ على مكانتها إال قليًال وآانت الدواعي  اوضاعها األخرى جالت أقالم الكتاب والمؤرخ-و-
لطرق مباحثها متوفرة خصوصًا ما آان منها رديئًا، أو مخالفًا للعقائد اإلسالمية فتراعى فيه المقابلة وبيان مزايا 

 ..الشريعة الغراء

وسية، وعقائد الزندقة، واليهودية، وأهم ما يدور عليه الكالم ما يتعلق ببعض العوائد، والعبادات الوثنية، والمج
آل هذه آان يبحث ... فتقص هذه األمور، وتذآر انكحة العرب، وانتهاك المحرمات... والنصرانية، وعبادة الكواآب

عنها وتدقق لمصلحة اإلسالمية ووسائل تأييدها، وبيان قوة عقيدتها، وصالح عباداتها بالنظر لعقائد العصور السابقة 
غطت على الكل، وقبلها غالب العرب، وفي مدة قليلة تم انتشارها وآادت تقضي على التقاليد واألديان ف... وتقاليدها
 ..األخرى

 41



وآل ما عرف ان الزرادشتية وسائر الديانات الفارسية آالمانوية لم تؤثر على العرب، ولم تقبل العرب عقائد اولئك 
فكانت في الغالب وثنية، فشت فيها الزندقة ..  وتذليل لهابسهولة من جراء انها عبادة اشخاص، وسيطرة على النفوس

وباقي األوثان معروفة عند آل المعتقدين بها في ). سبد(، و )الضيزنان(ومن أوثان قبائل العراق .. وعبادة الكواآب
انية إال ان النصر.. وشاعت في بعض القبائل اليهودية، وفي أخرى النصرانية، وفي القليل المجوسية... الجزيرة

 ...ولما جاءت اإلسالمية طمى سيلها، وقبل بها االآثر... انتشرت في أيامها األخيرة

وهكذا يقال عن عاداتهم القديمة وهي آثيرة إال ان اقتباسهم من العجم قليل بالرغم من المجاورة، فلم تنل رغبة لما 
وإنما تسلطت . آما أن العقائد آذلك.. وهللعرب من شمم ومكارم أخالق ال توجد عند اولئك، أو ال تتألف وما اعتاد

ومحت .. اإلسالمية ونفذت في اعماق قلوب القوم فغيرت من عوائدهم لما في عقائدها من سهولة وقوة وبساطة وأحكام
ومن حين قبلت هذه القبائل بالعقيدة اإلسالمية عادت متحضرة .. الكثير مما آانوا عليه فكان لها أثرها في نفوس القوم

فترآوا ما آانوا عليه من عرف بما .. وقضي على الكثير من أحكامهم البدوية واعتياداتهم الشائعة آنئذ.. المدنوسكنت 
 )..أفحكم الجاهلية يبغون(استطاعوا امتثاًال آلية 

واليهمنا اثارة المندثر مما آانوا عليه وإنما بعض عوائدهم الباقية هي التي ستكون موضوع بحثنا عند الكالم على 
وحينئذ تخرج .. لقبائل الحاضرة، ومن ثم نكون قد جعلنا مواضيع اليوم ذات مساس مباشر بالماضي ودرجة نفوذها

وصار موضوع اليوم العوائد الحاضرة مراعًى فيها القديم .. األبحاث عما آانت عليه من حاجة الماضي للبحث فيها
ألوضاع الحاضرة، وتدقيقها تاريخيًا من نواحي وعلى آل حال جدت المباحث وتماسها با. وأثره في نفوس القوم

آل هذا سننظر فيه في عشائرنا الحاضرة لتكون أقوى صلة وأشد .. العالقة واالرتباط بالماضي القريب والبعيد
وفي الكتب األخرى ما يبرد غلة الماضي وما آان عليه العرب في أزمانهم الغابرة مما لم يبق لغالبه أثر .. عالقة
 ...اآلن

 يفوتنا أن نذآر هنا أن من أآبر األبحاث عالقة واتصاًال بنا المناسبات بين القبائل وحاالتهم في جوارهم وحربهم، وال
 ..وآل هذه سندققها في حينها مع مالحظة ما آانت عليه في ماضيها قدر الطاقة.. وآألهم وحياة مواشيهم

 
 آخر القول

ر العراق القديمة، والمعروف انها قضت ادوارًا مديدة في سكناه وبين في العشائر واماراتهم وال نطيل القول في عشائ
ومما مر نعلم ان إيران لم تسيطر على العرب . هؤالء العرب البائدة، والمتعربة والمستعربة ويهمنا أن نعين العالقات

راء وهؤالء يقومون وانما ساقتها تجاربها ان تتفاهم مع األم.. سيطرة مباشرة وقد خذلت مرارًا في تجارب عديدة
بادارة اقوامهم فلم يرضخ العربي ألعجمي، وقد ماشى بعض العرب العجم أحيانًا ولمآرب خاصة، وفي آل هذا لم 

حينما رأوا الجد في األمر، وشاهدوا العزم على انزال ) وقعة ذي قار(يدل على ذلك .. يقطعوا صلتهم من قومهم
وجدوا الضرورة تدعوهم الى .. العداء والغضاضات القديمة والمفاخراتفهم وان آانوا بينهم على . الضربة بالعرب

فاتفقوا في الخفاء آما وقع قبل .. الحلف واالتفاق ودفن الضغائن فلم يذآروا القبائل التي آانت في جهة عدوهم بسوء
كنهم علموا ان هذه ول.. وهكذا آان يفعل بعض القبائل مع بعض من االتفاقات الصغرى... هذا بين القبائل التنوخية

وعلى آل نرى ... الحرب سوف تقضي على اآبر القبائل ويكون من السهل الوقيعة بالباقية حتى التي آانت متفقة معها
السياسة العشائرية آانت ترضى منها الحكومات في الغالب بالميل الى جهتها واستخدامها على عدّوها ومناصرتها لها 

وباقي أحوال العشائر العراقية ال تفترق بها عن سائر العرب في .. مع سوريةمن اخرى آما وقع اثناء الحروب 
الجزيرة وفي األقطار األخرى من اآرام ضيف، وشمم، واباء، وصبر على المشاق، والحرية، وقلة االرتباط بادارتها 

عليه من آداب، وعوائد، وقد اشير الى ما آانوا .. العامة بصورة تقف عند اعتزاز القبيلة أو االمارة وان ال تهان
وهنا يالحظ ... والبحث عن هذا سيبسط عند الكالم على قبائل العراق البدوية، والريفية. وروحية، وحروب، وتعامالت

ان اآبر تبدل في حياة القبائل وروحيتها ما أحدثه اإلسالم فيهم ولم يسر بهم خالف مألوفهم وإنما راعى االصالح فيما 
دون أن يهاجم باالمحاء فكان .. ى ما حّسن عيشتهم، وأصلح عوائدهم وتقاليدهم وعقائدهمهو المثل األعلى، وال

وغاية ما يقال هنا ان ... اصالحه دعوة الى خير طريقة مما يسيرون عليه والندبة الى األمور التي تعود بالنعيم العميم
يرًا ما نالها من االهانات والتضييقات المرة العشائر واماراتها لم تكن صاحبة السلطة والقول الفصل في مقدراتها وآث

فكان . وهكذا.. فمنهم من خلعت أآتافهم، ومنهم من اودي باماراتهم... مما مضى الكالم عليه من أيام بختنصر وإيران
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 عشائر العراق الحاضرة

 القبائل اإلسالمية

 هذا هو القسم الثاني من عشائر العراق ويتضمن الكالم على العشائر الحاضرة ويتناول بعض المباحث عن :آلمة
 ...العشائر في صدر اإلسالم آتمهيد للمباحث وتوطئة للتوصل إلى أصل الموضوع

  العشائر العراقية-1

دة نوعًا فال تخلو من تضييق قّل أو آثر وآانت في الحقيقة مستعب. مضى الكالم على العشائر إلى ظهور اإلسالم إجماًال
ولما ظهر .. والقبائل العربية أقل عالقة باإلدارة الفارسية... بالنظر لعالقة العرب وقبائلها بالحضارة وتباعدها عنها

اإلسالم جاءت قبائل جديدة وصارت تسرح وتمرح ال في العراق وحده بل في األقطار الشرقية األخرى إال أننا نرى 
والقبائل الموجودة اليوم أآثرها قريبة العهد بسكنى العراق وإن ... شائر الفتح قليل الميل إلى الحضارة وقبولهابعض ع

االحتفاظ باالسم القديم، وإنه آان معروفًا في العراق ال يعين قدم القبيلة وإنما نشاهد آل قبيلة في العراق القديم 
 ..ودها معروف تاريخيًا، ومشهود حسًاوتوالي ور. والحديث ذات أصل قديم في الجزيرة

  تأثير اإلسالمية على العشائر العراقية-2

آان قبل اإلسالم يدبر شؤون القبائل أمراء إال أن االمارات أصابها بعض الوهن، وصارت إيران في أيامهم األخيرة 
... ال تزال ترن في اآلذان) ذي قار(مما سبب النفرة والضجر من العجم خصوصًا أن وقعة ... تتدخل في شؤونهم أآثر

فلما جاء خالد بن الوليد إلى العراق لم ير تصلبًا آبيرًا أو تعندًا من هذه العشائر وآان من السهل التفاهم معها خصوصًا 
بعد أن رأت شيبان قد مالت إلى اإلسالمية، وأميرها المثنى المشهور، وعجل أيضًا رآنت إليها وحاربت في وجه أهل 

حيرة تفاوضت ومثلها األنبار وقد ضرب الغزاة بعض القبائل من تغلب وبهراء وما ماثل مما مّرت اإلشارة األبله، وال
 ..إليه

 
مع عرب الحيرة وأعيانها أعظم أثر في قبول اإلسالمية وبعض أقسامها ارتبط مع ) رض(وأساسًا آان لمحاورة خالد 

آان في حروب العرب لفارس، فساعد العرب جيوش المسلمين بعهد ومعنى ذلك أنها صارت معهم وهكذا األمر 
 ..المسلمين ألنهم آانوا عربًا وتعصبوا للعرب أبناء جلدتهم ومن هذه القبائل قبيلة طييء وقبائل أخرى

 ... ومهما يكن فقد آانت العرب تميل إلى إخوانها في الدم واللغة يؤيد ذلك ما مر بيانه من األشعار واألقوال

 القبائل قد تولد فيهم النشاط، وزال الخمول وذهب الخوف والخور فاعتزوا وصارت آلمتهم العليا، والمعلوم أن هؤالء
 ..فذهب عنهم البؤس بأمه. وترآوا التقاليد السخيفة من عبادة األصنام، أو نار آالمجوس وما ماثل

علو الهمة، ونفثت فيهم روح ولم يقف األمر عند هذا الحد وإنما جاءتهم قبائل عديدة قّوت هذا النشاط وزادت في 
فصار الدور لهم ولم يكتفوا بالعراق وحده وإنما مضوا إلى األطراف األخرى، واألقطار النائية، .. الحزم والعزم

 .فصارت غنيمة باردة لهم، وأآلة مريئة
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أن الجزيرة خلت من أما القبائل الجديدة فكثيرة أيضًا وال تكاد تحصى عدًا فك... مر بنا الكالم على القبائل القديمة
سكانها ومالت إلى العراق وإلى سائر الممالك المفتوحة فشكلت عنصرًا فّعاًال، صار آلة فتح ودعوة خير، وتبشير 

 .بالدين اإلسالمي القويم وقد رأوا في سبيل متابعته والدعوة إليه ما لم يخطر في بال

 في الفتوح غّير من أوضاعهم وجعلهم بحاالت غير معروفة والتبّدل الفجائي الذي تمكن منه العرب سواء في العقائد أو
 ...فانتشروا في األرض انتشارًا هائًال.. وال معتادة

رأت األمم أن الحاجة آبرى للخالص من جور ملوآهم، وتحكم أرباب األديان وتكاتفهم مع السالطين المتصاص 
 ..إلسالمي وصاروا من أعظم دعاته ومعتنقيهفساعدوا آثيرًا لقبول الدين ا... جهود الشعوب والسيطرة عليها

  مصير العشائر القديمة واإلسالمية-3

وهذه القبائل سواء منها الحديث العهد في سكنى العراق وقديمه لم يتمكن فيه إال القليل منها وأآثر من فقد مزاياه القبائل 
 ...ذت من المدينة بنصيبالقديمة في العراق فإنها آانت أقرب إلى االستفادة من هذه األوضاع فأخ

وهكذا يقال عن القبائل .. والعالم آله آان مفتوحًا أمامها. واآلن صرنا ال نعرف الكثير منها إلنتشارها في األطراف
 ..وآانت لها مكانتها المهمة في حروبها ونضالها.. العديدة التي جاءته أيام الفتح فلم يبق منها إال النزر

أن نبحث عن مصير آل قبيلة في العراق، أو من وردت إليه وبيان ماضيها وإنما نقتصر وال يهمنا في عجالتنا هذه 
تارآين جانبًا القبائل التي حلت .. ونذآر ما له عالقة بالماضي وبيان الحالة التي آانت عليها) العشائر الحاضرة(على 

 ونشرع في بيان القبائل الحاضرة مع نكتفي هنا بااللماع إلى ما مضى.. العراق في وقت واندثرت بقبولها الحضارة
 ..العودة إلى تاريخها بقدر ما تسمح به الظروف والنصوص

  القربى في العشائر الحاضرة-4

أنساب العرب القبائلية معروفة من قديم الزمان وال يزالون محافظين عليها، وهي توافق روحيتها ومزاجها جمعاء، 
عداء للتكاتف والمناوأة ونسب القبائل الحاضرة مهم لمعرفة أحوالها بالنظر وال يزالون يعتمدون عليها في القربى وال

ولما آانت هذه العشائر آلها أمية تقريبًا فال يحصل فيها إال الواحد أو االثنان من المجموع ممن يستطيع .. لبعضها
مل أن يحفظوا أنسابهم فيوصلوها فمن هؤالء ال يؤ... القراءة والكتابة وفي أآثر األحيان األمية ضاربة أطنابها عليهم

 ..برجال التوراة أو غيرها

 نعم يحفظون من أنسابهم أنهم لهم صلة قرابة مع القبائل األخرى أو أنها ليست منها ويعينون درجة ذلك تقريبًا وذلك -
رته وامتحنته بطريق التلقي عن آبائهم وأجدادهم وأما تعداد آبائهم وأجدادهم بحيث يوصلونها بمن شاؤوا فهذا اختب

 ..مرارًا عديدة فتبين لي غلطه أو التشكيك فيه وعدم صحته فال يعّول عليه لقدم العهد واشتباه األسماء وتداخلها بغيرها

فإذا آانوا يتمكنون من وصل األفخاذ بالعشيرة أو القبيلة وهذا غالب فيهم فال يستطيعون أن يعينوا الصلة القطعية بين 
.. والمعرفة والتلقي الصحيح.. وهذا ال يمنع أن يقطعوا في القربى ودرجتها بال ارتياب... اد آلقبيلة وقبيلة بسرد أفر

فلو لم تعرف .. قد يؤيدان بأدلة لغوية وأوصاف قومية، وأخالقية، وعنعنات آثيرة مشترآة ومحفوظات ال تقبل التردد
... ت ال تقدر على تعيين الظهور والبطون بالضبطالقبائل وصل القرابة بتسلسل األجداد فال تشتبه منها بوجه وإن آان

فالغالب فيهم حفظ النسب على وجه الصحة إجماًال وال يغلطون في نسبة قبيلة إلى جذمها القحطاني أو العدناني 
 ...وصلتها بأصلها

فلم نجد . حفوظ لكل قبيلةزيادة على اللغة، والم... ويؤيد هذا التواتر في النقل من تلك القبيلة والقبائل المجاورة والنائية
 ..قبيلة انتسبت إلى غيرها أو ادعت أنها من غيرها آذبًا، فالتضافر حينئذ للتكذيب والطعن يكون قطعيًا ال يقبل االشتباه

وفي الحال الحاضر نشاهد بعض القبائل قد اعتزت بكيانها وعرفت باسمها الجديد فلم يعد يعرف تقريبًا األصل الذي 
 ...درجت منه
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 بذلنا الجهد في إرجاع آل قبيلة من هذا النوع إلى قريبتها بحيث لم يبق لنا شك في النسبة والتحقيق من أآابر وقد
وهنا ليس غرضنا أن ندّون جمهرة أنساب آما فعل ابن الكلبي وغيره بتعداد . القبائل وحفاظ أنسابها وهم آثيرون

وإنما المقصود بيان ...  له فهو اآلن صعب بل يكاد يكون ممتنعًااألجداد وإيصالها برجال التوراة فذلك إذا آان متيسرًا
مما هو مؤيد بالشهادات للقبائل األخرى وال يهمنا تعيين آباء ... القربى بالنظر للمحفوظ، واللغة، والنخوة والعوائد

ألسماء قد تتشابه فيبتلع القبائل وتسلسلها خصوصًا بعد أن قطعنا أنه مما ال يعّول عليه وال يوثق من المحافظة وإنما ا
 ..وقد صحت األنساب إجماًال وتواترًا. الكثير منها

رأينا الصعوبة العظيمة في إرجاع آل قبيلة والتحقيق عن نسبتها إلى أرومتها العدنانية أو القحطانية، أو نجارها 
ولكن ال تزال ... ية أو قحطانيةمما هو موضع شبهة، وإال فالكثير من القبائل ال يرتاب في نسبها وأنها عدنان. األصلي

ومن على شاآلتهم من ) الصليب(ونسبتها إلى أحد هذين الجذمين مترددة أو غير معروفة مثل ) متحيرة(بعض القبائل 
 ...القبائل أو متداخلة ال يمكن تمييز األصلي فيها والدخيل منها

بة فحسب، وإنما تعّول على القرابة النسبية وعلى آل ان القبائل مجموعات، أو آتالت تتصل مع بعضها ال في العرو
القريبة، وتعد ذلك سببًا قويًا للتعارف، والبعيدة واسطة النفرة، خصوصًا في أيام العداء والحروب، أو في وقت يتوسم 

 ...فيه الخصام

أو ... وب الماضيةومن ثم تقوى جهة المنافرة، والمفاخرة، وتعداد المعايب، والمثالب، وإثارة الوقائع السالفة، والحر
 ...وهكذا... المزايا الداعية للفخر والتفوق، فنسمع الطعن من جهة والفخر من أخرى

  آل وبني-5

أي من عهد تفرع ) من آل وبني(قسمة بعيدة العهد، ومقرونة بمثل شائع عن العشائر للتدليل على قدم الزمن يقولون 
و ) آل(ألصلية ترآن إلى هذا الموضوع، وذلك أن قبائلنا تقسم إلى وبالنظر إلى األنساب ا. القبائل إلى آل، وإلى بني

وهاتان ). بني(وإلى قبائل عدنانية أو مضرية ونزارية تتسمى ب) آل(يقال لها ) قبائل قحطانية(أو إلى ) بني(
 تنتسب إلى وال نرى قبيلة أو عشيرة ال. المجموعتان معروفتان جدًا والتقسيم بهما بهذا الطراز قديم لم يدرك أوله

وذلك سواء في الجاهلية، أو . المذآورة التي ال تحفظ انتسابها إلى أحد هذين الجذمين) القبائل المتحيرة(أحدهما ما عدا 
 ..في عهد اإلسالم وما يليه إلى أيامنا

قدارًا جمًا من وقد عّدد علماء األنساب جماعة ليست بالقليلة من القبائل المتحيرة، وآذا صاحب عقد الفريد فإنه بّين م
وال يعرف بالتحقيق انتماؤها إلى أي جذم من ) متحيرة(وال يزال عصرنا يقطع بأن بعض القبائل . القبائل المتحيرة
 ...لنسيان العالقة، واالنتساب إلى الجد األخير والوقوف عنده... ذينك الجذمين

  البدو وأهل الريف-6

بينهما فتكون ثالث ) مترددة(أو ) أرياف(أو ) بادية(طنه العربان من وهذا التقسيم قديم ومعروف أيضًا باعتبار ما ق
ولو راعينا هذه القسمة في تصنيف القبائل لخرجنا عن أنساب القبائل ). مترددة(و ) ريفية(و ) بدوية(مجموعات 

 بالنظر إلى ومزجنا بعضها ببعض دون ترّو وهكذا الحال فيما لو الحظنا المواطن الجغرافية خاصة وفصلنا مباحثها
أو المعيشة وبهذا نكون قد أهملنا خصيصة سائدة لم يترآها القوم في تنقالتهم، وأهملنا ما ... ما تسكنه من ألوية وأنحاء

وذلك لتغييرهم .  إن الموطن غير مستقرة-1: واغفال هذا غير صحيح من وجوه. هم عليه لآلن من االحتفاظ باألنساب
 : متمثلين بقول شاعرهم..  أحوال ضرورية وآثيرًا ما تقعاألمكنة بصورة فجائية عند حدوث

 وال يقيم على ذل يراد به    إال االذالن عير الحي والوتد

 ال نقدر حينئذ أن نراعي القبائل، والحالة القبائلية بالنظر الختالط القبائل وتقربها من الحضارة بحيث ال يبعد أن -2
 ...في حين أنهم لم يهملوها.. ىتكون هذه المجموعة بعد ألي قرية أو قر
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فلو أهملناها آنا ... ومتمايزة فيها وهي السبب الوحيد في وقائع عديدة) آلل وبني( نرى المزايا القبائلية مستقرة -3
أغفلنا أهم خصائص القوم وعدلنا إلى اشتباك أنسابها، وهذا غير واقع حتى عند اختالط بعض القبائل فكل فريق 

مر ال اختيار فيه، وإنما الغرض تثبيت الحالة التي هم عليها ال إيجاد تقسيم غير معروف، أو أن واأل.. محتفظ بنسبه
 ..نهمل أمرًا ال يزال موجودًا، ونكون قد زدنا في هذا االشتباك، أو شّوشنا وضعًا معروفًا

فاهمال ذلك . بعصور آثيرة إن آافة هذه القبائل حريصة على مراعاة أنسابها حتى األفراد وال يمكنها أن تنساها -4
 ...والتغافل عما هو موجود غلط ال يغتفر

وهنا ال ننسى بأن القسمة األصلية إلى قحطانية وعدنانية يصح االستفادة منها بأن تكون واسطة تعارف وألفة ألعداء 
 ..ومقارعة

لعمل واالستثمار واهمال روح وال ينكر أيضًا أن القبيلة قد تنال مزايا جديدة بسبب رآونها إلى األرياف من حيث ا
فسوف ال نترك أمر ذلك، بل نراعيه بوضوح ونفرق بين ... الغزو وتعاطي أسباب العمارة، والوداعة والعيشة الهنيئة

البداوة والعيشة الريفية، وما بينهما من التردد وانتهاز الفرص للرآون إلى العيشة الريفية ألول حادث أو استفادة من 
والمسهالت لذلك ودواعيه آثيرة من قحط ووباء وحروب عامة أو خاصة، وسيل . وال االجتماعيةأي تطور في األح

 ...الخ الخ. جارف

  العودة إلى الحياة العشائرية-7

وقبل أن ننهي البحث لزم أن نقول أن العودة إلى عيشة العشائر نادرة خصوصًا االنتقال من المدن إلى الحياة 
ولذا نشاهد بعض األفراد . لى البداوة، وهذه إذا حصلت تكون شخصية أآثر منها قبائليةالعشائرية أو من األرياف إ

لظروف خاصة آعالئق تجارية مع البدو، أو ارتكاب جريرة تدعو إلى ضرورة االلتجاء إلى البادية واالعتزاز بها، ثم 
آل ... أو تمنعه موانع زواج وما شاآلطيب العطن وتحبب االقامة في خاللها، أو يقسر عليها بأن يتربى أوالده عليها 

وقد يكون المرء ابن بادية في ... هذه مما يسبب سكنى العشائر والتنقل بهم من الحضارة إلى البداوة، أو األرياف
وقد شاهدنا الكثيرين حينما . فيعود... األصل ولم تنقطع عالقته من البادية فتعن له سكناها ويحن إلى أهله وأقاربه

نرى . ع لهم يعودون لباديتهم إذ لم ترتكز وسئلها في أذهانهم بعد، أو لم تنل رغبة منهم ولم تحبب إليهميزول المان
 ".عّنت علّي ديرة هلي(هؤالء يوردون المثل البدوي المعروف 

 ...هذه دواعي التنقل من البداوة إلى األرياف، فالمدن وبالعكس، وال نطيل القول بأآثر من هذا

 يم الجمع والتقس-8

سوى ... وعلى آل يجب أن نرجع تقسيم القبائل إلى الجذمين المذآورين وبيان قبائلهما آل واحدة على حدة بالتفصيل
أننا نالحظ بعض األوصاف من البداوة أو الريفية، ونقدم بعض القبائل البدوية التي تقربت إلى الحضارة ولم تقبلها 

وال ..  نفصل بين القحطانية والعدنانية إال أننا نشير إليها حين الكالم عليهاولم... بعد، ثم نذآر القبائل األخرى من ريفية
ونعين أصل ... فال نراعي الترتيب ونكتفي أن نشير إلى العدنانية والقحطانية... نفوت االجمال عن خصائص آل

ة أو متفرقة، ونقدم قوائم في آما أننا نذآر موطن القبيلة مجموع... القبيلة سواء آانت من أحد هذين الجذمين أو متحيرة
وبهذا نكون قد جمعنا بين . القبائل المشهورة الموجودة في تقسيماتنا االدارية تسهيًال للمعرفة معززين لها بخارطة

 ...الحاالت واألوضاع المعروفة

 القبائل البدوية

 القبائل مجموعتين أساسيتين أن نجعل: ومن يمت إليها يهمنا جمعًا بين القبائل المشترآة الصفات من بعض الوجوه
ومن أهمها التنقل دون تقيد بمكان خاص، .. وخصيصة البداوة تجمعها، لبروز هذه الصفات فيها) القبائل البدوية(وهما 

 ...تتبع الكأل وتراعي الغزو
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 ...تميل إلى األرياف وتتعاطى الزراعة وما يتعلق بها من تربية المواشي وما ماثل) القبائل الريفية(و
 

والقبائل ال تخرج عن هاتين الخصيصتين ولكن قد تتداخل فترى من هؤالء من قد مالوا إلى األرياف، أو رآن بعض 
وهم أقرب إلى التداخل بالنظر لما يجدون من األحوال التي تدعو لمثل هذا التطور، ... أهل الريف إلى البداوة

 .وبيانها بهذه الصورة ال يغير ماهية الموضوع.. واألوضاع

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

 قبائل شّمر

  أصل شمر-1

بنو شمر بطن من العرب مساآنهم جبًال : "إن المدّونات عن هذه القبيلة قليلة جدًا وهي قحطانية، ذآرها الحمداني فقال
ولم ينسبهم إلى قبيلة، وهذا محمول إلى أنه لم ) السويدي(آذا نقل صاحب السبائك ". طييء أجأ وسلمى بجوار الم

قبيلة من العرب . شمر بالتشديد والتخفيف: "يتصل بهم ولم يتحقق ذلك من رجالهم، وآخر من ذآرهم القزويني قال
. ذات بطون تنسب إلى شمر ذي الجناح من قحطان منهم في نجد ومنهم في العراق ومنهم في الموصل إلى سنجار

 .اه..."ر أنهم ينسبون إلى شمر يرعش بن افريقس بن ابرهة ذي المنار أحد ملوك التبابعة من اليمنوالظاه

آما أن التخفيف ال قائل به، ولكن القزويني . وما ذآره من أنه الظاهر فليس بظاهر، والنسبة التي نسبها غير معروفة
 ... ينطق بالتخفيف ويريد هذه القبيلةراعى اللفظة في قواميس اللغة ومعانيها وليس لدينا من العرب من

وتبلغ قبائل شمر مائة ألف نفس فأآثر وحمائلهم آل .. ومن أجل عشائر العراق شمر وهم عدة قبائل: "وقال الحيدري
 .اه.."وجميع قبائلهم تعود إلى قحطان. محمد من طييء

أرفعهم عمادًا، وأآرمهم أخوًال وأجدادًا، من سكان الجزيرة وهم أآرم العشائر و... شمر من ذرية حاتم: "وقال البسام
وسقمانهم ألفان وفرسانهم ألف ) الجربا(وشيخ هؤالء يقال له .. وأصحهم في ذآر المكارم اسنادًا، وأقدم في الحرب

 .اه..."ومائتان

والمنقول المحفوظ عنهم أن شمر ليس جدًا وإنما هو وصف لحقهم وذلك أنهم آخر من خرج من اليمن وآانت قد 
فشمروا عن ساعد الجد . لحتهم السنون فهاجروا إلى أنحاء أجأ وسلمى فدفعوا بعض القبائل وأزاحوهم عن مواطنهمأ

وآانت قبائل طييء : واللغة تساعد على هذا التفسير قالوا) شمر(ومن ثم دعوا ب). شّمروا(وأوعز إليهم رؤسائهم ب
) سكان أجأ وسلمى(والظاهر ان قبائل طييء . ة وغيرهاوزبيد هناك فدفعوهم ومال هؤالء الى انحاء العراق وسوري

آان بينها خصام وخالف فحالف قسم منها قبائل قحطانية جاءت من انحاء اليمن فانتصر على عدوه ومن ثم استقل في 
والكل يرجعون الى القحطانية فأن طيئًا من قحطان . السلطة وصارت له الرياسة على قبائله والقبائل المتحالفة معه

تغلبيًا وإال فال تزال قبائل ) شمر(المنتصر على عدّوه وقيل للجميع ) شمر(فصار الكل يدعى باسم البطن . ايضًا
 ).قبائل زوبع(وآذا . الى طييء) االسلم(من شمر تمت الى القحطانية رأسًا، وقبائل ) عبدة(

 وبسبب هذه الوقائع الوبيلة تمكنوا من ..هذا هو الذي نراه جمعًا بين المحفوظ والنصوص المنقولة من طريق التاريخ
ويعد في نظر القبائل ) بهيج(ورئيس قبائل زبيد آنئذ واميرهم يقال له .. ازاحة قبائل زبيد وقبائل طييء االخرى آما مر

ى الزبيدية جدًا لها، والحال انه آان رئيسًا والى هذا اشار الشمري مفتخرًا بهذه الوقعة واالنتصار على القبائل االخر
 : بقوله

 وآبلك بهيج حّدروه السناعيس آناهـا من عكدة ماتحلحل  

فال نخشاك وال ) جبلي طييء(يريد أن يهيجًا المذآور آان قبلك وقد أصابته الضربة القوية منا فأنزلناه من أجأ وسلمى 
 ... من شمرويراد بالسناعيس الذين ينتخون بالسنعوسية وهم قبائل مهمة... نبالي بك وأنت أقل قدرة منه
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 .ليس اسمًا لقبيلة باعتباره جدًا لها وإنما هو ناشيء عن االيعاز المذآور) شمر(وقولون بتكرار ان لفظ 

وأرى الذي أوقع في اللبس النقل المتقدم عن السويدي ألنه لم ينسبهما آما نقل عن الحمدانمي للسبب الذي ذآرته 
إال " بنو شمر بطن من طييء: "قديمة عن نشوان الحميري ما نصهوالحال انني نقلت في ما سبق في قبائل العراق ال

 : وشمر أيضًا اسم رجل قال امرؤ القيس: "ويفسر هذا ما جاء في تاج العروس. أنه لم يصلهم بالبطون المعروفة

 فهل أنا ماش بين شـوط وحـية    وهل أنا الق حي قيس بن شمرا

 .اه."أخوه زريق ابنا عم جذيمة ابن زهير بن ثعلبة بن سالمان الطائيقال ابن الكلبي قيس بن شمر و: قال الصاغاني

وهذا جاء مؤيدًا للمحفوظ الذي اتفقت آلمة المؤرخين عليه . ومن هنا ظهر انهم بطن مستقلة وعرف طريف اتصالهم
 ...من أنهم من طييء، وتبين أنه اسم جد

واشتهرت تسميتهم بشمر وتغلبت ..  وزبيدًا وحلوا محلهمان شمر من طييء وباالتفاق مع بعض القحطانية أزاحوا طيئًا
 .على القحطانية، والكل اآلن ال يفرق بينهم ويعدون من شمر، إال أن القحطاني منهم معروف

هذا مع العلم بأن التسمية بشمر آانت شائعة عند العرب فلم يبق مجال أن يقال أنه ناشيء عن االيعاز فهم بطن من 
 ...م بين البطون المذآورة سابقًاطييء، وعرفت مكانته

 ) آل محمد-الجرباء( بيت الرياسة -2

. ولم تفقد منهم الرياسة ولم تتحول إلى اليوم. من طييء قطعًا) آل محمد(وهم ) آل الجرباء(آانت الرياسة وال تزال في 
ة واسعة، لم ينالوها في أما امارة ابن رشيد فانها لم تؤثر على سلطتهم، وإنما آانت امارة ابن رشيد صولة وسطو

وسنوضح امارة . سالف أيامهم وآانت وقتية وألمد، وبانقراض آل الرشيد استمرت الرياسة في آل محمد ودامت فيهم
 .الرشيد في موطنها

فترآها ) مرض جلدي(والجرباء نبز وصل إليهم من أمهم، والعرب ال يزالون يتنابزون بأمثال هذه يقال أنها أصابها 
ومن عادة البدوان يترآوا المصاب بالجدري وما ماثله . وا إلى موطن آخر ثم تعافت فلزمها هذا االسمأهلها ورحل

وقبيلة . ويرحلوا عنه حتى يبرأ أو يموت تخلصًا من عدواه ويراقبونه من بعيد ويضعون له ما يحتاج من أآل وشرب
 ).من بني الم(أمهم على ما هو معروف، محفوظة وهي من الفضول من طييء 

وهذه التسمية أما لغرابة في االسم، أو لنبز ... ومن القبائل القديمة التي سميت باسم أمها حندف، وبجيلة، وقبائل عديدة
وقد اتخذ هذه التسميات بعض أعداء العرب وسيلة للطعن باألنساب ومن الحظ . وستمر بنا أمثلتها الكثيرة. آما تقدم

) الطوتمية(قطع ال وجود لألمومة .. القبائل، وحدوث النبز ألدنى عالقة وسببتكّون األفخاذ، فالعشائر، والعمائر، و
وهذه التسمية قديمة ترجع ... وال أثر لها في مدّوناتهم، وإذا آان هناك شيء قبل التاريخ لم نشاهد بقاياه... عند العرب

بن محمد المذآور وهو المحفوظ أيضًا والجرباء هذه أم سالم ) آل محمد(إلى أميرهم األول محمد الذي يدعون به فيقال 
ولم يقطعوا في صحة تاريخها لقدم العهد وهؤالء لم يصح ما آان يشيع عنهم بعض العربان أنهم من الشرفاء ، أو من 

: فهم من طييء آما قال الحيدري... ونقل ذلك ابن خلدون في تاريخه وآذبه... البرامكة، فعلقت في أذهان بعضهم
 .اه"مد من طييءوحمائهم من آل مح"

 ينتسب إلى طييء القبيلة -)بنية (-وقد سمعته): "عثمان بن سند(ويؤيد هذا ما قاله صاحب مطالع السعود 
) العامود(إن الجرباء من قبيلة سنجارة وفّرعها إلى " 2(قلب جزيرة العرب(وقد ذآر صاحب ) 1(اه.."المعروفة

والمنقول عنهم ان سنجارة قبيلة زوبعية وترجع إلى . ، والبريجوبّين أن من الجرباء آل حريز، والحسنة) الجرباء(و
 .الحريث من طييء والجرباء من طييء رأسًا وأنها من بطونهم القديمة

  عمود نسبهم-3
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... ومحمد رأس عمود نسبهم وأقدم من عرف من أجدادهم ممن ال يزال محفوظًا إلى اآلن. آما تقدم) آل محمد(هم 
حد أجدادهم مجرن بن محسن بن مشعل بن مانع بن سالم بن محمد والملحوظ أن قد ابتلعت ونبدأ في تعريفهم من أ

 .بعض األسماء نظرًا لعدم القطع الذي علمته من آثيرين منهم فلم يتمكنوا من الحفظ التام

 . عبد العزيز-1: وفرحان بن صفوق أوالده آثيرون وهم

 .وهؤالء أوالد درة.  شالل-2

 . فيصل-3

 .حسن عبد الم-4

 .أوالد السرحة.  هايس-5

 . ثويني-6

 . العاصي-7

 .أوالد جزعة.  مجول-8

 . جار اهللا-9

 .ويقال له ابن العيط من زوجته بنت نوير العيط.  مطلك-10

 . الحميدي-11

 . زيد-12

 ).أوالد الجرجرية(ويقال لهم الباشات .  أحمد-13

 . ميزر-14

 .ال له ابن الجشعمية سلطان وهذا ابن بهيمة بنت ابن جشعم ويق-15

أمير (وان عبد العزيز ترك عجيل الياور وهو . من هؤالء فيصل والحميدي وأحمد وزيد ال يزالون في قيد الحياة
 .اليوم وشيخ مشايخهم) شمر

 : وهؤالء نقول فيهم ما تيسرت لنا معرفته

  محمد-1

يقال أنهم آانوا سبعة من األخوة أحدهم و). آل محمد(وهو الجد األعلى الذي تسمت به فرقة الرؤساء فيقال لهم 
) آل محمد(ومن هذا يعلم أن . والباقون ماتوا بال عقب. وآخر هو جد البريج من الخرصة). الصديد(وهو جد ) الصديد(

 .أو من يمتون إلى جد واحد هم هؤالء

  سالم-2
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 : وهذا هو المعنّي بقول شاعرهم

  من دور سالم والشريف محّنا للجاسي ليان

والظاهر أنه . ا جما غش العراك نلحكك على طول الزمان ومن هذا البيت يستدل البعض على أنهم من الشرفاءحّن
وهذا القول للعاصي يقصد أننا من زمن . يشير إلى وقعة جرت لسالم مع الشريف المعاصر له، ال باعتباره جدًا لهم

نصل إلى " 1(األزريجي(العراق ويريدون بها وإنما نحن آحشرة . سالم لم ينل مراسنا للقاسي الصعب المراس
يقول أننا ننتصر على عدّونا ولو . هذه الحشرة تقتل االبل على طول الزمن. غرضنا على طول الزمن وبال استعجال

والحق أن هذه . وقرن به الشريف لالشارة إلى وقعة آانت معروفة. وهذه حالتنا من زمن سالم. بعد حين فال ينجو منا
 .لتوأدة أوضح صفة فيهماالناة وا

  مانع-3

  مشعل-4

) حرشة وأنا ابن مشعل(ونخوتهم األخيرة نشأت من زمنه وهي . وهذا يمتون إليه بالنسب األقرب فيقال لهم آل مشعل
 : ويقول قائلهم

 مرد على سرد من أوالد مـزيد  حماة الدار لياجاه البال من ضديده  
 اليجمع الوآرين بـيوآـر واحـد    تّوه تهّنـت بـي رجـيدةالعين

 تصافوا الصيداد هم وآل مشـعـل   عـيده و تبشرت النـوك بـأيام

وهؤالء يجمعون بينهم وبين . يقول شبان من أوالد مزيد على خيل سرد يحمون ديارهم إذا جاءها البالء من عدوهم
 اتفاق آل صديد وآل مشعل فتبشرت أقاربهم فيخشى األعداء سطوتهم وتهاب بطشهم وينامون في رقدة هنيئة من جراء

 .النوق بأيام عيدها

وآل مشعل هم آل محمد والصيداد آل صديد وهم من آل محمد، أو آما قلت سابقًا من اخوة آل محمد رؤساء الصايح 
 .على اختالف في ذلك ويجمعهم مزيد وهو جد أعلى

 . محسن-5

 . مجرن-6

 . الجعيري-7

  الحميدي-8

ويعد من مشاهير شيوخ آل . ألنه ولد وعينه مسحاء فلم يظهر لها أثر) األمسح(ويعرف ب. وهو والد فارس الجربا
وهم ألصق بنا وحوادثهم قريبة منا وال تزال ترددها . وقد ترك أوالده ذآرًا ذائعًا وهم مطلق وفارس ومن يليهم. محمد

 .التواريخ أو تتناقلها األلسن

 ..وال يزال فرعهم معروفًا... أخو فارسومنه آل عمرو و) عمرو(ومن أوالد الحميدي 

  مطلق-9
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وهذا أراد مهادنة االمام ابن سعود ولكن ابنه مسلطًا لم يرضخ لمطالب االمام من زآاة وقص ) أخو جوزة(يعرف ب
وهذه مبادئ نزوحهم الى أنحاء . فشوق اباه على القيام في وجه ابن سعود فحاربه. وما ماثل) شعر الرأس(الشعاف 
 .من بواعث الميل اليهالعراق و

وأساسًا آانت حكومة العراق أيام المماليك تحرق االرم على األمير ابن سعود وترغب آثيرًا في جلب عشائره لجانبها 
 ...لتكون أعرف بما عنده

م سعود بن عبد العزيز بن محمد 1798-ه1212وأغار في سنة : "وقد حكى عثمان بن سند حادثة له مع ابن سعود قال
فلما صبحهم سعود فر منهم من فر .  على بادية العراق وآان مطلق ابن محمد الجرباء نازًال في بادية العراقالسعود

فكلما آّر على آتيبة . فممن ثبت وقاتل جيش سعود مطلق جرباء فّكر على الفرسان مرة بعد أخرى. وثبت من ثبت
 ..هر فرسه فقتلفعثرت فرسه في شاة فسقط من ظ. هزمها فحاد عن مطاعنته الشجعان

 .وآان قتله عند سعود من أعظم الفتوح إال أنه وّد أسره دون قتله

. ومطلق من آرام العرب، عريق النجار، شريف النسب، من الشجعان والفرسان الذين ال يمتري بشجاعتهم إنسان. هذا
 .حبله مواقف يشهد له فيها السنان والقاضب ووقائع اعترف له بالبسالة فيها العدو والصا

وأما أخالقه فألطف من الشمول وأذآى من الخزامى في االرج وأما بيته . وأما آرمه فهو البحر حدث عنه وال حرج
 ): إلى أن قال... (فكعبة المحتاجين ورآن الملتمسين

 يا بحر ال تفخر بمدك واقصـر    عن أن تضارع حاتميًا شمري
 ما حل في آفيه مقسوم علـى   معـسـرآل األنام غنيهم وال

 ما ثم مأثرة سـمـت االروى   مرفوعها عنه لسان االعصـر
 ففناؤه مأوى طـريد خـائف   وحباؤه مغن لضيف معسـر

 .انتهى ما قاله صاحب المطالع

وأصل هذه الوقعة ان الحكومة العثمانية آانت تلح بازعاج لمحاربة ابن سعود والقضاء على غائلته، فقد آانت تعهدها 
 ). م1797-ه1211سنة (فجهزت ثويني شيخ المنتفق قبل هذه الوقعة بسنة ... ائل في نظرهامن أآبر الغو

خصوصًا بعد ان استولى ابن سعود على االحساء وفر من وجهه آل عريعر أمراء بني خالد بقبائلهم ملتجئين الى 
فكان ذلك داعية الهجوم . تل ثوينيفلم ينجح بها ثويني وانتصر ابن سعود عليهم وق... العراق فاغتنم القوم هذه الفرصة

سار سعود ابن عبد العزيز آل سعود بجيشه ) م1798-ه1212سنة(على العراق وذلك انه في رمضان هذه السنة 
وآان ... وقتل منها آثيرين) أم العباس(فصبح القرية المعروفة ب) سوق الشيوخ(وعشائره وأغار على انحاء المنتفق 

يدرآه وعاد إلى أطراف نجد، ثم عطف وأغار في سنته على تلك البادية وقصد جهة الشيخ حمود في البادية فلم 
وبين هذه شمر . السماوة وقد علم ان العربان الكثيرة مجتمعة في األبيض الماء المعروف قرب السماوة فأغار عليها

 ...لتفصيل في تاريخ العراقوا. فكانت الوقعة التي قتل فيها مطلق الجرباء... والضفير وآل بعيج والزقاريط وغيرهم

 قد -آما قال الشيخ عثمان بن بشر-وهذا ماء معروف وهو مزرع لشمر قرب بلد حائل وآان : وله أيام منها يوم العدوة
الى قبائل مطير وقبائل شمر ولستنفر أهل نجد وقصدهم في تلك الناحية فوقع قتال ) م1791-ه1205سنة (نهض سعود 

 ... وقتل منهم قتلى آثيرة وحصل قوم سعود على غنائم آثيرةشديد فانهزمت تلك القبائل

ثم أعادوا الكرة على جموع سعود وآان مقدمهم مسلط بن مطلق الجرباء وآان قد نذر أن يجشم فرسه صيوان سعود 
 ...فاراد أن يتم نذره فقتل
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وفي ذلك اليوم قتل ابنه ). ى مطلقعل(لسعود بن عبد العزيز عليه : العدوة: "وقال ابن سند. والتفصيل في عنوان المجد
وأما مطلق فإنه في ذلك اليوم .. طاعن ذلك اليوم حتى آف آل رعيل، وقرى آل ذابل وصقيل... وآان شجاعًا. مسلط

 : هزم الكتائب وأروى من دم الفرسان آل سنان وقاضب

 قوم إذا حربوا فآساد الشرى    وإذا هم أعطوا فابحر جود
 مات الندىيا عين إن ماتوا فقد     فعليهم حزنًا بدمعـك جـودي
 خاضوا الوغى بصوارم وشياظم   قب البطون تؤم جيش سعـود
 فتفرقت منه الكمأة آأنـهـم   نقد نوافر من زئير أسـود

 القاهم األسد الضبارم مطلـق   فتلقوا بـشـلـيل قـعـود

ونجا هو وبنو ... لمطلق مجال فنكص على العقبفلما ضاقت على سعود األوهاد والنجود، خان ابن هّذال فلم يكن 
سنة (اه وهذه الوقعة تعين تاريخ نزوحهم الى العراق ."عمه فاناخ رحاله في بادية العراق الى أن اخضر عيشه وراق

ثم سار مطلق من العراق الى سورية وتوجه مع أحمد باشا الجزار الى الحج فرجع الى العراق وبقي ) م1791-ه1205
والى المترجم ينسب ... ولما قتل رثاه ابن سند في قصيدة طويلة. العراق وله السلطة الكبيرة والنفوذ العظيمفي بادية 

 "...مطلق) "مطلك(آل

 ??? ...ومنهم اآلن سطام بن سميط بن سلطان بن فهد بن مطلك بن الحميدي

  مسلط-10

وتفوق على آثير من القبائل آقبيلة بني وهو شجاع مشهور بالبسالة . هو ابن مطلق ويلقب بالمحشوش أي الغضوب
أي انهم يلتمسون الحسن والجمال ) ولد حمرة حزك(خالد وآان رئيسهم ابن حميد آل عريعر وآان قد قال البن حميد 

وآان قد أبرز لهم أمه وآانت بادية األنياب مهولة المنظر فقال ان ابي التمس مثل . دون عراقة النسب وطيب األرومة
 .ليهذه لتلد مث

من ذلك انه سألها يومًا أي أشجع، هو أو أبوه؟ فلم تجبه فلما ألّح . ومما يحكى عنه ان أمه آانت تخشى بطشه فتحذره
وآان . عليها قالت له آل منكما شجاع وبعد االلحاح الزائد ذآرت ان أباه أشجع فضربها ضربة آادت تطير بأم رأسها

ه ولدان فحملهما على بعير ومع هذا لم يبال واتصل بأمهما في ذلك اليوم قد تحارب أبوه مطلق مع إحدى القبائل فقتل ل
 ...فولدت مسلطًا هذا فصار من تلك العلقة وشاعت أخباره

توفي ... أجرى السمن سواقي وصار يأآله الضيوف مع التمر وقد شاهد آرمه األعداء واألقارب. وهو مشهور بالكرم
 .قبل أبيه آما أشير الى ذلك فيما مر

يحكى عنه أنه حينما قوى أمر ابن سعود وأمر بجز الشعاف وتأدية الزآاة امتنع أن يتكلم مع أحد وصار يراقب على و
يبقى فيه طول النهار وقسمًا من الليل فحسبوا أنه عاشق أو مختل العقل فأرسل إليه أبوه أن يأتيه ويطيع ) تل(رجم 

وحينئذ غضب األب وتناول سيفه وتقدم إليه قاصدًا قتله . ينهفأدمى جب. أوامر ابن سعود فأبى وضرب عبد ابن سعود
 : فقال مسلط

 نطيت راسي مشمخرات العراجيب   الرحم الطويل النايف المجلح الزي
 ونيت ونه ما تهجـع بـهـا الـذيب وأوجس ضلوعي من ضميري تنز  

 ستر الرعابيب) 1(اشجي الخو جوزة   الحر عند دار المـذلة ينـز
 اناتي سواة الجاللـيبليصار م   نـبـزي وآاليع بايمانـنـا
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أشكو البي صيانه عرضي، ... يريد اعتليت عراقيب عالية وهناك ترى انيني ال يهجع له ذئب ويكاد قلبي يلتهب لها
 فما حياتنا.. ولو منعنا من الغزو، فال نستطيع ان تكون غنائمنا في تصرفنا... والحر ال يرضى بدار الذل واالهانة

 : وحينئذ أدرك األب مرامي ولده فاجابه...! حينئذ وما عيشتنا

 اصبر تصبّر واجمع الخبث للطيب وهذي حياة آل ابوها تـلـز  
 أخاف من آوم روسها جاليعابـيب يحـز وسيف على غير المفاصل  

وإنما . والسياسة ضروريةيقول البنه ناصحًا له اصبر وتأن في األمور، واجمع خبثك الى طيبك، والحياة هذا شأنها، 
والمغزى ظاهر، والنصح بّين ولكن ابنه ...!! أنا خائف من هؤالء القوم فيها، وأخشى أن تحز سيوفهم غير المفاصل

 ..أبى أن يقيم في دار زعمها دار هو ان له ولم يفكر بابعد من هذا

 ...منشأ الحروب فيما بينهم وبين ابن السعود-فكانت هذه الوقعة على ما يحكى 

وقد قيل بعض الشعر في ابن السعود وفيه بعض التهجمات تجاه تبدل الحالة الغير المألوفة مما حفظه قصاد شمر 
إال أن هذه آانت أوقات نزاع وحرب وفي مثلها تظهر الخصومات في الشعر والكالم فضًال عن ... وآثير من أفرادهم

أن تزول، فال تقلل من فضل آل السعود وخدماتهم الجلي لتوحيد ولكنها ال تلبث .. األفعال وامتشاق السيف وهز الرماح
القبائل العربية وجمع شمل البدو واتفاق الكلمة مما دعى الى تمكنها في جزيرة العرب واخالصها العظيم في حماية 

 .العقيدة

1791-ه1205قتل مسلط سنة  ..م آما ذآر اعاله

  عمرو بن الحميدي-11

 .وال تزال قائمة برأسها) آل عمرو(ة بواليه تنسب الفرقة المعروف

  شالش بن عمرو-12

قتل قرب هور عقرقوف، في محل يقال . اشارة الى ما يقدمه الى الضيوف) تل اللحم(ويقال له . وهذا معلوم عنه الكرم
 .وقبره هناك) ابو ثوب(له 

  فارس آل محمد-13

ووقائع شمر في العراق تبتديء في . حبت الحكومة بهمجاء هذا ومطلق وسائر اقاربهم وأهليهم الى أرياف العراق، فر
وآان النفوذ في بغداد آلل الشاوي وقبيلة . وفي زمنه استقرت قدم شمر ونال فارس شهرة فائقة. الحقيقة من فارس هذا

 ...العبيد التزمت الحكومة فاعتزت بها

س الى العراق لمصلحة عداء ابن سعود، والمحفوظ عن بعضهم ان ابراهيم بك ابن عبد الجليل بك هو الذي جاء بفار
 .الذين منهم آل الرشيد) الجعفر(والصحيح ما قدمنا، وان ابراهيم بك ينتسب الى شمر من . ولسحق العشائر وما ماثل

وبسبب هذا الرئيس اعني فارسًا خضدت شوآة قبيلة العبيد نوعًا بل آادت تمحى لوال أن يتوالى نبوغ رجال مشاهير 
اعدون قبيلتهم العبيد في حين ان هؤالء البدو ال ناصر لهم غير قوة ساعدهم وتمّرنهم على الحروب من آل شاوي يس

والذآاء الفطري في معرفة الوضع السياسي للحكومة فاستغلوا الحالة عن معرفة وخبرة فنالوا مكانتهم الممتازة لدى 
ليها واستخدامها على العبيد والقبائل األخرى وآانت الحكومة ترغب في إمالة قبيلة عظيمة مثل هذه ا. والة بغداد

وهي أيضًا في حاجة لمعرفة ما يجري في جزيرة العرب وهذا ما آانت .. وآانت تخشى بطشهم وترهب سطوتهم
 .أو أنها نظرت لألمرين معًا... تنويه في بادئ األمر ثم التفتت الى األوضاع األخرى في حينها
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ولذا قامت بعد ذلك . بالبعض تأمينًا لحاآميتها وتأييدًا لسلطتها وقهرها لألهلينوآل آمالها مصروفة الى محو البعض 
وأول ما رأته الحكومة من فارس الجرباء . بوقائع تؤآد نواياها وتبين وضعها وسائر مطالبها وأغراضها نحو األهلين

 أرادت الوقيعة بابن سعود م زمن الوالي سليمان باشا الكبير فانها1798-ه1213 وهو ما حدث سنة -عدا ما ذآر-
فجمعت آل ما استطاعته من قوة عشائرية وعسكرية فكان فارس الجرباء بعشائره وآذا شيخ المنتفق بمن معه من 

إال ان هذا لم يكن عارفًا . قبائل ومحمد بك الشاوي وجماعات آثيرة جعلهم الوزير تحت قيادة علي باشا الكتخدا
. اآابر رجاله من رؤساء القبائل المتمرنين على حرب أمثال هذه خصوصًا الجرباءباألمور الحربية ولم يسمع نصائح 

وفي هذه الغارة آان فارس وابن . وفي هذه الوقعة لم يسجل التاريخ سوى غارة على قبيلة الُسبيع فغنم منهم ابًال وشاءًا
ادوا ولكن الكتخدا خذل في هذه الحروب أخيه ُبَنّية بن ُقرينس غنموا ما غنموا وقتلوا من قتلوا من قبيلة السبيع وع

فانتهت بالصلح الظاهر والمغلوبية . وخسرت الحكومة خسائر فادحة ال تقدر ولوال العشائر معه لدّمر شر تدمير
 .وقد أوضحت هذه في موطنها من تاريخ العراق... الحقيقية التامة

الكتخدا علي باشا لمقاتلتهم محمد بك م أغارت سرايا من أهل نجد على العراق فأرسل 1801-ه1216وفي عام 
الشاوي وفارس الجرباء ومعهما عسكر الوزير فوجدوا القوم قد تحصنوا بالرواحل وشمروا عن ساق الحرب بالبنادق 

آارهين النزال فأّنبهم ابن سند ) عين التمر(والمناصل فأحجم من أرسله الكتخدا ورأوا ذلك أحمد فرجعوا إلى شفاثى 
 : هفي تاريخه بقول

 رأوا البيض مصلتات فظنوا   أنها أنؤر بلـيل تـشـب
 فانثنوا يهرعون عنها فهـال   وردوها وبالشياظم خـبـوا

 انكوصًا عن أن تراق نفوس  بسيوف على الرؤوس تصب  

هذا ولم يعلم ابن سند ان المخاطرة بال أمل نصرة شطط وآان الجيش منهوك القوى فصادف على حين غرة أناسًا 
ريحين وقد عقلوا ابلهم وصاروا ينتظرون الحرب بهدوء وراحة فكف الجيش عن قتالهم ومال إلى جانب لألسباب مست

والظاهر أنهم أرادوا أن يسحبوا عدّوهم بحيلة حربية فيعقبوا أثرهم فلم يحصل مطلوبهم ... المذآورة وألحوال حربية
 ...فانقضت الوقعة بسالم. ولم يفلحوا

اء وقومه عند هذا الحد بل ازداد نفوذهم فإنهم أزاحوا العبيد وغيرهم وتمكنوا في مواطنهم، ولم يقف فارس الجرب
 في باديء األمر بقصد أن يردوا المواطن وبعد ذلك جاءهم فارس بقوم آثيرين فوقعت -الجزيرة-جاءوا بين النهرين 

 ...بعض الحروب المؤلمة

فيه ) جفنة(دعا رؤساء القبائل المجاورة وقدم لهم منسفًا آبيرًا جدًا ومما تناقلته األلسن أنه حين ورود فارس الجزيرة 
الطعام الكثير وفي أطرافه سكاآين مربوطة بأمراس لقطع اللحوم، فاستعظموا ما رأوا وحسبوا الحساب لما وراءه 

ئال يمنعه الملح وإن رئيس قبائل الجبور أبى أن يأآل بحجة أنه صائم ل. وآان بين المدعوين رؤساء العبيد والجبور
والزاد من أن يوقع بهذا الرئيس أو يغدر به وشاور أصحابه فيما أضمر له في أن يقتلوه فيأمنوا شره قبل أن يتوارد 

 ...فلم يوافقه سائر الرؤساء ألنه نزيل وألنه لم يأت محاربًا فاضطر إلى العدول عن رأيه. إليه قومه ويعظم أمرهم

رها، واحتلت الجزيرة، فدفعت هذه القبائل إلى أنحاء مختلفة، فمالت قبيلة العبيد إلى ومن ثم تواردت شمر حتى عظم أم
 ...وهكذا جرى على الجبور فتفرقوا. الحويجة، وأزاحت البيات إلى أماآنهم الحالية

ارس آانت لف: "وفي هذه آان االيعاز من الحكومة فأغرت على هذه القبيلة، وقد صور ابن سند مكانة فارس آنئذ فقال
وال . فتقلص ظل العبيد وآاد يمحى فعبروا إلى الحويجة. اه"وابن أخيه بنية أيام الوزير علي باشا أبهة عظيمة وصدارة

يزالون بها إلى اآلن وان رؤساء القبيلتين يذآرون هذه الوقائع التي ولدتها السياسة واستغلت القدرة من احد الجانبين 
 .بآل الشاويوما ذلك إال نكاية . للوقيعة باآلخر

 ..ولكن الحكومة لم تر من شمر النتائج التي آانت تأملها فرأتهم أصعب مراسًا ولم يكونوا تابعين لكل أمر
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وآانت وقيعة الوالي علي باشا بمحمد وعبد العزيز آل الشاوي حدثت في أوائل حكومته، آان قد ذهب بنفسه إلى 
م وحينئذ قدم فارس الجرباء وابن اخيه بنية 1803-ه1218وبعد أن رحل غضب عليهما فخنقهما سنة . سنجار

ومنهم مجول ). آل فارس(ومن هؤالء فرع ال يزال معروفًا ب). شمر(المذآورين فمحا بيت الشاوي وناصر رؤساء 
 ...بن محمد الفارس

  ُقرينص-14

اء ساآنة فنون وقد ضبطه ابن سند بضم القاف وفتح الراء في. ويلفظ آرينص آما هو عادة تلفظ البدو والحضر
 .مكسورة فصاد ولم يذآر له من الوقائع شيئًا مهمًا

 . بنية-15

نوع ) الجنيدية(ويقال لفرسه ) شماله(ويقال له األشمل أي أنه يزاول أعماله وحوبه بيده اليسرى . هذا هو ابن قرينص
من فرسان العرب . التأنيثمن الخيل معروفة وضبطه ابن سند بضم الموحدة وفتح النون وتشديد الياء ويليها هاء 

. أما آرمه فهو الغيث بل البحر الخضم. وآرمائهم آانت له آعّمه فارس أيام الوزير علي باشا أبهة عظيمة وصدارة
 ..فهو منه في الذروة والناس إنما يحذون حذوه.. وأما منع الجار

 : وأما النسب فهو من بيوتات العرب

 تنميه للشرف العالي بنو ثعل    رى وسراة القادة األولأسد الش
 النازلون من البيداء فوق ربـا   والشائدون بيوت العز باألسـل

 الناحر وجزر األضياف نحرهم أسد العرين بما سلوا من النصل  
 والمانعو الجار باألسياف المـعة   بين الخميسين والعسالة الذبـل

ارة بغداد سعيد باشا لما بين عمه فارس وآل العبيد من وبنية هذا عبر من الجزيرة لغربي الفرات عندما تولى وز
وقد آان سعيد باشا ولي زمام اموره لقاسم فلما بين فارس وقاسم . الضغائن السيما اميرهم قاسم بن محمد الشاوي

م ليكتال ومن ثم حدثت المعرآة 1816-ه1231المذآور لم يستقر بنية في الجزيرة فنزل بعشيرته على خزاعة في سنة 
ان شيخ الرولة من عنزة المعروف بالدريعي أرسل الى حمود بن ثامر شيخ المنتفق فاستنفره فنفر : لتالية وذلكا

وآذلك خرج عسكر الوزير سعيد باشا وهم عقيل وآبيرهم . بفرسان عشيرته لمساعدة الدريعي لما بينهما من االئتالف
ا آر على جناح أو قلب إال هزمه حتى تحامته الفرسان قاسم الشاوي فقامت الحرب على ساق وقائد شمر بنية وهذا م

ولما : ثم قال صاحب المطلع أيضًا. فقدر اهللا عليه في بعض آراته أن أصابته رمية بندقية فخر من صهوة فرسه قتيًال
 : اوذآر قصيدة طويلة مطلعه) 2...(لبنية من المكارم والشجاعة وارتفاع الصيط وللمودة بيني وبينه رثيته ارتجاال

 قضى فلدمعي في الخدود سفوح   هزبر عليه المشرفـي ينـوح
 أغر آريم النسبتين من األولـى   فخارهم آـالـنـيرين يلـوح

وجاء في عنوان المجد في تاريخ نجد أنه آان لحقه فارسان فلما أحس بهم أو أنهم دعوه للمبارزة جذب عنان جواده 
سها ويديها وسقطت على ظهرها إلى األرض وهو فوقها فصار تحت جذبة منكرة ليجرفه عليهم فرفعت الفرس رأ

 .وآان عمه فارس معه في هذه الوقعة. السرج والفرس فوقه فأدرك وقتل

 .وأما أثر قتلته هذه فكان آبيرًا وله وقع في نفوسهم

نتفق ويذمه على ومما قاله ابن عجاج في وقعة المنتفق هذه مقابل انتصارهم األول على آل الشاوي يخاطب شيخ الم
 : ينقلون أنه قال. وآان هاربًا من آل محمد ونزيًال عند المنتفق. افتخاره في قتلة بنية
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 خذلـت شـيخ دوم يخـذلــك    وعطيت له حبل الشرك وثم آفيت
 تسعين راس من آومك غدت لـك   سـويت وشعاد يا خّصاي الـدياج

ويقول خذلت شيخًا آان يخذلك ...  ما يتهمهم به ويعده أمرًا معيبًايرمي البدوي قبائل المنتفق في خصي الديكة وهذا
ولكن نهضة آل الشاوي للمرة . وعلى آل حال آانت وقائعه مشهورة! ؟...دومًا وقد قتل تسعين من قومك فماذا فعلت

 وإن عمه ..الثانية مما ضعفت من عزمه فتألب القوم عليه وحارب حتى قتل بمناصرة من الحكومة والمنتفق وعنزة
 ..آان وال يزال حيًا ومعه في هذه الوقعة

 
وقد مضت مدة حتى استعادوا مكانتهم أيام داود باشا وبهم استعانت الحكومة وبغيرهم من العشائر على حرب العجم 

ابن فارس وهذه المغلوبية التي أصابت بنية لم تؤثر على قبائل شمر وإنما هي حرب ) صفوك(في أيام الشيخ صفوق 
 ..زة ولم تكن حربًا حاسمةمبار

  صفوق-16

، خلف بنية ابن عمه في )م1835(-ه1249سنة ) سلطان البر(وهذا أشهر من نار على علم وقد لقبته الحكومة بلقب 
 .مكانته ونال حظوة لدى الحكومة ايام داود باشا الوزير

 بالممارسة على الحروب أآثر ممن ويمتاز. هذا وتكاثرت المدونات في أيامه أو أن الذي وصلنا أآثر لقرب العهد
وال ينكر ألمثال هؤالء أن ينبغوا في أمر الحروب وقد ذاقوا حلوها ومّرها . سبقه، وتدابيره في سوق الجيش مهمة

فالفطرة السليمة، وعيشة البادية، والرياسة، والتمرن الزائد في أمر الحروب، والذآاء . ونالوا منها االمّرين واعتادوها
ا يعوض نوعًا عن التجارب الفنية خصوصًا إذا آانت ترافقه رباطة جأش، وصبر على المكاره، وانتباه قد المفرط، مم

يحصل ببضع وقائع محفوظة مع الحالة العملية، فيعوض عن دراسات عديدة، وقضاياهم ال تحتاج الى ما يحتاج اليه 
 ...في الحروب المنظمة

 إليها بكليته، وبيئته مساعدة للقيام بأمرها دائمًا، أو مراعاة ما يعوض وإذا آان المرء مشبوعًا بحب الحروب ومائًال
ولو . عنها من مطاردة الصيد أيام السلم، فهناك حّدث عن الشجاعة، وعن الخطط الحربية، والتدابير الصائبة وال حرج

صل االذعان في الكفاءة لهم دّونت وقائعهم التي يقصونها، والوسائل التي يتخذونها لتنفيذ خططهم لهال االمر أو لح
 .والمقدرة

. ومن المؤسف أن تصرف الهمم ألمثال هذه األمور في غزو بعضهم البعض وآل واحد نراه ماهرًا فيما زاوله
ومترجمنا هذا يعد في طليعة شجعان العرب وأآابر قوادهم ... والخطر والصعوبة في أن ينال الواحد من اآلخر حظه

 .بيئة مناسبة لظهر أعظمولو وجد له تربة صالحة و

-ه1237م عن وقعة العجم التي حدثت سنة 1823-ه1238وقد قال صاحب المطالع في حوادث سنة : وقعته مع العجم
أخبرني ثقات عدة أن صفوقًا غزا ابن الشاه وعبر ديالى بفوارس من عشيرته الى ان آان من عسكر ابن : "م1822

 وآّروا عليه فاستطردهم حتى عبروا ديالى وبعدوا عنها فعطف هو ومن الشاه بمرأى فرآب فرسان العسكر لما رأوه
معه من عشيرته ومن الروم عليهم فادبرت فرسان العجم وقفاهم فوارس شمر وقتلوا منهم من ادرآوا وأتوا بخيلهم 

لوقعة انها والمحفوظ في هذه ا. اه."وأخبرني غير واحد أن هذه غير األولى التي ذآرها المؤرخ الترآي... وسلبهم
آانت باالشتراك مع قبيلة العزة وأنهم أبلوا فيها البالء العظيم فتكاتفوا على عدوهم وعولوا على أنفسهم وال ناصر لهم 

 ...واذا آان معهم من عقيل بعض افراد فال تعطف لهم أهمية) الترك العثمانيين(من جيش الروم 

 النصرة دون غلبة قطعية حتى يأتوا إلى مجال الطراد وشمر هؤالء في حروبهم يهارشون المقابل ويطمعونه في
وهكذا فعل صفوق في ) العادة(ولذا يسمون أهل .  فيعودوا الكرة على عدّوهم-آما عبر ابن سند-وموطن العطفة 

 .ترتيب خطته ونجاحها وهم أآثر تعودًا لها وأساسًا من صغره يزاولها
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 .وتفصيل الوقعة في تاريخ العراق بين احتاللين

ولما : "وقد مدح ابن سند وقعته هذه مع العجم ومؤازرته للوزير وبّين أنه آان قائد الجيش ومعه العشائر حتى قال
 ...أقطعه عانة وما يتبعها من القرى فنال منزلته عند الوزير فعادى أعداءه ووالى أوليائه... نصر صفوق هذا الوزير

 : اه ولصفوق هذا مع قبائل عنزة وقائع أشهرها..."ألمثالوأما آرم صفوق فمما سارت به األمثال وأقرت به ا

 وهو يوم انتصر فيه شمر على عنزة سنة.  يوم بّصالة-1

1823-ه1238 ...م

 .م1824-ه1239 في السنة التالية انتصرت عنزة عليهم وهي عام -2

 .وال محل للتفصيل هنا. آذا قال ابن سند... وفي هذه الوقعة األخيرة انكسرت شمر فشد الوزير عضد آبيرهم صفوق

ولذا ). الحرب سجال(وعلى آل حال ان آسرة شمر هذه المرة لم تكن القاضية وإنما هي على عادة العرب في قولهم 
 .لم تترآهم الحكومة وإنما أخذت بيدهم فاستعادوا مكانتهم األولى فقاموا بمهماتهم الحربية مع العشائر المناوأة

 ...هم بمنزلة جيش متأهب للطوارئ وحاضر للكفاح واالستنفاروآان للحكومة من العشائر ما 

م تدل على 1833-ه1249ومنها ما يتعلق بالقبائل الشمرية ولكن حادثة سنة . وحوادث صفوق األخرى من هذا النوع
 .انه بقى على والء داود باشا الوزير وآره حكومة علي رضا باشا الالز فلم يذعن له

حث صفوقًا .  باشا آان أيضًا على رأي الشيخ صفوق الفارس وآانت بينهما مراسالتوذلك ان والي الموصل يحيى
على القيام فناوأ الحكومة وتمكن من قطع الطريق بين بغداد والموصل وصار يتجول بين النهرين فجمع قوة آبرى 

في أن ينكل بالقوة وجاء إلى قرب االمام موسى الكاظم فحارب علي رضا باشا الوالي وجيش الحكومة وأمله آبير 
وفي نتيجة هذه الحرب اضطر الشيخ ... التي أمامه ويستولي على بغداد فكان لهذا الحادث وقع عظيم في نفس الحكومة

ولما أطلعت الحكومة على نوايا والي الموصل عزلته وعينت مكانه سعيد ... صفوق على االنسحاب وترك األثقال
ن الحكومة بعد وقعة صفوق هذه مع علي رضا باشا الالز قد احتالت فقبضت إ.. باشا الوالي السابق وآان في بغداد

وآانت المدة التي . عليه وأبعدته الى األستانة ومعه ابنه فرحان باشا وآان صغيرًا تعلم الترآية خالل بقاء والده هناك
طلب فدخل عليه وعندئذ ومن غريب ما يحكى عنه أنه جاء إلى السلطان بتوسط الشريف عبد الم. قضاها ثالث سنوات

وهذا ما دعا ان يغضب عليه السلطان مرة أخرى ويطرده من عنده ولم يدر السبب في حين . صار ينظر يمينًا وشماًال
هكذا آان يظن السلطان فيه ولم يدر انه بدوي، ... ذلك لما رآه السلطان منه من سوء األدب. انه آان يأمل أن يكرمه

والحكومة أساسًا ال تعرف تقاليد العرب وعاداتها فال يستغرب من السلطان ان .. تشريفاتوأمثاله ال يعرفون مراسم ال
وال بيده من آتب ... يعتقد فيه ما اعتقد وهو بعيد عن البداوة، ولم يتعود التجول، وال السياحات الوطنية على األقل

ًا عظيمًا من جفاء العشائر وخشونتها وهو وقد رأينا من المغفور له الملك فيصل صبر... العشائر ما يبصره باوضاعهم
 .ويتلقاها بكل سعة صدر وارتياح، النه عارف بهم وبضروب طباعهم واحوالهم... يسمع جميع هوساتها

ولكنه حينما جاء الى الصدر االعظم صار يوصيه . ثم انه توسط له الشريف مرة ثانية في الدخول فوافق السلطان
فقال ال ادخل، وال فائدة لي من ذلك الدخول وحينئذ ... ال يرفع بصره وال يلتفت الى جهاتهبمراعاة المراسم الالئقة وان 

ولو ... ارجح البقاء ألني سوف أذهب الى قبائلي واحدثهم اني رأيت السلطان وشاهدت بالطه وما فيه من آذا وآذا
 ..ي وقالوا ال نصدق انك دخلتقلت لهم اني خرجت آما دخلت فلم أنظر شيئًا فحينئذ ال يصدقونني بل يكذبونن

وسمح له ان يدخل واذن السلطان له بمشاهدته وان يتفرج على . فاوصل خبر ذلك الى السلطان فاستانس بما قصه
عفا عنه السلطان، واختبر .. وآل المباني البديعة، والقصور الفخمة واآلثار) الوزارات(األماآن األخرى والنظارات 

ى ان قبيلته معتادة الغزو والنهب وال يمكن تعيين أي السببين قد دعا لقيامه على هو الوضع من جهة، ومن أخر
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مات ابوه وهو في بطن أمه فسمي باسمه، وانه . محمود بك والصحيح محمد بك ابن محمد بك: وجاء في تاريخ لطفي
بطال المشهور عند الترك وبيد ابنه حسين فرمان ينطق بذلك فقد آان اوًال باشبوغ في ايام الهايتة، وانه من آل سيد 

توفي حوالي ). بنده صمد السيد محمد(عين الى العونية برتبة ميراالي عند تأليف العساآر النظامية، وان ختمه آان 
صغيرًا، وعلي توفي بال عقب، وحسين ولد سنة م ودفن في الشيخ معروف وأوالده احمد توفي 1889-ه1306سنة 

 ...م تقريبًا وال يزال حيًا ومنه علمت بعض االيضاح عن والده بالوجه المذآور1881-ه1298

 .الآتسابه هذا المنصب شابًا) آنج أغا(وآان محمد بك شابًا حين الوقيعة ومن ثم سمي ب

وقصصه أشبه بقصص . عليها، وال يستريح بدونهاوآان الشيخ صفوق قد قضى أآثر ايامه بالحروب فهو متمرن 
 ..االبطال القدماء وحروبهم، ومجالس شمر ال تخلو في وقت من ذآريات بسالته، والتغني بمآثره ومناقب شجاعته

 ).آل صفوق(واليوم بيت الرياسة العامة على شمر في 

. جاء في آتاب عشائر سورية وفيه نظرم آما 1841-1840قيل آان قتل صفوق على يد األتراك بالوجه المذآور سنة 
فرحان، وعبد الكريم، وعبد الرزاق : ومن أوالده... آما رأيت... ألن وقائعه مع علي رضا باشا بعد هذا التاريخ

 ).والد مشعل باشا(وفارس 

 : وممن رثاه ردهان بن عنكة قال

 ونـيت وانـا مـن غـفـيلـه   ونة عجوز وآفت بالمـتـاريس
 دي مـع حـلـيلـهلكت ولدها غا   وعكب الطرب بدلت بالهـداريس

 واويل آيل صفوك واطـول ويلـه ويل يمّوس بسرة الكلب تمـويس  
 من غبت عنا يا ابن اخي سبـيلـه غاب السعد عن نزلنا والنوامـيس  
 ونجفل جفيل الصيد ونرتع رتيعـه  وصرنا مثل فرج المواعز بال تيس  

ويلى . وز وقفت بالمتاريس وقد وجدت ابنها قد ذهب وحليلته معه فابدلوا الطرب بالهالكأنت وانا من غفيلة أنة عج
ولما غبت عنا يا ابن ... على قالة صفوق ويا طول ويلي عليه، فاجد سرة قلبي تتقطع تقطيعًا حزنًا عليه، وألمًا لمصابه

لصيد ونرتع رتيعه خائفين وجلين، ونحن اخي سبيلة ذهب السعد عن ديارنا والذآريات المشرفة، وصرنا نجفل جفلة ا
 ...آقطيع المعز ال رئيس لنا

. فان ذلك يحتاج الى سعة زائدة والى طول اقامة في البادية. ولم نتمكن من ايراد جميع ما قيل فيه من المدح في حياته
الشجاعة والعز، واعاد وقد آتبنا ما حضرنا من محفوظات البدو وغاية ما يقال فيه انه خلد صيتًا مقرونًا بالكرم و

 .للعرب مجد شجعانهم األقدمين وطيب اخبارهم

  فرحان باشا-17

ولم يقع له من الحوادث ما يكدر صفو األمن وال عرفت منه . وآانت وجاهته عند الحكومة رفيعة. هذا ابن صفوق
صفوق مبعدًا الى األستانة وان الحكومة العثمانية انعمت عليه برتبة باشا وآان قد ذهب مع ابيه . معارضة للحكومة

 ).يا بخت فرحان(ويدعو البدو دائمًا ببخته فيقال ). حظ(والمعروف عند البدو انه صاحب بخت . آما ذآر
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 ...وله راتب منها وهو في خدمتها لألمور المدلهمة. وآانت مشيخته وعالقته ببغداد

لحكومة اذا آان قريبًا منها أو أخوه عبد الكريم وآان يساعد ا. ولذا راعت جانبه ورضيت عنه. نعم انه سالم الحكومة
 ...اذا آان الحادث قريبًا من ارفه

 .وقد ترك فرحان باشا اوالدًا آثيرين وقد بيّناهم عند ذآر سلسلة بيتهم

  عبد الكريم-18

. باشاوهو أخو فرحان . اشتهر اسمه ونال مكانة معروفة وآانت مشيخته في ارفة وله راتب. وهذا ابن الشيخ صفوق
م بعد ان احاق بالموصل 1868وقد شنق سنة ) بالشيوخ(فالقبيلة تعرف هذا شيخها فسمي أوالده ) بالشيخ(ويعرف 
 ...وقد اتخذت الحكومة التدابير للوقيعة به بعين ما قامت به في حادث صفوق او قريب منه... خطرًا

 .وهذا ترك محمدًا، وعبد المحسن، وصفوقًا ولهؤالء أوالد

 : ل في عبد الكريمومما قي

 عبد الكريم اليارجب يعبـوبـه   ليجن رجله عند الكفا عايبـه
 جده من امه من موارث حاتم   وابوه شيال الحمول النوايبـه
 حامي الرمك معطي الرمـك   له هدة تكثر بها الجنـايبـه

 لو يكضب الياآوت ما عيابـه    تلكى الندى بين الحاجبين رايبه

بد الكريم قد عيبت رجله حينما نراه راآبًا جواده، وجده المه من ذرية حاتم وابوه القائم باالعباء الثقيلة، آأن ع: يقول
، ولو امسك على الياقوت لما حرص )الغنائم(تكثر فيها الجنائب ) صولته(حامي الخيل، ومعطي الصواهل، وان هّدته 

 ...عليه، وتجد الكرم معتاده

 
 :  من المطير في عبد الكريمومما قاله فجمان الفراوي

 نبي ناخذ على الهجـن سـجـه   من بين ابو بندر وبين االمـام
 ونبي ناخذ على الهجن هجـه   لديار سمحين الوجيه االآـرام

 ترى الكرم ما به عجه ولجـه   وال احد يغالطهم جنوب وشامي
 مكابل الجربان فرض وحجـه    هل السيوف اللي تكص العظام

بين ابي بندر وبين ابن سعود االمام، ونبغي نمضي بهن غارة ملحاحة الى ) االبل(ريد نأخذ شوطًا على الهجن قال ن
فرض وحجة، وهم اصحاب السيوف التي تقطع ) آل محمد(اعلم ان مالقاة الجربان . ديار سمحي الوجوه الكرماء

 ..العظم

نبها وهو شيخ شمر في انحاء سورية، صاحب مقام رفيع وان ولده فارسًا عاش أيضًا مسالمًا للحكومة ومراعيًا جا
وممن جمع صفات الرجولة والدهاء وحفظ الوقائع الماضية وعالقة القبائل األخرى بهم ولكنه دائمًا يود ان . هناك

 ...يظهر علو قبيلته على سائر القبائل

  فارس-19
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السابق ومدير الديون العمومية بسياحة رسمية آان قد جاء عالي بك والي طربزون . هو ابن صفوق ووالد مشعل باشا
م آان قد 1897-ه1314المحرر باللغة الترآية والمطبوع عام ) سياحت زورنالي(الى بغداد دّونها في آتابه المسمى 

م مبينًا ما رآه في طريقه من األستانة الى بغداد 1887-ه1304م الى سنة 1883-ه1300آتبه آرحلة عن سنة 
ومحمد هذا ( فاستقبلنا ابنه محمد -بعد مروره من ماردين-قد ذهبت لمواجهة الشيخ فارس الجرباء ": قال). 3(فالهند

 ذراعًا وعرضها من 70 الى 60وهي من شعر وطولها من . وادخلنا خيمته) ليس ابنه وانما هو ابن اخيه عبد الكريم
ومجلسهم ولكنه لم يعرف ) 4(وقهوتهموقد وصف بيوتهم وطعامهم . ( ولها عمد آثيرة وهي جسيمة جدًا30 الى 25

وفي مجلس الشيخ ): العربية أو أن المجلس آانت فيه الرسمية غالبة لم يتحدث القوم في مطالب لينبه عليها اال انه قال
فال نشاهد قيامًا . لم يكن عند العرب هناك ما يدعو للتكريم والمراسم للقيام والقعود:  من الرؤساء وقال60فارس نحو 

وطبعًا تستولي الحشمة على . والظاهر ان السياح الموما اليه لم يعلم ان الجالس معه ال يوجد اآبر منه ليقوم له (لديهم
آان بعضهم يتعاطى شرب : وقال) مجلسه خصوصًا انهم رأوا غريبًا عند شيخهم او بالتعبير الصحيح اميرهم

لم يعرف الحرية عند البدو وال (ر اللغط في معاشرتهم النارجيلة، واألصوات بينهم تعلو ويتكلمون جميعهم معًا فيكث
ثم تغدى ووصف المنسف المقّدم له وان الشيخ آان يدعو جماعات بعد ) قدر سلطة الرؤساء وانها محدودة إال بحق

 وهؤالء دخلوا نفس المنسف وأآلوا فيه ألن أيديهم ال تصله نظرًا. اخرى لألآل الى ان بقي منه القليل فدعا الصبيان
ولما رأى المنسف وعظمه وانه مملوء ارزًا ولحمًا اخذته الحيرة وصار ينظر في وجه صاحبه آأنه يشير الى . لعظمه
ان الشيخ فارسًا آنا قد ألححنا عليه فأبى أن يأآل معنا وقال هكذا اعتدنا حتى انه مما دعا لحيرتهم انه : وقال. عظمته

ولكن لما رأى االصرار الواقع . م بنفسه شأن العرب مع الضيف العزيزبقي واقفًا طول جلوسهم لألآل وبقي في خدمته
ثم يقول وبعد ان ودعنا ومضينا راجعين .!  قال أآلوا معنا بالخمس8أو 7منه دعا من يأآل معه من الحاضرين نحو 

 اآرمناه البندقية قبلنا ولما آنا... وآنا قدمنا له بندقية. محمد وقدم لنا حصانًا) ابن اخيه(من عنده لمسافة جاءنا ابنه 
 .اه ملخصًا".هديته هذه بشكر

ومن قول هذا السياح الترآي وما رآه من الحاج الشيخ فارس وتقديم الطعام له . وهذا هو والد الشيخ مشعل باشا
 .واآرامه بفرس عربي ووصف مقامه تعرف مكانة سائر شيوخ شمر

 .ومسلط والحميدي من األوالد ملحم، -عدا مشعل باشا-وللشيخ فارس هذا 

  فيصل بن فرحان باشا-20

. وهذا لم اتمكن ان اعرف منه أآثر من حوادث الغزو. قد شاهدته مرارًا وال يزال قويًا بالرغم من أنه طاعن بالسن
وآان . وآانت حكاياته عن الغزو الذة ومنعشة) الشيخ عجيل الياور ابن اخيه(فاذا تجاوزت ذلك يقول لي اسأل عجيًال 

وأغرب ما سمعته منه قصة الخنزير . عن فيصل انه فوق ما يحّدث) مبرد بن سوآي(يخ الربيعين في العراق يقول ش
وآانا صغيرين فذهب لمعاونته وتخليصه ولكنه وقع معه في ) والد الشيخ عجيل(الذي اراد ان يقتل اخاه عبد العزيز 

نه قبض على ذنبه من جانب فلم يستطع ان يفلته وذلك ا.. مأزق فلم يستطع الخالص منه ولم يجرأ اخوه ان يساعده
يقال لها (ثم تمكن عبد العزيز من هذا الخنزير فضربه بطلقة بشتاوه . خوفًا منه وصار يدور معه فلم يقدر على النجاة

ويوضع في . عندنا فرد وهي من نوع بندقية البارود اال انه صغير آالمسدس وال يحوي اال طلقة واحدة في األغلب
 ). المرء او في بيت خاص آبيت المسدس بال فرقحزام

 .وأهم ما فيها ما ناله منها عناء وجروح وأسر أو هزيمة. أما غزواته وأخباره في حروبه فهذه آثيرة جدًا
 : ولسان حاله ينشد

 فأبت الى فهـم ولـم أك آيبـًا  وآم مثلها فارقتها وهي تصفر  

وآل حكايات شجعان البدو من هذا القبيل وال تخلو من غرابة . نها تشكل سمرًاوإال فا. وال يسع المقام اإلطالة في هذه
 ..ودقة

 .وللشيخ المشار اليه اوالد ملؤهم الذآاء والشجاعة والروح العالية منهم مشعان
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  الحميدي-21

ره، مشهور وهو اليوم يتجاوز الخمسين من عم. آان قد درس في مدرسة العشائر في األستانة. وهذا ابن فرحان باشا
فهو من األخيار ... بالصالح، سلفي العقيدة، مالزم قراءة القرآن الكريم، وصحيح النجاري وآتب الحديث المعتبرة

 .الطيبين

وقد شاهدت له ابنًا صغيرًا وقد حادثته وسألته عن األمسح فكان يفسره لي . م صار نائبًا1935-ه1353وفي سنة 
والحميدي ينهزم من ذآر عنعنات القبائل، وتقاليدهم ... ويؤمل فيه آل خيروفيه روح بدوية، ... فاستأذنت لشرحه

وآلما حاولت استطالع رأيه في بعض األمور آان . وال يحب الفخر باألجداد. العتقاده انها مخالفة للشرع الشريف
 ...جوابه مختصرًا وبقدر الحاجة

  زيد-22

وله خبرة نوعًا . ورة ومعرفة بأفرادهم وهو يحفظ بعض القصائدوله اختالط وألفة مع العشائر المجا. شاهدته مرارًا
 ...بأحوال شمر

  أحمد-23

 .وآان اجتماعي به قليًال جدًا فلم أتمكن من محادثته ألزن مقدرته وهو اشبه باخيه زيد. شاهدته

  العاصي-24

 : اليوممن مشاهير أوالد فرحان والمحفوظ عنه ما قاله في ابنه الهادي والد دهام المعروف 

 يا صكرة ربيتها من عكب اخو شاهه فساد  بوه الحميدي والدويش واعضيب خال امه وآاد     

وهو يمت ... لعدم وجود مثيل للهادي يصطاد به. فساد فال يصلح) الهادي(يقول ان الصقر الذي ربيته بعد اخي شاهه 
ه من جهة أبيه وأمه وأخواله وأخوال أبيه رئيس وابن الى الحميدي، والدويش وان عضيبًا هو خال أمه بتأآيد ويريد ان

 ...رؤساء فهو عريق في الشرف

  عجيل الياور-25

هو اليوم شيخ مشايخ شمر في العراق، وابن عبد العزيز بن فرحان باشا وأآثر معلوماتي عن قبائل شمر اقتبستها منه 
شاهدته امرءًا منطقيًا، عاقًال، . من يعتمد عليهمرأسًا أو بالواسطة ومن مبرد بن سوآي وبعض شيوخ شمر المشاهير م

آامًال، حسن المعاشرة من آل وجه، وقد اتصلت به آثيرًا، فلم أعثر على ما يمل منه وانما هناك لين الجانب، ودماثة 
 . األخالق، وحسن المنطق، وقوة البيان، وصدق اللهجة، وان القلم ليعجز ان يذآر آافة مزاياه

 .ن أقوله أنه جامع لصفات العرب النبيلةومجمل ما يسعني ا

وال أنسى محادثاته عن القبائل وعن عرفها وتوجيهه لبعض الوقائع واألحكام البدوية مما لم أجده عند غيره، وال يعثر 
 ...عليه لدى أآثر العوارف الذين شاهدتهم

 الرزاق وقعت له معرآة مع لم نعثر على وقائع مهمة عن أوالده اآلخرين سوى ان عبد: أوالد صفوق اآلخرون
، وتمكنًا )باشا(وأما فرحان وفارس فقد آانت عالئقهما مع الحكومة العثمانية حسنة جدًا، وحصال على رتبة . األتراك

فال نطيل القول . ما ناله أجدادهما من السلطة والنفوذ على قبائلهم فغطت شهرتها على الباقين من سائر رؤساء شمر
 .بذآر تفرعاتهم
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 لرياسة الحاضرة في شمر ا-4

آانت قبائل شمر تتجول في جزيرة العرب وما بين النهرين بال معارض وال منازع سوى ما يحدث من جراء اختالف 
 ...القبائل بعضها مع بعض أو مع الحكومة أحيانًا

ن شمر في وسورية من الجيش االفرنسي استقل آل فريق م) م1917سنة(وبعد احتالل العراق من الجيش البريطاني 
 .جهته وعهدت الرياسة الى عراقي في المملكة العراقية والى سوري في المملكة السورية

فالسلطة . وهذه الرياسة لم يكن هذا سببها الوحيد وهناك رياسة من آل من آل محمد على ناحية أو قبيلة أو عدة قبائل
واذا آان غير صالح إلدارة القبائل . واحد منهممنقسمة بتكاثر آل محمد وتعددهم وفي زمن الحكومة العثمانية يعرف 
 .أما اليوم فكل واحد عرف رئيسًا في جهته... فالعشائر تميل الى من تهواه من آل محمد ويبقى الرئيس واسطة التفاهم

ان رياسة شمر في العراق قررت الى الشيخ عجيل الياور، فهو اليوم شيخ مشايخهم ال يزاحمه فيها مزاحم، وقد خلف 
 .آما سمتهم السلطة الفرنسوية) شمر الحدود(واآلن هو في الحدود ويقود . امًا آل الهادي الذي ذهب الى سوريةده

 .وهم شمر الذين يسكنون دير الزور) آذا سمتهم حكومة سورية(وان مشعل باشا صار شيخًا على شمر الزور 

 ).شمر دميرقبو(م الحكومة الفرنسوية وتسميه) آذا في عشائر سورية(وهناك شمر آخرون يقودهم مثكل العجي 

وهنا يالحظ ان الرقابة موجودة بين عجيل الياور وبين دهام الهادي ابن عمه ولكن لم يقع بين هذين الرئيسين ما آانت 
تتوقعه السلطات الفرنسية من جراء العداء أو تتنبأ به من حدوث ما يثير آامن الحقد والضغينة وانهم سوف يبقون 

م في 1929م في عانة وعام 1926حياتهم استنتاجًا من حوادث الصلح الظاهرية التي وقعت خالل عام اعداء طول 
وال يعدو هذا عن امور حدسية يظن تحققها أو أن تتوتر شقة الخالف بين أقسام قبيلة قوية يخشى بطشها  ...حسيجة

ريبين ال تؤدي الى أآثر من ان تكون عداءًا وسلطانها فيما اذا اتفقت وتوحدت آلمتها نظرًا لخصومة آنية وقعت بين ق
 ...شخصيًا فال يدع مجاًال ألن تتقاتل شمر بعضها مع بعضها

 . ان اختيار الرياسة في البدو انما يكون لمواهب يرونها من افراد بيت الرياسة-آما قلنا سابقًا ونقول-وعلى آل 

  فروع آل محمد األخرى-5

 : وهناك من آل محمد غير هؤالء وهم. م االمارةان الذين عددناهم آانت تنتقل اليه

 .وثلة منهم عند األتراك. وهؤالء في سورية وقد اشير الى القول عنهم.  آل عمَرو-1

وشيخ هؤالء المشهورين . "128بعد أن ذآر شمر بالوجه المنقول عنه في صحيفة ): عشائر العرب(قال البسام في 
اه وقد سهوت عن ذآره فجاء تمام العبارة هنا آامًال فاقتضى التنبيه والظاهر من .."سلمًا وحربًا، يقال له عمر الجرباء

 .نطقهم عمرًا بفتح العين انه عمرو ال عمر

 .منهم في سورية وفي العراق مع الخرصة ورئيسهم اسعد ابن سميري بن نجم بن مجرن بن زيدان.  آل زيدان-2

 : عد المذآور وهو القائل القصيدة التي مطلعهاومن رؤسائهم اس. ايضًا) الزيادين(ويقال لهؤالء 

 عبعوب غطي مهرتي بيجالله  واحلب لهادر من ذواد مغاتير  

 : ومنها
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 يصفوك آتيك بالويالت رمل الهاللي رخم الجموع مغتّرين الـمـداوير  
 يصفوك عدنا للـسـيافـه رجـال   مشـاهـيرد خيل وتتلى خيل آلها

وصف (ويقول غطي يا عبعوب مهرتي يحلها، واحلب لها الحليب من اذواد مغاتير ) رسهف(هنا ينعت الشاعر مهرته 
ثم يهدد صفوقًا بانه سيأتيه بالويالت من رجال آعديد الرمل الهاللي وبفرسان تتلوها فرسان وترى جموعهم )... لألبل

خيولهم آلها مشهورة وتتلوها خيول واننا يا صفوق عندنا رجال لمن عندك من السيافة و)... ملثمين(مغترين المداوير 
 ..وهكذا

 ...وبهذه األبيات يعد نفسه آفوًا له وانه قادر على ان يقابل جموعه السيافة برجال مشاهير وال يبالون بهم

 .منهم في سورية وفي العراق.  آل فهد-3

 .وهؤالء مع الخرصة.  آل مشحن-4

 .ولم يعرف طريق اتصاله اليوم) بياس(مر الجرباء ويجتمعون مع ش. وهم رؤساء قبائل الصائح.  آل صديد-5

وهم متفرعون من ابن فارس وهو محمد الفارس فسموا باسم جدهم خاصة دون سائر أوالده وهم في .  آل فارس-6
 .العراق

 .مر البحث عنهم.  آل صفوق-7

خرصة وآذا ابن مشحن، والحشاش يسكن مع ال... ومن الجرباء الوطيفي مشهور واآلن لم يبق من نسله سوى النساء
والظاهر ان اتصالهم بعيد إال . والخرصة في الجزيرة . ويعرفون بآل عبد الرحمن. والعتوية.. وابن ُضمن وابن صالل

 ...والبدوي أينما حل وحيثما سكن ال يضيع أصله. انهم يقطعون به

 مكانة هؤالء أبرز عين المقدرة، أو أوصاف القبائل البدوية تكاد تكون مشترآة، وهذه تصلح للكل، ومن نال: ملحوظة
 ...وهي فيهم أجمع تقريبًا... أظهر ما ال يخطر ببال

  خالصة القول في آل محمد-6

 : ما اقول فيهم إال ما قال ابن عثيمر من التومان

 اليغـالـطـهـم جـذوب مـمـاري   تسري وتلكى على اثرهم رواميس
 بطعون مثـل شـل الـغـزالـي  حراريس) 2(ياغدالهورخص الطعام ل  

يريد ان هؤالء ال يغالطهم اال آذوب، ممار، فقد تذهب، وتسري الى انحاء مختلفة فتجد عالئم مجدهم وآثاره بارزة، 
وأخبارهم في الطعن آشل القرب ذائعة، مشهورة، ومثلها رخص الطعام للضيوف بتقديمه لهم، وانه ال قيمة له عندهم 

 ...ويحتفظ به فترى عليه الحراسفي الوقت الذي يعتز به غيرهم 

 : وقال آخر في قصيدة يمدح بها فارس بن عبد الكريم

   باألثمـان واال الجواهر غاليات وعيال المحمد مثل فروخ الذيابه
هذا ويطول بنا إيراد آل ما مدحوا به، ويخرج بنا عن . أي ان آل محمد في الشجاعة آالذئاب او آالجواهر الثمينة قيمة

ومهما امكن حذفنا الكثير، واقتصرنا على القليل خشية ان يظن بنا ظان اننا اخترنا المدح واالطراء، أو . موضوعنا
ونحن بعيدون عن هذا وال نرى فضًال لقبيلة على أخرى إال بصالح األعمال وقبائل اليوم ال هم ... التفضيل على الغير
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 تقسيمات قبائل شمر و تفريعاتها 

  اصول قبائل شمر-1

، وآخرون )بطن شمر(تبين من نصوص تاريخية عديدة ان قبائل شمر قسم منهم يرجعون الى طييء وهم من اصل 
. وهذه القبائل وان آانت تتفق في النسبة األصلية إال أنها تبتعد من حيث النسبة القريبة. الى القبائل القحطانية

 ...فاخرات العشائر الكثيرة ومالحظة القرب بينها انما تستخدم ألغراضهم السياسية والحربيةوم
 : ويجمعها في وحدتها

 وهو مستفاد من قول باذراع من الضفير الذي ذآر القبائل التي تمت الى اصل واحد.  ضياغم-1

  ان سلت عنا يا سويطي آحاطين
  حنا وعبده والهيازع بجدين

  انا لفايجضياغم والحذ

وان عبدة من الضياغم وهم .. وعبدة من شمر والهيازع من عنزة آلهم من القحطانيين) قوم باذراع(يقول ان قومه 
 ..فهم ملفقون) يريد خصومه من آل سويط(يجتمعون بجدين مع شمر، واما اآلخرون الذين يحاذونهم 

 .اصحاب هذه النخوة.  السناعيس-2

 . االسم النهم آرماء اجواديسمون بهذا.  اهل الحيسة-3

 .بطن من الجعفر من عبدة.  أوالد علي-4

قال عواد الوبيري من العفاريت لمتعب من آل الرشيد والد عبد العزيز الرشيد . وهذه القبائل الثالثة هي المقصودة
ترضاه بهذه يذآره بمفاخر قومه وان ينظر اليهم بعين العطف والرأفة حينما آان قد غضب عليهم لخالف وقع فاس

 : القصيدة التي يسلم بها رأسًا

 اهللا يعينـك يا مـوالـف عـطـية وجيف انت ياشيخ جسبت النواميس  
 ويا شيخ ترها عزوة الـشـمـرية   ويا شيخ ترهم زوبع والسناعـيس

 وهل الحيسة ان جانها بالـحـمـية وأوالد علي مخضبين المـتـاريس  
 (2(ليضكهم مضنك خطاة الشكـية مسكفات الرماح الـمـنـاسـيس  

 وبيدك شامان مـثـل الـحـنـية    وحلو اصطفاآك بيوجيه المالبيس

 : وبهذه األبيات عرف مجموع قبائل شمر وعددها جميعها وهم

 . زوبع-1

 . السناعيس-2
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 . أهل الحيسة-3

 . أوالد علي-4

 ...كبرى يأتي في محلهوالكالم على ما يدخل من القبائل ضمن آل واحدة من هذه القبائل ال

وال . وال محل لتفصيل آل قسم من هذه األقسام األربعة اآلن وآل ما نعلمه أن قبائل شمر متنوعة ومتفرقة جدًا. هذا
ولكنها ترجع الى األصول المذآورة أعاله وال تعرف قبائل اآلن بتلك األسماء األربعة . يكاد المرء يحيط بها لكثرتها

ويوم الحرب ومراعاة الصلة النسبية والقرابة ) نخوتها( انها ترجع الى هذه األقسام باعتبار والذي يقطع به. المارة
 .القومية

ولما آانت الصلة القبائلية ال تزال معروفة ومرعية لوجود . والقبائل المذآورة اختلطت فروعها بعضها ببعض
 .دواعيها حافظوا عليها وفاخروا بها واستمروا على مراعاتها

 عات من القبائل الشمرية مجمو-2

قبائل شمر قد تعتبر مجموعات آبرى بالنظر ألعظم وصف عرفت به من جراء حوادث الهجرة والنزوح من مكان 
 : الى مكان أو االحتفاظ بموطنها وذلك

  شمر الجبل-1

أجأ وسلمى وإال فان وسموا بهذا االسم القامتهم في الجبال المعروفة في نجد ب. وهم الذين آانوا تحت امارة آل الرشيد
القبائل البدوية متجولة فال تستقر في موطن وفي نظرها آل جزيرة العرب ميدان لها وال يصدها عن التجول إال 

وهذه القبائل ال تفترق عن قبائل شمر األخرى إال في المواطن التي . الحرب والغزو ممن ال طاقة لها به لقوته او لبعده
ولكن للتفريق . ام الموجودة فيها من القبائل معروفة بعينها وتنطوي على ما انطوت عليههي مرآز امارتها وإال فاالقس

 .فيما بينها وبين غيرها قيل لها شمر الجبل، أو قبائل ابن رشيد وهذه التسمية األخيرة حادثة

  شمر الجرباء-2

الرشيد وسائر شمر الجبل وان لم وهؤالء هم القبائل التي انضوت تحت لواء آل الجرباء وانفصلت قبل ان تكّون آل 
وآل هذه القبائل ال تفترق عن سابقاتها وانما تفيد انخزال قسم من تلك القبائل وتجد أسماء القبائل . تنقطع الصلة النسبية

وهذا ما يدعنا نعتقد ان هؤالء ال تنقطع هجرتهم بل . وبعض افخاذها مشترآة في نجد وفي العراق على حد سواء
 ... الى هذه األنحاءيتوالى مجيئهم

 
 .وقد سبق الكالم على اقسامهم في العراق وفي سورية وفي الجمهورية الترآية

  شمر طوقة-3

وهؤالء قبائل أو أفخاذ قبائل شمرية اصابتها جائحة، أو نالها ما تكره من ارضها أو رؤسائها، أو عزمت على الهجرة 
 .ألسباب أخرى

 
شمر المعروفة ونرى آل عشيرة او فرع من فروعهم ناجمًا من قبيلة شمرية ال وتنسب قبائلها الموجودة الى قبائل 

 .تزال معروفة وآثيرون منهم يعدون سلسلة نسبهم ويصلون الى جد يقولون هذا الذي جاء الى العراق
 ...وآان نزوحهم الى العراق في عهد المماليك ولم نجد لهم ذآرًا قبله
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  الصايح-4

فال يقال انهم خارجون عن األقسام . فانهم فرق مختلفة من قبائل شمر المعلومة اليوم. قوهؤالء آشمر طوقة بال فر
 .األصلية بوجه ولكن أستقل هؤالء بالتسمية المذآورة آما انفرد شمر طوقة بلقبهم ذلك

 ..وهؤالء آانوا في العراق قبل أن تتكون حكومة المماليك من ايام الوزير حسن باشا وقبله

وما أشبه آخر هؤالء بأولهم وفي الحقيقة هم في السبق الستدراك الجميل افضلهم، آرام : "سام بقولهوقد نعتهم الب
بأموالهم، اسود عند أشبالهم، يقتحمون الدواهي، ويجتنبون النواهي، ولم يخب لمؤملهم أمل، ولم يبطلوا لعاملهم عمل، 

 .اه"ة من الفرسان، وهم تبع ايوب ابن تمر باشاوآلهم على هذه الطريقة منتعلين زحل، عددهم الف سقمان وستمائ

ولم يكونوا تبعًا لقبيلة الملية الذين يرأسهم تمر ... وأفعالهم مشهورة في آافة حروبهم... وهؤالء فوق ما وصف البسام
 ...باشا ولعل ذلك آان في وقت

لتقسيم بين شمر الجرباء وبين شمر وفي الحقيقة قبائل شمر عند االطالق يراد بهم مجموعة واحدة آما تقدم ولم يكن ا
والبحث عنها بصورة . الجبل إال منذ ان نزحت قبائل الجرباء وتكونت بعدها رياسة آل الرشيد وإال فالقبائل واحدة

متفرقة يدعو لتكرار الموضوع والكالم عليه مرتين أو أآثر آما ان االتصال آان وال يزال بين هذه القبائل ولم يستقل 
لذا رأينا ان نتكلم على . اله عن اآلخر من آل وجه وانما القرابة ال تزال معروفة والتعارف والتقارب دائمالواحد بانفص

قبائل شمر الجرباء والجبل مرة واحدة ونشير الى ما يدعو الى من سكن الجبل في نجد ومن هو متوطن العراق ونذآر 
 ...بعض مزايا البدو وال تزال معروفة بحيالهابعض القبائل التي تفرعت من شمر آشمر طوقة إال أنها فقدت 

وال يفوتنا ان قبائل شمر منها ما انفصل من اصله وسكن العراق مستقًال باسمه من زمن بعيد وآاد ينسى األصل الذي 
قبائل شمرية (درج منه والقبيلة التي تفرع منها مثل المسعود وهذا سوف نتكلم عليه في مبحث خاص تحت عنوان 

 ...ن خاتمة القول عن تفرع قبائل شمريكو) أخرى

ومنها تظهر درجة انتشار هذه القبائل وتوغلها في العراق بصورة متوالية حتى آادت تحتله جميعه وتضع يدها على 
فال . وما ذلك إال لوجود الصلة بين قبائله وعدم نسيانها بتاتًا. خصوصًا بعد انقراض آل الرشيد. آافة مراعيه ووديانه

 . وال وحشة بين القبائل القديمة والحديثةترى نفرة،

 
وهذا التقرب وتلك الصلة آانت وال تزال دواعيهما آثيرة، واألوضاع السياسية، وسنوح الفرص، وما ماثل من األمور 

ذلك ما دعا ان رجحنا .. وجامع ذلك الوحدة والتعاون بل التكاتف والقربى. مما سهل أو عجل بالهجرة واالختالط
ها مجموعة لتتوضح الصلة بذآر اساسها وتفرعاتها، وألنها ال تزال بدوية ولم تقطع مرحلة ما من مراحل الكالم علي

وهذا ) قبائل شمر(التطور فبقيت على حالتها األولى التي آانت عليها قديمًا بوجه التقريب وهي التي نعبر عنها ب
 ...اجمع للقول

 قبائل شمر الطائية

 ل القحطانية القبائل الطائية والقبائ-1

قبائل شمر سواء آانت طائية أو قحطانية في األصل بدو رحالة، مالت جماعات منها الى األرياف واتخذت الزراعة 
ولكل قبيلة من قبائلها رئيس ال يتجاوز نفوذه ...  على حالته األولى-موضوع بحثنا-مهمتها، ولكن ال يزال القسم األآبر 
 .والرياسة العامة آلل محمد آما تقدم.  مكانته المحترمة وسلطته القاهرةنطاقها، ويحتفظ ببيت الرياسة، وله
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جاء هؤالء العراق بصورة متأخرة، ومتوالية، وآانت حالتهم ابان ورودهم العراق على اتفاق مع فريق من القبائل 
وآان قد تم نزوح . اءوحرب مع آخر استفادة من األوضاع والحاالت الراهنة، وهكذا ما يقع بين الفروع من إلفة أو عد

 ...قسم من القبائل ايام مجيء آل محمد، وقسم آخر آان قد سبقهم في سكنى العراق، وهكذا حتى آادت تتكامل جموعهم

وآانت قد أثرت عليهم قبائل عنزة آثيرًا، مالت هذه األخيرة الى أرياف العراق، وصادف مجيئها في هذا الزمن، 
القبائل العراقية من جهة، وبينها وبين قبائل عنزة الكبرى التي رآنت الى العراق وصارت في نزاع وقراع بينها وبين 

 .وسورية من أخرى، فكان لهذا الوضع حكمه

  القبائل الطائية-2

والقبائل الطائية من شمر ترجع في األصل الى قبيلة طيء واتصالها بعيد جدًا ومنها ما تمت رأسًا الى شمر ومنها الى 
ضحنا العالقة فيما سبق ولكن آل قبيلة منها احتفظت بأسماء وانفصلت بهذه التسمية الخاصة عما تمت الطائية، وقد أو

والمعروف ان الكثير من هذه الطوائف والفروع أو األفخاذ الجديدة اشتهرت بأسماء جديدة إال أن القسم اآلخر . اليه
 .حافظ على التسمية األولى

  قبيلة الخرصة-1

وال يفرقون هذه القبيلة من انفسهم، وال يتهاونون في ) أمراء شمر(لشهيرة، وهي عضد آل محمد هذه من قبائل شمر ا
والمعروف أنهم يتصلون بها . شأنها، بل يناضلون عنها آنضالهم عن أنفسهم، وهي أيضًا تستميت في سبيل نصرتهم

 .في جد واحد، والكل من قبيلة طيء

) سيافة(خ دهام الهادي من آل الجرباء ويسكنون الخابور، ونخوة القبيلة والخرصة قسم منها في سورية، ويرأسه الشي
ونظرًا لتقادم العهد ال تعرف مكانة ياس من عمود نسبهم وال يعدون من الصايح وإنما هم ) بنو ياس(والمحفوظ أنهم 
عامود يقال لهم ضنا ومما يدل على تداخل القبائل أن الخرصة والصبحى وال) سود الروس(ويقال لهم ) من عيال زوبع

زائدة أي أنهم أوالد زائدة والحال انهم متباعدون ولكنهم في عين الوقت متداخلون مما يشير إلى أنه قد حصل تداخل 
 ...وتاريخ دخولهم يبتدئ بدخول آل الجرباء العراق... في األفخاذ

 : وفرقهم

  الغشم ورئيسهم حاجم بن غشم ولد حصيني، واألدهم، وأفخاذهم-1

 .رئيسهم حاجم بن غشم. شمالغ

 رئيسهم ابن سليم : رئيسهم الفند الملحان: الصبحة

  الهضبة رئيسهم بردان بن جليدان، وابن فالج-2

 وهؤالء يتفرعون الى.  آل عليان رئيسهم ابن دايس-3

 رئيسهم .فخذ الرؤساء آل عكاب. رئيسهم حواس بن سبيه آل دايس. رئيسهم علي بن جناع العصواد آل سبيه. حثاربة
 رئيسهم ابن معزي الطرابلة . رئيسهم ابن شحاذة المعزي. محمد بن عكاب الشحاذة

رئيسهم الكعيط وهؤالء وان آانوا يعدون اآلن من الخرصة إال أنهم في الحقيقة من آل محمد، ويتصلون  البريج -4
 .معهم بجد قريب وفروعهم

) 1( .ار يسمى فخذه باسمه واستقل بهوآل منهما ص. رئيسهم بهيمان وابن غراب. البهيمان
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) 2( :رئيسهم الكعيط وابن سعدي العارفة المشهور وهؤالء منهم. الحصنة

 الجداية ورئيسهم سلطان بن فالح وغثيث بن جدعان) أ(

( آل سويحان) ب

) 3(  السعدي

 الغوارب) 4(

) 5( الماجد

) 6(   الولفة

ويحكى عن سبب ) أهل العصلة(أو ) عصالن(ونخوتهم وهو عارفة مشهورة . رئيسهم حسن بن عامود.  العامود-5
وهي التي ال ذنب لها فأآثر القوم ) عصالء(هذه النخوة أنه وقعت لهم حرب مع بعض أعداءهم وآان المرأة ناقة 

منهم . فكرروها ومن ثم صارت لقبًا لهم) عصلة(النضال عنها الستخالصها من أيدي عدوهم وآانت صيحتهم عليها 
 .نهم في نجد والذين في نجد يرأسهم ابن فنيديفي العراق وم

وهذه حالة مألوفة من قديم الزمان وأساسها التنابز باأللقاب وهكذا يكون منشأ األلقاب أو التسميات في غالب أهل 
 .وقد يترك االسم األصلي ويتمسك بهذه األلقاب وحدها لكثرة ما تتردد على األلسن... البادية

رئيسهم حسن . رئيسهم حسن بن محيسن آل خلف. رئيسهم جاجان بن مصيول آل غضا. جاغفةالت: وأفخاذ هذه الفرقة
 . وهو رئيس آل الفرقة وعارفتها خلفًا عن سلف. بن عامود

وهؤالء لم يكونوا من الخرصة آما هو المحفوظ والمنقول وإنما هم من الفضول من بني الم أو من :  الصبحة-6
والقربى ظاهرة سواء آانوا من طيء رأسًا . ومنهم من يعدهم من الغشوم آما تقدم... وآذا الغزي من الفضول. طيء

 .أو بالواسطة واالختالف آثير من جهة الحافظة واستمرارها فانها ال تتمكن من ضبط االتصال وهناك االختالف

مود وقد توفي  مسلط من العا-2 متيوت بن صحن بن سعدي بن البريج وهو عارفة العموم -1: ومن عوارف الخرصة
 ومن أقوالهم الشعرية مما يؤيد أن أصلهم من بني ياس ... واآلن حسن العامود

 السربة الحرشة عليهـا بـنـي ياس    واستلغفوا بعكاب راسك معه راس

عشائر (ذآر عنها صاحب ) بني ياس(أظن أن هذا البيت تغنوا به فحسبوه يخصهم أو أنه جد ليس بالبعيد وإال فقبيلة 
قبيلة قوية، ذات طعن وحمية، وهؤالء شعارهم الرآاب : "انها تبع القواسم من قبائل عمان وقال عنها) بالعر

العمانيات والضرب باليمانيات، والطعن بالردينيات، ولم يستعملوا رآوب الخيل، وال يعرفون إال مناجاة حريبهم في 
اه وقد يجوز ان تكون التسمية ."د القواضبالليل، وعدد سقمانهم خمسة آالف راآب امضى في المهمات من حدر

فتنخوا به " سيف"وان جد الخرصة أو احد رؤسائهم آان يقال له ... متماثلة ولكن العالقة في القربى ال وجود لها
 ...واحتفظوا باسمه" ياس"آما أن أحد أجدادهم " سيافة"وصاروا يقولون 

 والثابت يرجعون الى زايدة فيقال لهم -2وما عدا الثابت . فهي تعمهم جميعًا) غلبه( الخرصة يقال لهم -1: ملحوظة
 والعامود ترى درجة القربى -4بني ياس ومن ثم ( والفداغة والعامود والحريرة يقال لهم -3ضنا زائدة والخرصة 

 .ومكانة بعضها من البعض

 . والصبحى وهي من مؤيدات ما قلناه اعاله-5
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 : لذا قيل

 لو اهني من حطهم بس عامه
  من حطهم ما بين تيمه والسياح
 جسابة العيدان ريش النـعـامة

 غلبه وعنهم تكع االسالف تنزاح

  قبيلة سنجارة-2

وهذه القبيلة تشترك وقبيلة زوبع وهما من نجار واحد، وآانت تسكن نجدًا واآلن قسم منها في نجد والقسم اآلخر في 
خيال الجدعة (أو ) جدعة(والخاصة ) زوبع(ونخوتهم العامة . انالعراق، جاؤا اليه بعد االحتالل فرارًا من االخو

فسموا باسمها للسبب المذآور في ) سنجارة(ويقال ان اصل تسميتهم هو ان جدهم األول قد ربته امة يقال لها ) ذريبي
 زوبع من طيء ورئيسهم متعب االحدب واصلهم. نخوة العامود والتنابز بااللقاب عادة الجاهلية ال تزال آثارها معروفة

ولعل طارقة دعت الى اتفاقهم مع سائر . من فرقة الحريث وينتمون الى محمد الحريث من طيء هكذا يحفظون نسبهم
: آل زرعه) 1: (وهذه فرقة آبير من سنجارة وتتفرع الى:  الثابت-1: شمر الطائية وآلهم يمتون الى القحطانية وفرقها

) 1: (رئيسهم االوضيح وظاهر الرويس: به ومنهم من يتلفظها بكعةآل عك. أ: رئيسهم متعب االحدب وفروعها
آل ) 2(رؤسائهم رؤساء الثابت . الحدبان) 1: (آل جاسم. آل شرارة ب) 4(الوضحان ) 3(الروسان ) 2(الجودان 

 .وسيد

 .الحذانا. ج

 .رئيسهم بن محيثل: آل نجم) 2(

: رئيسهم ابن محيثل. آل عمار) 3( جديان وابن عزام رئيسهم ابن. آل دجارة. رئيسهم ابن رطني ب: آل متيتة. أ
وقد . آل تومان) 4(وآان رئيس آل الثابت فترك. رئيسهم ابن محيثل. الذياب. ب) مطلك(رئيسهم العجرش . العجارشه

أي أن جدهم ) المساعيد(ورئيسهم نواف بن بندر التمياط ومشل بن برغش التمياط ونخوتهم . يعدون فرقة برأسها
 .هناك فرقة تدعى المسعود سيأتي الكالم عليهامسعود و

 .رئيسهم سعد بن سطام الربع. الربعة. رئيسهم مطلك بن عايش ج. الهدبة. رئيسهم نواف التمياط ب. األوضاح. أ

 .وغالب هؤالء في الموصل

هم من اتصال وأساسًا الكل من زوبع ويعدون منهم أيضًا لما بين. ويعدون من زوبع. فرقة من سنجارة:  الفداغة-2
ورئيسهم األصلي هجر ). آاليع زوبع(، )خيال البلهه فديغي(أو ) بلهه فديغي(ونخوتهم . قريب مع زوبع الموجودين

بن وتيد واآلن قسم آبير منهم في أراضي اليوسفية ورئيسهم سهيل المهاوش ورعد المهاوش ويعدون من أقسام زوبع 
 .وسيجيء الكالم عليهم هناك

 ).الجيس) (بالوأ(رئيسهم غديف أبو الوأ . تالزمال: وأفخاذهم

 .الحمير

 .رئيسهم هجر بن وتيد. آل غريب

.  الطيور رئيسهم سليمان بن جابر. رئيسهم حيزان آل سيد. رئيسهم خليف اللكلكك الرثعة ). المطعات(المطعاي 
 الفداغة من آل سويد وفي ويعد آل. آل سويد رئيسهم الحمزي) 4رئيسهم ابن آدور آل آدور آل نابت، أو النوابت 
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 .وغالب الفداغة في قضاء المحمودية في نهر السوسفية وقسم منهم مع سنجارة واآلخر في نجد
رئيسهم غضبان بن . رئيسهم غضبان بن رمال الرمال.  الغفيلة-3الرعجان الزمالت : وفي قلب الجزيرة ان الفداغة

رئيسهم ابن مزيريج . الحيكان. 2) آل مايج(المياآك . 1) يجدمنان بن مزير(رئيسهم العيبان المايج . رمال الجرذان
 .وابن فروة

وليس ) الحفيل(رئيسهم ابن مسطح المزيريب وبين هؤالء من هم مع الصائح وفي قلب جزيرة العرب سماهم . آل آني
: رحام قالآل جارد آل حازم آل سليق آل آالب العمور آل زبيد آل بو علي آل : بصواب وعدد من أفخاذهم ما يلي

 ".ومنازلهم أجا، وبيضا نثيل، وسلمى"

.... رئيسهم بابج بن ثنيان وزوبع من هؤالء أو تصل معهم الى جد واحد فهم أقرب اليهم من غيرهم.  الزميل-4
 .رئيسهم عيادة بن رخيص. الشيحه الرخيص) آل ابي سعد(الشلكان النمصان آالبي سعد : وأفخاذهم

منهم . الضفير: رئيسهم جاسم بن رخيص العفاريت. رئيسهم ابن سمير النبهان. يان السلمانرئيسهم بابج بن ثن. الثنيان
 محمد الضفيري 

 .رئيسهم حسبان الضوي. آل الضو) 10(

 رئيسهم حواس ابن خمسان . الخمسان) 11(

 .رئيسهم الالحقة. اللواحق) 12(

 .رئيسهم الذرفي ومن هؤالء من هم مع الصايح. الذرفان) 13(

آل سلمان آل شيحا االبي سعد الضرفان النمسان المغافل : آل سهيل وهذه افخاذهم.أ: لب الجزيرة قسم الزميل الىوفي ق
رئيسهم نواف .  التومان-5الشمروخ الخمسان الوضنان آل آويس آل ضو : النبهان وهذه فروعهم. الربظان السلقان ب

 .بن بندر التمياط ومثل ابن برغش التمياط

 ...وقد مر الكالم عليهم عند ذآر سنجارة. ألنهم تابعوا الصديد حينما تنافر مع الجرباء. من الصايحوهؤالء يعدون 

اعتبر صاحب قلب الجزيرة التومان قبيلة قائمة برأسها من بين قبائل شمر وقال مجموع قبائل شمر سنجارة والتومان 
وعدد الحيدري في آتابه . ا ذآرت وهم في العراقوالمحفوظ عنها م. وأسلم وعبده ولم يعين الصلة بين هذه القبائل

الفروع والقبائل جميعًا ولم يفرق بين األصل والفرع، ومثله فعل ) عنوان المجد في تاريخ البصرة وبغداد ونجد(
 .اآللوسي

  قبيلة زوبع-3

 : قال الشاعر

 اليا لفونا زوبع من فوك ضمر   آّب يطيرن العجاج اليجـادر

فسها من سنجارة أو أنها وقبيلة سنجارة من جذم واحد والحقيقة أن بعض الفرق تحافظ على االسم وهذه القبيلة تعد ن
القديم وبقية اقسامها تسمى باسماء جديدة وان آان الفرع آبيرًا بالنسبة لمن حافظ على أصل التسمية وزوبع من هذا 
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والمالكين أزمة . ومنهم زوبع المعروفين والكرام المألوفين، السالكين مسالك الحمد): "عشائر العرب(ل صاحب قا
 وآانوا قبل هذا التاريخ ورد ذآرهم في وقائع العراق 47اه ص.."المجد، ذوي العفو عند المقدرة، والسخاء بال معذرة

ولكل فرقة من فرق هذه القبيلة نخوة . ة من الحمام تعرف بهواآلن فرق. م ورئيسهم آنئذ بكر الحمام1756-ه1169سنة 
وتشترك هذه مع سنجارة في آثير من أفخاذها وقد سبقت سنجارة في . خاصة وان آانت نخوتهم العامة محفوظة أيضًا

 ...والمحفوظ أنهم جاءوا الى هذه األنحاء أيام حمام جد فرقة الرؤساء منهم. مجيئها الى العراق

طيء وهي منتشرة في األنحاء العراقية وسنتناول موضوعها عند الكالم على قبائل طيء الحاضرة والحريث من 
وزوبع هم المقصودين بقول أحد الدغير لعبد اهللا آل رشيد أمير شمر حينما رآه صادًا عنهم وملتزمًا جانب مطير 

 : وعتيبة

  وهل الحيسه ان جانها بالحمية    يامير ترهم زوبع والسناعيس

سكنون في أراضي أبي غريب وفي اليوسفية وقسم منهم في البادية وال يزال الباقون مع سنجارة ويعيشون في وي
 ...البداوة وسكنى الصحاري البعيدة

وهم أو رؤساؤهم في األصل من ). عيال زميل( الفداغة وهؤالء يعدون -3 الجدادة -2 الحيوات -1: وفرقهم األساسية
عندهم مقطوع به، ومنقول عن أجدادهم وعن ظاهر المحمود، وانهم أيام محمود آانت وهذا . الحريث جذم من طيء

 .، وأآدوا أآثر حينما ذهب ظاهر اليهم فارًا، والتحق بالترك)معنًا(نخوتهم 

  الحيوات-1

 .الحمام، والسعدان، والشيتي والكروشيين: وهؤالء يتفرعون الى فروع عديدة وهي

وهذه . والد حمام وهم بكر وظاهر وعودة وعساف وتتألف منهم فروع الحماموهؤالء يتشعبون من أ: الحمام
وهم . المحمود) 1: (ورئيسهم درع بن محمود بن ظاهر بن حمام بن سليمان وفروعهم. الظاهر) 1: تفصيالتهم
واد وهؤالء الع) 9(الحماد ) 8(الفارس ) 7(المحمد ) 6(الجنديل ) 5(الجعدان ) 4(الحامد ) 3(الحميدي ) 2(الرؤساء 

ونكتفي هنا . أوالد ظاهر بن حمام بن سليمان المذآور وصار آل واحد منهم رأس الفخذ الذي تولد منه وسمي باسمه
 .ببيان فرع الرؤساء وهو أوالد ظاهر ابن محمود بن ظاهر بن حمام

) 2 .حسين المخلفورئيسهم . العساف) 3العكيدي ) 2(السعد ) 1: (وفروعهم. رئيسهم مطلك المحيميد. العودة

ومن الوقائع . ومن هذا الرئيس علمت الشيء الكثير عنهم. رئيسهم صالح بن عواد بن سليم بن بكر الحمام. البكر) 4
م وهي حادثة غزو ابل انتهبها من 1756-ه1169المدونة لبكر الحمام هذا الذي تسمى به الفخذ الوقعة المؤرخة سنة 

 .قرب الست زبيدة في بغداد

 .والرئيس منهم. السليم) 1: (وفروعهم
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وهؤالء يتصلون والحمام بجد : السعدان. رئيسهم فرحان العباس ب. الحماد) 3(رئيسهم عباس اليوسف . الطرفة) 2(
واحد وذلك أن حمام هو ابن سليمان بن حماد وان جد السعدان هو حمود اخو حماد المذآور وان ولده سعدان رأس 

 .ورؤساؤهم يوسف العرسان وشكر المحمود. لسعدانالفرع المتسمى باسمه الذي هو جد ا

وهم . الزوينات) 1: العبيد ويلحق بهم) 6(اليونس ) 5(الفرهود ) 4(العابد )3(الخضر ) 2(الخضير ) 1: (وفروعهم
 .من اهل الخابور. الخوابرة) 3من عنزة من الفدعان . العناز) 2من الجبور 

 .ون والحمام في جد واحدوهؤالء رئيسهم محمد العيد ويتصل: الشيتي. ج

 :وفروعهم

) 1 .الشيتي

) 2 .الحليفات

يسكنون . وهم اوالد راشد العبد اهللا. ، يرجعون الى الحيوات)ضواري(رئيسهم فزع الشنيتر ونخوتهم : الكروشيين. ه
بدية، في محيريجة، والربع الخالي، والسلطانيات وام عزب، وهوير معلى، وآنيسة، والعكروشيات، والعجيلية، والز

 .وغبينه وعكروآية، وهوير الباشه في ابي غريب، والسديره، والشطافيه؛ والسهيلية في الرضوانية

. رئيسهم خليف الزآم العزبة. رئيسهم عثمان الشحل. رئيسهم ويس الخضر الحطحوط. الرفوش:  الزامل-1: وفرقهم
حسن بن شحاذة . هم الرؤساء الطهماز. دندنرئيسهم ناصر العلي ومحسن الخليل ال.  الفليح-2رئيسهم فزع الشنيتر 

حسن المحسن، وشالل الحسين الصناحي . عبد العايد المنيصير. فليج المحمود الزوابعة. وحميد بن شحاذة اللوابدة
 .رئيسهم عبطان واغوان اوالد حمود.  الشنادخة-3حسين السالم . حسين العنيد الالفي. الكرير نفس المنيصير الكطوم

 .عبطان واغوان. فياض العديد نفس الشندوخ. مغيض بن دنبوس العديد. سهم علوان الحسين المصريرئي. الدلي

رئيسهم طفش الكاظم، .  الخماس-5ولد سلمان ولد آاطع ولد محمد الفرحان : رئيسهم آاطع الموسى.  الحناظلة-4
 .البادوش: ويقال لهم البادوش وهم البواديش من الهداب

 .الدغش
 .المحمد
 .الدهش

 الكطيمي المحمد سعيد المحسن الجساب : رئيسهم فضل الفهد.  الهداب-6

 )ملحقة بالحيوات( قبائل وفروع أخرى -2

وهناك قبائل وفروع آانوا قد سكنوا قبل ورود زوبع، أو جاءوا أيام سكناهم فصاروا يعدون منهم، وهم حلف لهم، أو 
وهؤالء ). الكالبيون(وهم ) الجالبيون(باويون، ويقال لهم الغري. أ: وهؤالء آثيرون نذآر اشهرهم. اندغموا فيهم

. والمعروف أنهم من الكالبيين. أيضًا) السعد(ويقال لهم ) المسعود(من الجالبيين، وبينهم من ) التويم(يرجعون الى 
 الموالي وهم من. الشورتان.  البو ناجي ب-)5 التويم -)4 البو وليد -)3 البو راشد -)2 البو عيسى -)1: وفروعهم

وهؤالء من الموالي . الصبيحات.  البو ناصر ج-)2( البو فرج -)1: (ويسكنون في الهويرات من الكرمة وفروعهم
 .أيضًا

 .وهم من قوم ابن رمال) سنجارة(من الرمال وهم من غفيلة . الحرصة. د
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. ه .قبيلة القديمة المعروفةومنهم من يعدهم من الجبور ويقال انهم من النمر ال. وهؤالء من الجدادة. النمور

 .القراغول وسيأتي الكالم عليهم في حينه. وهم من المجمع ز. الهليل. و

 درافلة -)1: وهم من البو عطية من الجبور ويسكنون الهويرات في الكرمة بجوار الشورتان وفروعهم. اللهيب. ح
 .الفياض من بني تميم. يقال انهم من بني خالد ي. الخوالد.  دوايخ ط-)2

 .من العبد اهللا من عنزة. العبد اهللا. ك

) أخوة عوفة(يسكنون أراضي النعيمية من الرضوانية واراضي البداعي من أبي غريب ونخوتهم . الهيتاويون. ل
رئيسهم محيميد .  الخان-)1: وأفخاذهم. ويحفظون انهم يرجعون الى العبد اهللا من زبيد. رئيسهم شبل بن آاظم المسلط

 -)5رئيسهم سعود الغزال .  العواد-)4رئيسهم صعيجر بن مطرب .  الزايد-)3هم الرؤساء . سلط الم-)2الخضير 
ومنهم جسام المحمد ولم يبق منهم اال .  السليمان-)7رئيسهم عبد بن حسين .  الحماد-)6رئيسهم حافظ الهجيج . الحسين
 .رئيسهم محمود الحنش.  العابر-)8القليل 

 .من بني تميم، والزرفات من البو سودة من زبيد والشيتي والسعدانويجاورهم الجميلة، والفياض 

ويقال لهم الفلوجيون، . التكارتة. وهؤالء من الجنابيين، تبع الكروشيين العاشور المجبل الخواف ن. الجناعرة. م
. رئيسهم محسن العلي. اللكاآدة. السماعيل المردي الخضير س: رئيسهم يعقوب اليوسف. وأصلهم من تكريت

 .ويرجعون الى البو هيازع من قبيلة العبيد. رئيسهم حسين الفياض. الفريجات. ويرجعون ساللمة من المسعود ع

إال أن اختالطهم بزوبع قديم جدًا ويعدون ) عيال العود(وهؤالء يرجعون في األصل الى الجبور، ونخوتهم : الشعار. ق
 .رة رحيم الى البيوضاتمنهم فال يفترقون عنهم، ويسكنون في ابي غريب من قنط

 .رئيسهم خليف السلطان السويلمات.  السويلم-1: وفرقهم

 . ى وهم من المنتفق)الحالف(الحاجم الخماس الحميزة العكيدي الخليفات ويلحق بهؤالء 

 .وهؤالء من بني صخر الجلب علي. الموسى المهنا جفال العتيج: وفروعهم. رئيسهم جياد الدغش.  الغضيان-2

 .وهؤالء من البو هيازع من العبيد). الخلف(يتبعهم الرشيد و

ويسكنون اليوسفية، . وينتسبون الى حميد بن مكدود) حميد(أو ) حميدي(ونخوتهم . رئيسهم صالل المزعل:  الجدادة-3
رئيسهم نجم العبد اهللا وهم في . الزبار) 1: (وأفخاذهم. والدويليبي والمعروف عنهم انهم يرجعون الى سنجارة

رئيسهم صالل بن مزعل . فرقة الرؤساء. البرغوث) 2 الدخبن -2 آل مغامس -1: وانية وهؤالء يتفرعون الىالرض
الغليون : وبدايدهم. رئيسهم عباس العايد ويسكنون اليوسفية ومكيطيمة. الخماس) 3 المحمد -2 العيال -1: وفروعهم

. واآلن عايد بن عداي هو الرئيس. ي آل بصلرئيسهم صايل بن عدا. الحميد) 4الفياض الفدعوس العلي البالسم 
: رئيسهم حسين المدلول وفروعهم. السهيل) 5الظاهر الكاظم : فهم عوارف وفروعهم. وآانت القضوة فيهم وال تزال

ومنهم من يعد . الكمزان) 7الحني نفس الجهيم : ورئيسهم صبح بن هذال الساير. الجهيم) 6العميرة الحسين الطرفة 
 ..رئيسهم نايف العاتي ومنه ومن غيره تحققت أحوالهم. العزم) 8رئيسهم راشد ابن حنفوش .  برأسهالكمزان فخذًا

 .رئيسهم دعيس بن ميالن. الذوالفة) 10رئيسهم الهزاع . الربعية) 9

) 11 .الرموث

) 12 .من الصايح. الراضي
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 .وهم من عباده. رئيسهم عبد الدعفوس. البرطلية) 13

 .عشيرة بهذا االسم. من الجانبيين الكوام الكراد. رئيسهم مهاوش الجاسم العفنه. العزة: عهمومن العشائر النازلة م

  الفداغة-4

وهؤالء اصلهم من سنجارة وقد مضى الكالم على فرقهم وهذا الجذم يعد اآلن . رئيسهم عراك السعود ورعد المهاوش
، يسكنون في أراضي اليوسفية، في )زوبع(، والعامة )غريب(نخوتهم .. واساسًا القربى بينهم موجودة. من قبيلة زوبع

 .اراضي ابي حصوة قرب القصر األوسط

 :أفخاذهم

 .وهؤالء من الطيور من فداغة المذآورين في سنجارة. ويقال لهم النوايت أيضًا. رئيسهم محمد السرحان.  النابت-1

 .رئيسهم عراك السعود وعبيد الشبيب.  الدغيم-2

 .طر المهاوشرئيسهم م.  النصار-3

 .رئيسهم جميل المخلف.  الزيود-4

 . الحرابة-5

 زوبع في طريق الزراعة

ان حياة هذه القبيلة في العراق آان في بادئ األمر ال يختلف عن سائر قبائل البدو من اعتياد الغزو، وال نلبث ان نرى 
الى الزراعة، ففي حالة بداوتهم، تداخل افخاذهم، واختالط فروعهم التي مر بيانها ويرجع سبب ذلك الى رآونهم 

وسيطرتهم استخدموا فالحين، ثم طالت العيشة، وذاقوا حالوة الراحة فامتزجوا وصاروا يعدون منهم بحيث عاد ال 
 .يفرق بسهولة بين زوبع األصليين، وقطان األراضي القدماء، أو الملتفين حول هذه القبيلة والملتحقين بها

 الغزو، وسهل ذلك اختالطهم بمن اتصل بهم ممن اعتاد الزراعة فمكنهم في اراضي ألفت الزراعة حتى نسيت حياة
ومن ثم رغبوا عن حياة التنقل، وصاروا ال يودون ... خاصة، وآانوا يتجولون بين ماردين، وبغداد ال يصدهم صاد

 ..مفارقة اماآنهم وال يزالون محافظين على لغتهم البدوية والكثير من عاداتهم

أليام حذت حذوهم قبائل بدوية اخرى، وهذه قبائل شمر الجرباء صارت تميل الى الزراعة، وتراعي حياة وفي هذه ا
الراحة والطمأنينة من جراء اهمال الغزو، او ترآه لمدة مما دعا ان يميلوا الى األرياف، وفي مقدمة هؤالء شيخ 

 ..شيوخ شمر عجيل الياور وأقاربه األدنون

 ملحوظة

والمعروف انهم ينتمون الى جد واحد، والقربى بينهم ) القبائل الزوبعية( من شمر المذآورين يقال لهم القبائل الطائية
 ..قوية

 :  قبائل الصالح قال شاعرهم-4

 صوايح والخيل عـزم   وليالكدنا ما نـشـوف
 عاداتنا رمي المحـزم    لعيون آل غر وهنوف
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ا، وإنما هي في الحقيقة تسمية حادثة اطلقت على مجموع من قبائل وهذه القبائل لم يكن اسمها هذا هو الذي يجمعه
فمن صار في جهة الصديد، او تبعه واجاب نداءه اطلق . شمر آانت قد تابعت الصديد لما ان حارب الجرباء او نازعها

 .عليه الصائح، ومن مال الى الجرباء وتابع رؤساءها عّد من الجرباء

  : ومما قيل في ذلك. ال يريدون ان يرضخوا لمطالب الجرباء وأساسًا الصديد منهموآانت بينهم الخصومات مشتعلة ف

  جزاعة ما ندعي العرض ينداس          لو جيت ابو فرحان آله عبرنا

  ال بد لنا يصفوك من هزة الراس          ولو ترجب الروام آله باثرنا

 وحنا على حرابة جدودك صبرنـا  المراسما هي منك وجاي يا ذيب   
 آبل الجزيرة يوم نـجـد ديرنـا   وامواتنا فيها تطارد على فـراس
 يصفوك واهللا ما نخلي سـكـرنـا   آود الجزيرة خالية ما بها اونـاس

 ان جان المحزم شبر وحنا ذرعنـا سـاس رمي المدرع من آديم لنا  

 : ومن األشعار المقولة في الحداء

سلم على ع   م العبـيد  يطارش من عنـدنـا
 من دور فارس ضدآم   تبيد الدنيا وال نبـيد

 : ومن ذلك قولهم

 رمحه فتلنـا عـكـالـهـا   ودلو الـدنـيا يسـتـدير
 يطـارش البـو نـواف   فنه علـينـا مـا يصـير

 حنا على خطـو الـمـرام    نضرب على الدرب العسير

 .األسلم: ويجمع هذه القبائل

 .الصبحى

 .نجارةالزميل من س

 .التومان من سنجارة

 .والكالم عليها بالنظر لترتيب قبائلها

  قبيلة األسلم -1

نّوه عنهم الشاعر فيما سلف، المحفوظ انهم ال يتصلون اتصاًال قريبًا، وال ) أهل الحيسة(و ) ضنا آدير(تعرف ب
والبعير، والجحيش، ). عيال وهب (-آما يقولون-المذآور وهو ) آدير(يمتون الى جد ادنى بل هم يجتمعون ب

، ومنهم من يعد األسلم وعبدة )أهل الحيسة(وهم مشهورون بالكرم ولهذا نعتوا ب. وانبيجان منهم ينتمون الى خالد
 .أي انهم حماته وعزه، وهو جبل معروف) ستر سلمى(ومن نخواتهم ). عيال رضا(
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-ه1239سنة ) يوم السبيخة(م وفي حادث 1740-ه1152واألسلم ذآرها السويدي في حديقة الوزراء في حوادث سنة 
م جرت لهم حرب مع قبيلة عنزة آانوا قد غلبوا فيها وقتل من شجعانهم مطرب بن حمد األسلمي، وآانوا في 1767

واقدم ذآر لهم آان لغانم ابن . م والتفصيل في مطالع السعود1726 -ه1238قد انتصروا على عنزة سنة ) يوم بصالة(
 وآان في اوائل القرن الثاني -ه1118د في قويم الفرج بعد الشدة للمولوي في حوادث سنة حسان احد رؤسائهم ور

 .من تواريخ العراق بين احتاللين) تاريخ المماليك(، وفي )تاريخ سبعة وزراء(عشر وتفصيل وقائعهم في 

آي، والحلم المنيع الزاآي، يقر هم الطاعنون العدا، والواجدون الندى، ذوو الفهم الدقيق الذا: "وقد وصفهم البسام فقال
لهم اضدادهم، وتشهد لهم جيادهم، بأنهم ساق الحرب، وآماة الطعن والضرب اندى في الجود، واعرف بمسالك 

 .وهم آما وصف وفوق ذلك. اه."الجود

دندن ورئيسها ذياب ابن احسان، واخوته سطام وفاضل ابناء جزاع بن مانع بن حمد بن خطاب بن . انبيجان.أ: وفرقهم
وغانم هو الذي عرف في تاريخ العراق . اصل اسم اسرتهم، ومنشأ الشهرة) حسان(وهذا األخير . بن غانم بن حسان

وهو اول من ورد ذآره في وقائع الوزير حسن باشا فاتح همذان ومنه يعلم انهم آانوا قد جاءوا العراق قبل هذا 
 .التاريخ

اصلهم جبور ولحقوا بشمر .  اللهيب-4أو الجبارية .  الجباريين-3 الهدر -2 اللحالحة -1: وهذه الفرقة تتفرع آما يلي
 .الزعتمان: من زمن بعيد

 .المشهد
 .العمران
 .الدويزات
 .الشواذب
 .الدوايخ

 . الجذله-5

 . السلمه-6

 -1: وافخاذهم. رئيسهم حواس بن ثامر بن مطني السراي وآان عمه الرئيس مذري السراي وقد توفي: البعير. ب
 .سلمانال

 . الطريف-2

 . الهمزان-3

 . الزبيدات واصلهم من زبيد-4

 ..وهم غير الجحيش من زبيد. اصلهم من نجد جاءوا من زمن قديم. رئيسهم خلف بن دليان والشريطي: الجحيش. ج

 .اصلهم من نجد نفس الجحيش ومن هؤالء العيادة ورئيسهم ابن عيادة وهو خلف الدليان. الشوادحه الجنيفه

 .ومنهم من يعدهم من البعير. رئيسهم محمد بن ضاري بن طوالة: وهبال. د

. ه .رئيسهم محمد بن ضاري بن طواله وهو رئيس االسلم في نجد: المنيع

 .الجامل: وفروعهم
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 .رئيسهم علّيج الهيرار. الغرير

الء ولهم األآثرية ومن هذه قسم آبير في انحاء آرب. رئيسهم بنيه المذعور. رئيسهم ابن شكر المسعود. المناصير
 .هناك

 .المذعور الوجعان اللعنيصم الزماي العديم الفضاله الصلته

 .النفكان

) الظاهر السكوك(الفرده آل شحيمالسكوت : رئيسهم محمد الوجعان الكتفه وعد في قلب الجزيرة منهم. آل غشام الفايد
وال يعرف من هو خالد فلم يتمكنوا . ى خالدالهيض السليط فمن هؤالء الوهب والبعير والجحيش وانبيجان يرجعون ال

وهكذا نجد دعوى المناصير من ) من الشرفاء(والطوالة من المنيع بل المنيع جميعهم يقولون انهم اشراف . من تعيينه
 ).طوقه(شمر طوآه 

. بدهوقد يرجعون عند النزاع الى عوارف ع. راآان بن عكيد من الصبحي عارفة جميع الصايح: ومن عوارف الصايح
 ).تاريخ سبعة وزراء(وهؤالء سكناهم في العراق قديمة قبل الجرباء بأآثر من مائة سنة وقد نقلنا حوادثهم في 

  الصبحى-2

. وعارفتها المشهور خابور بن عجيل. ورئيسها جنعان ابن صديد) صبحاي(ويقولون ) صبحي(وهذه القبيلة نخوتها 
المعروف ) باليوم الكبير(ة ولكن في ايام األمور المدلهمة، أو ما يسمى ويالحظ هنا ان النخوة تشتهر لكل قبيلة بصور

ومنهم من يعد الصبحي مع العمود والخرصة .. نخوة تشمل الكل أي ينتخي بها العموم) يوم قسمة الرضمة(عند البدو 
 .والتداخل في الفرق آبير وهذا هو منشأ الخالف) ضنا زايده(

 : وفرقهم

  الحريره-1

خذلت : ومن رؤسائهم السابقين ابن عجاج من الحريرة القائل في قتلة بنية من قبل المنتفق. ر الزعيليرئيسهم بشي
 .شيخًا دومًا يخذلك الخ

رئيسهم .  آل صكر-.آل غانم آل حسين آل سالم ب: ورئيسهم الزعيلي ويتفرعون الى.  آل زعيل-.أ: وافخاذ الحريرة
 . الخليف-.مسلط بن شريعيب ج

 . الشريان-.د

 .رئيسهم صعصع بن عكيدي:  الكويمه-.ه

 . البدن-.آل عكيدي آل سميحه الخوالن و

. أ: وهذه اشهرها. وهؤالء فرق عديدة وهم من الجرباء.  الصديد-2آل عبيد التوام آل مريبد الغمالسة :  آل موعد-.ز
: الوحدان. شوآه آل مسلم آل هليل جالخا: رئيسهم سيد الراوي. الخماس. السنيان الوشاشه الفرحه المناثره ب: الميامين

آل صالح العبالن آل : الصيداد. الهيشان المثلوثة الخماس ه: وهم. الشبيش. آل مشوح آل غويتم آل جرذي آل فلوان د
 .وهذه القبيلة مّر ذآرها:  الزميل-4خويطر الكطيفان الدبيان الشواريج 
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: متابعتهم الصديد وهم في األصل من الثابت ومن فروعهممر ذآرهم أيضًا وصاروا يعدون من الصائح ل:  التومان-5
 .االوضاح. أ

آل فواز التويله آل آريفان آل حزمي : وشعبهم. الهدبة. المصارع آل محجم آل رويان آل وآيع الخلوف ب: وفرقهم
 آل آل حميضان آل عويصي: الصدآه وفروعهم. آل فنيسان المهصان آل حويمل د: النجبان وهم فروع. السعيد ج
 .الصخيل. هزيمي ه

 .الربعة. و
 
 
 

 قبائل شمر القحطانية

وهي قبائل آثيرة، آلها من شمر القحطانية والقبائل المذآورة ) سناعيس(او السنعوسية هذه القبائل مشهورة بنخوتها 
لم تكن جدًا ولذا يقال انها . فشمر جمعت القبائل المتخالفة والمتفرقة. سابقًا من خرصة وصايح وزوبع ترجع الى طيء

وقد تبين ان شمر جد تنتمي اليه فرقة الرؤساء وسائر الفرق والطوائف . أي جدًا جامعًا يجمع الكل في االتصال
 .ونظرًا لصفتهم هذه عرفوا بها. أي سوقها بالحاح وشدة) سنا العيس) (سناعيس(ويقال ان اصل . الطائية

ومفردها قنعاس وهو الرجل الشديد وان القاف يبدل ) اعيسقن(أصلها : "وقال األب االستاذ انستاس ماري الكرملي
وملس األرض وملقها، وقبه وسبه بمعنى قطعة، ومر مسندال ومقندال ). قاحة(بالسين في بعض اللهجات مثل ساحة، و 

 .وقبائلهم عديدة وآلها يجمعها قبيلة عبدة. اه وهو األشبه األقرب للصحة."أي مسترخيًا في مشيته

 قبيلة عبدة

ن أشهر قبائل شمر وأآبرها ذآرًا واتصاًال بالقرابة مع عشائر العراق الكثيرة، منها في نجد ومنها في العراق م
رئيسهم شيخ عكاب بن عجل وهو :  اليحيا-1: آما تقدم وهم من قحطان ويتفرعون الى عدة فروع) سناعيس(ونخوتهم 

. رئيسهم ابن عجل المناصير. آل سنان: و رئيس الكلرئيسهم شيخ عكاب وه. الفضيل. عارفة الكل ومسلط بن شريم أ
. ورئيسهم برجس بن جبرين ج. المفضل. رئيسهم هايل بن صياف ب. رئيسهم نايف بن داود أبو الميخ الحيساج

رئيسهم صيلح بن . آل هامل. رئيسهم المشوي و. الشميلة. رئيسهم حمدان الفديد ه. آلجري. رئيسهم ابن دهام د. الجنده
 .السليط. مثيجل ز

. رئيسهم عسوك بن غازي الحسين. آل عليان: رئيسهم حواس بن هثمي وهؤالء يعدون من اليحيى:  الدغيرات-2
 .فالح الدوح الحضر البدو الغيثه. آل حتمور: ويعدون تبع اليحيى. رئيسهم آريدي بن سعدي

 .رئيسهم مطلك بن دليهان الغازي. رئيسهم التبيناوي التريبان. آل شريهه

 ..الدغيرات من اليحيى وآلهم ينتسبون الى جد واحد والباقون يعدون من الربيعية: حوظةمل

هؤالء والغرير والحمدانيون يرجعون الى اصل واحد آما هو المنقول عنهم وعن الغرير، منهم في نجد، :  الربيعية-3
 .وهؤالء فرق عديدة. ومنهم في العراق

 ... نجد ومنهم في العراق متفرقين في مواطن عديدة وبصورة مبعثرةوهم في. رئيسهم عباس بن علي: الجعفر. أ

وآانت امارة : امارة آل علي) العدالن(واآلن هايس العباس ومنهم ) وهو عارفة: (رئيسهم عباس بن علي.  العلي-1
-ه1208جبل شمر فيهم قبل أن تتكون امارة الرشيد، وعرف منهم محمد بن عبد المحسن بن علي في وقعة له سنة 
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وقيل ) م1868 تموز سنة 23 (1285 ربيع الثاني سنة 2وهذا قتله ولدا أخيه بندر وبدر في . وخلف طالال أخوه متعب
 ).1869 آانون الثاني سنة 4 (1285 رمضان سنة 20في 

ثار محمد بن عبد اهللا الرشيد على بندر ابن اخيه فقتله والحق به اخوته وابناء ) م1875 (1286 رمضان سنة 20في 
اخوته آافة، وانفرد باالمارة، وامتد حكمه الى اطراف العراق والى مشارف الشام وغلب على نجد آلها، وادخل ابن 

 .. في حكومته، عدًال في ادارتهوآان صارمًا. سعود في طاعته

ولم يعقب ولدًا، فخلفه ابن اخيه عبد العزيز بن متعب وآان سفاآًا ) م1897آانون األول سنة (ه 1315مات في سنة 
فخلفه ولده متعب ولم يطل أمره أآثر من سنة فقتله ) م1906 (1324 صفر سنة 14للدماء، سيء االدارة قتل في 
وقيل في شعبان تلك السنة وصار اميرًا ) م1907 (1324 علي الرشيد في ذي القعدة سنة سلطان بن حمود بن عبيد بن

مكانه ولم يطل أمره، وبعد أشهر قالئل طرد من االمارة وقام مقامه اخوه سعود بن حمود، ثم ثار حمود بن سبهان 
) م1908(ه 1326المارة سنة على هذا وجاء بسعود بن عبد العزيز وآان قاصرًا فلما بلغ الرشد اجلسه على آرسي ا

وضم ابن سعود ) م1914(ه 1332وبقي اميرًا الى الحرب العامة، ثم قتله أحد أخواله سعود السبهان في ربيع عام 
نعم قام بعضهم ولكن لم تكن لهم منم المكانة . حائل وتوابعها الى ملكه واعتقل من بقي من آل الرشيد، وطوى بساطهم

 29وهذا على يده انقرضت االمارة تمامًا واستولى عليها آل سعود في ) 1(حمد بن طاللوآخرهم م. ما تستحق الذآر
وهذه االمارات ال هّم لها سوى السلب والنهب، أو قل ان ) 2.(فانتهى حكم آل الرشيد) م1922سنة  (1341صفر سنة 

ولم تر المملكة راحة . اتهاالمحاربات فيما بينها اشبه بحروب العصابات وآانت عديدة، وهي عشائرية في غالب حي
حتى فيض اهللا للجزيرة آل سعود فانقذ الناس مما هم فيه من الخطر على المال والحياة، وسنتعرض لهم عند ذآر قبيلة 

 ..عنزة

 -6 آل ريه -5رئيسهم عبد اهللا .  آل احيمر-4رئيسهم آل عبيد .  الجشاعمه-3: ولنرجع الى باقي فروع الجعفر
 . العبيدات-7) آل عطا(العطوان 

 ).شمر طوقه(وسنفصل الكالم عليهم عند ذآر .. وقبائل الجعفر منتشرة في العراق بصورة متفرقة في انحاءه

. فرقة الرؤساء الكعود. المفاضلة: ولهم رؤساء آخرون. رئيسهم ترآي بن مبرد بن مناور بن سوآي: العفاريت. ب
. رئيسهم بصيالن بن رحيمان المطران. ن بن مجيحيم المجادعهرئيسهم عفي. رئيسهم حسين بن علي الحريز آل ساعد

رئيسهم نده بن نهيّر . رئيسهم سعيد المّروب الصويان. رئيسهم برغش الثوير المراوبة. رئيسهم سيف المطيريالسرحان
يسهم رئ: الجدي. رئيسهم هباس بن هباس ج. الهرشان)10رئيسهم فهد االوبير . الوبير) اخوه(واآلن حلو بن نهير 

 .ظاهر العفين

. رئيسهم آورز بن مشجي العكيدات. رئيسهم جزاع بن عنيزان آل خنيفس. رئيسهم ظاهر العفين المراحلة. آل غنيمان 
رئيسهم نهار : المردان. رئيسهم نهار بن شايع العنيزان فرقة الرؤساء والعارفة منهم د. رئيسهم ابن محمود التومة

رئيسهم . المحيسن. محمد الظاهر الحروب آل عطا السليم ه. ميد بن برك آل تبلسمحي. البرك) من االخوان(الحربي 
. رئيسهم عراك بن سيف بن طالل بن مهنا ابن مغامس: الزآاريط. ويقال انهم من العفاريت آل شعيب و. آنيفد الجربة

 .أيضًا) السناعيس(نخوتهم 
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 الحسين، وهؤالء أظرف الفرسان مجاوله، وامنعهم الزآاريك بالقرب من سيدنا: "وقد جاء عنهم في عشائر العرب

) 1اه .."محاولة، واآرم الحواضر والبوادي، وانطق لسانًا في اجتماع النادي، واقدم في عزائمهم، واصدم لمقاومتهم
آل ) 1: واقسامهم:  آل يوسف-1: ويتفرعون الى: المحمد. 1: رئيسهم عراك المذآور ويتفرعون آما يلي: النصر اهللا

آل مشعل آل سلطان آل مهنا آل مسربت آل محمد منهم الرؤساء عراك وسائر اقاربه وموازي بن حميدان بن : مسمغا
: آل فاضل) 2من الجنابيين . المزازره أو المزار. 2الرحبه من اليحيى . 1: ويلحق بهم. حاجم بن سلطان المغامس

شعالن بن حمور . آل فارس) 4آل بطين آل حشيش هذال . آل رميزان) 3آل يعكوب آل نصار : رئيسهم بندر الفرحان
رئيسهم صخيل بن : آل طالع. آنامه ج-5 آل جمال -4 آل ذياب -3آل مشاري آل صكر آل شمران :  آل غراب-2

وهم . ومنهم العوارف وهم فرقة: الشوردي. آل محيسن آل سهيل آل غبو د: وهم ثاني فخذ من آل نصر اهللا. خميس
ثاني فخذ اخوة : آل علي) 2) عوارف(الرؤساء . آل بطوش) عوارف(الرؤساء . آلساير: فخذ ثالث من آل نصر اهللا

 .وهم عوارف الزآاريط ايضًا. نصر اهللا وآلهم اوالد صبيح رئيسهم عجيل بن ترآي وسالم بن هويت بن علي

رئيسهم زيدان : ابال عك) 3رئيسهم سالم بن هويت ومنهم السميط آل حماد العتيج . رئيسهم عجيل الحسين. الترآي
 .الخنين: بن آفش بن عواد وهؤالء ثالث فخذ من أخوة نصر اهللا

 .رئيسهم مشعان بن دبيسان الفّواز. ال خان

فرقة الرؤساء ال . العودة:  الجفيل-1: وهؤالء رابع فخذ من اخوة نصر اهللا. رئيسهم حمود المعافي: أهل الحجلة) 4
تبع .  ال زنوح-5 ال شدوخ -4 الغضيان -3 العويد المعلج منهم الرميض -2معافي فخذ واحد يسمى العويد والمعلج 

 .من الشميله من اليحيى

 .اصلهم جنابيون. محمد ال زريف.  الزريف-8 ال جيناب -7 ال جنهاب -6

 ...لحق ثم هناك افخاذ اخرى ملحقة بهم ولكنهم متصلون بهم ويعدون من فروعهم.  الرماة-9

المسيعيد الرميح رئيسهم وارش ال زياره مصارع ابن بدعي ال شتيوي ال . ن هوير أرئيسهم علي ب: المغره) 5
. جداح الجياميز. حمدان ال حبل ال نكيط. جبر ابو آطينة ال ماضي. ال شليت: المهايره. عبيد الحطاب ب. وادي

 . العذية: آل لهيمص-2السعدون ال سعد المساعده الجبران :  البطنين-1: الشريفات. سلمان الظاهر ج

رئيسهم مخيمر بن فهيد وشاهر : خسرج. الحمران ال غرداش الخليفات العجاج المعيجل المغاليث المشعان الحنيان د
. بني تميم الماللطة المويمن و(التمايم محمد الشماص من . بن دهش الرحاحله الدوالب الصفيرات ال عفر ال خضر ه

 .البكاط السرحان الزبيدات: الحباب

وآذا . مسلط بن شريم من اليحيى من الفضيل جزاع بن عنيزان من الجدى عارفة الربيعية في نجد: هعوارف عبد
 .اخوه زغير بن عنيزان

 .من ال علي. في جهة السماوة والديوانية. عباس ووادي ابنا علي من الجعفر

 .ظاهر العفين ابن جدي رئيس ال جدي

لزراعة ونوعا مالوا عن البداوة الى الحياة الريفية وان آانت ال تزال الكثيرون من عبدة رآنوا الى ا: حالة عبدة اليوم
وللمحيط تأثيره الخاص، في نسيان الغزو والحروب وال ينكره . عاداتها مألوفة لهم وال يودون أن يترآوا منها شيئا

:  اشهرهايصفهم قومهم والمجاورون باوصاف عديدة: أوصاف شمر..!! أثره على سجاياهم وأخالقهم وروحيتهم
 .الطنايا

 .زينو المحازم
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 .طيار الشاف

 .عيون الحصن

 .عقبان ديم

 خالصة تاريخية

في قبائل شمر عرفنا مما مر اصل قبائل شمر، وتفرعاتها، واالندغام فيما بين األفخاذ وبين المجاورين والسكان 
ومثل .. ريخ تجولها وورودها العراقوهذا هو تاريخها الحقيقي، وبيان وضعها الواقعي، وهكذا يقال عن تا.. األصليين

 ..هذا آدابها وعاداتها وسائر تقاليدها وأحوالها األخرى، وفي ذلك تاريخ للقبيلة وهو سيرتها الناطقة

وأما تدوين وقائعها التاريخية بالنظر للحكومة، أو للقبائل ... وبتثبيت هذه الجهات نكون قد علمنا تطوراتها وتاريخها
بر منه يعود لتاريخ العراق ويطول بنا التعرض لهذه والتبسط فيها هنا، وبذآرها يحصل تكرار األخرى فالقسم األآ
 ...لمواضيع التاريخ

ذلك ما دعا ان نترك هذه لتاريخ العراق واالشارة احيانًا الى بعض الحوادث، وان اهمالها، او االشارة اليها ال يعني إال 
ة الى بيان العالقات العشائرية مجموعة ودرجة اتصالها بالشعب ارجاء البحث الى التاريخ وان الضرورة ماس

 .والحكومة معًا

وفي ضمن ذلك تدخل العادات واآلداب واألحوال الروحية مما يجب ان .. واعتقد ان هذا آاف لمعرفة تاريخ القبيلة
 .يخص القبيلة أو القبائل التي تشترك في صفات واحدة أو متماثلة وسيجيء بحثه

أن شمر جاءت وقائعها التاريخية في أوائل القرن الثاني عشر، فان غانم ابن حسان منهم، ورد ذآره في والملحوظ 
م 1756-ه1169م وزوبع عرفت وقائها سنة 1740-ه1152م وحوادث األسلم جاءت سنة 1707-ه1118حوادث سنة 

ومثلهم . ؤالء سبقوا شمر الجرباءوآل ه. والغرير آانوا معروفين في القرن الحادي عشر. ورئيسهم آان بكر الحمام
 ..شمر طوقة

على اثر تسلط آل سعود على الجزيرة وآان ذلك في اوائل القرن الثالث عشر الهجري ) الجرباء(جاء شمر آل محمد 
وان تحقق تيار الهجرة لبعض قبائلهم والفروع التي .. والخرصة معهم، وفي هذا التاريخ آان ورود الضفير، وعنزة

 ..صل قبل هذا الزمن بكثيرتمت اليهم ح

وهكذا تواتر سيل هذه القبائل فكان آخرهم ورودًا قبيلة سنجارة وميل هذه الى العراق حصل بتواريخ متوالية تبتدئ من 
اوائل القرن الثاني عشر للهجرة او قبله، وآادوا يستكملون الهجرة والنزوح الى هذه األنحاء، ووجدوا من يرحب 

ل جموعهم للتناصر بهم وللقرابة النسبية، آما ان آخرين عارضوا وقاوموا حتى حصل بمجيئهم ويرغب في تكام
والرغبة مصروفة الى ان ميل األقسام األخرى من هذه القبائل آان يجري ألدنى فرجة يرونها في صفوف . االستقرار

 مناع، او بمقاومات قلت أو العشائر برآون جماعات منها الى الزراعة او الى القرى والمدن فتخلو البادية لهم دون
ولوال بعض األحوال غير االعتيادية لرغب البعض في المجيء الى العراق لما تقدم، وآلمال اخرى غير .. آثرت
 ..هذه

واألسباب الداعية للهجرة ال تقف عند المحل والغالء الذي يحدث أحيانًا، وال العداء القبائلي، وانما هناك تدافع على 
او ان فروع القبائل مالت الى ارياف . القبائل، أو السيطرة على الجزيرة آما وقع البن سعودالسلطات وامارات 

العراق وارادت ان تقوى وتعتز باقاربها ومن لها عالقة نسبية وصلة بها فحسنت األمر، وصارت ترحب بالنازحين 
 .. وهكذاافرادًا أو جماعات فال تمضي مدة حتى يستكمل الفخذ عدده، أو القبيلة رجالها
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وأمراء قبائل شمر آان من اسباب هجرتها ان رأى امرائها من آل سعود ما ال يحبونه، وشاهدوا ما ال يرضونه، أو 
... بالتعبير األصح لم تقو هذه القبائل على حب النظام المطلوب، وارادت ان تكون سلطتها لنفسها دون ان تصير تابعة

ومة من جراء عدائها البن سعود آنئذ من جهة، ولكسر شوآة قبيلة العبيد فمالت الى العراق، ووجدت مناصرة من الحك
والحاصل ان الهجرة دعت اليها حاجة المعيشة فمال ابن حسان بقومه وزوبع بجملتهم وشمر طوقة .. من جهة أخرى

ت اآبر عدو لهم والثانية ضرورة مناصبة العداء آلل السعود والميل الى الحكومة العثمانية وآان.. بمختلف جماعاتهم
ومن الجانب اآلخر ان الحكومة .. بأمل أن يعتزوا بها وهكذا تخللت حوادث هجرة بين هاتين الهجرتين وما تالهما

 ..رحبت بهم لألسباب المارة وغيرها

ووقائعهم مدونة في تاريخ العراق، وغالبها غزو ونهب، ولم تساعد بوقائعها الحكومة إال في قضايا خاصة، او حوادث 
ولكن ميلهم للزراعة وأخذهم بنصيب منها آل هذا بأمل أن ينالوا حظهم من منافع البالد وخيراتها من .. روريةض

 ...وأن يتقربوا من الحضارة، ويتقدموا اليها خطوة! طريقها المشروع

دم أو عرفت يتفرع من قبائل شمر قبائل آثيرة تفاوت تاريخ مجيئها الى العراق فنالت اسماء جديدة آما تق: ملحوظة
واسعة األآناف تكاد تزيد . باسم قبائلها األولى وسكنت في هذه الديار ويتكون منها مجموعات تحتاج الى مباحث طويلة

على اصلها وتفوقه في الكثرة اال انهم ال يكادون يشبهون اصلهم اليوم فاآتسبوا عوائد جديدة اقتبسوها من محيطهم 
 .ما سبقوبيئتهم ونالوا عرفًا لم يعهدوه في

واحد رجحنا البحث عن المشهور منها تسلسًال لمعرفة اصل القبائل ووحدتها ) شمر البدو(ولما آان اصلها واصل 
 ..وعالقاتها من حيث النسب واألرومة ولم نفردها بحيالها بل ذآرناها بعد الكالم على هذه القبائل

 شمر طوقة

 مدة طويلة فاذا آانوا الصائح سموا بهذا االسم فلسبب آخر هؤالء من شمر األصليين، نزحوا الى انحاء العراق من
 أنهم حينما عبروا دجلة الى الجانب األيسر من مواطنهم اآلن آانت امرأة -آما هو شائع-ويقال . سميت هذه بطوقة

م وآررت ذلك مرات عديدة الى ان ازعجت الناس هناك بكثرة صياحها ومن ث) طوقة(تنادي آلبتها وتدعوها بقولها 
 ..وال يحفظون سببُا آخر لتسميتهم بهذا.. فاتخذ نبزا لهذه القيبلة أو القبائل المتجمعة) شمر طوقة(اطلق عليهم 

.. منازلهم في ارض نجد وباديتها وشيخهم محمد الرشيد) شمر طوقاء(وما جاء في دائرة المعارف للبستاني من ان 
نب الشرقي من دجلة بين نهر ديالى والكوت، وان هذا الوصف وإنما هم من سكان العراق في الجا. فغير صحيح قطعًا

وان شمر الجرباء يعترفون لهم، وانهم انفصلوا عنهم ولكنهم ترآوا البداوة .. لحقهم عند عبورهم دجلة بالوجه المذآور
بهم وتعترف أما نسابة شمر فانها تحفظ لهم انسا. فهم معيبون لديهم من هذه الناحية وعلى هذا يوجهون اللوم عليهم

وما اورده . وآذا النخوات العامة مؤيدات. بانهم من قبائلها ومن طالع افخاذ شمر وفرقهم األصلية يقطع بانهم منهم
وهذا . ينكرون نسبهم فغير صحيح فان االنفصال من االصل آان قد تباعد وآاد ينسى) شمر الجرباء(الحيدري من ان 

ن فرق مختلفة وافخاذ متباعدة القربى آما سترى عند الكالم على آل فرع ولكنهم تجمعوا م... ال يخول الطعن بوجه
 .من فروعهم

آبيرهم حمد البردي، ومشكور الزوين وهؤالء .. ومنهم شمر الجانب الشرقي من دجلة): "عشائر العرب(قال صاحب 
لنوال، وحيبن اال في النزال، لم يجد اللوم عليهم مدخل، ولم يذآر في احدهم قول انه جبان او بخيل، بخيلين اال في ا

 وهؤالء 48اه ص"سادتهم أحالمهم فاعلت اعالمهم، وتشابهت لياليهم بأيامهم، آلهم طالب فخرا، أو مذخره ذخرا
والكل يقيمون بين مصب نهر . غرير صلته صدعان وهذه األقسام آلها في الحقيقة من شمر: يرجعون في األصل الى
. وفي لواء ديالى منهم مقدار ليس بالقليل يرأسهم سعيد العدوان. مقاطعة المشهورةال) شادي(ديالى والكوت الى قرب 

 .وفي لواء الكوت الرياسة للشيخ حميد السيد الصفوك بن محمد بن بردي وينازعه جلوب الطرفه

 ..وهذه النخوة دليل على انهم من شمر. ورئيسهم حميد السيد المذآور) صليتى(ونخوتهم :  الصلة-1
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من . رئيسهم جلوب الطرفه بن صبر بن مالح بن جليب بن بشارة بن جليب بن طرفة ابن ربيع. المجابلة.  أ:وفرقهم
: الحميان) 1: من األسلم) آتفه(وآلهم يرجعون جتفه ) يمغ(وهم في األصل من األسلم ونخوتهم . بيت مالح الكليب

لنفافشة على قبيلة الجعفر وآانوا اهل الرياسة رئيسهم علي البطيخوهؤالء آان قد استعان بهم شاطي الخالد رئيس ا
على شطر آبير منهم فتمكن من ازاحتهم وتامين الرياسة على قسم آبير من شمر طوقة حتى خلصت الرياسة للنفافشة 

 .بن تهام) ويسمى الفخذ باسمه(على شمر طوقة، ورئيس الحميان آنئذ رايط بن دهلة بن ادريس بن غانم ابن رديني 

 .ولهذا األخير ابن اسمه منشد. راشدًا ومن اوالده يوسف وعبد اهللا وجبارة:  تركورايط هذا

 .ولهذا ولد اسمه عبد عون. عنكود: ناهض وهذا خلفه من األوالد

 .وله ابن اسمه دنبوس ترك ضمدا، وفجاجًا، وعداي، وطوفان. دبشي

 .ال وفهد وآامل وثامروله من األوالد الشيخ علي وهو الرئيس وسلمان وحمد وسويلم وعق. بطيخ

 .وله من األوالد منحي وحسين ومحمد. عودة

حمزة النهير . رئيسهم ايدام المنصور الخليفة. هزاع العلي السالمة. منهم الرؤساء الرواضي. الرديني: وفروع الحميان
رئيسهم عجه . الخضر: وفروعهم) حمده(ونخوتهم . رئيسهم مزعل الحسين: البنوه) 2رئيسهم حسن النايف . المساعد
 .المغير

 .واآلن ابنه عاصي. رئيسهم شغيدل الصالح. بيت مسعود

رئيسهم جاسم . رئيسهم هندي العبيد بيت حنظل). العيه(رئيسهم مزعل الحسين بيت العجه . بيت حسين الفاضل
 .ؤساءالر. بيت مرعي): صليتي(و) ناهيه(ونخوتهم . رئيسهم عبد الحسن بن خلف المتيني. الهذيل) 3الحسين 
 .بيت حيدر

 .السماح
 .بيت عرنوس

 .الخوالد: ويلحق بهم

 .وهؤالء لم يكونوا من شمر. النداوات

) 4 .رئيسهم جبجاب المحمد. الدسوم

 .ورئيسهم الشيخ جلوب. فرقة الرؤساء او الجتفه ومنهم الطرفة. الكتافه) 5

ومنهم . الرويح: يسهم رغيف الداودرئ). ايمرات(ويلفظ ) اجمرات(ونخوتهم ) المعاضيد(الدالبحه وهم من . ب
. رئيسهم جاسم المحمد الهداب. رئيسهم محمد الشديد الزبيدي. رئيسهم عباس البريسم الوحيش. الرؤساء الكويطع
 .خربوط الغضبان

 .داور. ويعدون من الدالبحه ج. وهؤالء في األصل من بني تميم. العراجله

وصليتي وسناعيس يسكنون زوية الزرع وهمينية ) أوالد حسن(خوتهم رئيسهم مطلك المحمد العبد العالي بن صبيح ون
والمشهور انهم . في انحاء العزيزية وقسم في الجانب الغربي من أراضي الزبيدية في مقاطعة الرجيبية والطويل
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 .رئيسهم سعيد الخميس ومنهم بيت منصور في اراضي همينية. بيت زريف

. بيت صينخ .رئيسهم محمد الحمدي

 .فرقة الرؤساء وهؤالء من بيت صينخ. رئيسهم شيخ مطلك المحمد في زوية الزرع. بيت حمور

 .متجولون. رئيسهم جعاطه الحنظل. الدواورة

 .ف في الردادرئيسهم شنو الخال. بيت وادي

. بيت خالد .في اراضي عتبة قرب العزيزة من جهة بغداد ويعدون فخذًا واحدًا مع بيت زريف. رئيسهم حمد الحواس

 .في اراضي الرجيبية شعبة الزبيدية. رئيسهم عويد اللهواك. بيت دبش

 .بيت خماس

 .بيت طرفه

 .ه، والقراغول، والبنوة، والهذيلويجاورهم المجابلة، والدالبح. هؤالء في الجانب الشرقي من دجلة

، والغوافله من )ورئيس الجعفر ورور اخو سالم(وأما الذين في الجانب الغربي فيجاورهم العاصم من الدليم، والجعفر 
 .الدليم والبو عامر من زبيد والغبيشات من الدليم، والصباح من الدليم

رئيسهم علي . المعين: والمشهور انهم من ربيعة). ينشياب(رئيسهم صحن العاصي وعلي المشعل ونخوتهم . عتبه. د
رئيسهم . بيت سلطان بيت دلي بيت خويلد البو خريف بيت سحاب بيت اسماعيل البو عليوي الغنيمة المحاسنة: المشعل

 .سالم المشعل

. هم من بني خالدويقال ان) أوالد هباس(أو ) هبوس(رئيسهم مطلق الراشد واآلن عليوي العبد اهللا نخوتهم . الخوالد. ه
ومنهم البو مطير والبو وحيد وبيت عباده والسلمات والسحاب والعبابسة يسكنون اراضي الدبوني والياقوت في 

رئيسهم آنيهر بن . رئيسهم صخي الحسون الغشام. رئيسهم علوان الشايش بيت صليبي. بيت وحيد: اراضي القطنية
رئيسهم شالل الجويعد . رئيسهم عليوي العبد اهللا السلمات.  عبادهرئيسهم محيسن الحسن بيت. البو مطير) تبع(ظاهر 
رئيسهم . رئيسهم محمد الرمح السحاب. رئيسهم عباس العنفوص الرمح. رئيسهم خضير الحسن البو محيسن. العبابسه

. الحمد اهللا: قةوهم من القبائل الملح). اوالد باش(او ) باشه(رئيسهم عيال بن حزام ونخوتهم . القراغول. لفته الراشدو
الحبيب : رئيسهم زيدان الخلف وعيال الحزام. النعيمات البو هالل الجمعة البو عبد عون: رئيسهم هادي العبطان

رئيسهم صالح . بيت آاظم بيت حسن بيت نوار بيت نده البو آناص: رئيسهم مصطاف المحيسن. الشبيب البو سهيل
 ..ث خاص في عشائر العراق في قسم الريفيينالبو سالمة بيت خالوي وللقراغول بح: المهيدي

 ملحوظة

 .منهم من يعد الشجيرية أيضًا فرقة من القراغول

وهناك ) باش(ومنهم من ينتخى ) دعاج(الجنعان، والسهيل، ونخوتهم في جهة الغراف : والقراغول في الغراف منهم
 : هوسات معروفة، تنقل آنبز والظاهر انها ال صحة لها
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  يمـد ايدهآبل البسم اهللا
 ربيتك حايج لهـدومـي

  مكتوب اسم اهللا بمنكوآه

 .رئيسهم صالح العبد علي. الهرير): بسعد(، و )الحصاة(نخوتهم . المسعود. ز

 .رئيسهم عمير بن مسلم. ومنهم المشلح. االخيدم

 .رئيسهم فريح اللطيف. الغربان

 .رئيسهم سلمان الشده. الشاآر

 .الطويلع

وهؤالء الذين مع شمر طوقه هم اهل . وسنفرد لهم الكالم. الذين في انحاء آربالء جاؤا مؤخرًاوهؤالء من المسعود 
 .بعير وتجول ومنهم اهل فالحة

  الغرير-2

وهؤالء قد . النكاد نجد قبيلة لم تكن متداخلة مع اخرى بحيث يستحيل تمييزها لمن لم يخالط القبيلة ويستنطق الكثيرين
 بها اتصاًال قويًا وال يفرقون من سائر شمر طوقه إال بأوصاف خاصة من نخوات، أو حفظ اختلطوا بالصلته واتصلوا

انساب وما ماثل، وهم من الربيعيين ويرجع اصلهم اليهم آما اني علمت ان الصلته يرجعون ايضًا الى الغرير ولكنهم 
ولم يكن رئيسهم مستقًال ) ريريغ(ونخوتهم . ومن راجع قبائل شمر األصلية يجد طريق االتصال. استقلوا بوضعهم

وسيأتي الكالم على الغرير القبيلة المشهورة وهناك يعرف اتصالهما في . وانما لكل طائفة منهم رئيس على حدة
 ).سناعيس(وهؤالء الغرير مع الصلته يتناخون في اليوم الكبير . الربيعيين

ويقال انهم يرجعون الى ). اوالد منصور(خوتهم وشوآان بن حمود ون. رئيسهم آشمور العلي: المناصير. أ: وفرقهم
وفي عمان المناصير قبيلة مشهورة وال يعرف فيما اذا آانت لها صلة . شرفاء مكة واألآثر يعدونهم انهم من المجابله

ويقال ان . الحمران ومنهم آشمور) 2-40راجع عنهم عشائر العرب للبسام ص.. (بهؤالء، أو أن االسم وافق اللفظ
 .لحمران من الصلتههؤالء ا

 .رئيسهم آشمور. العساف

 .رئيسهم تميم بن مغيتر. العويضه

 .المحيسن

 .الغانم

 .شوآان بن حمود. العياف

 .ناصر الحسين. الزوابعه
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وهذا هو عبود بن نذير بن عباس بن سيد بن فراس بن محمد بن يوسف بن زعيري بن . رئيسهم عبود النذير. آفيفان
ومن رؤسائهم حبيتر الخسباك نخوتهم . غليس وهو جد آفيفان آان في نجد ويتصلون بالنفافشةويقال ان جدهم . آفيفان
 .رئيسهم عبود النذير وهؤالء يقتنون الجاموس.الفراس): صليتي(و ) دشر(وبعضهم يقول نخوتهم . حشيش

 .يتر الخسباكحب. العوض: بقوا على بداوتهم ولذا يقال لهم العرب) أخوة جمله(رئيسهم ابن خسباك : العرب
 .رئيسهم مطلك الحسين. البو مطر

. بيت سيف .آاظم السرحان

 .آنان الفرحان بيت ابو خيوط. البو خليف

رئيسهم مخيلف . البو خزام: ويسكنون القطنية) غرير(رئيسهم سلمان الضيدان ومخليف السيد ونخوتهم . شويفي. ج
 .السيد

 .مرزوك الساحل). الحردان(حرادنه 

 .رئيسهم عباس الحمادي.  فرقة منهمالحمود والسعد

 .رئيسهم آاظم العباس. الرباع): آحيلي(نخوتهم . رئيسهم آاظم العباس. هيرار. د

 .رئيسهم جبر المحمد). السيله(السجله 

 .رئيسهم ايدام الهربوت. المعن

 .رئيسهم مكطوف الدنين. خريف

الد بن محمد بن حمد بن خالد بن ناصر بن عبيد بن رئيسهم حميد بن سيد بن صفوك بن محمد البردي بن خ. نفافشه. ه
جراح بن دواس وهذا االخير يرجع الى البعير من االسلم، ولكنهم ترأسوا الغرير وصاروا يعدون منهم، وان تداخل 
االفخاذ في شمر طوقه آبير جدًا وفيهم من آل افخاذ شمر المعروفة تقريبًا وعلى آل حال ال يعرفون انفسهم 

حميد السيد وسعيد العدوان بن مروح ابن شاطي . البردي) 1: وهم اصل الغرير) حردة غريري( ونخوتهم .االغريرية
فخذ الرؤساء وبردي هذا له أخ اسمه شاطي آانت له الرياسة وهو الذي انتصر على الجعفر ) البردي(بن خالد و 

وقد ترك شاطي . زعوا الرياسة من ايديهموصار يرأس قسمًا من شمر، وما زالوا في تقوية حتى ازاحوا الجعفر، وانت
 .وابنه عدوان، وسعيد بن عدوان اآلن في لواء ديالى وهو رئيس على قسم من شمر طوقه) مروحا(

ولحمد هذا ابن اسمه سعود ترك ولدين أحدهما سلمان وله ابن . ووقائعه ايام داود باشا معروفة. حمد.1: أما بردي فله
 .له ابن اسمه علياسمه داود، وثانيهما مهجهج و

ومحمود ) وهو الرئيس(وهذا له من األوالد حميد ) سيدًا(اما صفوق فقد ترك . محمد وهذا ترك صفوقا، وحسينا.2
 .واما حسين فله معيدي وزبيدي ونداوي. وحمدان واحمد، وحميد السيد المذآور هو الرئيس العام

اسمه رشيد ولرشيد هذا ولد اسمه محمود، وثاني اوالد جاعد وهذا له ثالثة ابناء احدهم وشل وهذا ترك ابنًا . جاعد.3
 .والثالث من اوالد جاعد مشل وله ابن اسمه ظاهر. ولهذا ابن اسمه دوجل. شطب، ترك سعدونًا

ومن وقائعهم المحفوظة ان الحكومة العثمانية قتلت شاطي الخالد جد سعيد العدوان وراشد الرايط جد علي البطيخ، 
وآان في هذه األثناء جاعد البردي صغيرًا وهو أخو حمد البردي . لعنان شيخ الصدعانومصارع جد جرك ا
وهذا قد علم ان ما جرى آان بتحريك من عبد الحسن الكيطوف فسطا عليه فقتله، وعبد الحسن . المعروف في التاريخ
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 .صلبي المطرب. الزبن) 2

 .عيد الوشل. البو ناصر) 3

) 4 .تمن الخليف. الحمود

) 5 .جليب العضيب. منهم السباهي. المرزه

 ).تبع(مح الطرفة ر. العيد) 6

 ملحوظة

وفي االصل هم من ربيعة من قبيلة الشحمان آذا ذآر اهل هذه الطائفة واآلن يعدون . الباوية يعدون من شمر طوآة
 ..من النفافشة

 .رئيسهم سعد الحسين. المكحول): هموش(ونخوتهم . رئيسهم عبد اهللا بن حسوني المحمد). الزآوك(السكوك . و

 . الرويزيرئيسهم سعيد. الختيت

 .رئيسهم عبد الحسوني. الفالح

 .رئيسهم خلف الحسين. السواك

رئيسهم علي بن دنبوس بن جباره بن مشكور بن زوين ومشكور الزوين مرالنقل فيما يخصه ). الجعفر(الجعافرة . ز
هم وهؤالء من الجعفر من عبده و) سناعيس(ونخوتهم . للبسام) عشائر العرب(عن عشائر شمر طوقة من آتاب 

منتشرون في لواء ديالى ايضًا ولكن بصورة قليلة وآانت الرياسة منهم في الهالل، ومواطنهم في نهر الهاللية شرقي 
واآلن ). الزوين(ولم يبق من هؤالء اال علي الدنبوس ويقال لهم الهالل و ) رض(الدرعية في انحاء سلمان الفارسي 

 ...ا تولد بينهم وبين النفافشة من عداء بالوجه المذآوريسكنون في مهروت في نهر الرهبي غربي السكوك لم

 .البو عاشج: عوادل: وهم بعض بيوت، محافظون على انسابهم

 .البورمح
 .الزوين
 .العلي

 
وهؤالء فقدوا رياسة شمر من ايام عبد المحسن الكيطوف من اقارب . رئيسهم علي الدنبوس. وهم أصل الجعفر

وجاءت .. فافشة قوم حمد البردي المعروف في تاريخ العراق، وفي عشائر البساممشكور الزوين وصارت الرياسة للن
 ..م1818-ه1233حادثة شيخ شمر مشكور الزوين في حوادث سنة 

ويسكن المعيان في القطنية، . رئيسهم عبد النايف وفيهم الجعافرة وهم من الجعفر ورئيسهم مهيدي الصالح. المعيان
 .وفي شويفي غربيها
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): اصلهم من عبده(وسناعيس ) مرادين(ونخوتهم . وليس لهم افخاذ آبيرة لقلتهم. رئيسهم مغير البديوي. نالمردا. ح
 .بيت بستان

 .بيت خلف الجلو

 .بيت حاجم

 .بيت غيمه

 .البو هله

 ..ويجاورهم الزآيطات والنفافشه. الدويج

 .. ربيعةاصلهم عساجره من) اخوة هكشة(رئيسهم محمد العطروز نخوتهم . الشهيالت. ط

 .المهاوش: ومنهم المهاوش وهم الرؤساء. عساجره: البو طعيمه

 .خماس

 .نخوتهم عمور واصلهم من ربيعة. رئيسهم محمود المسلم. الباوية. ي

 .بيت صينخ خشف: اصلهم جبور. الزآيطات. ك

 .في الزمر رئيسهم محمد العطروز. الوشيالت. بيت خضير ل

  الصدعان-3

 رئيسهم مسرهد المناحي واآلن ابنه محمود ابن مسرهد بن مناحي بن حمد بن رحمه بن هؤالء يرجعون الى منيع
ما من ورا الفدعان (ومنهم من يحفظه في غيرهم فيقولون ) ما من ورا الصدعان فود(شاهي وفيهم المثل المعروف 

ئيسهم محمود بن مسرهد ر. اصل الصدعان. أ: وهم من شمر ومعهم من قبيلة الوهب وهم الثوابت والطليحة وهم) فود
 .الشاهين: فرقة الرؤساء. الفارس): أوالد حسن(ونخوتهم 

 .بيت رحمه

 .وهم من عبده من اليحيى. الهويمل

 .رئيسهم هزاع الشلش. الجليب

 .رئيسهم شاطي بن بريج. الشهاب

 .وهم من سنجاره). أوالد وهب(نخوتهم . رئيسهم خلف الثويني. الثوابت. ب

 .نخوتهم أوالد حسن. رئيسهم جليب المحمد). هوتلفظ دعي(دعجه . ج

 .رئيسهم حسين الكاسر. الشويخات
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 .رئيسهم آاظم الرّدام. المطار

 .رئيسهم غالم الهايس. الشديد

 .رئيسهم آاظم العامود. الصلخة

 .فرقة الرؤساء. السالم

 .رئيسهم هندال بن جوير. الزور

 .رئيسهم شاهين الصكر. الشيخ راشد

 . هندال الجويررئيسهم. العميره

 .رئيسهم حواس الحمود. الرميح

 ).أوالد وهب(رئيسهم محل الذياب العلو وهم من وهب ونخواتهم . الطليحه. د

ورئيسهم دعدوش بن فرحان السالم ومنسي الحسين، ويقال لهم ). سناعيس(وهؤالء من عبده، ونخوتهم : الدلفية. ه
ومنهم . ربيعان: وافخاذهم. قروب االفتاح من حدود القطنية، يسكنون اراضي الفتاح بقرب ع)صبيان االبريسم(

 .الرؤساء
 .الجويمل
 .السحيب
 .المطاردة
 .الحالوبة
 .وهؤالء حلفهم. الجورانية

 .ويعدون من الصدعان وفي الحقيقة هم من عبده

 االختالط من هذه الفرق وتداخلها بعضها ببعض يظهر ان المكان والتوطن أثر آثيرًا فحصل: نظرة في شمر طوقة
الذي لم يعد يحصل معه التمييز بين الفرق اال بصعوبة بسبب الدوام على االلفة والجوار الطويل بحيث جعلهم بمثابة 

ومع هذا آله نرى االختالط . فرقة واحدة فأدى ذلك الى ان تكون صحبتهم واحدة واال فهم آما رأيت من بدايد مختلفة
فان غالب من اختلط مع الغرير يمت اليهم او يرجع واياهم الى نجار واحد مثل . ةفي الغالب مبنيًا على القرابة البعيد

. الجعفر فانهم ال يبعدون عنهم وآذا آل من ينتخي بالسنعوسية مما أدى الى اتصالهم وتقاربهم في المنزل وفي الصيحة
من الصلته وهكذا يقال عن ولكنهم يعدون " راعي الشعبتين غريري"فالدالبحة في األصل غرير ومما يتمثلون به 

 .المناصير والنفكان

م أخو 1936-ه1353طرفه الصير بن جتفه من المجابلة وهو والد الشيخ جلوب وقد توفي سنة : عوارف شمر طوقة
 .سالمه من الجعفر

 .شاهين بن صكر من الدعجه

 .شوآان بن حمود شيخ المناصير

 المسعود
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تهم المعايشية، وال يأتلفون غالبًا معهم في آدابهم وعوائدهم وسائر من قبائل شمر، واآلن ال يشبهون شمر في حيا
أحوالهم وسكناهم، فهم من القبائل الريفية، ولم يكونوا بعيدي العهد في االنفصال ولكنهم مالوا الى األرياف وألفوها 

وفين بهذا االسم مع وغالبهم في آربالء وفي المسيب، وال يزال بعض أفخاذهم المعر.. فصاروا من أهليها بال فرق
شمر طوآه آما أشرنا الى ذلك، ورئيسهم في الشامية عبد المحسن ابن الحاج سعود الحاج هتيمي، ومن رؤسائهم 

وهذه نخوة بني سعد والظاهر انهم مالوا اليهم واختلطوا بهم بحيث ) بسعد(وفي األيام المعضلة ) عليه(فّواز، ونخوتهم 
نون في أطراف نهر الحسينية في آربالء وأفخاذهم متداخلة ومختلطة ببعضها وال صاروا يعّدون أنفسهم منهم، ويسك

 .يظهرون بكيان مجتمع، وآتلة واحدة في الحقيقة وانما هم متفرقون في البساتين والمزارع والمجموع منهم قليل جدًا

 .الغرير، رئيسهم نعمه بن فّواز، وهذه فرقة الرؤساء: وهذه أشهر أفخاذهم

 .ئيسهم علوان بن مزعل، وهؤالء من الغرير أيضًااالمارة، ر

 .الغيالن، رئيسهم حوار الكعيد، من الغرير

 .الهنداس، رئيسهم مرآب بن عمد، من الغرير

 .الفرحان، رئيسهم عبد المحسن بن الحاج سعود من الغرير

 .الكوام، رئيسهم علو بن مزعل بن عالوي الدربين وشعالن العيفان

 .بن سلمان، وهؤالء من الكوام أيضًاالحيف، رئيسهم محمد 

 .السمير، رئيسهم نايف العلي، من الكوام

 .البو غانم، ويعدون معدانًا وهم من الكوام

 .العّواد، رئيسهم سلمان بن ردام

 .الهرير، دهش السلمان

ود وعبد العكابات، رئيسهم عمران الهده. وأصلهم غرير أو ملحقون بهم. البو مصري، وهؤالء يعدون من المعادي
 .العافص في المسيب

 .الزميالت، رئيسهم نايف العلي الزمبلي، في المسيب

 .الهوابر، رئيسهم رئيسهم مغير بن فرحان الجسام، في المسيب

 .الصعيبيين، رئيسهم عبد العزيز، في المسيب

 .المناجعة، رئيسهم عسل بن ساحل

 .المحازمة، رئيسهم علي بن فرحان الفياض الحمزة

ئيسهم آاظم المحيسن األحمر، وهؤالء ليسوا منهم وان آانوا على اتفاق، وآثرة المسعود في آربالء وفي بني سعد، ر
.. المسيب وهم أسلم ولكنهم تخالطهم أفخاذ أخرى من قبائل شمر األخرى آما يالحظ من مقارنة الفروع باالصل

 .اروهويجاورهم أو يساآنهم بنو حسن، والجنابيون، واليسار، وبني سعد والنص
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 قبيلة الغرير

هذه القبيلة آانت مشهورة بوقائعها في أوائل القرن الثاني عشر الهجري أيام الوزير حسن باشا والي بغداد وقد 
وقد جاءت حوادثها سنة .. وهي من قبائل شمر التي وردت العراق قبل غيرها) غرير وشهوان(اشتهرت باسم 

وعمور والمحفوظ انها تتصل مع الربيعيين من شمر ) سناعيس (؛ ونخوتها)تاريخ سبعة وزراء(م في 1705-ه1116
عبدة وأنهم وآل شهوان أخوة، ومن المعروف لديهم انهم من الحمدانيين ويرجعون اليهم ولم يدعم هذا سند ما سوى 

ام في ويسكنون في هذه األي. وفي الحيدري من أجل العشائر، من حمير وقبائلهم آل شهوان وآل بكر. المحفوظ المنقول
قضاء المحمودية وشيشبار ورؤساؤهم علي ابن دليمي وعبود العبهول ويجاورهم الجبور وزوبع الجحيش والبو محيي 

 .من البو عامر، والجنابيون

 .رئيسهم ربيع العلي. الطالع: رئيسهم عبود الخليل. الخليفة. أ: وفرقهم

 .رئيسهم حسن العلي. البو حمود

 .لخليلرئيسهم عبود ا. البو عبد اهللا

 .رئيسهم ابراهيم العلي. البو جمعه

 .رئيسهم حرج العاشم. البو دنانه: العمران، رئيسهم حرج الراشد. ب

 .معافي بن بديوي. البو حربي

 .محمد العنيزان. البو حسين

البو : فرقة الرؤساء رئيسهم عبود بن عبهول ومحمد الدليمي، ويقال ان هؤالء من اوالد حمدان، وفروعهم. العبابده. ج
 .رئيسهم الحاج عبود العبهول. منصور

 .البو ناصر ويقال لهم العكل رئيسهم محمد بن دليمي

 .رئيسهم ابراهيم السلمان. البو غانم

 .رئيسهم علي السلطان. الكنابره

 .رئيسهم عباس العزيز. البو عشيش

 .نفس البو عشيش

 .البو جوعي

 .ه صالح وهؤالء من الطرشان من البو حسينرئيسهم راشد العبد اهللا واآلن ابن. الغويثات. د

. ه .رئيسهم راشد العوده. الجواسمه

 .راشد الروط. البو سيد: رئيسهم حسين العبد اهللا. البو جناد. و

 .فخذ الرؤساء. محمد الحسون البو حسين الراشد. المراشدة
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رئيسهم احمد السعيد . البو جمعه: بيدوهم في االصل من قبيلة السعيد من قبائل ز. السعيدات رئيسهم احمد السعيد. ز
 .المذآور

 .رئيسهم عود الجواد. الحميدات

 .رئيسهم حمد المرموص. البو شلش

 .رئيسهم عبد اهللا الجواد. السفافحه. ح

 .رئيسهم حران الحسين. البو عبود

 .رئيسهم عبد الجواد. البو غالم

 .رئيسهم عبد. البو حسن: البو حسين. ط

 .انرئيسهم مح. المظالمة

 .رئيسهم شنيج العجه. البو عياده

 .رئيسهم عباس الكريدي. نفس البو حسين

وهؤالء آلهم والبوحسين الذين في انحاء الموصل، وآذا الذين في جهات : رئيسهم علوان الراشد. الشريفات. ي
تنزل مع آرآوك غالب فروعهم مشترآة وال يزالون في اتصال معهم، وآثيرًا ما تجيء بعض البيوت من هناك ف

. رئيسهم دحام بن محمد الظاهر وهو رئيس الكل. البو حسين: هؤالء وفرقهم عند الغرير ممن جاء من انحاء الموصل
 .وان غالب فرق الغرير ترجع الى هؤالء

 .البو دوله

 .البو اسماك

 .البو حمدان

 .في آرآوك. البو صباح

 .في انحاء آرآوك في القنطرة. البو شرف

ة محمد الدليمي مرارًا فاقتبست منه هذه المعلومات ومن شيخهم اآلخر الحاج عبود العبهول وقد شاهدت شيخ العبابد
 .تكررت المواجهات معهما بكثرة

 ..وهم منهم والكل من الجعفر من عبدة آما هو محفوظهم أو يتصلون معهم بجد واحد. هذا والشهوان في الزاب

اطون الزراعة ولم يبق لديهم من حاالت البدو سوى نخوتهم فال وعلى آل حال ان هؤالء عادوا عشائر ريفية، يتع
 ..تزال محافظًا عليها

وهؤالء في الهندية، ليس لهم رئيس عام؛ ويعدون من الفتله بسبب اختالطهم بهم ونخوتهم . الزابية. أ: ومن الغرير
 .البو آمر. الملحان: ، وقد اآد لي شيخ الغرير انهم منهم، وهذه فروعهم)عامر(
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 .لبو ضمانها

 .الحمران

 .البو مكصود

 .هذا ما علمته من هادي آل عباس من البو آمر، ومن شيخ الغرير. وبعضهم في المشخاب مع آل علي

 .يعدونهم منهم. المعاضيد. ب

 .وهؤالء مع السعيد. العبابدة. ج

 .وهم مع بني حسن. البوبنية. د

 قبائل عنزة

، وسورية، ونجد، والحجاز، وآل سعود ملوك نجد والحجاز اليوم منها، من قبائل العرب الكبرى، منتشرة في العراق
وال يزال امراؤها محافظين على سيادتهم ولم يقلل من قيمتها تفرق قبائلها فانها آثيرة . وآذا آل صباح، وآل خليفة

جاء في آتب . اه"لوعدد العنزيين في االرض قلي: "قال ابو عبيدة معمر ابن المثنى. وآانوا في قلة. العدد والعدد
. التاريخ ذآر قبائل آثيرة مسماة بهذا االسم ولكن لم يشتهر منها اآلن سوى هذه القبيلة فهي اشهر من نار على علم

 .ابن وائل اخو بكر بن وائل وأخوهما تغلب) عنز(والمعروف انها من أوالد 

قال له ابن حبيب .  بن معد ابن عدنانعنزة حي من ربيعة وهذه عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار: "قال السمعاني
والعنزي بفتح العين المهملة وسكون . وفي خزاعة عنزة. واحمد بن الحباب الحميري، وقال ابن حبيب في االزد عنزة

اه وعدد رجاًال اشتهروا ." النون وآسر الزاي هذه النسبة الى عنز وهو عنز بن وائل اخو بكر بن وائل وأخوهما تغلب
هذه القبائل اما عنزة اليوم فانها تحفظ انها من وائل وان جدها عناز والتقارب في اللفظ ظاهر بين عنز بالنسبة الى 

وهم من ربيعة "قال الحيدري . فهم اصل عنزة. والمحفوظ المنقول يؤيد المدون تاريخيًا من انهم من ولد وائل. وعناز
ليه، وعلى آخرين فعدوهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن اه مع ان ربيعة اخوتهم وقد اشتبه األمر ع."وائل من عدنان

والظاهر ان القربية في االنتساب الى العدنانية، واالخوة لربيعة مما ساق الى هذا الوهم . نزار ابن معد بن عدنان
 .المخالف للمحفوظ والقبيلة أعرف بنسبها وهو غير مطعون به وال مشتبه فيه

وأما وائل بن قاسط ابن هنب فأعقب : " قال-المنقول عن نهاية االرب-الحواني ومن مؤيدات هذا ما جاء في أنساب 
فمن عنز بن وائل بن . تغلب ابن وائل، وبكر بن وائل، وعنز بن وائل ساآنة النون، وعمرو بن وائل: من اربع أبطن

لمنوه عنه عنزة بن اسد اه ولعل الحي ا."قاسط فخذان وهما رفيدة بن عنز، وأراشه بن عنز وفيها عدة أفخاذ وعشائر
عنزة : "وفي آتاب غاية المراد في الخليل الجياد للسيد رشيد السعدي. بن ربيعة اندمج في تلك القبيلة الكبرى، أو درج

من ربيعة من االشراف وعددهم ال يحصى آثرة وشجاعتهم معروفة ولهم من الشيم ومكارم االخالق العربية وصدق 
. اه."وغالبهم في نواحي العراق في الشامية. لبأس مالو حّرر لبيض وجوه القراطيساللهجة، والغيرة، والجود، وا

 .عدهم من ربيعة وليس بصواب آما تقدم

وأصل موطن هذه القبيلة الحجاز في انحاء المدينة المنورة ولم تأت الى العراق اال من زمن قريب جدًا ويصادف ذلك 
ولكن لم ينقطع مجيء بعض القبائل منها قبل ذلك التاريخ بكثير . بًازمن مجيء شمر الجرباء الى هذه األنحاء تقري

ولكنها مضت الى سورية قبل . وتمت الى العنزية اال انها لم تعرف اال باسم قبيلتها الخاص آما سيسجيء الكالم عليها
 .ان تجيء الى العراق وازاحت بعض قبائلها وآّونت مجموعة آبرى هناك

 جاء ذآر وقعة 1800-ه1214رة في التاريخ ونشير هنا الى بعض وقائعها التاريخية ففي سنة ووقائع هذه القبائل مذآو
م 1816-ه1231وفي سنة . لهم في انحاء بغداد، ورئيسهم فاضل وهذا هو فاضل بن ملحم من الحسنة من ضنا مسلم

 93



 جاء الى العراق وهكذا مضت وقائعهم، وال مجال للتبسط سوى اننا نقول ان المحفوظ المعروف عند القبيلة اول من
اميرهم الحميدي من الهذال وهو والد عبد المحسن المشهور بين قبائله واما الشيخ فهد الهذال ابن عبد المحسن فكان له 
الشأن في ايامه، وعمر طويال، واشتهر في الغالب بمواالته الحكومة ويعد من افذاذ الرجال وهو والد شيخ مشايخ 

وهنا نقول ان بعض القبائل دخلها بعض الفروع من القبائل األخرى المجاورة . هذالعنزة في العراق اليوم محروت ال
 .وال يزال معروفًا مثل االهيازع آما اشير الى ذلك اثناء البحث عن قبائل شمر

وال تختلف قبائل عنزة عن قبائل شمر في الكثير من اعتياداتها . فانهم من شمر وسكنوا مع عنزة) بنو وهب(وآذا 
احوالها اال قليًال وآانتا خرجتا الى العراق وسورية في حين واحد تحمالن عين التقاليد والعوائد وتوطنتا وآافة 

ولآلداب اشتراك تام وللقصيدة من آل شاعر بدوي شهير لها . متقاربتين القبيلة تغزو األخرى أو تتصالح معها أحيانا
 ..تأثيرها على القومين على حد سواء

وقد شاهدت بين الشيخ عجيل الياور شيخ مشايخ شمر، وبين الشيخ . مر وعنزة صفاء تقريبًاواآلن بين قبائل ش
هذا وان والدة محروت بنت النمياط احد رؤساء التومان . محروت الهذال شيخ مشايخ عنزة مودة وألفة فال أثر للتنافر

ائل سوى ان هكذا مسائل اجتماعية يكون من شمر، والصهرية بين امثال هذه القبائل لها حسن اثر في األلفة بين القب
الغالب فيها العداء الموروث والرؤساء ال يخرجون عن نهج قومهم ورغبتهم آما ثبت في وقائع آثيرة، والرئيس يكون 

 ..مضطرًا لموافقة قبيلته فال يخرج عن ارادتها وال يرضى أن يتجاوز أحد عليها أو تنالها اهانة، أو آسرة

 : ول مثل هذه وال تؤثر الصهرية على حد قول القائلفال يدع مجاًال لقب

 وهل أنا اال من غزية ان غوت ارشد غويت وان ترشد غزية  

. ولنترك اآلن األبحاث العامة ولنرجع الى القبائل وبيان فروعها أو بالتعبير األصح نعين درجة اتصالها بعضها ببعض
واآللوسي فانهم لم يراعوا التفخيذ وطريقه وانما الحظوا تعداد ونعيد القول هنا عمن آتب عن القبائل مثل الحيدري 

 ..القبائل فلم يتبعوا الطريق العلمي مقرونًا بالمحفوظ بقدر االمكان

وهنا قبل ان اتكلم عن قبيلة عنزة لزم ان اشير الى ان قبائل آثيرة من عنزة قد مالت الى العراق وسكنته برمتها دون 
 أو في الحجاز مع عنزة التي هي اصل القبيلة وامثال هذه ال نتعرض لها هنا وانما نجدها اآلن ان تبقي لها أثرًا في نجد

والمشتقات من عنزة آثيرة جدًا لذا أرجئنا البحث عنها الى موطنها من عشائر .. ريفية، ومستقلة باسمها الخاص
قبائل الريفية ولكن نعين انتسابها عند الكالم وفي آثرة هذه القبيلة حاضرًا ما يغنينا عن بيان مشتقاتها من ال.. الريف

 .عليها في حينه

ان قبائل عنزة ينتمون جميعهم الى جد واحد هو عنزة بن وائل وهم يقولون انهم اوالد قشير بن عنز بن وائل وهذا لم 
الجد األعلى ولعل الغلط في المحفوظ تطرق بنسيان . المعروف) عنز(يعثر عليه في آتب األنساب وال ذآر في سلسلة 

 .والظاهر ان احد رؤسائهم آان يسمى قشيرًا ونسوا اتصاله ألنه جد أعلى. واتصاله باألشخاص التاريخية

وهذه الوفرة لم تكن قريبة العهد، ولذا . وهم آثيرون ال يكادون يحصون بل أن آل فرع يماثل في عدده أآبر القبائل
 .في زيادة العددمبالغه ) عنزة دود الفرث(يقال في المثل الشايع 

 .ومن هذين تفرعت آافة قبائلهم) مسلم(و ) بشر(والمعروف اليوم انهم ينقسمون الى جذمين آبيرين 
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 قبائل بشر

 .األسبعه: وهو ابن بشر وقبائله. ضنا عبيد. أ: فمن بشر تكونت قبائل عديدة يجمعها

 .الفدعان
 .الجبل: من عماره) العمارات. (ب

 . وجبل ودهمش اخوان).عيال دهمش. (الدهامشه

وهم مع . وهؤالء رئيسهم راآان ابن مرشد من الكمصة وصالح ابن هديب) االسبعة: ( السبعة-1 ضنا عبيد -1
عرفة (ونخوتها . قبيلة آبيرة من قبائل عنزة) األسبعة(و ) بشر(وهؤالء مع العمارات يقال لهم . الفدعان من ضنا عبيد

والكعرة في العراق، ويجاورهم ) الهه(شتاء يميلون الى العراق في أراضي ويسكنون اليوم سورية وفي ال). سبيعي
 .الفدعان، والرولة، ويعدون من حيث المجموع ثمن عنزة

ومنهم السبعة المشهورون، والكماة المدخرون النازلون المخوف، والمقرون الضيوف، ذوو : "قال في عشائر العرب
 1-57اه ص." الذم مروق السهم من الصف أولئك هم خيرة البريةاألآف الوطف والرماح الرهف، والمارقون من

. الموايجه: وفروعهم. رئيسهم برجس بن هديب، ويتجولون في وادي المياه الى المناظر حتى حمص. االعبده: وفرقهم
 .فخذ الرؤساء

 .رئيسهم ابن جالدان وابن هدالن. االمسكة

 .رئيسهم هزاع الفككي. الدوام

 .لمان بن موينعرئيسهم س. البيايعه

 .رئيسهم جدعان بن وايل. الرماح. رئيسهم ظاهر بن فاعور. األعرفه

 .رئيسهم احمد بن آردوش. العبادات

 .رئيسهم دلّي بن دعيبل. الوثره

: ومنه تحققت تفرعات هذه القبيلة بمساعدة من الشيخ محروت الهذال وفروعها. رئيسهم راآان بن مرشد. البطينات
 .رئيسهم عزيز بن شتيوي. رئيسهم راآان السحيم. العميره: اءفخذ الرؤس. الكمصة

 .رئيسهم ابن غشم. المواهيب

 .رئيسهم رشيد المصرب. المصاربه

 .الخمسان
 .الرحمه
 .الدريب

 .رئيسهم ابن عيده. الرسالين) 2

 .العجالن
 .رئيسهم محمد الدحو. الجاسم
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 .الهويشان
 .الشفيع

  الفدعان-2

وهم ثمن عنزة، ومواطنهم قرب حلب بين الخابور والفرات ونهر البليخ والخابور . هيدوهؤالء يرأسهم مجحم ابن م
 الفدعان من -قبائل حلب-ومنهم : "وجاء عنها في عشائر العرب. وهذه هي القبيلة الثانية من ضنا عبيد. حتى حلب

لعلها (صة، والوالد، وآل مهين عنزة، ذوي الوعود المنجزة، والهبات المبرزة، وهم اربع عشائر منهم آل غبين، والخر
وهذا التفريع للقبيلة غير صحيح منه، ولعله نظرًا للبعد ) 1(اه."، وآل قبيلة من هؤالء الف سقماني والف خيال)المهيد

 .لم يتمكن من التحقيق وال تزال مواطنهم في انحاء حلب آما جاء في النص المذآور اعاله

 .المهيد: ضنا منيع. أ: وهؤالء يتفرعون الى. رئيسهم مجحم ابن مهيد. الولد: وأقسامهم

 .الروس
 .الشميالت

 .رئيسهم ابن حريمس. العجاجره. ب

 .رئيسهم جريس بن ساعد. الساري. ج

. ضنا ماجد .ضنا عربان: خرصة. أ: واآلن ابنه عبد العزيز وفروعهم. رئيسهم مذود بن آعيشيش

 .جفل: ضنا الحيده

 .ملحود
 .هم عبيد ابن غبينرئيس. الغبين: ضنا آحيل. ب

وهؤالء قسم منهم في سورية والقسم األآبر في خيبر الى بيضاء نثيل وهم اهل بادية يتبعون المراتع . ولد سليمان
 .فرقة الرؤساء. الجعافره: والكأل ويتجولون الى قرب حايل ورئيسهم العواجي ويتفرعون الى

 .رئيسهم ابن سويلم. المطاردة

 .رئيسهم المرتعد. الغضاورة

 .رئيسهم ابن مخيليل. المغرة

 .رئيسهم الشفاوي. السلمات

 .رئيسهم ابو زهره. الخمشه

 .االيمنه
 .الفضيل

 .رئيسهم جاعد بن عرنان. االجدعه) 3

) 4 .العواد

 .جبل ودهمش اخوان. الجبل:  العمارات وهؤالء صنفان-2
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 .الدهامشة

  الجبل-1

 ).أخوة انسب الحمايل(ومن األقوال الشائعة ) اخوة بتله(هم رئيسهم الشيخ محروت ابن هذال وهم ثمن عنزة ونخوت

التي ال يدرك فخرها، وال يسر في ) الجبل(منهم ابن هذال ومن تبعه من الكماة واألبطال : "قال في عشائر العرب
الوعود، الظلمات بدرها، الذين هم جذوة المقتدي، ونجدة المجتدي، ومآل اآلمل، وآمال الفضائل، بدور السعود ونجاز 

ورياض المفاخر، الذي نشرها أوًال وآلخر، تقصر األلسن عن مدحهم، وتضيء الدياجي بقدحهم، خير القبائل في 
اه والحق أنهم آما وصف، ."عددهم ثالثة آالف سقماني، وفرسانهم ألف فارس. الندى، وأبعدهم عن مشائيم الردى

 .ومنهم ابن هذال. الحبالن. أ: وهم. وفوق ذلك

 ).أخوة بتله( فرقة الرؤساء ونخوتهم .آل هذال

 .فرقة الرؤساء. آل عبد المحسن

 .الدغيم
 .الثامر
 .المنديل
 .العبد اهللا

 .الفواز
 .الرويان: الجعيثن) 2

 .المكاحطه
 .الصوينع

 .المويهي: السحيم) 3

 .المديلع
 .التومه

 .المطيره: الحسن) 4

 .المتين
 .الشحوم

 .الكهموس
 .آل هشال

 .المحوص
 .ن رئيسهم عوض السهيمآل حسي) 5

 .الغشوم
 .نفس الحسين

) 6 .الدشاش
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ومعه . ويقال رئيسهم مناآد بن هيازع وأصلهم من خيبر أو أن موطنهم هناك. رئيسهم مناجد وهو عارفة: الهيازع) 7
وقد تحققت من الشيخ محروت الهذال بان هؤالء منا وال نعدهم من غيرنا ال عالقة لهم . بعض العشائر من زبيد

يازع العبيد وال هناك أفخاذ متشابهة معهم واذا آان هناك قربىفالظاهر ان الذين مع العبيد من هؤالء ولما قلت له به
 : المسموع ان اصلهم قحطانيون آما يقال

  حنا وعبده والهيازع بجدين

ونخوتهم .! منا بوجهولكن سكناهم معنا وقدم اختالطهم بنا ال يخرجهم . والظاهر انهم قحاطين. وانا اسمع هذا: قال
وليس بينهم من افخاذ . وإنما لهم رؤساء معلومون. قال وهم عندنا قليلون وال يتذآر افخاذهم) خيال الروده هيزعي(

ولكن المحفوظ يعين أنهم قحطانيون . فال تقارب بينهما) طريف(هذا وان نخوة البو هيازع من العبيد . البو هيازع أحد
 .ل عليها مالم يعضدها أمر آخر من نخوة أو غيرهاوالتسمية المتشابهة ال يعو

) 8 .رئيسهم العفين البصر. الختارشة

 .رئيسهم محده بن جروان. الغشوم) 9

) 10 .رئيسهم ضحوي المغرنج. البسيسات

) 11 .رئيسهم مرضي بن رفيد المديميغ. المداميغ

) 12 .رئيسهم سلمان العماري. الذيبه

 .رئيسهم عسكر البكان. العيير) 13

 .رئيسهم دريبي بن موجف: الجالل): خيال البويضه جلوي. (نخوتهم) الصقور(الصكور .ب

 .آل داغر

 .المجيتل
 .الغدفان
 .المجول

 .رئيسهم حويكم بن صلعان:  الدهمان-2

 .المريبد
 .الشعاره
 .الجداعه
 .المسعود
 .الترشان
 .الشرمان

 .الوضاحين
 .رئيسهم عناد الزوين:  المصاعب-3

 .العتيج
 .مرهالن

 .الكحطه
 .الشبول
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 .رئيسهم برغوث بن جلوي:  الثويبت-5

 .رئيسهم صالح ابو الروس:  العطيفات-6

والحبالن جمع واحد والصكور جمع واحد ويسكنون الشامية مع ابن . رئيسهم مرضي الرفدي وهم جمعان. السلكه. ج
 .هذال

 .ي الرفدي منهم في نجد ومنهم في العراقرئيسهم مرض. الشمالن

 .البشير
 .الكاوح

 .المراجله
 .الجبور أو الزيود

 .رئيسهم ظاهر بن دخيل نخوتهم خيال الصبحة مضياني.  المضيان-2

 .الرؤساء منهم المريحب وابن حامد. الحمايره

 .الثعيل
 .الساعد
 .وهم الرؤساء. الخنفه

 .رئيسهم عياد بن سحالن. السنيد

 .هالزريع
 .وأمير البحرين ابن خليفة منهم. رئيسهم فهد بن شمران وخشم بن تمران.  األحسني-3

 .العويضات
 .النجاده
 .العزيز

 .العطاعطه
 .الهوامل) 2

 .الرباع
 .السويلم

 .الكماجمه
 .الفكعه: رئيسهم جاسب السحالي وهو عارفة نخوتهم خيال العشوه مطرفي:  المطارفة-4

 .لسحاليها: فرقة الرؤساء. النصره

 .الذهاهبه
 .النبيجات

وهؤالء . العلي. أ: وهؤالء يتفرعون الى. رئيسهم جزاع بن مجالد). أوالد علي غريب الدار(نخوتهم :  الدهامشة-2
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 .رئيسهم عدافه بن عاصم. غرهاال

 .رئيسهم خضير بن صكار. الصكار

 .رئيسهم حباب بن غالب. االبّله

 .رئيسهم دبوسي الزناتي. الزناتيه

 .رئيسهم فضل الصعل. الصعول

 .رئيسهم خلف بن فلج. الفاليجه

 .رئيسهم شالش العريض هو الرئيس. العرضان

 .رئيسهم مطر بن ملعب. الملعب

 .الكهيديدعلوج . الكهاده

) 2 .محيه بن جريبيع. السبابيح

 .حجاج الحبيب. الجعبان) 3

) 4 .رئيسهم سهيل الصرم. الصرمة

) 5 .رئيسهم صحن الفايد الرآع. الرآعان

 .رئيسهم عبيد بن جاسم. الجواسم) 6

 .رئيسهم دليم بن مثيب. الفويزه) 7

) 8 .وهم رؤساء الزبنه. المجالد

 .رئيسهم معزي بن نجب. الخزام) 9

 .رئيسهم هديان العرافه. العرايف) 10

) 11 .رئيسهم محمد زين العين. زينين العيون

 .الخدران) 12

رئيسهم نده . الضبيان: العياش: واآلن نده بن ذعار بن ضاري وفروعهم. رئيسهم ضاري بن ضبيان.  المحلف-2
 .المذآور
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 .رئيسهم سالمه بن غريب البالز. البالليز

 .ن فنتوخرئيسهم مشعان ب. الغرير

 .رئيسهم زيد بن وادي. المعجل

 .رئيسهم غانم اللميع. اللمعان

) 2 .رئيسهم بدر بن البير. المزيد: رئيسهم محمد بن سلطان. الذوايده

 .رئيسهم مطلك بن جديع. رئيسهم محمد بن سلطان الجديع. السلطان

 .رئيسهم نايف بن منور. المنور

 .رئيسهم مصارع بن آعود. الكعود

 .رئيسهم ناصر المذآور. الروسان: رئيسهم ناصر ابو الروس. ناتالمحي) 3

 .رئيسهم زيد بن مربذه. الموزم

 .رئيسهم مرجي بن وطيان. النمور

 .رئيسهم دغيم بن ضويحي. العقيالت

 .رئيسهم فلجي بن عيفان. الشلخان) 4

 .فخذ الرؤساء. العيفة

 .رئيسهم جالي الشليخي. الشلخه

) 5 . حويكمرئيسهم ابن. المتاريك

 .واألآثر يعدون المحلف شعبتين العياش والمذاوده، وباقي الفروع انما تتفرع منها

 .فرقة الرؤساء. نفس الجالعيد: رئيسهم بنيدر بن جلعود. الجالعيد. ب

 .رئيسهم سليمان الروغى. السليمة

 .رئيسهم عايد بن مسلم. السليم

 .رئيسهم فياض. الزعير

 .رئيسهم عايد بن بكر. المحيسن: ن بكر واآلن مناحي بن بكررئيسهم عايد ب. السويلمات. ج

 .رئيسهم زميالن النويحل. النواحله. رئيسهم مسعود بن جليدان. الطننه: وهؤالء يتفرعون الى. الهمل
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 .رئيسهم شنان الموط. الزنفه

 .رئيسهم معطش بن فجري. العتكان) 3

 .رئيسهم عايد المنيهري. اهرهالمن. 1: ومن هؤالء. رئيسهم هجرس الديدب. الوطبه) 4

 .رئيسهم طخطيخ الغرو. الحماطره) 5

 .رئيسهم سمير بن آنفد اآلن ابنه خضير. السالطين. د

 .رئيسهم جضيع ابو الكاح. المحاور

 .الجراده

 .رئيسهم حامد بن آنفد. القنفذ

 .رئيسهم محمد الشحمي. الشحوم

 .رئيسهم مجول القاضي. القضاة

الزبنه، والجميشات والسالطين، والجالعيد، والمحينات والشلخان، والذوايده غادروا العراق المجالد، و: من هؤالء
م واستقاموا نحو خمسة 1925-ه1343م وبقوا خمس سنوات ثم عادوا الى العراق سنة 1920-ه1338الى سورية سنة 

اق ونجد يتبعون الكأل واآلن اشهر ثم ساروا الى نجد وذهبت معهم جميع عشيرة الدهامشة وبقوا مترددين بين العر
منهم جماعة مع الشيخ محمد الترآي ومناحي بن بكر وباقي قبائل الدهامشة اآلن في نجد مع رئيسهم العام جزاع بن 

 .مجالد

 قبائل مسلم

وال تعرف جهة اتصال بشر بمسلم ويقولون انهما اخوان ولم يظهر دليل سوى المحفوظ وال ) ضنا مسلم(ويقال لهم 
 ..وعلى آل حال نحتفظ بالمسموع حتى نعثر على ما يؤيده. شعر يؤيد ذلكعثر على 

 .جالس: وهؤالء جميعًا يرجعون الى

 .وهب

 .الى قبائل وهب) الوهب(يتفرع الى روله، ومحلف والفريق الثاني ) الجالس(والفريق األول 

بن مشهور حينما ورد العراق ومن رئيسهم النوري ابن شعالن وقد علمت فروع هذه القبيلة من فرحان ا:  الرولة-1
 .غيره

م وهؤالء آثيرون جدًا فكان قسم منهم مع 1935-ه1353وقد وافت األخبار ان الشيخ فواز الشعالن قتله في سنة 
ومنهم الرولة شيخهم الدريعي المشهور، وهذه القبيلة اطول : "وقال عنهم في عشائر العرب. النوري واآلخر في نجد

عي الذمم، والمواساة للعائل، واالرتكاب للفضائل، والطعن في المضايق، والضرب في المفارق، باعًا في الكرم، ور
وهذه ) 1(اه."وآل هؤالء من بصرى الى الشام. اولئك المجد عليهم اجمل، واخبارهم في المكرمات اعرض واطول

 .آل هزاع: وفرقها. ة الرؤساءطائف. الشعالن: وهم. المرعض: وهؤالء يتفرعون الى: جمعان. أ: فرقهم بل عشائرهم
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 .آان رئيسهم فرحان بن فهد بن برجس بن مشهور. آل مشهور

 .آل زيد

 .آل مجول

 .آل مبهل

 .الصبيح
 .آل بّنيه

 .آل روضان

 .العشيران: رئيسها صليبي بن نصير وجلعود ابن عشيران. آل نصير) 2

 .قوم ابن زاهي

) 3 .فرقة الرؤساء. جارميالم: وفرقها. رئيسها عياط المجارمي. النواصره

 .آل غمر

 .الروابعه
 .البشمه
 .الكواطع
 .الكطاعه

 .ورئيس هذه العشيرة بشيتان بن بنيه. الموسرين) 4

) 5 .السبته

) 6 .رئيسهم آريص بن نصير. النصير

) 7 .الراشدي: العلمه

 .آل حمد

 .آل مدحم

 .آل دويج

 .فرقة الرؤساء. الدغمي: موفرقه. مقيمون في الجوف رئيسهم درزي ابن دغمي: الدغمان) 4

 .آل هكشه

 .آل حسن
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 .البرابره
 .رئيسهم الجنيفي:  الدرعان-3

 .رؤساؤهم. الجنفان

 .البطنان
 .رئيسهم نحيطر بن ماهل:  الصوالحه-4

 .رئيسهم آميان بن مهنا:  آل مهنا-5

 .الوآالن: ورئيسهم مدبغ الكويجب: الكواجبه. ب

 .الخمسي
 .العرضان

 .الختام
 .الوهيب

 .ويجبالك
 .آل شكير

 .المدلوشه
 .المزاهيه
 .الشريفات

 .رئيسهم المنفي بن حنيان: الكعاجعة. ج

 .العوينان: الربشان

 .آل جرذي

 .العجيل
 .آل مانع) 2

 .الغشوم) 3

 .المصطفجه) 4

 .الخضعان: رئيسهم عويضه االخضع: الفرجة. د

 .الفلته
 .آل مشيط

 .السمران
 .آل سباح

 .آل رماح

 .الهطالن
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وهؤالء هم الجذم الثاني من قبائل الجالس وقد مر بنا الكالم عن الجذم األول وهم ) من ضنا مسلم: (ف المحل-2
 : وفرق المحلف هم. والمحلف تعود الى سورية وتتردد بين الجوف والشام. الرولة

  االشاجعة-1

فاقوا من قبلهم، . متزايدةمن عنزة آبيرهم ابن معجل، ذو حمية زائدة وهمم "وردوا في عشائر العرب بلفظ اشايعة 
رئيسهم فرحان بن معجل وهو رئيس . اه المعجل"واآتسب المتأسي بهم من فضلهم وهم ستمائة فارس والف سقماني

 .الكل

 .رئيسهم آضكاض البلعاسي. البالعيس

 .رئيسهم فهد الحمادي. المهيوب

 .رئيسهم هالل الكوسان. البدور

  العبد اهللا-2

ومنهم عبد اهللا بالتخفيف عددهم ثالثمائة خيال : "ؤالء جاء عنهم في عشائر العربوه. رئيسهم عافت بن مجيد
 اه "وخمسمائة سقماني، وفيهم الشجاعة ما لم يدرك مقابلته بتع وال بضع االستطاعة

 . السوالمة-3

ف من عنزة من قبيلة الدريعي المشهور وهم خمسمائة خيال وال: "وفي عشائر العرب. رئيسهم عافت بن جندل
 اه " سقماني

 الوهب

وهذه قبيلة آبرى من ضنا مسلم وتسمى بهذا االسم، وتعرف اآلن بولد علي فاشتهرت بأحد فروعها ويقال ان الوهب 
من األسلم من شمر وهم الفريق الثاني من ضنا مسلم ولعل نسبهم الى شمر نبز واال فعند التفريع قد تعين مكانهم بين 

 في خيبر يضعون فيها عبيدهم وفالحيهم وهم أهل بادية يتبعون المراعي والكأل قبائل عنزة امالآهم وبساتينهم
ومن ) الوجه(وسكناهم من الحجر الى تيماء ومن خيبر الى اطراف حايل وهم بين الجوف والشام ويكتالون من بلد 

 .الملحوظ ان نسيان الصلة ساق الى القول بهذا

ومنهم آل فاضل، ذوو البراز والتناضل وهؤالء هم : " التطوالت قالوجاء في عشائر العرب ما يميط اللثام عن هذه
، القول فيهم انهم الحق اذا حصحص، والبرق اذا بصبص واألساة للمضيوم، )الحسنه(حكان عنزة سابقًا ويعرفون ب

يض والمواساة للمظلوم، وعدهم صادق، وسهمهم راشق، تنوب قلوبهم عن الدروع، اذا لبسوها بيوم مروع، وأما ف
أياديهم ببواديهم فال تقاومه الجون الغوادي، وال يدرك حصره حاضر وال بادي، قد شمل اال آم، والعرب 

 .وآفاهم فخرًا ان ابن سعود ملك نجد والحجاز منهم) 1(اه."والعجم

ن رئيسهم طراد ب. الحسنة: رؤساؤهم طراد ابن ملحم وابن يعيش وسلطان الفجير وهم:  المنابهة-1: وفروع الوهب
 .ملحم، ومن رؤساؤهم عبد اهللا بن فاضل ابن ملحم ومن هؤالء فاضل ورد ذآره في وقائع العراق آما تقدم

وهذا يدل . رئيسهم ابن يعيش والمعروف ان ابن سعود منهم وبعض النسابة يعدون المصاليخ من الحسنة. المصاليخ
 .على ان الفرع استقل بتسميته الخاصة ويقيمون اليوم في الجوف

  سعودآل
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آانت نجد قبائل متفرقة، وامارات صغيرة نستطيع ان نقول آل بلدة مستقلة بادارتها وامارتها آما ان آل عشيرة 
منفصلة عن غيرها، وال تكاد توجد امارة عشائرية متكونة من قبائل عديدة تستطيع أن تؤسس امارة ذات شأن وسيادة 

بها االمن مفقود، والسلب والنهب من أعظم وسائل ارتزاق ومن ثم نرى الفوضى ضاربة أطنا.. على جزيرة العرب
األهلين ومدار عيشتهم حتى قيض اهللا لنجد ان تكون ادارتها موحدة، وسلطتها تابعة لتلك االدارة، وأساسها التوفيق بين 

 وافق هوى المطالب السياسية، واألغراض الدينية الصحيحة فكانت نتيجة هذه األلفة ان سادت الطمأنينة، وصادفت ما
 .في النفوس، بل رغبة أآيدة، وميًال تامًا واذعانًا من الجميع

دعوة قوية من عالم مجاهد، وفاضل حريص على التمسك بالشرع هو محمد ابن عبد الوهاب، ومناصرة من حاآم 
ارًا هائًال ومن جراء هذه المناصرة، وتلك الدعوة إن ذاعت في األطراف وانتشرت إنتش. قرية ضعيفة، وبلدة مستكينة

. حتى قبضت على السلطة، توسع النطاق، ونجحت الدعوة فتكونت قوة هائلة لم تلبث أن سيطرت على انحاء عديدة
وفي آل أدوارها حافظت على هذا االتصال بين الحكومة في عدلها، والدين في بث تعاليمه وتربيته الصحيحة فكان له 

 .شأنه، وذاع صيته في الخافقين

التوحيد، والسمع (حكمة تلخص في اذاعة أساسات الدين اإلسالمي وعقائده القويمة وإن يلتزم القوم دعوة بسيطة، م
ادارتها صارمة في أحكام الشريعة ال تقبل " واسمعوا وأطيعوا"...ورآنها بعد اتباع العقيدة التوحيدية آية ) والطاعة

قام آل سعود بهذه .  إال مطالب محدودة وسهلة ومتينةتهاونًا في حسن ادارة الشريعة في امة أمية ال تستطيع أن تعلم
قبيلة من قبائل وهب ) ولد علي(اإلدارة وهم من قبيلة المساليخ، وتلفظ المصاليخ من ولد علي، أو بالتعبير الصحيح ان 

ا مكانتها وشاع اطالقها على الكل بما فيهم المنابهة وولد علي ومنهم المساليخ ووقائع آل سعود في العراق آثيرة وله
من التدقيق والتثبيت ال مجال لبسطها هنا وانما نكتفي ببيان قبيلتهم وطريق انتسابهم الى قبائل عنزة المشهورة لتعيين 
الصلة وآان خروجهم من الوضع العشائري بعيد العهد وامارتهم مدنية تبتدئ من أوائل القرن الثاني عشر، ولم تنل 

ئل القرن الثالث عشر وقد رأوا شدة ورخاء، وال زالوا مثابرين على خطتهم األولى سعتها وآمالها إال في أواخره وأوا
خصوصًا وقد رأوا فيها النجاح آله، وعلموا أن الخذالن في التهاون بهذا المبدأ القويم المبدأ اإلسالمي الصحيح ذلك ما 

ة العثمانية، ومن آل رشيد ومن وآانت قد حدثت معارضات شديدة من الحكوم.. مكنهم في األرض وجعلهم الوارثين
غيرهم من االمارات العشائرية التي ال تصلح للحكم فلم تنجح هذه آلها بل آان حظها الخذالن، والغرض نجاح 

. والموضوع عشائري ال يحتمل التفصيل. الجزيرة وسيادتها وقد تم لهذه االمارة الحكم على تمام نجد والحجاز وعسير
ند حاالتها العشائرية وانما حصلت على امارات في الحقيقة أقوى مما نالته االمارات هذا وقبائل عنزة ال تقف ع

 .ولنرجع الى باقي فروع المنابهة. األخرى

 .رئيسهم سلطان الفجير). الفقره(الفكره 

 .تبع الفكير. رئيسهم خميس الخمعلي. الخماعله

 .الصكره
 .رئيسهم ابن رويق. حجاج

  ولد علي-2

شيخهم دوخي : "وجاء في عشائر العرب عنهم ما نصه. سمير ومحمد االيده وسلطان الطياررؤساؤهم عناد بن 
 .رئيسهم عناد بن سمير. العويفات) 1(اه."وهؤالء يحملون الحاج، ولهم صّر من الدولة العليه معينًا آل سنة.. السمير

 .رئيسهم هويدي بن خليل. الطلوح

م أفخاذ مستقلة وانما يجعلهم من الطلوح وأصلهم منهم وموجودون في رئيسهم ابن سعده ومنهم من ال يعده. الرهوب
 .حرب مع انهم من هذه القبيلة

 .رئيسهم الكعيط بن حييف. الدمجان
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 .رئيسهم ابن دويهيس. الحماميد

 .رئيسهم أبو خشبة. الجذالمه

 .رئيسهم سلطان الطيار والمريخي. المشاذجه

 .رئيسهم ابن ضويحي. جباره

 .سهم الطويلعيرئي. الطوالعه

  االيده-3

 .الشمالن: رئيسهم محمد بن فرحان االيده وهو الرئيس العام. وهؤالء قرب المدينة المنورة

 
 .الجريده
 .العبادله

 ." االيدى ومنهم الشمالن الجميع اربعة آالف سقماني وسبعمائة خيال: "قال في عشائر العرب

 عوارف قبائل عنزة

 . المهيدابن زرعه من: في قبائل بشر. أ

 ).المقلدات(ويقال لهذه المكلدات . ابن هيازع من الحبالن؛ ويرى آافة الدعاوي ما عدا حقوق النساء، وقضايا الخيل

 ).الدهامشة(ابن جلعود من الجالعيد 

 .وهذا يرى المقلدات). السلقة(السحالي من المطارفة من السلكه 

 .ابن عيده من الرسالين من السبعة

 .ةمن الزبن. الجعيب

 .جندل من السوالمة. الطيار: في قبائل مسلم. ب

 ).الكواآبه(من الكواجبه ) آويكب(عسكر ابن آويجب . ابن معجل

 .رئيس المهنا. آميان ابن دغمي

. موينع .رئيس النصير

 .بشيتان بن بنيه

 .رئيس الفرجة. عويضة االخضع

 .ليلى المجارمي
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 . من رؤساؤهمواآلن مونس وشاجي. من الرولة) القعقاع(الكعكاع 

 .ليس لقبائل عنزة نخوة عامة وانما هم متفرقون في المنازل لكثرتهم ومتباعدون اال اذا مست الحاجة: ملحوظات

وال تزال تعد بعض قبائل او تعتبر جموعًا وعلى هذا جرى تقسيمهم الى جموع اشبه . الجمع عندهم الف محارب
.. ويجب ان يقود االلف ايام الحروب بينهم) عجيد(، أو آما يقولون )العقيد(بالجيوش وقوادها فكل جمع له قائد يسمى 

من اختبارات آثيرة نتيقن ان التفريعات صحيحة اجماًال والتدخالت بين الفروع . وال فرق بين الف فارس أو محارب
ؤخر أو تنسى مما أما األنساب لألشخاص وتسلسلها فال يعول علي المحفوظات فيها وانما نرى الحافظة تقدم أو ت. قليلة

جعلنا بعد امتحانات عديدة واختبارات آثيرة ال نقطع فيها من ناحية تعداد األسماء وغالبها مبني على اعتبار آل فرع 
جدا وآل عدة فروع اوالد لمن هو أعلى وهكذا مع اننا نعلم انه ال يشترط ان يكون الفرع مشتقًا من أصله رأسًا أو 

وعلى آل حال ان هذه الفروع .. دود المحفوظين نرى قلة في األجداد مع طول الزمانومن تعداد الج. لوسائط آثيرة
 ..أسماء لمن اشتهر من جذم سابق وأصلهم أشخاص فصاروا أسماء فروع

محروت الهذال شيخ مشايخ عنزة في العراق هو ابن فهد بن عبد المحسن بن الحميدي بن عبد اهللا بن هذال بن عدينان 
وقد ذآرنا . ه بن حبالن وهذا هو الذي ينتسب اليه جمع الحبالن من جمعه من الجبل من العماراتبن جعيثين بن جمع

والمحفوظ عنهم انهم جاؤا الى العراق في زمن الحميدي وأقاربه من آل هذال . في أصل التاريخ وقائعهم في العراق
وهو (عبد اهللا اآلخر ويقال لفخذه آل عبد اهللا وقبلهم آان قد ذهب الى سورية عبد اهللا من ابناء عمهم ويجتمع معهم في 

ومن ثم تمكنوا في سورية والعراق وهم حديثو عهد بالنزوح الى العراق واآلن يعزون السبب في نزوحهم الى ) األول
 ..وال محل هنا الستقصاء اخبارهم.. ابن مسعود وخالفهم معه

 .هذه لوحة في عمود آل هذال والفروع المتصلة بهم

 الضفير

ن أشهر قبائل نجد والعراق، والقسم الكبير منها يتجول في الجانب الغربي من الفرات بين الزبير وانحاء السماوة، م
ولها مكانتها المعروفة، ومضى لها دور ال يستهان به أيام ورودها العراق في أول القرن الثالث عشر الهجري، جاءت 

ي النسب والجد، وهم في األصل على آيانها، والتزام الوفاق بما من نجد الى العراق، يشملها هذا االسم مع تباين ف
، متألفة من عدة )قبيلة المجمع(ومثلها عندنا . يعود لها من بسط سطوتها بحيث صارت قوة آبيرة يخشى صولتها

ال بعض منها واليوم ال تزال الضفير تعد من القبائل البدوية المعروفة وان آان قد م. قبائل، أو فروع من قبائل متعددة
 ..الى األرياف

ولما آان لفظه عاميًا فال يعول على تلفظه في ضبط الكلمة دون تنبيه . آتب صاحب عنوان المجد الضفير بالظاء
ونرى في هذه األيام ان قد جاء ذآرها في آتب حديثة أخرى بالظاء أيضًا متابعة في عنوان المجد والتضافر والتساند 

 .القبيلة بالضادالمعروف عنهم يؤيد آتابة 

وجاء في القلقشندي عن هذه القبيلة انها تحت أمرة آل فضل من طيء، وعدهم الحمداني من عرب برية الحجاز من 
أحالف آل فضل والمعنى واحد وال يعرف بالتحقيق تاريخ هذا التضافر والتساند، وان المدونات التاريخية لم تعين ذلك 

ومن . ل األلفة الطويلة والتماسك القديم أدى الى أن يكونوا قبيلة واحدةوعلى آ. ولم تكشف ما يرفع اللبس عنه
.. المقطوع به ان آل قسم من قبائلها يرجع الى اصله المنسوب اليه والمحفوظ عنده وآذا المعروف عند المجاورين

 من جهة انهم وان تشتت اآلراء في اصل نسبهم ناجم من اختالف فروعهم وعدم التمكن من ارجاعها الى اصل واحد
 ..متألفون من قبائل متعددة، وآان األولى ان يعين آل فرع وما يمت اليه من قبيلة معروفة

الضفير -من عشائر نجد-ومنهم : "وقد ذآرهم مؤرخون عديدون وجاء عنهم في عشائر العرب للبسام ما نصه
الى ملك، يحمون نزيلهم، ويضفون المشهورون، والكماة المذآورون ذوو التقلب آتقلب الفلك، والتنقل من ملك 

اه ولم تكن عالقة سابقة .."جميلهم، حمدهم سائر، وفخرهم شاهر، وفضائلهم ال تحصى، ومحامدهم ال تستقصى
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فان صح ما ذآره آانوا عرانين، اباة الضيم، فقد . وسمعت ممن أثق به انهم من بني سليم: "وقال في مطالع السعود
آان يقال اذا آنت من تميم ففاخر بحنظلة، وآاثر بسعد، وحارب بعمرو، واذا آنت من قيس ففاخر بغطفان، وآاثر 

من أعظم عشائر العراق وهم قبائل آثيرة يبلغون ثالثين ألفًا فأآثر ومنهم : "اه وقال الحيدري" وحارب بسليمبهوازن
ومن هذا نعلم درجة قربى بعض اقسامهم . اه"بنو حسين من األشراف ومنزلهم في منازل المنتفك بين نجد والبصرة

وال يبعد ان . وعدد فروعها) شرقي األردن(ا صاحب الى عدوان التي تدعى انها من الضفير وهي قبيلة معروفة ذآره
يتجول هؤالء الضفير في طول الجزيرة وعرضها، وان يترآوا قسمًا منهم في مواطن نائية، والظاهر ان بعض فروع 

 .وعدوان هذه من القبائل القيسية ذآرها في آتاب عنوان المجد في تاريخ نجد. عدوان عاشت مع الضفير

تجول وتنقل مستمرين فقد نراهم في انحاء البصرة مرة، آما نشاهدهم في أطراف سنجار أخرى، وحياتهم غالبها في 
 ...وهكذا في شرقي األردن وفي الحجاز ونجد

وال مجال هنا لذآر وقائعهم قبل ورودهم العراق وعالقاتهم وحوادثهم بالشرفاء في الحجاز وبابن سعود، أو ما جرى 
 . فهذا يطول بنا آثيرًا، ووقائعها عديدة-ني خالد في أنحاء االحساء من حروب مع أمراء آل حميد من ب

م وآان رئيسهم آنئذ سالمة ابن مرشد بن سويط وهكذا لم يخلوا 1697-ه1108آانت لهم واقعة مع الفضول في سنة 
ثلة تقريبًا وآلها متما) عنوان المجد في تاريخ نجد(في وقت من غزو وحرب وآل وقائعهم قبائلية ذآر غالبها صاحب 

 ...في وضعها وشكلها

وهو مذآور في تاريخ العراق ويهمنا ان ... وتفصيل وقائعهم في العراق من حين ورودهم اليه آان له قيمة خاصة
وذلك انه آانت قبائل الضفير آسائر القبائل . نقول هنا ان نزوحهم آان بسبب وقائعهم مع آل سعود آما مرت االشارة

ولما تأسست حكومة آل سعود في نجد انقادت لها ولم تقدر على .. ن ارادت، وتحالف، وتتجولمستقلة بنفسها تغزو م
 .م1805-ه1219وآان سعود امير نجد قد قصد الشمال في ذي القعدة لسنة ... مقاومتها فاذعنت بالطاعة

الدوشان، وقتل من وآان قبيل ذلك قد حدث بين قبيلة مطير والضفير بعض القتال فقتل من مطير احد رؤساؤها من 
فارسل اليهم سعود وهو في الدرعية ) ومن فروعهم العفنان فخذ يسمى باسمه(الضفير مسلط بن الشابوش بن عفنان 

فلما سار سعود في هذه الغزوة اجتاز بقبائل . فاصلح بينهم وآف بعضهم عن بعض وتوعد من اعتدى منهم على اآلخر
ماء المعروف فامرهم ان ينفروا معه غزاة فنفر معه شرذمة رئيسهم ال) لينه(الضفير وهم في الدهنا، من جهة 

فقال انهم عصوني وهم يريدون المسير . فاستقل سعود غزوهم فانتهر الشابوش وغضب عليه. الشابوش ابن عفنان
 وآان سعود شرب من لينة ومال منها يريدالعراق فحرف الجيوش اليهم وشن عليهم الغارة وأمر فيهم. لقتال مطير

بالقتل والنهب، ثم بعد ذلك اعتق غالبهم من القتل وقتل من عامة الضفير قتلى آثيرة من آل قبيلة واخذ جميع اموالهم 
فمنهم من ... ولم ينج منهم اال الشريد من اقاصيهم وتفرقوا. من االبل والخيل والغنم والسالح والحلل واالمتاع واالزواد

 .زيرة بين النهرين، وبعضهم هلكوا في نجدهرب الى المنتفق، ومنهم من فّر الى ج

هذا وآان قد حدث من عربان الضفير حوادث أخرى عديدة علمها األمير سعود منهم تضييع بعض فرائض الدين، 
وايواء المحدثين وتوهيلهم واضافتهم واتاهم غزو من قبائل الشمال فأغاروا على نجد واجتازوا بالضفير فاضافوهم، 

 ... منهم يغزون مع أعدائه على قبائلهموذآر لسعود ان ناسًا

آل هذا آان منهم وعلمه سعود، وان الحادث األخير قّوى الشيهة فيهم، وجعله يقطع في صحة ما نسب اليهم فكان ما 
وبعد أن جاءوا الى العراق ضبطت وقائعهم، . ه1219وهذا سبب نزوحهم الى العراق في هذه السنة وهي سنة ... آان

 ..مع الحكومةوعرفت حوادثهم 

آان غزو منهم برياسة روخي بن خالف السعدي الضفيري، ) م1806-ه1220(ومن وقائعهم في العراق انهم في سنة 
وأآثر هذا الغزو منهم ومن . وراشد بن فهد بن عبد اهللا السليمان ابن سويط، ومناع الضويحي رؤساء الضفير

رب الحفر فصادفتهم سرية من جيش سعود فاستأصلتهم في الباطن ق) فليج(رؤساؤهم وهم في الموضع المعروف ب
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م حدثت للضفير وعنزة حادثة مع شمر وأمّد الوزير سليمان باشا قبيلة شمر ولكن انتصر 1810-ه1224وفي سنة 
لحاج طالب آهية في تاريخ وقال المؤرخ الشهير سليمان فائق ابن ا... الضفير وعنزة على شمر وعلى الجيوش

هذه القبيلة من القبائل النجدية العظمى، أرادت أال تنقاد الى آل : "المماليك عن هذه القبيلة بعد ورودها العراق ما نصه
سعود بأداء الزآاة عن أنعامها، وأال يسيطر عليها أحد فيما ترتكبه من الجرائر والمفاسد ففروا من سلطة الوهابيين 

 ...لخطة العراقيةوجاءوا الى ا

وقد شوقهم على المجيء أمراء المنتفق آسائر من تمكنوا من جلبه لجانبهم بقصد التقليل من سورة الوهابيين وتقوية 
جهتهم واعزازها بأمثال هؤالء مبدين لوالة بغداد صالح ذلك وأنهم قاموا بخدمة مهمة في تزييد قوتهم ومكنتهم 

 ...واعتزاز عشائرهم

نوه للوزراء والحال ان هؤالء انما رحبوا بهم وقبلوا دخالتهم ألغراض أخرى غير هذه وذلك أنهم أظهروا ذلك وحّس
أضمروا أيضًا أن يستخدموهم على حكومة بغداد فأّمنوا صولة الوهابيين في الظاهر وعادية الوزراء في الباطن إال أن 

...! ولذا نالوا آل اعزاز وتكريم لما قاموا به..  جلىالوزراء لم يطلعوا على هذه الجهة فعّدوا ذلك منهم مفخرة، وخدمة
 .وبذلك فتحوا بابًا جديدًا من الغوائل وهي غائلة الضفير

آانت هذه القبيلة قد مضت الى أورفة، وان الوزير سليمان باشا عزم على التنكيل بها ولكنه عاد بالخيبة ولم ينل 
حدود إيالة بغداد وتدخله في شؤون إيالة أخرى دون استيذان من مطلوبه بل ان هذه الحرآة منه بفيلق عظيم وتجاوزه 

اه وعلى آل حال ان تاريخ نزوح هذه القبيلة الى العراق قد عرف بالوجه ..."حكومته مما أسخط عليه رجال الدولة
ذه إال أن مؤرخها سليمان فائق تحامل على أوضاع ه. المشروح وتعين بصورة واضحة، وال يخلو من بعض المقدمات

القبيلة، واتصالها بأمراء المنتفق من جهة أطراد الوقائع، ومن حدوث وقائع مستقلة قد فسرها تفسيرًا ال يحلم به 
 ...البدوي، والحالة الراهنة هي التي تدعو، والتفسير حدث بعد الوقوع ال بالوجة المنوي أو المتفق عليه

 هذه القبيلة ال ترغب أن تحافظ على نظام بل من مصلحتها وقائعهم معروفة، ومدونة في تاريخ العراق، والملحوظ ان
أن تشوش آما يفهم من تاريخها الى عهد آل سعود، ولما قضى هؤالء على عوائد آثيرة آلها حرب وغزو مالوا الى 

 ..العراق

صواب أن نسب وال.. وهذه القبيلة تتألف من فروع آل منها ينتسب الى قبيلة ذلك ما دعا أن تضطرب آلمة النسابة فيهم
آل فرق معروف ومعترف به والنبز ال يعول عليه، وإنما يذآر آحادث أدبي آما ينقل عن جرير وغيره في 

 ...مهاجاتهم

وهؤالء يعّدون فروعًا آثيرة وآل منها ينتسب الى قبيلة والتسمية بالبطون توضح هذه الفكرة .  البطون-1: وفرقهم
، وهو بمقام )المنهى(  الجزيرة عند الخالف في قضاء، وهو المعروف بوهذا تنقاد له عشائر. البويت: وأشهرها

 .عندنا، وقوله الفصل، وال يرد له قضاء) محكمة التمييز(

 .رئيسهم مسعود بن مرشد. بنو حسين

وهؤالء مع البطن السابق يدعون أنهم من الشرفاء، وعالقاتهم التاريخية تؤيد دعواهم، وفي النص المنقول عن 
 ).أوالد حسن(وهم أعرف بنسبهم ونخوتهم . ا يحقق هذهالحيدري م

 : ومن رؤساؤهم ابن خالف من فرقة الضفير القائل.آل سعيد

 ان سلت عنا يا سويطي آحاطين   بـجـدين حنا وعبده والهيازع
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 .رئيسهم عبد الرزاق بن خالف. الخضور: وآان رؤساؤهم حماد المديهم ومحسن بن خالف وثوات بن خالف

 .رئيسهم اللحيس. نالعجالي

 .بنو خالد

 .رئيسهم ابن جريد). آل جثير(آل آثير 

 .يدعون انهم من عنزة. الطلوح

 ...الرياسة آانت من القديم فيهم وهم من آل ضويحي. السويط

ومن رؤسائهم المعروفين قديمًا فيصل بن سهيل السويط، وسالمة، ومسلط ابن الشابوش بن عفنان وآخرون ذآرهم 
صحيحه سويط ورئيسهم اليوم جدعان السويطي وعجمي الحمود ) صويط(المجد في تاريخ نجد بلفظ صاحب عنوان 

 .وال صحة للنبز القائل بأنهم من الصلبة). خيال الكروه سويطي(السويط ونخوتهم 

 .السلطان

 .آل مذعر

 .الحولة
 .البطاح
 .العفنان

 .وهؤالء آانت الرياسة فيهم، ومنهم آل سويط. الضويحي

 .يدعون أنهم من شمر. الرسمي

 .وهؤالء من القبائل القيسية. عدوان

. ومنها أيام دجيني بن سعدون با ذراع. وهؤالء قديمون جدًا ونخوتهم أخوة سلمة ووقائعهم مع عنزة آثيرة.  الصمدة-2
 .رئيسهم نحيطر العصاب. يدعون انهم من قحطان. آل عريف: ورئيسهم لزام بن ظاهر با ذراع وفروعهم

 ).خيال الصبحه طماح(ونخوتهم . رئيسهم محمد بن عفيصان. يدعون انهم من سبيع. سمالجوا

 .النفيسان
 .رئيسهم طميش البريكي. يدعون انهم من تميم، ويقال لهم المعاليم. آل معلم

 .رئيسهم محمد بن عفيصان أيضًا. يدعون انهم من عنزة. المسامير

 .رئيسهم منوخ بن آحيصان. العسكر

 .رئيسهم محمد الهكيش. العلجانات

وهم رؤساء الصمدة . آنخوة سائر الصمدة ويتصلون بشمر) أخوة سلمه(يدعون أنهم من قحطان، نخوتهم . الذرعان
ورئيسهم لزام بن ظاهر با ذراع وال صحة للقول بأنهم من العبيد الزنوج، وإنما ذلك ناشئ عن ). آل با ذراع(

 : ا ذراع هو القائلغضاضة ونبز بين القبائل فال يعول عليه وب
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 عاشـت يمـينـك يولــد   شوايعك جتنا من بـعـيد
 هذي مـراآـيل الـولـد   ما يضرب اال بـالـوريد
 يابا الخال ذرب جـوابـك   يا شين مـحـنـا عـبـيد

 حنا دراآم مـن شـمـال  )2(يوم انت بالرآعي تصيد  

ذا ما يقال ان السويطي سأل با ذراع من أين مهب الريح يعرض قال ذلك لما أن سمع السويطي يتهمه بأنه عبد، ومن ه
 وقال با ذراع ...! من مسكت: بأن أصله صلبي فأجابه

 ابو عجاجه وش بالك
  صارت براسك رابعه
 ست أآوان مطبكـات
 وبعد عليك السابـعـه

نشاطها وقوة تجولها، وهي في ومن راجع تاريخ هذه القبيلة ووقائعها مع الحكومة ومع القبائل األخرى علم درجة 
آابدت وجالدت لتعيش عيشة راضية فلم تفلح، وال تزال في عناء ... أوضاعها القبائلية من أذآى العرب وأنشطهم

لم يطب لها القرار في موطن، وال تزال على بداوتها إال قليًال وشهرتها في الكرم والشجاعة واإلباء ... وضعف
 .معروفة

 قبيلة حرب

ة أصل مواطنها الحجاز ونجد، وفي األيام األخيرة بسبب واقعة آل سعود في الحجاز مال قسم منها الى هذه القبيل
العراق؛ وصارت تسكن الشامية قرب االخيضر بين األبّيض في انحاء الحجرة وبين عين التمر، وغالب الفرق 

 هذه لم تتمكن في العراق، رأيت متوزعة في القسمين آما أن الرؤساء منهم في العراق، ومنهم في الحجاز ولكن
رئيسها مرتين وجرت محادثات معه آثيرة حول قبيلتهم وهو الذي بين لي فروعها، وآنت سألته عن بعض عوائد 
القبيلة، وآان صريحًا في لهجته آسائر البدو، ولما قلت له عن الحشم من جراء انتهاك حرمة امرأة قال ليس لدينا 

طع أن يعلل قتل المرأة المعتدى على عفافها وذآر انه لم يقع شيء ولم ير حادثًا من هذا سوى القتل لالثنين، ولم يست
ولم يكن طاعنًا في السن، وروح البداوة ظاهر فيه، والخشونة غالبة شأن من لم يألف المدن ورقة أهليها، أو ... النوع

 األيام عودتها الى مواطنها األصلية في قضت هذه القبيلة بضع سنوات وقد سمعت في هذه...! مراعاة آداب معاشرتها
الحجاز وسكناها هناك فلم يطب لها المقام في العراق، ولم أقف على األسباب التي دعت الى العودة مع حسن الريف 

...! دون غزو ونهب... وآثرة النعيم، فال لوم عليهم، والبدو عندنا لم يألفوا حياة الريف، وما يتعلق بها من زراعة
 القبيلة على ما علمته من رئيسهم من القبائل العدنانية أخت عنز ابن وائل، وتقول ان جدها معاز بن وائل وأصل هذه
وهذا لم يعرف في آتب األنساب، وفي آتاب قلب الجزيرة ان اآثرها من العدنانية وهي مجموعة . ومنه تكّونت

. ولم يزد علي ذلك" قبيلة في الحجاز"لعروس وفي تاج ا. أحالف يدخل فيها آثير من العناصر المتباعدة في النسب
بني حرب من بكر ابن وائل من "وآل هذا ال يبرد غلة إال أن حفظ القبيلة يؤيده ما جاء في القلقشندي في أنسابه من أن 

 .الجد الذي يدعون االنتساب اليه) معاز(ولكن لم يعرف اسم " العدنانية

 .م بندر بن سلطان الفرم، ورئيسهم في الحجاز محسن الفرموالرؤساء منهم، رئيسه.  بنو علي-1: وفرقها

 .الكراشيف: ومنهم الفرم وولد مرير. الجبور: وهؤالء يتفرعون الى

 .اللهامق
 .الدواغره
 .المشارطة
 .الكلخه
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 .الطرفا) 2

) 3 .العبدة

 .نامي بن طريف: وارف بني عليوع

 .مجول بن دهيم

 .مطلك بن غنام

 .صحن بن خربوش

 .هايف بن جبر

: العطور: وهؤالء يتفرعون الى الفروع التالية. وهو عارفة أيضًا. ورئيسهم هندي بن ناهس الذويبي:  بنو عمرو-2
 .الربعة. الذوية

 .الطرمسان
 .الحوامضة
 .المواعزة

 .الشعب. ب

 .البيضان. ج

 . الفيادين.د

. ه .البدارين

 .مبارك بن مسلط: وعوارفهم

 .ناصر بن حمدان

 .مسلط بن متروك

رئيسهم . مزينة: ومن عوارفهم برك بن هادي ويتفرعون الى. وهو عارفة أيضًا. رئيسهم حجاب بخيت:  بنو سالم-3
 .سلطان بن هادي

 .آل مسعود

 .آل عريمان
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 .الحضنان
 .المشارية
 .الهواملة

 .الجمال: ولد عال. ب

 .الغربان
 .الحنانية

 .األحامده: ولد محمد. ج

 .الزغيبات
 .ولد سليم. د

 .الحماد: وفروعهم. وهو عارفة أيضًا. رئيسهم دعار بن حماد ويسمى الحماد:  الفرده-4

 .الهضان
 .الفريد
 .النومان
 .الدواميك
 .الخليفة

 .مخلف بن هديب: ومن عوارفهم

 .مطلك بن رشيدان

 .عجب أبو العشائر

 .رئيسهم ابن مطلح:  مخلف-5

 .سويد: وهو من العوارف. رئيسهم سعيد الذجري:  عوف-6

 .السهليه
 .اللهابه

 .الصفران
 .الكنادرة

 .رئيسهم وعارفتهم رباح بن غليفيس:  البدرين-7

 .المضيخ: رئيسهم وعارفتهم دعار بن سعده، ومن عوارفهم ماجد:  الوهوب-8

 .العويض
 .الخلصه
 .الشراذين
 .نالمضحا

 
وهم اآلن عادوا الى مواطنهم ولم . هذا ما علمناه من الرئيس وأضفنا إليه بعض التفريعات التي في قلب جزيرة العرب

يكن في االمكان التحقيق منهم رأسًا عما جاء في نقول قلب الجزيرة، أو التوسع في موضوعها وقد أثبت ما علمته من 
 ...موطنهوسوف أوضح عرفهم آما علمته منه في . الرئيس
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 صليب أو الصلبة

وهم بدو ). صليب(أي القحطانية وتلفظ ) آل(، والمشهود أنها من )القبائل المتحيرة(هذه القبائل نستطيع ان نعدها من 
يترددون الى انحاء العراق في آل سنة وال يفترقون عن سائر البدو اال من جهة انهم يتعاطون امورًا في نظر العرب 

فيرتزقون منها في المدن وال ). الطشة(اتية يصنعونها، ونساؤهم يطرقن بالحصا ويقال له عندهم خسيسة آبيع ادوية نب
وال يحملون . يأتيهم مريض إال ويقولون له عندنا الشفاء وانه يكون بكذا وآذا بصورة مقطوع بها ال يتردد الواحد منهم

 .ء مختلفة فال يستطيعون أن يعيشوا آتلة آبيرةوهم منتشرون في انحا.. السالح للحرب والمناجزة أو الغزو والنهب

وهم أعرف . وأصلهم بدو قد قضت عليهم الحروب في أبعد األزمان فانقرضوا وبقوا متفرقين فهم بقاياهم المنتشرة
فكم أنقذوا من الهالك تائهًا آاد يقضي عليه العطش والجوع . والمياه األخرى) اآلبار(بالقيعان وأدرى بمواطن الماء 

 ...صحراء بعيدة المدى، ال يدرك لها ساحل وال يعرف لها نهاية طبعًا بالنظر لوسائط النقل المعروفةفي 

والعرب ال تعترف . ونرى العرب يعدون من أظلم الظلم التجاوز عليهم وال يتصور أن يغدروا بتائه ضل الطريق
ن في النسب ولكنهم نسي أصلهم أو أخفوه أي من العريقي) صبه، صليبه(ولكنهم أنفسهم يعتقدون أنهم . بسمو نسبهم

 ...ألمر سياسي أو حربي لحقهم وآتموا نسبهم حتى عن أوالدهم فبقي مجهوًال

فال عالقة لهم بالصليبيين وال باليونان، ... وما قاله بعض الكتاب من أنهم من الصليبيين فهذا من أبعد األمور وأغربها
ومعرفتهم بالحيوانات . رى وال نجد في لغتهم ما يؤيد فكرة الصليبيينفهم منقطعون عن األمم األخ... أو الرومان

 ...الوحشية والنباتات لألدوية ما يمنع عدهم من الصليبيين

وإذا آانوا اقتبسوا بعض األلفاظ من أهل المدن مع أننا ال نرى منها شيئًا بسبب المراجعة فهذا ال يدل على صلة سابقة 
نهم أنفسهم ال يعرفون أصلهم فقد نسي بادئ بدء وأخفي عن األوالد وعاشوا بمعزل عن والصحيح أ... أو قرابة بعيدة

وآل فرع من فروعها ينتسب الى قبيلة معروفة وهذا يؤول في أنهم تحت رعايتهم ... العشائر ضاربين في البراري
 .وحمايتهم في ترددهم الى موطن ما

، وفي المقتطف في المجلد الثاني عشر وفي مجلة )صليبية (وقد جاء ذآرهم في دائرة المعارف للبستاني في مادة
 وفيها بيان لبعض أوصافهم إال أن الجميع لم يعينوا أصلهم بوجه الصحة وغاية ما ضربوا عليه 675 ص1المشرق ج

... وتر الصليب ووجود عالقة بينه وبينهم ولم يدعموا ذلك بأي دليل سوى مشابهة اللفظ وموافقة حروفه ال غير
ستدالل بأنهم ليسوا من العرب باستنطاق مالمحهم وبعض خصائصهم البدنية ونحافة جسمهم مما ال يدعمه برهان واإل

في حين إنني رأيت نظمهم بدوية ال تفترق عن عوائد البدو من شمر وعنزة وسائر عشائر ... وال يؤيده أثر خارجي
ومثل . اتصالهم بالعشائر األخرى إال نعاشرة طفيفة ومؤقتةالشامية، ومن عوائدهم المخالفة ما يعين أنها ناشئة من عدم 

هؤالء ما ينقل عن سكان جبل عكاد الذين ال يختلطون بقوم آما نقل العرب عنهم في بداية تدوين اللغة ونقل آالم 
 .العرب من نفس المتكلمين باللغة العربية

نما يقولون أنهم يتعاطون أخس األمور ولم وإ. وأما ما يقال من أن العرب يعتبرونهم غير عرب فهذا غير صحيح
وان الختيار النسب عالقة في نبذهم ... يناوؤا قبيلة وال يغفرون ذمة لضعفهم، ومن جهة أنهم ليس لهم نسب معروف

 .والظاهر ان هذا ليس بصواب. ومنهم من يعدهم من باهلة. آما نبذ العرب باهلة لصفات اختصوا بها

وان التقوالت عن أصلهم عبارة عن اذاعات من النصارى وفي طبعهم .  انكار انهم مسلمونأما ديانتهم فال يسع المرء
وهنا أمر جدير باالنتباه وهو أنهم لم . ألفة لكل أحد فلم ينفروا من أحد ولم يخالفوا امرءًا ولكنهم على وضعهم البدوي

 .ب في أآثر البدو مما عدا اتباع ابن سعوديقوموا بالوجائب الدينية والمراسم والتقاليد الشرعية تمامًا فهذا غال

يطاردون الغزالن والحيوانات الوحشية ومن . وعلى آل حال هم بدو ولكن عيشتهم أخس عيشة فال يزاحمهم فيها أحد
وأآلهم بسيط جدًا فهم ... جلودها يتخذون لباسهم وبيوتهم ويقتنون الحمر الوحشية وسائر الحمر التي ال يقتنيها البدو

 . أآثر من آل العربقنوعون
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ولكنهم يتخذون البارودات في أقدم أشكالها مثل تفكه شيشخان والكرطة وهي . وال صحة للقول بأنهم يتخذون المكيار
 .واليوم أسلحتهم ال تفترق عن سائر البدو. معروفة

كن الكدية غالبة في ول. وهم أعرف بمواقع األمطار ومن أخالقهم أال يسرقوا وال يخادعوا وال يمكروا، يؤدون الدين
 .العفة والطهارة غالبان فيهم. ال يحرم في نظرهم طعام إال المحرمات الشرعية المعروفة. طباعهم

 .وللزوجة عالقة واتصال بزوجها تسير معه حيثما سار، وتعينه في مشاق حياته

ر الطريق أو مالجئ العشائر،  وال يستقرون في مكان يرتادون الكأل البعيد عن مم-جلد الغزال-ويسكنون خيام الجلد 
 ...فال يزاحمون أحدًا

وطّبهم نباتي صرف أي أدوية معمولة من . وليس فيهم خالعة وال سوء أخالق وال ما يجلب األنظار أو يخل باآلداب
) لكهرهذا دواء ا(ويقولون . ولهم حذاقة في صنعها وتكاد تمثل أقدم أزمان الطب عند األمم العريقة في البداوة. النباتات

وهذه صنائع قديمة محفوظة لهم ولسائر العرب والناس يرآنون . ويقومون بأنواع الكّي. أي دواء القهر أي المياسير
 ...اليهم في اآثر األحيان مع وجود أطباء العرب وأطباء المدن

لحديث ويعتقدون ان فكم رأينا من أهل المدن والبادية عندنا من يميلون الى تجاربهم في الطب ويرجحونها على الطب ا
 .مبناها التجارب ويرون ان فيها فائدة

 ...الفتيل وأدوية أخرى للدود: ومن أدوية صليب

والمهم مالحظته ان الباحثين لم ينظروا الى قبائلهم، وفروعهم، وال . وال يختلفون عن سائر البدو في األمور األخرى
 االطالع على حاالتهم الروحية، وال أوردوا اشعارهم، وال الى جماعاتهم مما يعين لدراستهم من جهاتهم البدوية وال

 ...عينوا آدابهم ودرجة عالقتها بآداب البدو

وال نرى اتصاًال بين هذه القبائل لنعد التفريع حقيقيًا فنرجع فيه آل فريق الى من يمت اليه وفي الغالب نجد نخوتهم 
فهم ينغون الى القحطانية أو ما ماثلها، وهي على آل حال ) لآ(اال أنهم يعّدون من ) أوالد غانم(أو ) أوالد صلبي(

وال تزال قبائل قد جهلت ماضيها فال تحفظ أنها قحطانية أو عدنانية .... التي نسي ماضيها) القبائل المتحيرة(تعتبر من 
هم وفي الغالب وقد تحققت من الكثيرين منهم انهم ال يقطعون في معرفة جذم... على ان هذا ال يخرجها عن عروبتها
والملحوظ أن بعضهم شتيت من قبائل منقرضة، ومن قبائل ال تزال باقية ... يرجعون الى فروع من قبائل أخرى

 ...والحوادث دعت بعض أفرادها فعاشوا معهم وصاروا منهم

م لبة وه. ورئيسهم ابن حليس) عيال الصليبي(وهؤالء نخوتهم :  نفس صليب-1: وهذه أشهر فروعهم أو مجموعاتهم
 : يتفرعون الى فروع منها. الصلبة آما يقولون

ويقولون ). أخوة سلمة(ورئيسهم غنيم ابن سريعة ونخوتهم . وهؤالء في الشامية غالبهم مع ابن سعود. الجميل-.1
ترجع الى الجميل من بني حسن ومن جراء االشتراك في النخوة صار يطعن القوم وينبزون الصمدة من الضفير في 

. مضيان: وهم. وهناك نخوات آثيرة تتشابه وبين قبائلها تباعد آبير. الشتراك في النخوة ال يعني دائمًا القربىحين ان ا
 .يدعون انهم من السلقة من عنزة

 .نخوتهم اخوة سلمة. جميل

ورئيسهم حمود الشنوف ونخوتهم عيال غانم ويرجعون الى غانم بن .  آل ماجد في العراق وفي أنحاء الكويت-.2
 .رئيسهم عابد الغوزي ومطير أخوه. في انحاء سنجار. قوم الغوزي. الغوازي: وفروعهم. ليبص

 .رئيسهم ابن خلده. الحريج
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 .نخوتهم أوالد غانم. الغنمي

 .ويدعون انهم من الجواسم من الضفير. الضبيب

 .الكبان
 .نمالن بن حمود العضب. الرويعي

. الهديب: وفروعهم. يسكنون في انحاء الجرباء في سنجار). لهديبا(قوم سعران بن حاني ونخوتهم .  البذاذلة-.3
 .سعران بن حاني

 .المضحى
 .الهرشان

وهم خلفة بالدان ومن اوالده آودر بن بالدان وهؤالء . رئيسهم فرج الفريخات وآانوص بن هذال.  الهزيم-.4
 .بّياتال: وفروعهم. في محل أبعد) عين التمر(وهم في أنحاء شفائه . يجمعون الكل

 .منهم من أوالد غانم. الهزيم

 . ومنهم من يقول يرجعون الى هتيم. ، يرجعون الى رشايده من ذوي رشيد)عيال مسلم(ونخوتهم .  آل مسيلم-.5

 . ورئيسهم مطلك بن طمهور واآلن أخوه علي بن طمهور وهالل بن آطن واآلن أخوه هيجل بن حمدان بن آطن

ومنازلهم . رئيسهم مطير السعود. العويويد: وفروعهم. آربالء والنجف األشرففي الطكطكانه والحدود من أنحاء 
 ...حول الرحبة، واللصفه، والشبجه

 .رئيسهم هيجل بن حمدان. الكطن

 .الهويمل: رئيسهم رواك بن رجعان. العليان

 .الصغير
 .نفس العليان

 .ن محسنرئيسهم ماجد ب. الصبيخان: رئيسهم حبّيب بن عمر). عيال جمعه(الجمعه 

 .رئيسهم عايد بن روضان. الدهام

 .هم الرؤساء. الحديب

 .الوعالن
ودياحين على نخوة ) أوالد عنتر(، في أنحاء السماوة نخوتهم )بتفخيم الالم(رئيسهم خليف الخليوي .  العناترة-.6

 .رئيسهم سعدون بن ناصر. المخاشبه: وفروعهم. بعض فرق مطير

 .فرقة الرؤساء. الخليوي

 .بريم بن برّيم. ةالمحارف
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 .العسابلة
 .الصبح

ورئيسهم فرحان بن آرموش . يرجعون الى أوالد غانم وهؤالء اقرب الى الجوف في حدود لواء آربالء.  البناك-.7
 .الكرموش: وفروعهم. ويتصلون مع الماجد بغانم

 .الحصاة
 .الفرحان

ن الى سعد العشيرة من قحطان، ويقال لهم ويقال انهم أصل آل الصلبة وينتسبو. نخوتهم اخوة سلمة.  السعد-.8
رئيسهم ضبيعان . في أنحاء قضاء سامراء وسنجار. السياالن: وفروعهم. السعدات، وهم خلفة غانم عيال صليب

 .الحنيان
 .رئيسهم مطر الصايد. الحماد

 .في نجد. المعيبي

 .في نجد. العرمان

 .في نجد. النويشي

 .الطرفه
 .العراآيه
 .رئيسهم ابن جراد. في الجزيرة. الحسن

 .خلفة جاسم. الهدالن

 .الكنيصات: ونخوتهم عيال مزيد. المزايدة: يتفرعون الى. وهؤالء يرجعون الى العجمان الى الجبعر:  الخصيالت-.9
 .المبارك
 .رئيسهم عبود الخصيلي ويعرف في العراق باسم سليمان. البريجات

 .السميان
 .الننه

 .الظهران
 .الفرح:  أوالد سليمان وأصلهم والمزايدة أوالد جد واحدونخوتهم. السليمان) 2

 .الحّبور
 .الخميس

 . الصبيحات-.10

 . المالج-.11

 . الهريريات-.12

 . الصريرات-.13

 .الذيبة: وقد أورد في قلب جزيرة العرب بطونهم، وهي. قبيلة أخرى من الصلبه وآثير من قبائلهم ترجع اليها:  هتيم-3
 .الجلدة

 .آل براك
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 .دوامشال
 .الفجاوين

 .الحلسة: ولهؤالء فروع عديدة أشهرها). عيال العود(وهم . الشرارات: والمعروف منهم عندنا

 .الفليحان
 .العزام

 ...ولكل من هذه فروع

 .آل عيسى: وهم عشائر عديدة. رئيسهم معيذف بن خلف. الحازم) 2

 .آل موسى

 .وهؤالء يراجعون الكويت. العوازم) 3

 . قليلوناآلن.  السبوت-3

 .رئيسهم سارع بن المريخي.  الهلّيل-4

 .ذآرهم في قلب جزيرة العرب.  الشيخات-5

 . وهم يرجعون الى عبس. وهؤالء تبع الماجد). ورد في قلب جزيرة العرب آل رويع. ( آل رويعي-6

 ومواطنها في أنحاء ).أوالد عبس(هذه من القبائل المتحيرة وتعد من الصلبة وتعزى الى عبس ونخوتها .  الصليالت-7
 .الكويت والزبير وجهات نجد، ولما آانت بعيدة عن العراق لم نتمكن من تحقيق صحة عزوتها وانتسابها

 .رئيسهم علي بن غافل. الغافل: وهذه أفخاذها

 .رئيسهم معتك بن شعبان. الشعبان

 .رئيسهم الهنيدسي. الهنادسة

 .رئيسهم عبدي الرضيلة. الرضيالت

 .هم حمود الكاموخهرئيس. الكواميخ

 .رئيسهم حنيد المعيتك. المعيتك

 .رئيسهم جويعد. المغامس

 .رئيسهم عبد اهللا. الطواثيب

وعلى آل حال ان الصليب معروفون بمخايلة البرق، وفي التطبيب باستخدام بعض العقاقير النباتية، وعيشتهم بسيطة 
واآلن .  والمفاخرة نظرًا لضعف حالهم وقوة عصبيتهمجدًا، ولم يتطلبوا ما هو معروف عند البدو من الغزو والنهب

وقد عدد صاحب قلب الجزيرة والرؤساء الذين قبلوا . اعتزوا في نجد بقبولهم مذهب السلف وصاروا قوة ال يستهان بها
تغنون ويس... وهم الوحيدون الذين يعيشون على البداوة األولى، ويتمكنون أن يحصلوا على رزقهم منها. العقيدة السلفية

 .بها
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 ) ...ولد الخال(ويقال لهم ... وال يختلفون في الغالب عن سائر البدو إال في بعض الخصال التي يأنف منها العربي

وعند المسيلم . والمهر عندهم تابع للرضا وهو متفاوت جدًا. وعندهم ال تكره المرأة على الزواج، وإنما يؤخذ رضاها
وهو الذي تأخذه ) نميان(وهو الذي يأخذه أهل الزوجة، واآلخر يسمى ) هفيان(منهم المهر بعيران أحدهما يقال له 

أما إذا تزوجها غريب وعلم بذلك ابن عمها ونهى لزمه ان . آان ذلك بناء على موافقة) تطالقوا(وإذ تفاتحوا . وينمو لها
 .وبهذا ال يختلفون عن آثير من القبائل.. يؤدي ما صرف ولو دخل بها

قالت قصيدة في ماجد الدويش آان قد تزوجها، . وهي مزيدية من الخصيالت. دآيس: نسائهموممن اشتهر من 
 : وهذه بعض أبياتها. ويحفظها آثيرون

  يا اهللا يا عايد على آل ديره يرب يا منشيب مزن مصادير
  يا اهللا ما تكره النفس خيره يا والي الدنيا عليك التدابر

  وجدي على اللي جدم بيته حجيره
 اللي تمناه العجاف المعايير

  وليه يماجد تبتن بجبيره وزود على تلطيخكم بالمعايير
 صلبية يا شيخ ماني نحيره وانتم ذبايحكم رآاب المناعير

  وماجد ليارجب الجواد الظهيره تكطعت حيرانها والمخاليل
  خيال مال يردد نشيره وغاد على روس النوازي دعاثير

  ته جبيرهزبن الحصان اللي آطا
 وفكاك بالضيجات زمل الغنادير

 ...وعلى هذه القصيدة أمر أن ال يؤلمها أحد بقول وأسكنها

 : ولهذا آانت تتغزل به

  برك مجنب عنك لو آان له نور

 ال تستخيله ولو ربيعة شفاآه 

  ومن ال يشورك ال تراجيه بالشور

 ومن ال يودك نور عينك فراآه 

 ورانا بشفى واحد من هل الك

 وهو عشكني من ناجلين التفاآه 

   بالكور لعب بكلبي لعبة الغوش

 واوما بي أوماي العصا بالعالآه 

  هو صار لي عوك وانا صرت عوك
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 والكل منا صار شوفه شفاآه 

  عوك الظليم الياتحدر مع الخور

 مخ الكرى يدرج على عظم ساآه 

  خليتني لحدي ولبدي وال ثور

وهذه تعّد من أديبات البادية، شعرها ... ساآه وهذه قصيدة طويلة لم أتمكن من تدوينها آلهاجني خلوّي عاجلينه و
 ...رقيق، وشعورها حي

آان لها ابن عم طلب أن يتزوجها ودعا الحليس ابو رثيعة رئيس الطرفة من السعد في قصيدة ليتدخل في أمره ويسعى 
 : في زواجها قال

 يا حليس ياللي للطراريش تـومـي   يا حاط فوك العصيب االدامي
 يفدونك اللي ما بهم غـير زومـي   تخدمت وجيهـًا بـاألخـدامـي
 أبيك تكصر لي عنان الـعـزومـي   تاخذ بنا يحليس اجـر وثـامـي

     خالف ذا يا راجب فوك آومي
      وملكطات من روك الجهامي

 دافي الحشا وّدك براسه ه تنامـيوعكب العشا وّدك بحضن   تعومي
 وبريم يذبح ببطن هـضـومـي   ومشرع فوك الثـنـايا الـزمـام

 نومـي) البارحة جني على الدا   وأجالب الجنبين مدري عـالمـي
   حكمه وزير ووالي له نـظـامـي من واحد حكمه جما حكـم رومـي

 من واحد يبجي وانا له مـلـوم  
    ومن جادل تسوى ثالث الهجامي

   بي وارمات الجضومي  يحليس ما
  آبار العتارى وافيات الخصامي  

 ومن جامع تجمع علّي الهموم    ومهي لمثلي يا عشيرك والمي
 وليندهته بالغرض ما تكـومـي بالمكامي وما تنتهض لو تضربه  

 ...وهذه أيضًا جمعت لجمالها أدبًا غزيرًا.  ربده-2

 : ومما قاله فدغم في ربده الصلبية

  عيني جان صليب حوالوشيب 
  اآفوا بربده سيد آل البنات

 شدوا لها شهرية بنت هروال

 مضراب آينة بالدعث بينات 

  واهللا لوال البه تلحجن عار
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 ..ال لبس جديد الفرو وارمي العباة ويطول بنا ذآر ما قيل والغرض الفات النطر واال فال حد لالستقصاء 

 .وهذه من جميالت صليب.  منحه-3

 : ل رميح الخمشي من الدهامشة فيهاقا

 يا ليت ابوي ابن عم هالل   من شان منحه واحيّرهـا
 وانزل برس شعيبه سـال   من مزنة تو ما طرهـا
 واشد شدادي على الهروال   واخذ حميري ودشرهـا

 . اللبيبة-4

 . فتيخة-5

 : وهاتان من العناترة ومما قيل فيهن

 عانكتني فتيخة والـلـبـيبة   حصتين على آل المعانـي
 واللبيبة جما بكره حـبـيبـه    وزامين شطها على الرجاب

 : ومما قيل في صليب

 يابا الخـال يا بـا الـزنـانـيح   حطيت بـالـكـلـب وّنـه
 يا من حريمه بالكرايا مـشـاويح  يا من حميره مرآب عالي رآنه  

 .وسائر الفروع فليصحح.  ومن هذه األخيرة يتفرع المزايدةالخصيالت قبيلة مستقلة، وآذا السليمان: تنبيه

 استعراض

من مجرى المباحث والحوادث المارة أن البدو في تنقل، وعداء أو صلح مع المجاورين، أو الحكومة وأساس هذا 
 عند حالة أو والبدوي ال يقف... وهذه العالقات يتكّون منها حقوق ضافية. مراعاة المصالح، وما يرافق الحالة الراهنة

اليطيق الذل أو الضعف، وإنما يميل الى األنفع، فال يرضخ ... وضع، ولكنه يراعي الوفاء بالعهد وال يخرق الذمام
 ...لقوة، وال يستكين

وأقرب طريق إلدراك أوضاعهم إنما يكون بالرجوع الى وقائعهم المدونة، وأن نالحظ مغازيها، فهي تميل تارة 
وفي آل هذه ليس للبدوي منهج معين، أو ...في أوقات مختلفة؛ وعند حدوث حاالت متجددةلواحدة أو تقارع أخرى 

خطة ثابتة، فإذا آانت قبائل شمر مالت الى الحكومة العثمانية لغرض تقوية نفوذها فقد ثبتت وضعها، وآذا الحكومة 
ومثله يقال في الضفير، وفي . متقابلةآانت راغبة في آسر قوة العبيد واستخدام شمر علي ابن السعود وهذا آان لمنافع 

 ...وهكذا ما آان يجري بينهم.. عنزة، وآل الرشيد وبني خالد

وفيها آفاية لالطالع مجمال على سير القبائل باالستفادة من الحاالت . وفي التاريخ أمثلة آثيرة هي خير وسيلة للمعرفة
 ...الواقعية

 ... وللقوي سلطة زائدةوللقربى دخل في تقوية أواصر الضعيف واعتزازه،
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 عرف البدو

  النسب-الزواج 

  الحالة العامة-1

مّر البحث عن تكون القبائل وتفرعها، وحوادث انتشارها، واالشارة الى بعض وقائعها، وهناك تنقل مستمر، وتحول 
 بعض الظواهر، وال نريد أن نتبسط في هذه الحياة، وإنما نحاول هنا أن ندّون.. دائم وراء الغزو، أو رعي االبل

وهذه ال يتذوق بها إال من عرف أهليها، وشارآهم في .. واألمثلة الواقعة نشرح بها عالقاتها االجتماعية المألوفة
 ...أوضاعهم لتظهر الخفايا بجالء، ال تشوبها الرسميات وال تدخلها الحاالت المصطنعة

 وأغرب ما يدعو النتباهه أن يراه يقطع يستغرب الحضري، ويعجب آل العجب من عيشة البدوي، ووضعه ومحيطه
البيد، ويجتاز الفيافي، يشاهد مقتنياته مثله، موافقة لحاجته، وال تختلف عن حياته، أقوى منه وأصبر على المشاق، 
وهكذا ابنه وعشيره، وتأخذه الدهشة حينما يرى الخريت ال يضل في أرض منقطعة، وبعيدة عن المياه يقدر مسافاتها، 

الحياة البدوية .. ة تحمل مشاقها لحد في العطش، ويعلم مواطن مياهها وآبارها، والطاقة والصبر لها مدىويعين درج
خشنة جافة، ما أصعبها وأقواها، وأقسى مصابها، وأسوأ حالتها، وأنكى آالمها حينما تنقطع السبل في البدوي، حياة 

ا هناك أيام الربيع، وأيام الراحة، والطرب، ومجالس وهذه لم تكن آذلك دائمًا، وإنم..! شظف، وعيشة عناء ومخاطر
ويتمنى ... يتجول البدوي بين خمائل األزهار، ويتحول من نفح وطيب، الى تضوع وروائح... األنس، وأوقات الغنائم

 : أن لو دام، وبقي هو وعشيره يرعيان البهم يردد معنى ما يقوله الشاعر

 فيا ليت آل اثنين بينهما هوى   س واألنعام يلتقـيانمن النا
   فيقضي حبيب من حبيب لبانة ويرعاهما ربي فـال يريان

ربيع جميل، وخير متدفق، زائد عن الحاجة، ورخاء ونعيم، ال يعوزه اال الدوام ، والغنى الوافر، واألمن الدائب، 
 ...لطويلوهناك الحياة الطيبة، والعيشة الراضية، واألمل الكبير، والعمر ا... والقوة المنيعة

وآذا الحضري لو رآها تمنى أن يبعد عن غوغاء الحضارة؛ وضوضاء المدن، وعفونة الهواء، وضيق العطن، 
واالنهماك في مالذ ال حد وراءها، نغص في العيش، وسهر دائم، وعلل متوالية، وأمراض فتاآة، وإذا أضيف إليها 

والحياة ال تبقى على حالة، ...!  الحياة الهادئة المطمئنةورغب في هذه... قسوة المجتمع وظلمه، فهناك الويل والثبور
مشوبة بغزو وقتل، ونهب وسلب، ومنغصات ... وهذا النعيم ال يطول، قصير عمره، مستأهل تخليده، لو أن حيًا خالد

 ...آثيرة، ومزعجات عديدة

أهل الثراء، منغصة دائمًا، ومكدرة هذه البادية في أقاصي المعمورة، وأبعد المنقطعات ال يرغب فيها المتنعمون، وال 
.. دومًا، ما أحالها أيام الربيع وأصعب مرآبها، وما ألطفها في سني الخير وألذ حياتها لوال ما فيها من تلك المنغصات

 : مشوبة أفراحها باتراح وصحتها بعلل، وشبابها بشيخوخة، فإذا قال األول

 ال طيب للعيش ما دامت منغصة   والـهـرم وتلذاته بادآار الم

ال يهدأ البدوي من .. فكيف اذا آانت الحياة في بيداء جرداء، وعادية عوادي، وهجوم ضواري وحرارة قيظ، وبرد وقر
او " ثعلب البادية"يصدق عليه انه ... فهو دائمًا في بصيرة نافذة، والتفاتات جميلة، ودقة فكرة... قلق وتوقع اخطار

علمته البادية ما نحن بحاجة الى االخذ ببعضه، ): العربان غربان(اء ، ومضرب المثل في الذآ"جن االرض"
 ).عفريت الموامي(، او )شيطان الفالة(ومدرسته الصحراء، وآتبه الحوادث، وعلمه حب الحياة، بل هو 

ل يهزأ من علمنا، ويسخر من فكرنا، بل يقطع في جهلنا، ويرى ان حياتنا مطردة وعلمنا مكررًا، ومثله عملنا هو آ
يوم على رزق جديد، وفي ابتكار عميق، ودقة فائقة، وال تخلو حياته من افراح، ومن مجالس أنس، وطيب عيشة، 
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 : وآل ما نقوله عنه انه

 ينام باحدى مقلـتـيه ويتـقـي    باخرى المنايا فهو يقظان هاجع

حياة رياضية بطبيعتها، في سباقها وصيدها، وفي غزوها وافراحها والعابها، حياة النضال، والجيش المدرب المعود، 
 .يقومون بهذه ال للتمرن وحده، بل لالستفادة

... رة لما هم فيه، وهي ذات مساس باآلداب او ال تنفك عنهاوفي بيان بعض عوائدهم منتزعة من امور واقعية تبص
وال تقتصر على فصل القضايا المصطلح عليها بالعرف القبائلي، وانما هي بعض هذه المطالب، نريد بها ان نعين 

 ...الحالة التي هم عليها موضحة بامثلة ترغيبًا في تتبع زائد، واتصال مكين، وتدوين صحيح

 النسب-الزواج-2

 سمر البادية، ومن اآثرما يلهج به البدوي اختيار الزوجة، ومراعاة آصلها، وطيب نجارها، وعراقة نسبها، وهي من
دور علي المنسب (، و )ثلثا الولد لخاله(، و )العرق دساس(عونه في حياته، أو شقاؤه ومذلته،ويلهج العربي بقوله 

وأساسًا ان الزوجة ...  الى لزوم التحري عن الزوجة الالئقةوآلها تدعو)... بنت الذلول ذلول(، و )ترى الخال جراّر
والقوم اذا راوا أدنى عيب في القبيلة يتوقون من االتصال ... ليست بضاعة تشترى أو تباع، وتتداولها االيدي

هكذا و... بها،ويتباعدون خشية ان يدس العرق، واذا آان المخول رديئًا نراهم يتباعدون حذر ان يتورث عرق الخؤولة
وفي الوقت نفسه يحضون على اخذ النساء واالآثار منهن ليكون للمرء ... الوراثة مرعية عندهم في الخيل واالبل
وال )... خذ من النساء وآد االعداء(خوذ من النسا وجيد العدا : فيقولون... اوالد يكيد بهم اعداءه، ويقهر منافسيه

حكايات في النسب، واختيار الزوجة، وال يختلف فيها البدو واني ذاآر بعض ال. يحصى القول في هذا الموضوع
وال يستثنى اال الصلبة ... وانما االمر مشترك في الكل، ومعتبر بين الجميع... والمثال ال يقتصر على من قيل فيهم

 ...فانهم يعدون غير اآفاء لسائر العرب في االختيار

  ام شهلبة-بنت رغيالن-3

معروفين، فهيد ابن الغواري من العمود دعا ابنه ان يتزوج ابنة صالح ابن رغيالن من يحكون ان احد رجال شمر ال
ولما آانت هذه األسرة معتبرة عند البدو حض ابنه أن . قبيلة اليحيا من شمر وهم اخوال صفوك وفارس آل محمد

 ...النبيلة والمكانة المعتبرة عندهميتزوج ببنت صالح، وهو يعلم ان والد البنت ال يمنعها لما لعشيرته وأبيه من المنزلة 

فلم يبد االبن ) لبيض(عشرة من النوق الغتر ) سياقا(ذهب الولد فرحب به والد البنت، وبعد المفاوضة طلب مهرًا 
.! موافقة واستكثر الطلب، وان يدفع لبنت هذا القدر من المال، وعنده أن آل ناقة تساوي امرأة، أو عشرة من النساء

وسأله ابوه فكان جوابه ان اباها لم يوافق على اعطائها له، فاستنكر والده ذلك، .. ن ان يظهر غرضهرجع الولد دو
طلب منك ما استكثرته، والمه على فعلته، ثم حثه على العودة مرة اخرى، وفي السنة : وغضب على ابنه وقال له

بضاعة يساوم عليها فأن شئت ان تعطي عشرين ناقة التالية بين انه يقدم العشرة المطلوبة، فاجابه ابو البنت انها ليست 
وفي هذه المرة استعظم المقدار، وعزم ان ال يتزوجها وعاد بصفقة المغبون ..! من الغتر تقدم، فال اوافق على امل

و فلقي من والده الئمة اآبر، وأمره ان يأخذها بما آلفه االمر، وان يقدم له ما يطلب منه وان ال يتردد في القبول، أ
يتأخر في أنهاء القضية ذاآرًا أنه إذا حصل منها ولد فأنه النعمة التي ال يعد لها ثمن، وال يقدر بابل وشاء وان اباها ال 

وفي هذه المرة نزل ضيفًا عند االب، وآان قد خرج الى البر ..! يردك أن رأى منك رغبة صادقة مراعاة لجاه ابيك
جت من البيت ذاهبة لالحتطاب فاعجبته فسألها عن البنت المطلوبة فمدحتها لقضاء حاجته، فوجد بنتًا جميلة جدًا خر

انا لست بشيء بالنظر اليها، والمته بل عنفته على تأخره عن االخذ، وان والدها : واثنت على جميل خصالها، وقالت
 واحدة فلم يتردد الولد طلب االب منه هذه المرة ثالثين ناقة، وابدى أنه ال يعدل عن...! ليس له امل في اخذ المال

اما االب فانه اثر ذلك وبعد تمام العقد اعاد االبل جميعها واعطى ناقة للبنت من ماله واخرى . وأعطى المطلوب
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آبر االوالد، وآانوا قد بلغوا مبلغ الرجال، ويؤمل منهم ما يؤمل من امثالهم للحروب والغزو، أو حفظ المال واالهل 
وآانت قد حصلت منافرة في هذه االيام بينهم وبين قبيلة عنزة المشهورة، فمال ...!! والنضال عنهما عند الملمات

ان ال قدرة لهم على الحرب، واالولى ان يعودوا ) أم شلهبة(بوا ابلهم، وآان من رأي ابن عليهم بعض غزاتها فنه
بانهما آيف وباي وجه يرجعان الى جدهما وقد اخذت ابلهم ونهبت من ) بنت رغيالن(ويفروا بانفسهم فاعترضه ابنا 

على هذا، ولم يرجعوا وانما تحاربوا مع فلم يوافقوا ... بين ايديهم فاجاب ابن ام شلهبة نعوض له ابال اخرى تعود لنا
وآان قد سبقهم ابن ام شلهبة فاخبر ... ورجعوا غانمين، ظافرين) الكاليع(العدو وانتزعوا االبل المنهوبة ومعها بعض 

جده بما خاطر به االوالد اآلخرون، وما جازفوا، فبقي صامتًا ساآتًا، ال ينبس ببنت شفة وآثار التألم بادية عليه، وال 
وهو .. طريق له في هذا الليل ان يعمل عمال ما وصار ال يهجع وآان يعبث بالنار، في عصا بيده ويزيد في الوقود

وعلى آل آان احر من الجمر، وبينما هو آذلك جاء احد الولدين وآان قد سبق صاحبه راآبًا فرسه ليبشر .. مضطرب
ح واستعادة االبل، وما جرى من انتصار، وانه سارع فبشره بالنجا... جده، وبقي اآلخر مع االبل يمشي على مهل

 : وبقي هذا النبز مالزمًا له وخاطب المنتصر قائًال) ام شلهبة(ففرح الجد، ولقب الفاّر بابن .. الخباره

 ان جدت انا جاذبك من مجـاذبـك    وان برت هو اوالد الصكور تبور

العرق (وعندنا ايضًا ...  ال تخلو من دقة وعناية ادبيةوهكذا يقصون الحكايات الكثيرة من هذا الموضوع وآلها
والبدو يتالعبون في البيان ويراعون آل وضع ...! واالشعار في هذا الباب آثيرة) اياآم وخضراء الدمن(، و )دساس

ادبي، تصدر هذه ممن يعرف آيف يستهويهم بلفظه، واشاراته، وتزويق رأيه مما يزيد في الحكايات رشاقة، وفي 
 ...لمات رقة وحالوة، وفي السبك طالوةالك

وانما هناك ... وال يتيسر هذا لكل بدوي فما آل من نطق خطيب، وال آل من آتب بليغ، وال من زاول النظم شاعر
وآل فتور، أو ظهور حوادث جديدة يتخذونها موضوعًا لتقوية فكرتهم المعتادة من . مواهب قرنت بممارسة وتمرين

 : وهم آما قيل... ن نسب عريق، وأخالقهم العامة تأبى أن يتناولوا آل مأآللزوم اختيار الزوجة م

 ولو آتموا أنسابهم لعزتـهـم  وجوه وفعل شاهد آل مشهد  

 : أو نراهم يقولون

 خواله ما هم من عمامه
 دور االصل و المغني اهللا
  ابن ابنك ابنك وابن بنتك ال

) مضّربًا(ويقولون ...  في الدرجة األولى، وانما يلتزمون األصل الصريحوال يراعون دائمًا الحب والعشق او الحسن
وهكذا األمر معتبر عند العرب )... الهجين(لمن أخواله ليس من اعمامه، أو من أصل رديء وهو المعروف ب

 . القدماء، وفي آتب األدب مباحث خاصة في الخؤولة عند العرب

 الحب- اختيار النسب-4

زواج مقرونة بتقاليد لم يكن اساسها الجمال وحده آما أن االختالط واتصال الجنسين معروف في عوائد القوم في ال
وللتودد دخل، وأصله الرغبة الخالصة ومثل هذا ليس بالقليل، ... البدو، ويراعى اختيار الوالدين في انتخاب الزوجة

 ...وقد يجتمع األمران
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وفي األفراح ... م واالختالط المستمر سواء في حلهم وترحالهمإن الضرورة أو الحاجة تدعو الى االتصال الدائ
وآذا األمور التي تجلب السخط، ... واألعراس يختلط القوم ويشترآون جميعًا وهم في هذه الحالة بمنزلة عائلة واحدة

 ...اثناء الغزو وهجوم األعداء، أو موت عزيز أو قتله... والزرايا العامة، والمصائب الطارئة

 نرى التكاتف، والتأثر بما يحدث مما يؤدي الى هذا االختالط نوعًا ومثله الجيرة، والقربى، والمجالس ومن ثم
 ...المعروفة بالدواوين، بل وسكنى الخيام

آل هذه من دواعي التحابب والتقرب في الزواج، ولكن ذلك آله محاط بسياجات قوية من عفاف، وخوف هما نتيجة 
 من األقارب مما لم يبق أمًال في العشق والحب أو الرغبة وإال عرض المرء نفسه ألخطار قد تقاليد موروثة مثل النهوة

وفي هذا يراعى رغبة الزوجة فاذا . تشترك فيها جميع افراد القبيلة بالتناطح والتطاحن وتحول دون الرغبة في الزواج
حظ الزوجة الشجاعة وحسن السمعة والكرم وسائر قالت انا باغيته، أو أنا ما باغيته فال يخالفون ذلك، وغالبًا ما تال

 ...الصفات المرغوب فيها

آل هذا ال يمنع أن ينتقى النسب الصالح ويغالى فيه والتحوطات لها مكانتها مما تجب مراعاته في الغالب؛ والمرأة إذا 
وآذلك هو ال يتصل بها وان ... لم تقبل بواحد ورفضته فال يتقدم عليها أو يأنف قربها بعد أن تعلن أنها راغبة عنه

 ...آما يقولون) علة(ملكت جمال العالم وآان نسبها خلل، أو في أصلها عذروبة 

  بنت الذلول ذلول-5

هذا المثل يعين ناحية مهمة في اختيار األصل والنسب المقبول بطريقة ان من لم يراع حكم هذا المثل يناله ما نال 
وذلك أنهم يحكون أن رجًال أحب امرأة، وأراد أن ... بما ال يرضى وال يحمدالرجل الذي آان مضرب هذا المثل فيقع 

يشاور آخر في أمر زواجها، وآان يأمل أن يشارآه في التشجيع على األخذ في حين انه يعرف أن أصلها رديء، 
ا المرآب فلم يوافق نهاه صاحبه أن يتصل بها نظرًا لسوء جرثومتها، وان ال يختار هذ.. وآانت أمها مشتبهًا في عفافها

ولما آان ... على رأي المستشار وقال له ليس من المعلوم أن تتابع أمها، بل تتجنب ذلك السلوك الرديء وال تعلم عنه
انتهى الحديث بينه ..!! عازمًا على التزوج نهاه صاحبه والمه من جراء استشارته فقال مضطرًا على مراعاة فكرتك

حد األيام أراد أن يعبر من مكان فيه نهر وقد امتنعت عليه االبل من العبور، وتعسر وفي أ... وبين رفيقه وتزوجها
فقال لها انها .  عندنا بكرة أمها ذلول، وهذه تعبر، وتتبعها االبل-: عليه ذلك استطلع رأي زوجته في األمر فقالت له

على ) بنت ذلول (-انها : عترضها فقالتضع زمام امها في رأسها وهي تعبر فا: فقالت له. ليست ذلوًال ولم ترآب بعد
 ومن ثم تيقن الرجل صحة قول رفيقه من -.! وحينئذ وضع الزمام في رأسها فانقادت وعبرت االبل. آل تكون ذلوًال

وقطع في هذه التجربة التي أجراها على يد زوجته، وعلى هذا اخبر زوجته بانه سوف ال ) بنت الذلول ذلول(ان 
ن تكون ذلوًال آأمها فطلقها، ولم يسمع منها دليًال أو آالمًا آخر بعد أن وضح لها األمر عيانًا في يرضاها، وأنه يخشى أ

 ...المثال المضروب

ثم تبين للزوج انها آانت قد خانته ولكنه لم يستطع ان يعلم ذلك وانما عرف الحقيقة بعد أن تزوجت بآخر فظهر عليها 
 ..ما آانت تكتمه خفية

وفي الخؤولة ال تراعى ..! ال في رداءة النسب وما يجّر إليه، وصالح النسب وقيمته األدبيةوهكذا تضرب األمث
القاعدة دائمًا، وانما يتزوجون من القبائل األخرى المماثلة ومن أآفاء القبائل، وال يشترط ان يكون من نفس القبيلة، 

زوجت رؤساؤها بنساء من قبائل أخرى ال تمت وقد مّر ان بعض القبائل ت... وانما يقصدون بالمخول المخول الرديء
 ..اليها بصلة

  الحداد- المهر -6

وهذا ) الهافي(، أو )هفيان(يالحظ في الزواج انه تابع للرضى، ومقدار المهر مختلف جدًا، والزوجة لها مهر يقال له 
عاد الى الزوج وأآثر ما يتوضح ي) الطالق(وهذا عند النزاع والتفاخت ) النميان(تستحقه بالزواج، ومهر آخر يقال له 

 ...في قضايا صليب
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وهناك شيء شبيه بالنهوة وهو أن الزوجة إذا لم تأتلف مع زوجها، ناصرها أقاربها في تقوية هذا الخالف وتفاختوا 
... ، ولكنه في األثناء قد يشعر الزوج بان في ذلك تدخًال، وان هناك من يرغب في التزوج بها بعد طالقها)تطالقوا(

وهذا الحق هو أن ينهى الزوج أولئك المشتبه بهم فيهم في التزوج بها بعده، ينذر ). الحداد(وحينئذ يستعمل الزوج حق 
أولياء الزوجة فينهاهم بمحضر شهود وينهي المشتبه فيهم، ومن ثم تكون له المطالبة بهذا الحق عند حصول الزواج 

 ...بعد الفراق وهذا محدد في التزوج بمن عينهم خاصة

  جمال البادية-7

ورجحهن على الحضريات فاجاد آل ) ظباء الفالة(وصف الشعراء في الجاهلية المتجردة وغيرها فأبدعوا، والمتنبي 
ولكن ال يقل عنه في االبداع واالجادة ما نسمعه من شعراء البدو من نعوت بنات اليوم، وقد يزيدون في ... االجادة

فاذا تعشق البدوي ينطق ويستنطق، وليس هناك ريبة، وال ارتياب، بل قد يكون ... آثير من الخصال والجمال الطبيعي
واسطة تحريك النفوس، وال يتجاوزون في الوصف اال اذا آان بطريق التعمية دون ذآر االسم، أو بيان ما يدفع الشبهة 

 ...بعد سامعيه عن مراميهلي.. آأن يقول حبيبته في موطن بعيد يصعب الوصول اليه، ويبدي حيرته في عظم الشقة

يحكون أشبه ما هو معروف بالروايات، وتصوير حوادث أشبه بحادث المتجردة، أو يصف ما جرى بينه وبين 
محبوبته آأنه واقعي، وهناك االستجواب والحوار وال يستطيع أحد أن يصرح باسم وانما يعد هذا عيبًا آبيرًا ويؤدي 

 :  الرشيد يصف وصفًا ال يقل عن شعر عمر ابن ابي ربيعة قالفهذا سالم بن عبد... الى نتائج وخيمة

 البارحة يوم الكبابيل نـعـوسـي   وخليف ساهر والمخاليج غـافـين
 لكيت غرو دالع باللـبـوسـي آالت لغيري، آلت انتـي تـسـدين  

 آالت اصيحن آلت منتي عروسـي   واهللا لصيحن لو بغيتي تصـيحـين
      نسوسيآالت يجونك آلت ماني

      أله يحكم ابليس وانتي تشوفين
 آالت تعلّم آلت   شـين وعلى العلم يا بنت ما حدنـي ماني بلوسي

 :ومثل هذا حكاية أخرى لشمري يصف بها امرأة، وال تعدو التصوير قال

 غاب الحليل وشفت بالترف مـيالح وجيت اتخطى جن أهلها نـسـابـه  
 صـياحآالت تهلع الرهج النزل بـ ماني من اللي بالردى ينهكى به  
 آمت اتبطح له واديره بالـمـزاح الن الحبيب وآام يضحك بـنـابـه  

 ثار الحبيب وطبك البـيب بـسـياح   وآشفت عن نابي الردايف ثـيابـه
 غطيت بالثوب الحمر زين المـالح   لّما شعاع الصبح بّين سـرابـه

 آالت تنكل هـذا الـصـبـح بـاح ووداعتك عرضنا، والحـزابـه  
      آلت ماني ولد عفن على السر بياح

 اللي ليا آّفى رفيجه     حجابه

 : وأراد أن يبعد المرمى، ويزيل الشبهة فقال

 علمي بهم بغنيم يوم المطر طاح    واليوم مدري وين ربي دوابه
 مدري مع اللي سندوا يم السـياح طابه واال وياللي فيضوا يم  

 : وهكذا يقول آخر
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  يضحك لي بحجاج العين آله رضى لي  
    مخفى آالمه، خايف من دناياه
 والعارض المنكاد من دون   والوشم وسدير مـع جـمـلة آـراياه خلي

 ما ياصل المجمول آـود فـاطـرلـي تـرعـاه متكمت المرباع والـصـيف  

ولما .. ن تظهر نفسها، وال تبدي آالمها خوفًا من أقاربها األدنونيريد ان عشيقته تضحك له بحجاج عينها، ولم تطق أ
رأى أن قد أو جسوا منه، وشعروا أنه وهو ال يستطيع الوصول اليها، فشوش الغرض، وغير القصد، وأعلن حبه آما 

 : والبن رشيد..!! يريد وأبلغها ذلك

 يحمود انا عارضي شابـي    وطرد الهوى جزت انامّنه
 االنـــيابآود وّضـاح    هذاك مني وانـا مـّنـه

 الزين لو هو ورا الـبـاب لزم عيوني يراعـّنـه  
 نبنوبة حـشـو الـثـياب   ونهود للثـوب زمـّنـه

 ويا محال جـدع االثـياب   وارآاي سني على سّنـه

لمختلفة من حب وخالعة ويطول بنا ايراد ما هنالك مما يصور نفسياتهم ا!  وصلت خيرًا يا محفوظ-: فاجابه حمود
ولهم في الوصف وابداء الحب تالعب وتنوع، آل يحكي نفسيته وينطق بما خالج ...! واعالن أغراض متنوعة

ضميره، وهم اقدر على البيان، وأسرع في ادراك الدقة والمالحظة وما تأثر به من الجمال وهذا آثير ال يحصى حتى 
وقد يتهالك القوم، ويقع التزاحم على المورد العذب، فيكون ... ر آتبتأن بعضهم قال لي لو اردت أن تكتب حمل بعي

وقد تطالب المرأة بشعر وتبدي . ذلك من اسباب اهمالهن أو تأخرهن مدة خوف الفتنة، ومن جراء آثرة الرغبات
 ...رغبتها من جراء ما ترى من تزاحم وان ال يتمكن الواحد من االقدام عليها

 :  المطيرية تقولوهذه البدوية وهي مويضي

 يا عم جيتـك بـاتـشـكـي   دوك الرآـايب بـروآـي
 يالعن ابو عمر مـا تـزآـى  تر زآاة العمر هّز الوروآي  

 ...وأحيانًا تؤدي المنازعات الى قتال عنيف

 الجميل وبعض جميالت البادية طلبهن رؤساء آثيرون فلم يوافقن اال على من آان شهيرًا في عراقة نسبه، وله الذآر
 ..ويطول بنا ذآر من اشتهر بالجمال. في الشجاعة والحرب

مدخولة، وال تالحظ فيها الكفاءة وحدها وانما ) النهوة(والحاصل بعض عوائد القوم في الزواج مقبولة، وبعضها مثل 
ون الشرع، والزواج عندهم جار على قان. هناك المنع عن التزوج بمن تحبه لمجرد ان الناهي ابن عم، أو ما ماثل

وآل هذا ال يجعل ريبًا في ان االمومة ال أصل لها، ... وعلى العقد الصحيح، بل اختيار النسب هو المقبول المعتبر
 ...وأصول الزواج قديمة جدًا، ال تفترق في أحكامها اليوم عن تلك

2 

 األفراح واألعياد

 وفي مواسم الربيع، وحينما يعود رجالهم من البدو يظهرون أفراحهم في أيام االعياد واالعراس، واوقات الختان،
 ...واني ذاآر بعض ما يقومون به الظهار شعورهم... الغزو ظافرين
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  الدحة-1

وإنما عند األلعاب آثيرة، ... ليس للبدوي من الوسائل والوسائط التي يستخدمها الحضري الظهار سروره وابداء فرحه
ال الداعية للفرح والسرور مما هو متداول ومشتهر ويتغنى به، ومثله والسباق معروف، والنشيد او القصيد في األحو

وآل ما يعبرون به في اوضاع وحاالت خاصة ال يكاد يحصر أو يحد، وآله يشير الى ... في االآدار وبيان األحزان
 ...اظهار الشعور واالحساس مهما آان

المعروفة، وال تقتصر على الختان وان آانت ) ةالدّح(ومن أشهر ما يجريه البدو في أفراحهم، وفي الختان خاصة 
وهذه رقص بأوضاع خاصة، وأصول مألوفة ... خاصة به، وانما تراعى في الزواج، وفي ايام الربيع واوقات الراحة

... تقوم بها بنات القبيلة، تتقدم الواحدة تلو األخرى، وتلعب دورها، فتمسك سيفًا في الغالب، والمتفرجون في الجانبين
 ...، وتوصف بأوصاف جميلة، فتتقدم، وهناك يجري اللعب بكل سكينة وهدوء)الحاشي(قال لهذه الالعبة وي

وقبل ان تشرع الالعبة، أو ... ، ودحاحة)قصاد(وهناك آصاد ... يجتمع القوم آحلقة طوالنية، وتكون هي في الوسط
 : تعرف من هي التي تدخل الدحة ياقل في معرض التشويق والترغيب ما نصه

 .يا نعمًا لك بالـطـيب
  .ان جبت الحاشي تكوده

 : يجاب من آخرين

 !قول وفـعـل يا ولـــد
 !تستاهل حب الـنـشـمـية

 ).اهال به! (يا هالبه يا هالبه

 : وقد تردد باشكال اخرى مثل

  )فالن(يا من عين لي 
 .صالة محمد مثـنـيه
 .يسمع حسـك يولـد

 .تستاهل حب النشمية

 : ومثله

  .اطلب راسك الكصاد) يفالن(اطلع 
 .ابـشـر بـالـحـــاشـــي
 !ابـشـر بـالـحـــاشـــي
 !الــعـــب والـــعـــب

 !ابـشـر بـالـخـير ابـشــر
 !دحــــّي، دحـــــــّي

 : فاذا جاءت البنت ودخلت الدحه، قابلها الكصاد موجهًا آالمه نحو الدحاحين ونادى قائًال
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 !ا بو بشيتيا حاشينا ي
 !على صيتك تعنـيت

  !فك روحك يا بالحوش
 !اآلوا بالحويش اآلوه

 : ويخاطبها

  !آومي العبي لي والعب لج
 !وآلب الجاهل يطرب لـج

 ...العـبـي لـي يا زينـه

 : ويقول أحيانًا

  !آوم العب لي يا بالحوش
 !وحبك بالبراطـم نـوش

الدحاح الواحد، أو الدحاحة الكثيرون أن يختلس الفرصة للتقرب، أو لمس وهكذا يمضي في أقواله، ومن ثم يحاول 
ناحية منها وهم على تباعد، وبيدها السيف تهارفهم، وتبدي انها عازمة على الضرب به فهي في حالة الرقص واتقانه 

وفي هذه .! ن خطيبهاولكنها قد تتهاون نوعًا مع من تحب، وتغفر له خصوصًا اذا آا... والحذر أن تدع فرصة للدحاحة
واقارب البنت ... الحالة ال يقدر بوجه أن يقوم أحد بما يخالف اآلداب، وال تتردد هي أن تضرب؛ ويباح لها اثناء اللعب

أيضًا، ) سامري(ويقال للدحه هذه ..! بالمرصاد، والخالعة ال محل لها، وال تسمع هناك آلمات بذيئة، او اقوال رديئة
 )...القصاد(يرددونه، والدحاح غير القوال او الكصاد ويقصدون فيها قصيدًا 

بل نرى ... ال نرى في هذه اللعب اال مراعاة األوضاع المألوفة، وال نجد خالعة، او ما هو معروف في دور الرقص
ًا انه ال تدخله ريبة، وانما هناك الحب الحقيقي، ومعرض الجمال واللعب القومي، وغالب ما ينتهي الرقص البدوي غالب

وبنات القبيلة ال ... بزواج، وليس فيه أالعيب وتوصالت دنيئة مما يفعله بعض السفلة لقضاء شهوة ووطر لمدة قصيرة
يفرق بينهن في اللعب، وليس هناك العبات يزاولن هذا الرقص، وهي عامة في آافة البدو، وآل محمد ال تدخل 

 ...نساؤهم الدحة

 ...، أو مجاوريها مما بينهم الفة، أو أفراد عشيرة، أو قبيلة واحدةوالملحوظ ان هذا يجري بين افراد اسرة

والمرأة في وضعها هذا اذا آانت حاشيًا تتعب آثيرًا، وينالها عناء آبير، فهي في احتراس دائم، وحذر من ان يتمكن 
 ...احد من لمس شيء منها

وليس فيه ما هو . ة ثم تتلوها أخرى وهكذااال ان هذا تقوم به واحد) الجوبي(وال تفترق في االحساس عما يسمى ب
معروف عند أهل المدن والقرى من وسائل مساعدة آالدفوف والطبول، ولكنه ال يخلو من غناء وتغني بالقصيد بنغمة 

من الدحاحة وتتكرر مرارًا، ومن ثم ...) دح، دح(وتغلب فيه ذآر . خاصة وحالة معتادة من التغني ببعض المقطوعات
 ..اظهارًا للوضع وحكاية للصوت الجاري الغالب تكرره فيهاسميت بالدحة 

 ..! ولكل قوم وسائل الظهار الفرح والسرور، وأوقات طرب وانس

  العراضة-2
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والعراضة ان تجتمع الخيل ... وهذه تجري ايام األفراح األخرى، واألعراس، أو الحروب والنفير الذي يحدث أحيانًا
واذا آانت ... وفي هذه يكثر القصيد حسب الموضوع الذي ألجله احتفلوا... امهنمستعرضة تلعب، ونساء القبيلة ام

 ...لفرح آثر فيها القصيد الذي فيه تشويق للشبان على الزواج، ونعتوت البنات الجميالت

رضة، وإنما تكون النساء بجانب، والخيول مستع... والعراضة وان آانت اجتماعًا عامًا إال أنها ليس فيها أوضاع الدحة
 ...والغناء، أو القصيد يجري بالوجه المرغوب فيه

  العاب واحتفاالت اخرى-3

، وآذا )البلبل(أو ) الحاح(المعروف عندنا ب) الزاب(وهناك ألعاب أخرى منها ما يجري بين صبيان القبيلة مثل 
وآلها ). الربابة(غني ب، أو مجالس الفرح وفيها ي)البية(ويقال لها ) ربعه(و ) آورة(، و )آبة(، و )عظيم ضاح(

مالهي يتعاطاها الصغار، أو الكبار في أوقات الفراغ والراحة وليست عامة في الكل وإنما يقوم بها سائر الناس دون 
 ..أهل الوجاهة والمكانة

المعادة، (ويالحظ انه في أوقات الحزن واأللم ال نرى مراسم تجري، وال مهرجانات وال ما هو معروف عندنا ب
أو ما شابه مما يردده الرجال والنساء وال ) واويلي، واويلي(، وإنما يغلب ان يكتفى بالبكاء البسيط، وذآر )والعياط

 ...يشكل وضعًا خاصًا، أو مراسم معينة

 الغزو  -4

  حكايته- اسبابه -1

أعظم مورد من أصل الغزو تابع لألخذ بالثأر، والحرب المتقابل وهو الشغل البدوي الشاغل بل هو أآبر مشغلة له و
قال ... ال يقف عند العداء، وقد يكون سببه وأآثر آدابهم المنقولة ووقائعهم المعروفة إنما تتعلق بذآرياته... موارد رزقه

 : األول

 ولو ان قومًا غزوني غزوتـهـم فهل انا في ذا يا لهمدان ظـالـم  
 متى تصحب القلب الذآي وصارما مالمـظـالـ وانفًا حميًا تجتنبك  

وهناك حاالت أخرى تدعو للغزو آعداء فجائي، وتجاوز آني، أو أن يكون على قوم ليس بينهم عهد؛ أو على الكأل 
وأسباب العداء آثيرة، وفي ... واألساس ان تعتبر الحالة حربية بين القبائل، والغزو دائب... والمراعي، أو اآلبار

والقصص التي ينقلونها ال تكاد تحصى، .. لعامل في اثارة البغضاءالغالب تحترم العهود والوقائع السابقة، أو تكون ا
 ...والقصائد المهمة آثيرة

ومن البواعث عندهم ما ال عالقة له بأحد المتخاصمين آأن يقوم بالحرب والغزو ارضاء لزوجته التي تنفر ممن ال 
نت له زوجة وتوفي عنها فتزوجها أخوه، آما ينقل عن أحد رؤساء بني الم الذي آا...تشيع اخباره في الشجاعة والكرم

وآان يضارعه في رسومه وأشكاله، إال أنه بعيد عن الحروب والغزو على خالف ما آان عليه زوجها األول، فلم يرق 
 : منها. لها الزوج الجديد، وقالت قصيدة

 الزول زولـه والـحـاليا حـالياه    والفعل ما هو فعل ضافي الخصائل

علم الخبر، واطلع على مكنون سرها، ...  األول في شكله وحالياه ولكنه لم يكن ضافي الخصائل مثلهتريد انه آزوجها
فعزم أن يظهر بما ترضاه، ويقوم بما آانت تأمله فذهب ... ومن ثم هاجت همته، وزاد حنقه، وعد ذلك اهانة منها له

غرض أن تكون له مكانة مرغوبة عندها، ويعمر للغزو وصار الى محل ابعد، فغنم غنائم وافرة، وقام بأعمال جليلة ب
عاد من غزوته ظافرًا، فاستقبلته بقصيد مدحته بها ليرضى عنها، ففتر غيضه، وزال غضبه، ...! ما قامت به من اهانة
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اد، أو العشائر، أو أصحاب الغزو للوقيعة بالعدو، والحرب معه، واذا قبل هذا األساس نجد االتفاقات تجري بين األفر
أو يكون )...! الف تعبة على البدوي بالش(وهذه االتفاقات قد تعود بالويل والخيبة، ... أو بقصد الحصول على غنائم

 ...دومن ثم يقابل بالفرح واالبتهاج ويرحب به الترحيب الزائ... العكس بان يغنم الهاجم، ويربح الغازي

 الصلح والحرب-2

إن الصلح والحرب من أعظم المسائل االجتماعية عند البدو، ولهم حلول قد تخفى على الكثيرين، أو أن ادراآها بعيد 
وإذا أردنا أن نتوغل في هذه الناحية وجب علينا ان ننظرها آحاالت دولية، ... عمن لم يكن ملتفتًا الى حقيقة ما عندهم

 ...بعة الى حقوق واسعة النطاق، وبعيدة الغور في دقتها وأصلها ولكن بصورة مصغرةأو مناسبات سياسية، تا

وهذه الحقوق متعامل عليها، ومعروفة من قديم الزمان، ومضى القوم عليها وان لم تدون، أو تسجل في شريعة، أو 
وهكذا استمر، بل ان اإلسالم ... واإلسالم في اوائل ظهوره دّون بعض الوقائع المخالفة، وسجل العلماء الشائع... قانون

ولم توافق الشريعة ... وقد قبل ما يصلح ان يكون تشريعًا عامًا... تأسست فيه الحقوق الصحيحة، والوقائع المتعارفة
 ...الغراء على الحرب والغزو بال سبب صحيح، أو اعتداء ظاهر

 الحقوق القديمة عندنا، وخاصة في جزيرة وفي سعة هذه العالقات وآثرة وقائعها ال نستغني عنها اليوم لمعرفة
ولكننا ... العرب، وفيها ما لم ينتبه الى صور حله، وطريق حسمه، وال يقلل من قيمة هذه الحقوق انها غير مكتوبة

نقول ان العربي احفظ لعهوده، واقرب لسياسته الحقة والصريحة، ال ينكث عهده اال ان يرى من مقابله ما يدل على 
 ...وهذا ال يقع دومًا، وإنما هو قليل جدًا.. لتحرش او االجحافالعداء او ا

ولهم أشعار آثيرة في الثأر ... وفي الوقت نفسه نرى البدوي يثأر فال ينسى ما أصابه من حيف، أو ناله من ظلم
هذه حالتهم و... والترة، مدّونة في غالب آتب األدب مثل ديوان الحماسة ألبي تمام، وللبحتري وسائر الكتب األدبية

وعندهم المحالف، أو الجار ال تنتهك حقوقه بوجه وانما هو محل رعاية، وآذا النزيل فان رعايته اآبر، . حتى اليوم
 .واحترامه أزيد

وهم في آافة أحوالهم يتجنبون الحرب ووقائعه المؤلمة بكل ما يستطيعون من قدرة وقوة، وعقالء القوم دائمًا يكبحون 
ومع هذا اذا وقع العداء وتمكن ال تكون الحرب حاسمة، يتفقون مع ... محين، ويحذرون الفتنشرة المتهورين الجا

وفي الغالب ... بل يجري الغزو بين آونة وأخرى، وينتهب الواحد ما تصل اليه يده... المجاورين، ومن لهم صلة قربى
يجة حساب لألمر وافتكار فيه؛ والغالب ال هاجمون على وجه نهار، وال دون مباالة، وانما يأتون على حين غرة وبنت
وفي هذه األيام مات الغزو ...! وهكذا... ان القتل في الغزو غير مقصود، وانما المقصود المال، وقد يكتفون بالتهويل

والفضل في منعه راجع الى وسائط النقل الحاضرة، وسهولة استخدامها، وتكاتف الحكومات المجاورة لقطع . تقريبًا
 ...وق األسلحة والعدد التي ال تستطيع القبائل مقاومتها آالمدرعات والرشاشاتدابره، وتف

حرموا منه، ومنعوا وجب ان نساعدهم في مراعيهم، وفي ) البدو(والملحوظ ان الغزو اذا قام من البين، وان 
، يريد ان يسير على وهذا آل ما يتطلبه البدوي..! تجوالتهم، وتسهيل مهمتهم ليكونوا مثمرين ال أن يكونوا عاطلين

وهو أول عمل يجب مراعاته وتقديمه ... وفي هذا ترفيه لحالته وتحسين لها... البسيطة بسكينة وينتفع من المراعي
 ...على آل عمل، ثم تراعى طرق اصالحه األخرى

  وقائع الغزو المشهورة-3

وهذه .. قولة ومحفوظة ليست بالقليلةمّر بنا ذآر بعض الحوادث، ولكن هذه آثيرة ال تحصى، ولها شواهد وقصائد م
وال تعد الوقائع مدونة . وال يعوزنا تدوينها اال أن الصعوبة آل الصعوبة في معرفة تاريخ حدوثها. في العراق غالبًا
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  لعيون حصة ما تمصه-4

). لعيون حصة ما تمصه(حصة هذه بنت الحميدي وأخت عبد المحسن جد الشيخ محروت، وهذه شاع فيها المثل 
اقعة ان قوم ابن هذال من عنزة اصابتهم سنة فامحلت ارضهم، فاقتضى ان يعبروا الى الجزيرة، وآان وتفصيل الو

وآان الذي عبر هو الحميدي ابن هذال، وعبرت عنزة معه، وهذه ال تفكر اال في قبائل شمر . يسكنها قبائل شمر
ويطلبون أن يقضوا . الى المسالمة) الضد (ومن مألوف البدو أن يبعثوا رآبًا يدعون الضديد. وتعدها عدوها، أو ضدها

 ...والى مثل هذه يميل الضعيف ويطلب ما يطلب من المهادنة... سنتهم

ولكن القوي ال يمنعه مانع، وال يرآن الى هذا النوع بل يعده ذًال، واعترافًا بالضعف، وعنزة لم ترضخ لشمر في 
ينهم سجاًال إذا غلبت قبيلة مرة، استعادت قوتها وأخذت بحيفها وان آانت الحروب ب. وقت، ولم تبد اذعانًا، أو ما ماثل

وأما شمر فقد اتخذت هذه فرصة سانحة عرضت، ومن ثم تناوخوا، . عبروا ولم يبالوا، ومضوا لسبيلهم...! مرة أخرى
تصارًا والكل متأهب لقتال صاحبه، وطال المناخ لمدة شهرين ولم تكن النتيجة لصالح عنزة، وانما انتصرت شمر ان

 ...باهرًا

وفي هذه الوقعة آانت حصة بنت الحميدي بين من أسر واستولوا عليه من نساء عنزة، والعادة ان ال يتعرض القوم 
للنساء، وال يمسهن احد بسوء، ولكن هذه المرة رأت حصة اهانة من بعض افراد شمر عرف انها بنت الحميدي 

وصل خبر هذه الصيحة الى الدريعي، وآان من "! يعي يا رجاليالدر"ومن ثم صاحت حصة .. فتطاول عليها وطعنها
أما الدريعي فانه لم ينم على هذه الندبة من حصة . رؤساء عنزة المعروفين آنئذ وعادت عنزة في هذه الحرب مخذولة

... اعوأمر قبائله في سورية أن تتأهب للحرب المقبلة، وإن من آان عنده فرس ذبح مهرها لئال تذهب قوتهامن الرض
أي أن أخذ ثأر حصة " لعيون حصة ما تمّصه: "تأهبوا ألخذ الثار ونفروا للحرب، وصاروا يخاطبون أمهارهم بقولهم

والبدوي متأهب بطبعه للغزو، ولكن االهتمام في هذه الوقعة زاد، والتأهب . دعا أن حرمناك من الرضاع من ثدي امك
 ...والعناية بلغا حدهما

ف الهذال والشعالن على ان يصدقوا الحرب، وان يكون المتقدم للحرب الهذال بقبائلهم، وطلبوا ومن نتائج هذه ان تحال
الى الشعالن أن ينهبوا ويقتلوا من يتخلف عن الحرب من قبائل الهذال، وشاع أمر ذلك، ليكون القوم على يقين من 

 . يقعقع له بالشنانالقتل والنهب فيما إذا لم يتفادوا، ويحاربوا عدوهم، وهو قوي مثلهم، ال

آما يقول ) الحمل وزان(وفي هذه الحرب في السنة التالية لتلك الواقعة طال المناخ ثالثة أشهر، ولم يظهر الغالب؛ و 
المثل وآان يقتل بعض الفرسان من الطرفين، وضاق األمر بآل هذال من عنزة، وآادوا يفشلون في هذه الحرب لوال 

خ دام، وطال، وعلموا أن سرح شمر آان يجري على مرادهم ولم يكن عليه خطر، أن علم آل الشعالن بأن التناو
فعلم آل الشعالن أن األمر ضاق بآل هذال، ونفروا ... بخالف ابل عنزة فإنها ال تستطيع أن تخرج فتسرح وتمرح
 ...بعضهم لمناصرة عشائر الهذال وانقاذهم مما أصابهم من ورطة

 يخبرهم بالقصة، وأعلموهم أنه في يوم آذا سوف يهاجمون السرح لقبائل شمر، ومن ثم مضوا اليهم، وأرسلوا من
 ...ويضعضعون أوضاعهم، ويهاجمهم آل هذال من أمامهم تأمينًا لإلنتصار ففعلوا

 
وفي هذه المرة، وبهذه الطريقة تمكنوا من شمر، وانتصروا عليهم، وفي هذا أظهر ابن جندل من رؤساء الجالس 

المساعدة السريعة، مضوا اليهم بال ضعون وال اثقال، واختاروا من يعولون عليه، وتمكنوا بسرعة من تدبيره في لزوم 
وفي هذه نشاهد التدابير ...! بل وأخذ االنتقام بطعن بنت الجرباء بالصورة التي رأتها حصة... اللحاق واالنتصار
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ويتكون من هذه مجموع سمر قد يغني عن مطالعة الكتب، وإنما هو التحدث بالمجد، وأشخاص الوقائع ال يزالون في 
نرى البدوي ...  المخاطر، والسمر اللذيذوهناك القصائد، وذآر... قيد الحياة، أو يحدث عنهم أبناؤهم، وتظهر مفاخرهم

وصفحات بيانه تكتسب أوضاعها، . يهول في مواطن الهول، ويظهر المهارة والقدرة في موطنها، والعزة القومية
وعلى آل حال ان العداء والمنازلة، واالنتصارات ...! ويكاد المرء يشعر أن الوقعة أمامه ويشاهد مخاطرها

ي مع األسف لما يفيد اذالل بعضنا البعض واالفتخار في التغلب عليه، وتهييج العداء والمغلوبيات، آل هذه تجر
والوجهة ان نربح من هذه األوضاع ونستخدمها لصالح األمة وعزتها القومية، وأبهتها بين الشعوب، ... الكامن

.! ذه، ونخرب بيوتنا بأيديناوفخرها على غيرها، ويعز علينا أن نجد صناديدنا وشجعاننا يذهبون ضحية وقائع أمثال ه
ولو آانت نشوة االنتصار هذه على عدو حقيقة ممن لم يكن من قومنا لشكل فخرًا آبيرًا، أما هذا فهو في الحقيقة ضياع 

 ..وآل واحد من هؤالء يصلح أن يكون قائدًا لجيش عرمرم.. ألآابر الرجال

وأعتقد أنها وقعة ... حكومة عالقة بها مما دعا إن لم تدّونوملحوظتنا أن هذه الوقعة آانت بين شمر وعنزة، ولم تكن لل
 ..يوم بصالة، وتاليتها يوم سبيخة

والمهارة المعروفة وقدرة القواد تبز بأوضاعها، وأحوالها ... وآل حوادث البدو متقاربة، وتلخص بغزو بعضها بعضًا
 ...الكثير من وقائع التاريخ مما ال يسع المقام تفصيله

 من عدّوه المهاجم -5

والطرف المقابل الذي قد هوجم يتهالك في الدفاع، ويستميت عند ماله وحريمه، ويناضل نضال األبطال، وهناك 
يشتهر بالشجاعة من يشتهر، وآم صدوا العدو واعادوه على أعقابه خائبًا، أو مغلوبًا بصورة فاحشة خصوصًا إذا علم 

 : ه الغزو الى ناحيتهم وما أصدق قول المتنبي على الكثير من قبائل البدوبنوايا عدّوهم، أو بتوج) السبر(القوم وأخبرهم 

 ولو غير األمير غزا آالبا   ثناه عن شمو سهم ضباب
 والقى دون ثايهم طعـانـًا    يالقى عنده الذئب الغراب

 وخيال تغتدي ريح الموامي   السراب ويكفيها من الماء

وفي هذه الحالة تكون له ... الضعون، أو الهجوم على العدو عند البيوتويتحاشى البدو آثيرًا من الحرب عند 
غوارات (وهم الذين يكمنون ويحافظون خط الرجعة ولذا يقول المثل ) ملزمه(وهي الخيول التي تهاجم، و ) غوارات(

 )...وملزمة

 

 

  العطفة- العمارية -6

 وهو حصار يزين لها بأنواع الزينة، والبنت في الغالب ،)الُعطفة(، يقال له )هودج(العمارية بنت يعّد لها قتب في 
تكون من أعز بنات القبيلة، بنت الشيخ، أو العقيد، ومن جميالت البنات األبكار، وفيها همة ونشاط، تحث القوم 
اء وتحرضهم على القتال، وإذل رأت منهزمًا عنفته، وطلبت اليه أن يعود لنصرة اخوانه وان ال تذل النساء بيد األعد

الى القتال آثيرًا ما تؤدي الى انتصار المغلوبين بسبب ما يبدونه من استماتة، وشمر أهل ) العودة(، أو )العادة(و
 ...العادة، ولهم الشهرة فيها
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، وتتدلع، وتنخى القوم وتشوقهم على القتال، وتكون من العارفات برجال الحي )تكشف رأسها(وهذه البنت تفرع 
ولما ان ترى رجوعًا في الرجال، ...! مزايا آل؛ تمدح في مواطن المدح، وتحض على الحربوأوصافهم المقبولة، و

وغلبة طرأت، أو آسرة عرضت تستحثهم على العودة، فال يطيقون الصبر على الئمتها وعتابها، أو تقريعها، تشجع 
عنها وهي تقصد العدو، وتتقدم اليه، وآثيرًا ما يناضل األبطال ...! وتعيد المنهزم، تستعيده فيستميت القوم في القتال

ولهذا نرى بني ... وبسبب هذا التشجيع والتثريب لمن ترى منه ضعفًا يعود القوم الكرة...! ليكون الحرب أشد وأقوى
! العودة! العودة: باعتبار انها تدعوهم الى العودة وتعتلي بيتًا أو محًال بارزًا، وتصرخ بهم قائلة) العيادة(الم يسمونها 

أيضًا، تسوق ناقتها الى األمام بأمل أن ينقذوها، ) العمارية(وعلى آل حال تعرف ب! عليهم! عليهم! و العادة، العادةأ
ومثل هذه تكون صاحبة جنان قوي ال تهاب الموت، وآثيرًا ...! وأن يتقدموا نحو أعدائهم، ويتفادوا في سبيل خالصها
...! شجع القوم، وتجعلهم في حالة استماتة وتفاد عظيم في الدفاعما تصاب قبل آل أحد، ويقصدها العدو خشية أن ت

 : وهذه عادة قديمة في البدو، ولم تكن من عوائد هذه األيام، وال دخيلة في العرب، وإنما هي موجودة من زمن الجاهلية

 يقدن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا اذا لم تمنعونا  

ماريات حينما يشعر القوم بضعف، أو قلة في العدد، وخور في العزائم، فيرآن وغاية ما ينتفع من هذه العمارية، أو الع
واألمم ال تزال تستخدم أنواع األساليب إلثارة الهمم، وتقوية العزم وتوليد العقيدة .. النساء الى ما يشجع ويقوي العزائم

ابق وتذآير به، ونظم أشعار الراسخة لالستماتة، آاستعمال خطابات، واذاعة نشرات، ورآون الى تهييج عداء س
وإال فالقوة والعدد الكاملة ليس فيها ما يكفل النجاح، وإنما يجب أن تقوى الروح في التفادي والتهالك في ... حماسية

 ...سبيل الدفاع الوطني

، وال لسوء والنزاع ال يقتصر على الكأل والمراعي...!! وهذه الحالة النفسية ال يجرد منها البدوي آما ال يجرد المدني
مما ال ... معاملة من المجاور، وال من جراء انتهاك حرمة دخيل، فقد يكون من جرائم قتل، أو من تعرض لعفاف

 ...والغزو من أشهر أسباب حروبهم...! يحصى

آما مر وهو هودج خاص، ويعمل من خشب، ويغطى بريش النعام، وله شكل معروف ) عطفة(والعمارية تتخذ لها 
 ... ليس له وجود في القبائل إال عند ابن شعالنواآلن. عندهم

وذلك ... والمعتاد عند القبائل ان من تذهب عطفته في حرب آأن استولى عليه العدو ال يستطيع أن يأخذ عطفة غيرها
ما دعا أن تنعدم من جميع البدو، وال تستعاد إال أن تكون القبيلة أخذت عطفة عدوها وغنمتها، فيحق لها أن تتخذ 

 ...ة جديدةعطف

 ..في سائر القبائل ما عدا الشعالن) العمارية(فاعتاضوا عنها ب. وقد انعدمت العطفة من اآثر القبائل، بل آلها

 ...وتعد العمارية من أآبر الوسائل الستنهاض الهمم، وتويتها بعد الفتور والضعف وخور العزم

 .الحصار: وهوادج النساء غير العطفة

 .ُظلة

 ) باصور(، أو هو مرادف له، ويسميه الزراع وهو نوع هودج. آن

  الغنائم-7

فإذا تم الحرب أو الغزو بالربح والغنيمة فكيف تقسم الغنائم وتوزع ) من طّول الغيبات جاب الغنائم(في المثل البدوي 
ًا وبصيرًا بأمر والرئيس، أو العقيد إذا آان شجاع. بين الغانمين؟ يكون هذا تابعًا لما اتفق عليه القوم أو جروا عليه

وهؤالء ال يشترط أن يكونوا من ... الحروب أخذ المرباع المعروف قديمًا، أو حسب ما اتفق عليه مع الذين غزوا معه
... فخذ واحد، أو من قبيلة، بل قد يتجمع اليه أناس مختلفون ال يجمع بينهم إال قرابة بعيدة، أو مجاورة، وقرابة قريبة
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يدة، ومختلفة تبعًا للمقاوالت، أو المعتاد في امثالها والكل تابعون للعقيد المسمى والغنائم تابعة في قسمتها الى احكام عد
وهذا العقيد من حين سلموا اليه القيادة صار يتحكم بنفوسهم وأرواحهم فهو مطاع، بل مفترض الطاعة، ال ) منوخًا(

 : وهو الذي عناه شاعرهم...! يعصى له قول

 وقلـدوا أمـرآـم لـلـه درآـم  الذراع بأمر الحرب مضطلعاعبل   

نعم ان امره حاسم، ال يقبل ترددًا، وهو في الوقت نفسه يشاور اصحابه الذين يجد في آرائهم فائدة فيمضي دون تردد، 
 ...ويقطع فيما يرون القطع فيه

الحلول قطعية وغالب المنازعات، واألثرة نراها تظهر عند تقسيم الغنائم، واالختالفات تؤدي الى مراجعة العارفة، و
والعارفة في امثال هذه ربحه وافر، ... ، أو تقبل عادة النظر اذا آانت صحيحة وطريقها معتاد)منها(اذا آانت من 

والغنائم في الغزو غيرها في الحروب الحاسمة . وهكذا... وغنيمته انما تكون وافرة عند حدوث النزاع على الغنيمة
 )...حصة(آما مر في قصة 

 ائم قسمة الغن-7

 ...وهذه نوضح فيها بعض المصطلحات ثم نصير الى طريق قسمتها

 .ويقال للعشرين فما دون. الرآب: وهذه متفاوتة جدًا بالنظر لمقدار الغزاة وهم:  جماعات الغزو-

 .جيش على ذلول وهم من مائة الى ألفين. الجمعه

 .مثل الرآب إال أن أصحابها فوارس يرآبون الخيل دون االبل. السربه

 .وهذا للرؤساء يقودون االلوف). البيرك(ويقال له . اللواء

 .وهي في مقام الجمعه من الخيالة من مائة الى ألفين. الراآضة

 ).تالقت الجموع: (قال) يامحورب حورب(أو نحوه، وفي المثل ) ألفًا(ويسمى بالجمع ما آان 

ة الجمع أو أقسامه المذآورة أعاله، ونصيبه متفاوت ويسمى المنوخ اذا آان عقيد الجمعة، وهذا يتولى قياد:  العقيد-
 .على ما سيجيء

ولقسمتها قواعد تابعة لنوع الغزو وماهية ... وذلك بأن يتفق الغزو على ان تكون الغنائم لجميع الغزاة:  الخشر-
يها أحد إال أن نصيب ومن هذه يتفق الغزاة على ان تكون الغنيمة لغانمها وال يشارآه ف:  آل مغيرة وفالها-... الغنائم

 ...المّنوخ أو العقيد محفوظ ومعترف به

وغالب ما . وهذه تابعة لنوع األغراض التي غزا القوم من أجلها وشروط العقد الجاري:  العقادة ونصيب الغانمين-
به ، أو يكون نصي)المرحول(يأخذ العقيد النصف اذا آان الكسب من ) الرآب(ففي . هناك أن نصيب العقيد مختلف

 ...وحده اذا آانت الغنائم مختلطة) المرحول(
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) القالعة(، وال يدخل الخشر ما استولى عليه الغازي بصورة )خشرًا(وعادة الرآب في الغالب أن تكون الغنائم بينهم 
ومن يتناول الغنائم قبل آل احد فيربح نصيبًا ) . قالعه(وهذه تسمى . وهي ان يجندل محاربه ويستولي على فرسه

وسربة الخيل ال تختلف عن الرآب في حكم ). حوايه(وهي ناقة أو ناقتان الى ثالثة وتسمى ) طالعة(ن له وتكو
وفي هذه يؤخذ العقيد .. أي أن يكون الكسب لمكتسبه) آل مغيرة وفالها(وغالب الجمعه أن تتفق على أن تكون . الغنائم

ويقال له ) أبكع ظهر(أخذ العوايد وهي ما يسمى بثم ي... الخزيزة وتسمى ناقة الشداد يختارها من آل الغنيمة
والباقي في حالة ... المرحول ويراعى الطيب مع من يوده فيبره ببعض العطايا أو يمنح من ظهرت له قدرة ومهارة

 .الخشر يوزع بين الغانمين

، وال يأخذ )مسربًا(سمونه يأخذ الشيخ وهو العقيد ما يختاره مما يمّر من أمامه، وي) اللواء(أو ) البيرق(وفي البيرك 
، وآذا ال يأخذ من الفارس الطيب وهو الذي يتفادى في )أقاربه األدنون(من المعروفين من العشيرة ممن هم لزمته 

 ...وبعض األحيان ال يأخذ الرئيس إال أنه إذا أخذ يوزع القسم األآبر منه... حروبه، وال من المحترمين

 ...بعة، واالختالف فيها آبير، ومن جراء هذا يرجعون الى العوارفوعلى آل حال لقسمة الغنائم طرق مت

  الحذية- العكلة -8

ويقال له ) الحذية(قد يرجع الى الغزاة الغانمين بعض من نهبت أمواله، ويطلب منهم أن يعيدوا له قسمًا منها فيقول 
ه، يلتمس ويطلب أن يعطوه، ولم يكن وهذا يرى ان سوف ال يتمكن أن يعيش بعد أن ذهب آل ما عند). ابشر بالعطيه(

من المحتم أن يبذلوا له، فقد يمنعونه ويحرمونه، إال أن العطاء يدل على نبل وآرم في النفس، والمنع يدل على لؤم 
وال يقع في األغلب، وقد تكون نفس من نهبت أمواله أبية ال ترضى أن يطلب العون والمساعدة من ... وخسة في الطبع
والعكلة هي المال الذي ... انت الغضاضة قوية وفيها قتل وإيالم فال يعطى طالب العكلة والمنع نادر جدًاعدّوه، وإذا آ

والحذية أيضًا ما يمنح به المتخلف عن الغزو لسبب، أو يكون الطالب فقيرًا، وفيه ). حذية(يعطى للمنهوب منه ويسمى 
 .ه شرهه على اقاربه الغانمينفتكون ل... من الضعف ما لم يستطع به أن يقدر على الغزو

وآل ما نقوله في العكلة أو الحذية أن البدوي آبير النفس، نراه يعفو في أشد ساعات الحرج، وفي النجاح وأوقات 
الربح يمنح، ويعد عندهم العفوعند المقدرة من آريم الخصال؛ ونرى القوم يفتخرون دائمًا بما عفوا به، او منحوه 

 ...طالب العكلة يريد ما يتقوت به آما أن العكلة واسطة نجاة الحياةوآأن ... لطالب العكلة

 ملحوظة

وغالب الحروب بين البدو على . أيضًا) عكلة(في البادية وتسقى منها االبل ويقال لها ) ثبار(يقال لآلبار ثبرة وجمعها 
ولكل عكلة اسم خاص بها .. قاربالعكلة هذه، وقد يتقاسمون الوقت بينهم، بسبب تدخل العاذلين خصوصًا إذا آانوا أ

 ).الحزل(مثل 

البريت، والمجمي، واللصف، والمعنّيه، والنصاب، والحّمام، والعاشورية، واللعاعه، والشبرم، : ومن آبارهم المعروفة
 ...وواقصه، والشبجه، والصيكال، والصميت، واالمكور وهي عكل آثيرة

 ...للمؤرخين تدوينات في آبار العرب... ليها آثيرة ال تحصىوالوقائع ع... وبين هذه اآلبار المطوي، والعكلة

  ما قيل في غزاة البدو-9

ويطول بنا ذآر من اشتهر، أو آل من قيل فيه شعر لما برز من شجاعة، وابدى . اشتهر آثيرون بالشجاعة والحروب
 ..من تفادي

 : ومما قيل في عبد المحسن والد فهد وعجيل آل هذال

 137



  شـمـالـييا مزنة غّره تمطر ترمي على روس المعالي جالميد  
 زبيديها يفهيد روس الرجالـي   وعشبها آرون منيهبن األواليد
 يتلون ابو عجيل ماضي الفعـالـي    ماص الحديد الي يكص البواليد

 :ومما قيل فيه في وقعة عبد الكريم قالها شارع ابن اخيه

 يا عم يا مسجي الكبايل هـدب شـيح الوندات يوم الزحـامـييا حامي   
 جيف الفرس ترآض على الكاع وتميح يا عاد ما يجعد صفاها اللجامـي  
 جيف الفرايش تنهزع للمفـاتـيح االبهـامـي ليا صار ما يرآى عليها  

 : وهذا عبد اهللا بن ترآي من آل سعود يخاطب آخر ويفتخر بحروبه ويلوم صاحبه قال

 وشعاد لو لبسك حـرير تـجـره   وانت مملوك الى حمر العتـاري
 الزاد سـوالـك سـنـام وسـّره   من الذل شبعان من العز عـاري

 يوم آـل مـن خـويه تـبـّره   أنالي األجرب خوي مبـاري
 نعم الصديج ولو سطا ثـم جـره   يدعي مناعير النشامى حبـاري

 من طول المسره سرى واستسره    ويمدح مصابيح السرى آل ساري

 : قال محمد من الصكور

 يمزنـه غـره مـن الـوسـم مـبـدار   برآج جذبنـي مـن بـعـيد رفـيفـه
 آطعاّنـا مـا يكـبـلـن دمـنة الـدار   يرعن صحاصيح الفياض الـنـظـيفة
 وترعى بها آطعـاّنـا غـر وجـهـار   وتربع بها العر النشاش الضـعـيفـه
 ريبني عليها بـنـيه الـلـبـن بـجـدا   وعكب الضعف راحت ردوم منـيفـه

 وترعى بذر اهللا ومتعب ومشعان    
  ومغيزل يروي حدود الرهيفه    

 وحنه ترى هذا لك اهللا لنا آار   وعن جارنا ما عاد نخفي الـطـريفـه
 واحد على جـاره بـخـتـرى ونـوار   واحد على جاره صـفـات مـحـيفـه

 اطـاروخطو الولد مثـل الـنـداوي لـي وصيده جليل وال يصـيد الـضـعـيفة  
 وخطو الولد مثل البلـيهـي لـياثـار   وزود على حمله نكل حـمـل الـيفـه
 وخطو الولد يبنش علـى مـوتة الـنـار   وعود على صفر تضـبـه جـتـيفـه
 والجار ليبده مـجـفـي عـن الـجـار   وآل على جاره يعـد الـوصـيفـه

 ه العـيش بـالـغـارنرفي خماله رفي   ضـعـيفـه وندعي له النفس الجـوية

من القصائد المقولة نعلم أوضاع البدو، وروحياتهم في حروبهم، وشعورهم مما تعين آدابهم في الغزو وهي غزيرة 
دون وهذا يعني ان المنهزم أو المنهزمين قد يج). المنع(وهم عند الغلبة قد يلجأون الى ما يسمى ب... وفياضة جدًا

... أحد وجهاء الغانمين، ويتمكن هذا من اعطاء حق المنع لواحد فأآثر الى مائة) منع(أنفسهم في خطر فيكونون في 
وفي ..ويدفع عنهم القتل إال أنه تباح له خاصة أموالهم، وال يستطيع أن يتعرض لهم أحد لمجرد أنهم دخلوا في منعه

اذا آان بين المتحربين تأثرات ووقائع مؤلمة أدت الى قاعدة ) عالمن(بعض األحوال ال تقبل الدخالة، وال يجري 
وهذا يجري حكمه في الحقوق المتقابلة وانتهاك حرمتها بين ... فيقتل آل من استولوا عليه) الطريح ال يطيح(

 ...المعروف بين القبائل) الوجه(في الغزو غير ) المنع(و ... المتقاتلين
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  الصيد والقنص-5

 افترس، واذا شبع لعب، واذا اصابه ضيم سهر، وعلى آل حال ال يهجع على حالة، وال يستقر على البدوي اذا جاع
فاذا قل عمله حارب ... يترقب األوضاع تارة، ويثير العداء تارة أخرى، ويغزو آونة... رأي، وال ينام على مكروه

ال يهدأ، وال يطمئن بل ... ق من زعازعوآأن حياته مشوبة بشغب، أو أنه خل... الوحش، واتخذ الصيد، وطارد القنص
ولهم في الحيوانات المفترسة وطريق قتلها واالنتصار عليها ... الهدوء والطمأنينة خالف طبعه وضد ما يالئمه

 ...حكايات ال تحصى

 
رك وهو في حياته يكافح الصناديد فال يبالي ان يد... ال يستعصى عليه الصيد، وهو أسهل عليه، وأقرب الى متناوله

 : والغالب أنه في غنى عنه، ال يقنص إال ما هو مهم. قنصه

 وشر ما قنصته راحتي قنص    شهب البزاة سواء فيه والرخم

إال أن صليب يغلب ... والبدو ال يميلون آثيرًا للصيد العادي، وال يقنصون إال في أيام الربيع بقصد اللعب واألنس
وسائل الغريبة للحصول عليه، وتراهم يطاردون الظباء، والنعام، والوعول، عليهم تعاطي الصيد اعتياديًا، ويتخذون ال

 .وحمار الوحش وسائر القنص الذي يستفيدون منه لحاجياتهم، تلحهم الضرورة اليها في الغالب

 رقبتها طويلة. المانعيات وهذه في الشامية : والمعروف منها. وطيور الصيد ال يتعاطى البدو جميع أنواعها دائمًا
 .وهي من نوع الحر. أطول من الصقر

 .طيور حرة في البحر. البدريات

 .يصاد بين النخيل يأتي من البحر. الكبيدي

 .وهذا في جبل حمرين، وجبل مكحول، وغيرهما. الوجاري) الوآري(الوجري 

 .طير حر في البحر. الفارسي

 .والباقيات للصيد آله... ألوزوهو يصيد الدراج، والحبارى، وا. وهو البازي، في حدود إيران. الباز

 .وهو مقبول. الحر الكطامي

ويستعان في الصيد بالكالب السلوقية ويطاردونها على ظهور الخيل، وغالب صيدهم الغزال، وباقي الصيود ال قيمة 
 .لها

 ).الباشق(، و )النسر(و ) الشاهينة(، و )الحدأة(، و)ابو حكب(وهناك من الطيور ما يصيد لنفسه مثل 

يب في آل موسم لهم صيد، ومن صيدهم الغزال، والوضيحي، و الوعل والنعام، ومن صيدهم الوبر وهو أشبه وصل
 )...الفخ(و ) الزنانيح(ويستعملون في الصيد .. وسائر الطيور والحيوانات الوحشية) جليب الدو(باألرنب ويسمى 

 العرب البدو

1 

 الخيل
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 : قال المتنبي

 يلةوما الخيل اال آالصـديق قـلـ    وان آثرت في عين من ال يجرب
 اذا لم تشاهد غير حسن شياتـهـا   واعضائها فالحسن عنك مغـيب

  الخيل-1

آان العرب وال يزالون في حب شديد لخيولهم، وتعد من أنفس ثرواتهم، يتغالون بها ويعنون بأنسابها وأرسانها، 
 واستيالدها، وذآر الوقائع العظيمة التي جرت على يدها، ويلحظون شياتها وعيوبها، وما يجب أن يراعى في تربيتها،

وهي عندهم آاألهل والولد، وربما آانت أعز، وأحق بالعناية والرعاية، عليها المعول في حياة المرء، وغنمه وربحه، 
ت قد وعزه ومكانته، أو تكون سبب هالآه، أو خسرانه، والعربي القديم ال يفترق عن ابن اليوم وان آانت السيارا

 ...صارت تطاردها، وتسابقها في طريق نجاتها، ولكنها لم تقلل من قيمتها

واذا آان البدوي ممن يتعاطى الغزو والحروب، وله أمل في النجاة، والخالص من المخاطر، فإنه يراعي حسن اختيار 
حات مهمة والذة، وله حكايات آثيرة يتكون منها آداب سمرهم ومحادثاتهم، وهي صف... فرسه، ورسنها المعتبر

 ...يصفون نجابتها، وأشكالها وعدوها، وفعالها في الحرب، ويتشائمون من بعض شياتها

ومواضيع الخيل يتكون منها آداب قد تعجز االفالم عن االحاطة بها او استيعابها، وآتب الخيل القديمة والحديثة لم تف 
 .واالستقصاء يطول. ظار متفاوتةبالبيان، ولم تتمكن من االحاطة بكل المباحث، ووجهات األن

ومن الخذالن على األمة ان تكون قد ) نواصي واعتاب(، و )الخيل معقود في نواصيها الخير(يتردد على األلسن دائمًا 
فالسباق . ترآت شأن خيولها، واهملت الرآوب والطراد على ظهورها، ولكن ال بطريق السباق المعروف اليوم

لفرس بامتحان رآوبها، والفارس وتجربته، وتعوده بتقوية عضالته، وممارسته على المرغوب فيه اختبار قدرة ا
 ...وفي ذلك ما يجلب االنتباه الى حالة الفرس وأوصافها البدنية، ومعرفة صحة أصلها ونجابة نجارها... المشاق

... أآبر فائدة وأعظم نفعومن لم يزاول الغزو ير في رآوب الخيل، ومطاردة الصيد، والتعود على الرياضة والخشونة 
بل ان الحضارة تتطلب الحصول على خشونة البداوة بمزاولة هذه الرياضة، وهي خير من الرياضة الصناعية، فيها 
حرآات في الرآوب والغارة، وقطع الفيافي، واالستفادة من القوة، وتنشق النسيم الطلق، وامتحان البصر، ومراقبة 

 ...وآلها من خير وسائل الصحة والتمرن على الفروسية.. .الصيد وترصده، ومطاردة الوحوش

 )أرسانها(أنسابها 

وهذه هي ... عرفت خيول آثيرة قديمًا وحديثًا، ونجحت في حروب عديدة، وصارت عزيزة ومعتبرة عند أصحابها
بدوي يحفظ وال... السبب في تكون الرسن، فهي الصديق الذي ينقذ صاحبه من مهلكة، أو ورطة عظيمة، ووقعة خطرة

والبن .. ويتحدث دائمًا عن الوقائع التي أدت الى نجاته بسببها.. لها هذا، ووفاؤه يمنع أن يبذلها، أو يتهاون في شأنها
وألبي عبد اهللا محمد ابن ... وفيه عدد المشهور من خيل العرب). نسب الخيل في الجاهلية واإلسالم(الكلبي آتاب 

والعراق مشتهر بخيله األصيلة، ذاع صيتها، وصارت تطلب من انحاء ) وفرسانهاآتاب اسماء خيل العرب (االعرابي 
ولكن البدوي ال يلتفت الى آل هذا وال .. العالم خصوصًا في السباقات الدولية، وقد يقتنيها الملوك للرآوب والزينة

ث مهمة، فتنال شهرة بعدوها، وإنما تعرف عنده بما تقوم به من جوالت حربية، وحواد... يبالي بتجارتها، وال شهرتها
هذا وتوالي الوقائع مما أآد له عراقة نسبها وآون لها رسنًا ... وبراآبها وشجاعته في حومات الوغى وحسن تدبيره لها

 ...مقبوًال عنده

 يا بني الصيداء ردوا انما يفعل هذا بالـذلـيل   فرسي
 عودوه مثل ما عـودتـه   دلج الليل وايطاء القتـيل
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 آل يحافظ على الرسن آثيرًا، والحصان الصالح يستولد منه، ولهم العناية الزائدة ويتقاضون أجرًا على هذا وعلى
 )...حصان شبوة(فيقولون 

وآان يراعى في أنساب الخيل أن بعض هذه تقع حادثة، فينجو بها صاحبها وتكون سبب حياته فيسميها باسم يالزمها 
أو من نسلها فهناك يتكون الرسن وال تنسى، وفي هذا اعتزاز بسلسلتها، ووفاء لما دائمًا، واذا تكررت الحوادث منها 

 .وقد يالزم الرسن البيت مدة فيسمى به... قامت به

والملحوظ هنا أن االحتفاظ بالرسن دون مراعاة االعتبارات األخرى قد أدى الى انعدام الخيل األخرى مما لم يشتهر 
وفيه وقوف عند ... وهذا نقص اويشير الى عدم التغالي فيها... ها، وال يكثر رسنهالها رسن، أو أن يقل االهتمام ب

ترقيعًا لما رأوا من عثرات ) األصل يجود(وحرصوا حرصًا زائدًا وقالوا . الجنس الرديء وإن آان أصله مقبوال
ن ايام الطراد، والرهان قد على ا... لمرار عديدة، فتصلبوا في المحافظة، وتعصبوا تعصبًا ال يكادون يسمعون خالفه

 .عينت خيوًال مقبوالت، وصار يحتفظ بهن

وهذه عند حسن العامود من شمر، وصلت اليه من الفرجة من عنزة، واسم . الجدرانية: ومن أشهر أرسان الخيل
 ).الوبيرانية(صاحبها األول جدران فسميت باسمه، ووبير ان اخوه، واليه تنسب 

السبعة، وعند الشيخ عجيل الياور، وعند المرحوم السيد محمود النقيب واآلن ال أعرف اين عند ابن عليان من . العبية
عند ) الشراآية(عند مدحي بن زهيان البريجي، و ) ام جريس(عند السحيلي من فداغه، و ) السحيلية(صارت؟ ومنها 

 ).الهونية(د ومنها نوري الشعالن، ويقال لها الشراآية االخدلية، واالخدلي من الفدعان من ضنا ماج

 .الحدرجية: وهذه منها. المعنكية

 .وهذه من الحدرجية وهي عند ابن سبيل من الرسالين وعند ابن غراب من شمر. السبيلية

وهي . آحيلة العجوز: ، منها)آحيلة(وهذه يضرب المثل بعراقة أصلها؛ فاذا وصفت امرأة بنجابتها قيل . الكحيلة) 4
 .االخدلي من الخرصة وجبيحة للصائح واآلن عند شيخ محروت الهذالآثيرة ومنها االخدلية عن 

 .عند االسبعة. آحيلة األخرس

 .وعند الدويش في نجد. من المنتفق) العلي(عند . آحيلة آروش

 .وهذه على ترتيبها ارجح الخيول المعروفة عند البدو آما هو المنقول عن الشيخ فهد الهذال

عند العفارة فخذ من السلكه وعند ابن غراب من شمر، وعند داود آل محمد ) يةالعفر(وتسمى . حمدانية سمري) 5
 .باشا

منها الدغيم من الهذال، وعند زبينة من الفدعان وعند ابن عامود، وعند االوضيح من الثابت، . الصقالوية) 6
 .واالجويدي من الثابت

 .الجدرانية: ومنها

 .الوبيرية
 .النجيمة

 .ش من آل محمد، والنواك أصًال عند الجاسم من االسبعةعند الدوي. النواآيات) 7

) 8 .في العراق) السلكة(في نجد، وعند المريجب من المضيان . الوذنه
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) 9 .عند البد الرزني من عبدة. الربده

 ".من عبدة"وعند ابن هتمي " سبعة"عند ابن عيده من الرسالين . ريشه) 10

 .عند الرولة. شويهة ام عرآوب) 11

" من ضنا مسلم"وصلت من امام اليمن الى آل سعود ومنهم صارت الى ابن يعيش . من خيل ابن هيازع. همةالد) 12
 ".دهمة عامر"وقد يقال . واآلن قليلة. خال فهد الهذال ومنه تفرقت وتكاثرت

اصة ويظهر من هذه التسميات، والمعروف من أصولها انها سميت باسم اول من اقتناها فاشتهرت عنده أو بصفة خ
 ...بها أو ما ماثل

 : قال البدوي

 الخيل عز للرجال و هـيبة  والخيل تشريها الرجال بمالها  

 : وعارضه آخر

 العز بـوروك الـنـسـا   (1(واللي عريب ساسهـا
 تطلع منه آطم االخشوم عنابر   عنابر تسجي العدّو امرارها

وعلى هذا ... حرث عليها، أو يجعلها دابة حمل ونقل أثقالهذا وتعد من نوع اهانة الفرس وانتهاك حرمة رسنها أن ي
 .عندهم، اعتزازًا بأصلها، وزيادة اهتمام به) الحشم(يترتب 

  شياتها وأسنانها-3

. في البدو أرباب معرفة في أوصاف الخيل وبيان جمالها وحسن شكلها وتناسب أعضائها ومنها المقبولة، والمشئومة
، واذا آانت فيها غرة فهي )المرسولة(، ومثلها محجلة الرجلين، وتسمى )في جبينهاغرة (فإذا آانت فيها سيالة 

وهي التي آل ايديها وارجلها بيضاء، ) المخوضة(، وهناك )المرجبة(وآذا يقال في محجلة اليسرى، وتسمى . مبروآة
آب على بياض، وينزل وصاحبها ير) الزنية(واذا آانت اليد اليسرى والرجل اليسرى مخوضة، أو محجلة قيل لها 

 ...على بياض

 .وهذه آلها مقبولة

تكون في الجبهة، أو في الصدر، أو في الرقبة، أو ) الشعرة(ومما يتشائمون به من الخيول وتظهر المقدرة في تعيينها 
 وغالبها مالزمة لما يفسرون.. ومن ثم يدرآون برآتها أو شؤمها وعندهم تجارب عديدة، ومعارف موروثة... البطن

به فالذي يسقط من فرسه فيموت، أو يدخل الغزو فيصاب، أو يكون تكلع أو ما ماثل يقولون انه ما ناله ما ناله لشؤم 
 ...ولعل هذا هو السبب في توليد هذه الخرافة... في فرسه، وال يرغبون ان ينفروا من حرب

فكأنها بمثابة آفن ) آفن(ويقال لها وعندهم محجلة االيدي رزقها محدود، والشؤم عندهم في محجلة اليد اليسرى 
 ...وهكذا الشقراء الخالصة مشؤمة.. لراآبها

والفرس اذا ذرعنا مؤخرها من الحافر الى القطاة وآان أطول مما بين حافر اليد الى الحارك تكون سريعة الجري، 
 ...غوب فيهاواذا آانت صدور الخيل عريضة، ومناخرها واسعة، وعيونها آبيرة، وجبهتها مربعة فهي مر
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 .نومه، وسرع آومه: فيها من صفات األرنب: وقد نعت بدوي فرسه فقال

 .فزه، وآبر وزه: ومن صفات الظبي

 .آصر جين، ووسع عين: ومن الثور

 .وسع حجب، وقوة عصب: ومن الجاموسة

 .وسع جوف، وبعد شوف: ومن البعير

. ها، واالستشهاد بأبيات قديمة لشعراء آثيرينلألصمعي بيان عن أوصاف الخيل وتفصيل اعضائ) آتاب الخيل(وفي 
لم أقف على اسم مؤلفها تبين جياد الخيل، وترتيب ) فضائل الخيل(وعندي نسخة مخطوطة منه، ورسالة مخطوطة في 

اسبال الذيل (ورسالة أخرى منسوبة المرء القيس في الفراسة ومعرفة الخيل، والعالمات الحسنة وغيرها، و ... سبقها
 ...، لنجم الدين بن خير الدين الرملي)ياد الخيلفي ذآر ج

اذا ولد لمدة سنة واحدة . اذا آان قد سقط لمدة ستة أشهر الحولي. الطريح: وأسنان الخيل أو أعمارها في الحاضر
 .وتشبى في هذا السن. التي تبلغ من العمر سنتين. الجذعة

 .لها من العمر ثالث سنوات. الثنية

 ).قرحاء(لها من العمر خمس سنوات وتسمى آرحة . ربع سنوات الخماسالرباع لها من العمر ا

أو ) التجفيل(تعويد الفرس، وتنفيرها باجراء تمارين وممارسات عديدة لها يعرف ب) السباق: ( التجبيش- التجفيل -4
ل، وطرق ولتربيتها أصو... وهذا من خير الطرق لنجاح الفرس في السباق أو في الغزو أو الحرب)... التجبيش(

اعتناء، ومراعاة الحالة التي يجب ان يجريها، والعناية ضرورية، ونعلم ان البدوي يهتم بفرسه، ويالحظها اآثر من 
ورآضها وتمرينها وال يقوم بهذا ... نفسه، ولكن السباق يحتاج الى وصايا صحية، وأوضاع خاصة في أآلها وشربها

 .عندهم سوى مالكها

ة الريفي فانه يجفل فرسه دائمًا، ويطارد عليها فنكون في وضع تأهب على الغارة، وتابعة والبدوي على حالة غير حال
بخالف الريفي فانه ال يراعي هذه إال في اوقات خاصة وال مجال له ان يطارد في اراض محدودة، .. ألدنى اشارة

 الخيل القوة النشيطة هي التي تعيش فالخيل ال ترى ميدانًا فسيحًا، وتحتاج الى تمرين لتنال مكانة في الرآض، وغالب
واأللعاب، والسباق على ظهور الخيل من ألّذ ما ... ومن ثم يكون النجاح آفيلها) هواؤه عذب ونشيط(في مكان عذي 

وهنا يظهر المجلى من الخيول، . والتأهب للغزو... يجري بين العربان في أيام افراحهم، أو ابان التمرن على الحروب
ونفس الرآض وميدانه حتى ان بعض الخيل قد ال تسبق اذا لم يطل ميدانها، ... قدير قوة األعصاب للعدووهذه تابعة لت

فاذا لم تقدر هذه النواحي وأمثالها فال أمل في نجاح غيرها، ويضرب العرب ... وتنال السبق على الكل اذا طال المدى
تباه اليها وتحتاج الى خبرة وفكرة قويمة، وغالب من وعلى آل حال هناك أمور يجب االن... األمثال في المدى وطوله

 ...يقوم بهذه المهمة متمرن عارف

وفي هذه األيام راج سوق الخيل في السباق، وتولدت بينهم مصطلحات آثيرة لما رأينا من عناية األجانب بها، 
ق لمرات، وصاروا يتغالون ومن ثم رجحت من نالت السب... واستفادتهم منها، وتعيين درجات السبق، والرهان عليه

في أثمانهابالنظر لما تربحه، واشتهرت آثيرات قد ال تكون عالقة للرسن بهن، وانما انحصر ذلك في خيل معينة، 
عند الرهان (وفي المثل ... وبهذا حصل انتقاء في السوابق، وطوي ذآر الخيل األخرى، وان آن من الخيل العراب

 ).تعرف السوابق

قامرة بل من اعظم المقامرات، ومن أشد االضرار على الخيل واالجحاف بحقوقها بل التجاوز وهذا من ضروب الم
عليها، ويجب ان ال يشيع بكثرة وانهماك في أمة حريصة على اوضاعها الحربية، واالنتفاع من نشاط خيلها، وقيمتها 
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  أسماء الخيل-5

وأسماء الخيل المعروفة قديمًا وحديثًا آثيرة عندنا، ولها في هذه األيام اسماء جديدة، واشتهر من الخيل القسم الكبير لما 
ء ذلك على أرسانها، واليوم يعوزنا آان لها من مواقف بارزة في الحروب آما اشتهر شجعانها فحافظت من جرا

وهذه بعض . وتعداد آل ما عرف واشتهر في السباق وغيره يطول آثيرًا... احصاء اسماء الخيول المعروفة
 .عسيلة: المشهورات

 .تاج عطية

 .ردحة
 .حمية

 .فضيلة الهوى

 ...!! وانما عرفت بسباقهاولألسف آل هذه الخيول العراقية لم تشتهر بوقائعها . هذا ويضيق المقام عن التعداد

  سرقة الخيول-6

من ابدع ما يجلب االسماع، ويدعو لالنتباه واللذة معًا ما يورده البدو عن سرقة الخيول من اناس تعودوا على ذلك 
وآل ما يوردونه من حكايات وقصص يدل على عزة الخيل ومنزلتها عندهم؛ فهي من أعز ما عندهم، ولذا .. وتمرنوا

اطرائها، يذآرون شطارة السراق وحسن مهارتهم، وما يقدم لهم من فداء أمال في استعادة الفرس يبالغون في 
وهو ) الحايف(والسراق منهم ... المسروقة، والتهالك وبذل الجهود في استعادتها، وما عاناه صاحبها، أو ذآر خيبته

 ... مرأى منهمهو الذي يرآب الفرس ويفر بها على) البطاح(الذي يسرق ليًال وخلسة، و 

وهذا يحبس ويحدد بحديد . في الغالب من آان متعودًا على سرقة الخيول وهو الذي يبطح على الفرس) ربيط البدو(و 
الفرس، ويبقى حتى يسلم المسروق أو يفك نفسه بمبلغ يتقاضونه منه أو من آفيله والربيط قد يكون مطلوبًا سابقًا 

 .ن يفك نفسه، ويحتاج الى أ)وسكة(بأموال أخرى أو 

  بيوعاتها- شرآة الخيل -7

يعتز البدوي بفرسه آثيرًا، وال يهون عليه ان يعطيها، أو يملكها لغيره ببيع وسائر التمليكات اال لضرورة، او لحاجة 
وهذه شاع . ، أو نصفًا شائعًا، أو رجًال، أو نصف رجل)عدالة(وقد يكتفي ببيع حصة شائعة آأن يبيع ... تعرض له
ا حتى عند غير البدو، وحافظوا على ارسانها، والبيع في مثل هذه الحالة ال تظهر غرابته في بيع الكل وقطع البيع به

وآل الخيل ليست آرائم، وانما هناك خيول تباع .. العالقة آما هو المعتاد في سائر البيوعات واالمتعة وتداولها
وهذه أشهر . لخيل خاصة ال يريد ان يقطع عالقته بفرسهاال ان البدوي في ا... وتشترى على المعتاد آالضأن والبقر

... وذلك بأن تكون أول بطن للبائع، وبعدها للمشتري والثالثة للبائع، ومن ثم تنقطع العالقة بها. بيع مثانى: بيوعاتهم
 ...فال عبرة به، وتجري القسمة على ما عداه) فلوًا(واذا آان المولود 

وقد تبقى الشرآة . للفرس) المربي(ة على البائع، والخيار للمشتري ألنه هو الجاني وفي هذا تكون القسم. بيع النصف
 ..لمدة طويلة

وفي هذا يكون البطن األول اذا آان انثى للبائع وتفك على ان يكون للمشتري منها البطن األول أيضًا . بيع العدالة
 .وتنقطع العالقة
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ا اذا آانت الخيل مشترآة قسم الشريك وآان الخيار لصاحب الرسن ومن هذه آله. وهي الربع على الشيوع. بيع الرجل
وهو القائم بتربية الخيل، وينقطع الخيار لمرتين وفي الثالثة ليس له ان يرجع عن اختياره وذلك انه يختار فاذا وافق 

ة ليس له ان يرجع الطرف اآلخر فله ان ينكل عن الخيار، ثم يقسم الشريك مرة أخرى وله أيضًا ان ينكل، وفي االثلث
 ...عما اختاره، ويكون هذا قطعيًا

2 

 االبل

.. اذا آانت الخيل وسائط نجاة مهمة لحياة البدوي فال شك ان األبل قوام هذه الحياة ووسيلة بقائها وطريقة سد حاجياتها
ل اثقاله فهي في وهي واسطة نقله من مكان الى آخر، وحم... فمنها لبنه، ومنها وبره ومنها لحمه، وجلدها نافع له

وهذه فيها غناؤه وثراؤه بل من اعظم ... ولوالها لكانت حياته منغصة، وعيشته مرة، وآماله ضيقة)... سفن البر(نظره 
 ...ثروة له، ومن أهم تجارته، وأآبر واسطة لنماء أمواله

هذه االبل تتحمل المشاق، ال تعيش للبدوي أنعام وهو في حالة غزو، وتنقل سريع من مكان الى مكان اال اذا آانت آ
فهي بحق تعّد أعظم نعمة ناسبت اوضاعه ... وتتكبد الصعوبات واالراضي الوعرة، والفيافي البعيدة عن العمران

 ...فكأنها خلقت ألجله، وقدرت له في أصل الخلقة

ن البدوي ان يبلغ المكان دليل االمتنان بهذه النعمة، ولوال االبل لما تمك" أفال ينظرون الى األبل آيف خلقت"وفي آية 
 ...الذي يريده اال بشق االنفس وصعوبتها، وهكذا المشاهد والمنتفع به أآبر دليل وأعظم نعمة

والعرب في آثارهم الكثيرة من آتب األدب واللغة تعرضوا للكالم عليها، واوسعوا المباحث ومن اقدم من آتب، 
) الكنز اللغوي(يام األخيرة رسالتان في األبل وردتا في وخص األبل بمباحث خاصة األصمعي فقد نشرت له في األ
 والرسالتان 1903طبعت هذه المجموعة في بيروت سنة . للدآتور أوغست هفنر استاذ اللغات السامية في آلية فينا

 .137 واألخرى في صحيفة 66احداهما جاءت في صحيفة 

ا ومكانتها ونعين طريق معيشته من وراء هذه الثروات وعلى آل حال يهمنا ان ننظر الى ثروة البدوي، ونقدر قيمته
لنتخذ له التدابير المالئمة لالنتاج، والطرق الصالحة للتكثير، ومخارج للبيع والصرف في المواطن األخرى لالستفادة 

له ، فنكون قد ساعدناه وجعلنا حالته في رفاه وربحنا منه في تجارتنا، وضرائبنا، وسهلنا .من نواح عديدة منها
 ...مهماته

... واالبل في العراق آثيرة، وآانت لها فائدتها قبل شيوع السيارات؛ فهي من أرخص وسائط النقل، وإن آانت بطيئة
اهمال هذه الثروة دون عناية في امرها غير صحيح، ومن اهم ما يعرض للبدوي قلة المراعي لها، ومن الوسائل 

 يستفيد منها سواه، وفي هذا تخيف لويالته ومصائبه مما قد يؤدي الى الفعالة افساح المجال له للسرح في مواطن ال
 ...ضياع آافة ابله

واالبل انواع آثيرة، وبينها ما هو معروف قديمًا، ويعد من نجائب االبل لما فيه من المزايا المختارة من سرعة، 
 ...وتحمل مشاق، أو ما ماثل

.  الخواوير-1): الرحول(ويقال له ) البعير(ويسمى :  للحليب والحملوأشهر المعروف منها مما ينتفع به: أنواع االبل
وواحدها خوار، وهي اباعر عنزة وشمر وغالب البدو بصورة عامة، وهذه ابل بادية الشام، تصبر على العطش، 

رص وهذه ال تعيش في العراق في األرياف من جهة القا. وتستخدم للغزو، تعيش خارج المياه في البادية الجرداء
 ).الشراريات(، و )النجبانيات(، و )بنات عبجلي(، و )بنات وضيحان(والمعروف منها ) الزريجي(
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واحدها الجودي وهذه في الغالب عند المنتفق وغزية والصمدة من الضفير وسائر القبائل الريفية .  الجوادة-2
وابل شمر طوقه ... ق التي تصيب البدووال تصبر هذه على الضمأ، وال تتحمل المشا. وغيرها) الزقاريط(آالزآاريط 

 ).جواده(آلها 

وهذه صغيرة، ولها رسن، تفيد . التيهية: ومن أنواعه) الذلول(وهناك قسم آخر يستفاد منه للرآوب غالبًا ويقال له 
وهذه تطرح النعام، . وهي عند الشرارات من الصلبة، والحويطات منهم. للسرعة وللمغازي، وتقطع مسافات بعيدة

 .غزال، وهي للرآوب خاصة، ويقال ان اضالعها سبعة في آل جانبوال

وبها يتمكون من اللحاق . تعيش في البادية، وتصبر على الماء، وهي عند شمر وعنزة، وعند الشرارات. الُحّره
 ...بالخيول
 في سائر األنحاء، من نوع الجودي، وهي جميلة ووافية، وغالب ما تكون عند المنتفق ويحتفظون بها، وقليلة. العمانية

 .ومواطنها على ساحل خليج فارس

 ) للسيالن منهم: (قال صلبي يخاطب عشيقته. وهذه قليلة في العراق. الباطنية

 يا نديبي شد لي آور مهذالـي    من ضراب التيه وامه شرارية
 لشنطته بالرسل صابه حفالـي مثل دانوك حدته الشمـالـيه  
 نحره يم الغضى طيب الغالـي بوسميه عين خشف مرتعه له  

 .دبسة، غامقة. بيضاء الصفرة. الوضحة: الوانها

 .أقل انكشافًا، والجواده القسم األعظم منها هذا لونه. شعلة

 .سوداء. الملحة

 .عشمه. الزرآه

 .بين البيضاء والشعلة. الشكحة

 .وهذه آلها في الخواوير

 .على احمرار وفيها غمق. حمرة

 
 ).السحمة(، أو )السحمية(، وما آان فيه سواد، أو ملح يقال لها )المغاتير(دعى والبيض منها آلها ت

 )...ابكع ظهر(، و )الصجرية: (ومن أوصافها

 شواذيب وعذاريب

، والعذوربه أو )ضبطه وشاذب(من العيوب في األبل ما يسمى الشاذب، أو الشاذوب والضبطه فيقال ليس فيه 
. الطير: وهذه أشهر ما هو معروف). سالم العذاريب(خر آلفظ مترادف ويقال العذاريب وقد يطلق الواحد على اآل

 .نوع جنون الضلع. سكتة دماغية الخراش

 .الجرب
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 .مرض في االبط. وهذا يكون في صغره الورك. الجدري

وهناك عيوب ال عن مرض وانما هي عيوب في الخلقة، أو نقص . وأصل الشاذب عظم زائد في صفحة زور البعير
 .مقطوعة االذن. الجدعه: ألعضاءفي ا

 .تضرب بيدها على األرض؛ وهو نوع فالج. مقطوعة الذنب الحرده. العصلة

 .مرتخية أعصاب الرجل عكس الحرده. الخطلة

. جنفه ).مفسوخته(مخلوعة الزند . فيها لحمة آبيرة تحت أبطها النجبه

 أسنان األبل

 وهذه يبتدئ فيها اللقاح وهو 4عمره سنة .  الجذع3مره سنةع.  اللجي2عمره سنة.  المفرود1عمره سنة. المخلول
 .الضراب

 شهرًا ومن 12 ومدة الحمل 8عمره سنة.  الجالس7عمره سنة.  الخماس6عمره سنة.  الرباع5عمره سنة. الثني
 . شهرًا14 أو 13النوادر أن يكون 

 الوسم والشاهد

ها لتعرف وهذه تختلف اشكالها بالنظر لما تتخذه القبائل ولألبل عند آل قبيلة، أو فرع من فروعها عالمة يسمونها ب
وال نجد تقاربًا في الوسم اال قليًال، وآذا يقال للشاهد وهو نوع الوسم اال انه ال يعول عليه في التفريق، وإنما هو أشبه 

 ...باالشارة الخاصة

لى يمين الوسم، أو يساره، وقد يكون والشاهد يكون ع... والوسم يكون على اليمين أو على اليسار، أو على الرقبة
والشاهد على الرقبة، أو يكون قريب الخشم ويصير محاذيًا للعين، أو نازًال الى ... الوسم على اليد اليمنى، أو اليسرى
 .الفك وعلى آل ال يعول على الشاهد

ر منهم في يساره، والزقاريط على يمين الناقة، والصلتة منهم يجعلون الشاهد قدامه، والغري+ وسم شمر طوقة آاشارة 
 الالتينية ويكون في اليسرى وشاهدهم في الوجه على الجانب األيسر في منحدر الرسن Tعندهم الوسم اشبه بحرف 

وال يكاد يحصى الوسم لكل قبيلة وشاهده، ولقبائل عنزة لكل منها وسم خاص، ... على الفك) فرقة منهم(والنصر اهللا 
 ...آما لقبائل شمر آذلك

ش رآة االبل

وشرآة االبل لالنتفاع منها تكون بأمور عديدة ولكن هذه ال تظهر إال في القضايا الجزئية والمطالب الصغيرة مما 
وذلك أن يشتري الموسر االبل، ويشغلهن . شرآة عظم: ومن هذه... يجرى بين الطبقة الضعيفة، أو بين ضعيف وغني
ولكن هذه الشرآة يصح ان تفك عند ... وحينئذ يشترك معه مناصفةعند آخر حتى تفك اثمانهن من النماء والربح، 

وفي هذه الحالة اذا طلبها صاحبها قبل ان تفك ... الطلب، وال تكون مقيدة بشرط، ومع هذا اذا وجد شرط لزم مراعاته
 ...فالتعب الذي بذله العامل ال يهمل بوجه، وال يضيع... فحينئذ تباع وما زاد عن قيمتها يقسم بينهما

شرآة العدالة وتكون في الغالب في الغنم، وتقل في االبل وذلك بأن تعطى الشياه او االبل الى آخر ويشارك في النماء، 
 ...وال يكون شريكا في العظم األصلي بل في الصوف والدهن
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ري آاملة الحدايج ويتسلمها المكا... ان تودع االبل على ان تكون االجرة مثالثة، ثلث للجاني وهو الذي قام باعارتها
 ...واذا آانت آثيرة فيصح ان يشترط على صاحب االبل اآثر، وان يستخدم معه آخر فيكون نصيبه النصف... والثاية

ويطول بنا تعداد آل ما هو معروف، وانما الغرض الفات األنظار الى هذه النواحي، وعند االختالف يرجعون الى 
 .ا تافهةالعارفة، والضعيف يلجأ وان آانت القضاي

 بيوعات

في االبل قد يكون البيع صفقة واحدة وتنقطع العالقة وقد ال يكون آذلك وتبقى العالقة لمدة بأن يشتري المخلول 
وإن المشتري في هذه ... والغرآان، والمخلول منهما تراه، ويكون مولودًا، ويؤخذ وقت طلوع سهيل، أو أن يسلم صيفًا

 ويقال له الغرقان، آأن يشترى في بطن أمه ثم يأخذه المشتري بعد أن يفطم من والمفرود) شراي حبل(الحالة يسمى 
 ).المجفوت(ويسمى .. أمه وذلك بأن يحول عليه الحول أو أزيد واذا مات المبيع في هذه الحالة فهو مضمون

وغالب هذه هذا ما يعين البيوعات عندهم، وان الضمان يترتب ألنه لم يسلم الى المشتري في الوقت المضروب، 
والغرض من هذه البيوعات الشراء سلفًا، وان .. يجريها الضعفاء والفقراء فيما بينهم، وهي التي توضح بقايا بيوعهم

 ...يكون تحت ادارة البائع لمدة

 الرعى

لك اذا أراد أن يسرح في االبل يعطى مخلوال ومبلغًا معينًا يقدر بدينار أو أآثر، أو مفرده وحده، أو مبلغ وحده وذ
 ...حسب قلة االبل وآثرتها

 الدخيل

تعطى االبل الى آخر فيذهب بها الى نجد أو الى مكان آخر، وذلك الراعي أو آخذ االبل ضامن ويجعل االبل مرخوصًا 
فاذا رفض وآالته فحينئذ يصرح بذلك ويشهد ثم يخلط ... والوصي وهذا هو الذي وآله) الدخيل(من قبله يقال له 

ما عنده، وال يضمن المقدرات أي ال يتوجه عليه ضمان الدرك، فاذا مات بعير يثبت الشهود على ب) االبل(األموال 
اما لو طالب المالك ببعيره فامتنع من اعطائه الى الوصي ضمن أي انقلبت يده الى يد . موته وحينئذ ال يبقى حق

 .ضمان

 وداعة البدو للبدو

... يتصرف بها وينميها، أو يبقيها امانة على حالتها دون تصرفوهذه امانة ال تفرق عن سائر االمانات اال انه 
والبدوي في أحوال عديدة يريد أن يسير الى أهله، وليس في امكانه اال ان يكون مجردًا، وتكون هذه محترمة ومحتفظ 

 غير بدوي، ولكن بها لألمرين المذآورين، ولألمين الحق في اختيار احداهما، وال يفترق المودع بين ان يكون بدويًا أو
ولالمين الحق في . أي أنها الوديعة المصطلح عليها عندهم) وداعة البدو للبدو(يصرح غير البدوي بغرضه فيقول هذه 

فاذا آانت الوديعة شاة مثًال تكاثرت عنده، أو حوارًا، أو بعيرًا آان األمر آذلك، واذا . حفظ عينها، او التصرف بها
، آأن آانت بعيرًا فحال آرى عليه ما عنده ونّمى الحاصل، أو باع البعير واشترى به ناقة، باعها اشترى بثمنها ما ينمو

 ...فاستولدها

والحاصل ال يسوغ له بوجه ان يخون هذه األمانة، وإنما يستثمرها لصالح المودع، واذا آانت مبالغ اشترى بها ما فيه 
ان يتقاضى أجرًا عوض العناية، وهذا غير ما يعطى للراعي فائدة الى آخر ما هنالك، وقد يعين المالك الذي ائتمنه 

 ...أجرة رعيه وسرحه
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 اموال اخرى

ال تعتبر األموال األخرى في الحقيقة من أموال البدو المهمة، وإنما األموال الحقيقية هي التي تالئم أوضاعهم 
واذا وجدت أموال أخرى ... رعيها وتكثيرهافاذا تقربوا من األرياف صاروا يقتنون الغنم، ويالحظون أمر ... الحياتية

والغرض بيان ما يعّول عليه البدوي من األموال في بداوته، ومن أشهر أموالهم . فهذه ال تعد من أموالهم األساسية
 ...األخرى الغنم

-6- 

 الشيم واألخالق

 ال يكذب، وانه صريح ضيق المعيشة، وضنك الرزق، وقلة الموارد قد تجعل المرء في لبس من تصديق ان البدوي
وفيه من الشمم ... وهو في هذه الحالة ال يشهد آذبًا، وال يحابي... القول، ينفذ ما عزم على فعله وما قطع في امره

 .واألباء والعفة بمعناها الصحيح، واآرام الضيف، وحمى الجار والنزيل ما ال يوصف

وآم أخذتنا ..  فلم يحلف، ولم يخن أمانة، ووفى بعهده وهكذاشاهدنا وقائع اعترف فيها البدوي انه قتل، أو أنكر القتل
 ...الحيرة في وقت ال نراه يقدم على الكذب وهو في أشد المواطن خطرًا، وأعظمها حرجًا

نرى أوصافًا آثيرة عند البدو وال نجدها عند غالب اخوانهم من الحضر فكأن البداوة مالزمة للصدق، واالنفة من 
ذلك ما دعا ان يأمن ... أن الحضر غير منفكين من األوصاف الرديئة اال من عصم اهللا تعالىالخديعة والكذب، وآ

الحضري معاملته مع البدو، ويتخوف البدوي من أهل المدن وحيلهم والطرق التي يتخذونها لسلب ما عنده، فهو في 
ونخشى في هذه الحالة أن ... ذاوهك) سالمة، مسلمة للمناخ(حذر وخوف حتى انه اذا اشترى بضاعة يشترط أن تكون 

تتطرق اليهم بعض صفات أهل المدن الرديئة، وتنتقل عدواها وان القائمين بأمر اصالح المجتمع يحتم عليهم الواجب 
...! ان يالحظوا هذه المهمة، وان يتذرعوا بوسائل مانعة من التسرب الى هؤالء، وأن يسيروا بهم الى التربية الحقة

ونحن في حاجة آبرى الى أن نتعلم منه ... بين صراحة البدوي وصدق لهجته، وصفاء سريرتهمرت أمثلة آثيرة ت
وان ال نتهاون في أمرها، ال أن نفسده وهو سهل الخديعة، فيتذرع ... المهم من األخالق الفاضلة، والسجايا النبيلة

اال سقناه الى ما نحن فيه، وبهذا انتهكنا ونتمنى ان ال يدخله االصالح قبل ان ننال قسطًا منه و... بالوسائل الرذيلة
وهل من الصالح ان نتولى امر االصالح ونحن لم نتسلح بما عنده ... حرمة أخالقه وعلوها وسّمو سجاياه وفضائلها
 )..فاقد الشيء ال يعطيه(من سجايا، ونتطلب منه ما هو مفقود وقد قيل 

خالقه، وصفاء نيته الى ان تتبدل حالة التربية العامة بخير جّل آمالنا ان يحتفظ هذا البدوي بحسن سلوآه، وطيب ا
 ...منها، وتكون اولى مما هي فيه

 نعم قد تكون في البدوي بعض الصفات التي اآتسبها من حاجته ومحيطه، ويهزأ بمن يذمها، أو يلومه من أجلها -
 بين الدول المجاورة على منعه تغيرت هذه ولكن هذه بالنظر الى منع حوادث الغزو، واالتفاق والتكاتف... أمثال الغزو

وستقوى هذه الخصيصة ويتعود ... الحالة، وماتت من نفسها، وصار يشعر بأن ماله ما اقتناه من طريق مشروع
يريد ...!  وهل وجه، وهل وجه-: آان يجيب!  اهللا يحرمك من غارة الضحى-: مغزاها في حين انه قبل هذا اذا قيل له

وغرضهم من غارة الضحى ..!! وآانوا يؤدون من غارة الضحى بعض الصدقات عن موتاهم! !بل أنت تحرم منها
ومهما آان األمر فالبدوي يغزو وينهب، ويقتل ولكنه ال يكذب، وال ...! أنها على وجه نهار، ولم تكن خفية، أو خلسة

ى ان يهان، حر الضمير، صريح يعيش بعّز، وال يرض..!! يخدع، وال يخون االمانة، وال يقبل بذل، وال يرضخ لقوة
وهو أيضًا آريم بطبيعته، شريف في نفسه، أبي، ال يتردد عن معونة، وال .. القول، وعفيف الذيل في غالب أحواله

والمرء ينجذب بل يكون مغرمًا ... والقلم ليعجز ان يجري في بيان آل خصاله الحميدة المقبولة... يحجم عن مساعدة
 ...وأن نمضي على آثير منها... كون هذه بصورة عامة عندنابأوصافه هذه وأتمنى أن ت

سجايا قوية، عالية، ال تفترق بوجه عن أوصاف العرب القدماء؛ وال تقل عنها، ويعوزها ما أعوز تلك من اصالح 
على ولم أآن في قولي هذا ساخطًا ... حقيقي، وتهذيب اجتماعي، ال يشبه ما نحن عليه اليوم، وال يأتلف وما نحن فيه
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 : وهم آما نعتوا انفسهم

 حّنا جما صافي الذهـب    وانظف من الخام الجديد

 : فاذا آان... و تودي بصفائه وجميل رونقهوال نريد أن يزيف هذا الذهب، أو تنال ذلك الخام نكتة تكدر لونه ا

 حسن الحضارة مجلوب بتطرية    وفي البداوة حسن غير مجلوب

 ...فاألخالق فاضلة، وعزيزة، لم تدخلها التطرية، حسنها طبيعي، وسالم من العذاريب الكثيرة آما يصطلحون عليها
 : وهنا نذآر بعض أوصافهم العامة

  النخوة-1

أيضًا، وفيها تتشارك القبائل التي تمت الى نجار واحد، وغالب ) العزوة(ل التكاتف، ويقال لها وهذه من أآبر وسائ
وقد مّر بنا ما ينتخى به القوم، وهي دليل األخوة، وشارة التكاتف ... القبائل تعرف القربى بينها بسبب هذه النخوة

 ...ويراد بها االنتساب الى نجار واحدومثلها العزوة ) النخوة(ومنه اشتقت ) انااخوة(والظاهر ان اصلها 
 : قال الشاعر

 ال يسألون أخاهم حين يندبـهـم  في النائبات على ما قال برهانا  

واذا صرفت النخوة الى ناحية التكاتف على اتباع الحق، ونصرة المظلوم، ومقاومة ... وهذه هي النخوة، والندبة مثلها
 ...احية قد يؤدي الى نتائج مرضيةوالتلقين الى هذه الن. الشر فما أحالها

  الدخيل، الدخالة-2

وفي المطالب األخرى غير قتل النفس يكون ... في القتل يدفع عن القاتل لمدة ثالثة أيام على ان ال يسارى وال يبارى
 يكون قويًا ال يصد احد فيها، والوجه ال يمنع غالبًا اال أن) فورة الدم(اال أن . الوجه لمدة سنة، فال يتعرض له أحد

 ...ويتمكن من زبن الهاجمين

  الوداعة-3

 ...وهم أحفظ لألمانة، وأحرص على الوديعة، وقد مّر بيان بعض حوادثها الخاصة، ويتفادى البدوي في صيانة الوديعة

ي وعلى آل حال تظهر أوضاعهم العامة وأخالقهم االجتماعية، وآذا الفردية من طريق تثبيت الوقائع االعتيادية، وف
مواطن الحروب واوقات الغزو وقد اشير الى ذلك فيما مّر، وسيأتي من األمثلة في خصوماتهم مما يعين أخالقهم في 
بعض األوصاف واألقوال التي يعابون من أجلها، ويحق لهم أن يطالبوا بالحشم، أو يعقروا من جراء ما نالهم من 

 .حكومة يلجأون إليها، وإنما يستعينون بقوتهموليس لهم ... اهانة، أو يلتمس منهم العفو أو التعويض

وتتجلى اآثرها في حاالتهم الشاذة، وخصوماتهم، ... وال مجال لحصر المقبول من فضائلهم، واألخالق المعتبرة فيهم
ولكن للضرورات، وللمحيط ... ولو استثنينا الغزو والوسكة وما ماثل لقلنا هناك االنسانية الكاملة.. ومنازعاتهم

والتربية الصحيحة تعدل في األوضاع المدخولة، وتؤدي الى االصالح الكبير وللتعديل القليل ... ا، وطبعهماحكمهم
 ...حكمه وأثره في الحياة الفردية واالجتماعية
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هذا وال تفيد التعديالت المادية، وإنما األثر النافع للمبادئ القومية، والتربية الفاضلة، والعوامل النفسية، فهي شديدة 
 ..!! واألخالق تحتاج الى حسن ادارة وخبرة تامة، وعالقة قوية بالعقيدة... األثر، وآبيرة الفائدة
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 العقائد والعبادات

ومن حين دخلهم ... العقيدة عند البدو قليلة الكلفة، بسيطة، وأساسها قبول ما آان قريبًا من أذهانهم، وأحق باألخذ
 ...صنام، وحل التوحيد، فال يميلون الى الرسوم، واألوضاع الزائدةاإلسالم زالت منهم عبادة األشخاص واأل

ومما يحكى عن الشيخ صفوق انه آان في مجلس ببغداد، فرأى ان قد جاء شيخ، ونال احترامًا من أهل المجلس فقالوا 
فكان جوابه ان .. .قال هو شيخ أي قبيلة فأجيب بأنه شيخ الطريقة النقشبندية، وهي طريقة دينية! له هذا الشيخ فالن
... ومن المعلوم ان اإلسالم أعلن عقائده بأوجز عبارة، وهي ايمان وعمل صالح، او استقامة...!! الدين ليس له نقوش

 ...مع قبول االرشاد لتعيين هذا المطلب، والبدوي ال يريد أن يعرف غير ذلك وال يشغل ذهنه بأآثر

الديني عن هذا، وبعض االيضاح المتعلق به واال آان نصيبنا الخذالن وفي هذه الحالة يجب ان ال نخرج به في تهذيبه 
ومن طبع البدوي ان ال يميل الى زيارة المراقد، وال يهتمون بها، وهم أقرب الى التوحيد الخالص، وتراهم ... في نهجنا

 ...نهموغالبهم على مذهب السلف بسبب المجاورة لنجد، أو هم قريبون م.. في نفرة من مراقد الصلحاء

رأيت فرحانًا ابن مشهور حين وروده العراق في ديوان المرحوم السيد محمود الكيالني النقيب السابق، وآنت حاضر 
المباحثة معه في بعض اوضاعنا الدينية، وآان ابن مشهور ينقدها، ويورد اآليات وبعض األحاديث تقوية لحجته، وان 

هؤالء صلحاء ال أآثر، وال نعتقد : د، ويعتذر له من أخرى ويقولسماحة النقيب يوضح له، ويوجه أغراض اهل بغدا
واشار الى قبة الشيخ عبد (ما هذه اذن؟ : اما ابن مشهور فانه استمر في بيان تلك األوضاع حتى قال! فيهم غير ذلك
 : ا يخالف عقيدتهوهكذا نسمع الشمري يقول وآان قد رأى م!! ألم تكن طاغوتًا ألم يقدم لها االحترام) القادرالكيالني

 يا عون من طالعـك بـرزان   ونام بشنـاآـك هـنـي
 ويا عون من فارآك البرغوث وفراك عـبـادة عـلـي  

وانما يعتقدون ) رض(وبرزان قصر ابن رشيد في نجد، واراد بعبادة علي الشيعة في حين انهم ال يعبدون االمام عليًا 
 ...يرون مجرد االنقياد الى الشخص عبادةفيه االمامة، وهؤالء البدو ال يفرقون، و

بأن ... ومن حاول اصالح هؤالء وجب عليه ان يلقنهم العقيدة من ناحية تفكيرهم دون أن يدخل فيها ما ال تقبله افهامهم
... تلخص له أساسات العقيدة بال توغل في تفرعات زائدة، وان ال يعرف بالمذاهب اال انهم علماء معروفون ال اآثر

وفي هذا اصالح ألخالقه ... أن يكثر له من تدريس القرآن الكريم، وأن ال يعدل عنه، وان يسترشد بأحكامهوأرى 
فيكون مصروفًا الى ادلته الحقة، وأن نقربها ... وعقيدته معًا، وفيه أبعاد عن آل نعرة طائفية، واستهواآت حزبية

العبادات على مذاهبهم بما ال تصح بدونها، وان يالحظ تقليل وهم في الغالب مالكية، أو حنابلة ويجب أن يلقنوا .. لفهمه
وعلى آل حال رغبة االصالح تستدعي التفكير الطويل، واستطالع اآلراء حتى ... التكليفات قدر االمكان، والدين يسر

حم وأرى من الضروري تدريسهم مجمل التاريخ اإلسالمي، وذآر الغزوات والمال... تظهر الفكرة القوية الصالحة
اإلسالمية بحيث يتجلى لهم النشاط، وصفاء األخالق، والتفادي في سبيل هذا المبدأ الجليل، وان ال تنسى العالقة، وان 

 ...يحتل هذا التاريخ محل القصص الخرافية، والحكايات التي ال يؤمل منها نفع تهذيبي
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 :  يقولون الدعاوي-الخصومات 
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 المرجله ما بين حيل وحـيلـه    حك يبري للي سيوفه آواطعوال

 : أو

 ما ينفعك زاد آليتـه لـيافـات  "وال ينفع المفلوج عوج الطاليب"  

  العرف القبائلي-1

الحك "ان القدرة، والشجاعة من اآبر الوسائل لحفظ الحقوق، وأعظم الحواجز دون انتهاك الحرمات، ويردد البدو
البًا اال حماية الحق؛ والبدو من خير مزاياهم ان ال يكذبوا، وال وفي هذا ال يقصد غ" بالسيف والعاجز يريد شهود

، وال يخلو المرء من لدود وخصام، وهم "وال ينفع المفلوج عوج الطاليب"يتخذوا الوسائل البطال الحقوق وقد قالوا 
م يجب ان يكون اصحاب حجة، ومنطق عذب، وفكرة قويمة في الغالب والنزاع في األآثر بين المتكافئين، والحكم بينه

ذا قدرة على حل القضايا واال فال يتنافرون اليه، وإنما يميلون الى صاحب مواهب آافية الدراك ماهية هذه 
وهؤالء لم يكونوا مالئكة، وانما هناك بواعث مهمة ... الخصومات والوقوف على جهات التالعب في ادالء الحجج

وهكذا ) االمانات(و ) البيوعات(، أو على )حقوق النساء(، أو على )مالغنائ(تثير الخالف وغالبها يقع على المنهوبات 
العرف (وتسمى في مصطلح اليوم ب... وأصل مواضيعه. مما ال حد له لتعيين قضاياهم وهذه ال تخرج عن مادة الفقه

 ...من دون سائر العوائد) القبائلي

وآفانا أن ... ، وفصل خصوماتها، وطريق حلها)فهاعر(وال نريد في عجالة آهذه ان نتوسع في حقوق القبائل البدوية 
نّدون بعض القضايا الواقعية، ونشرح بعض األمثلة، ونراعي صور الحسم من محادثات مع بعض العوارف، 

واقتصرنا ... ومناقشات في خصوماتهم، ومباحثة معهم ومعارضة ألفكارهم بقصد أن نتبين حقيقتها، ونعلم ماهيتها
وعلى آل حال النظر يقتصر على ..  واالمام وإّال طال األمر، وصعب آثيرًا، وتشبعت أطرافهعلى ما يكفي للمعرفة

هذا وأحكام عرفهم متقاربة، وليس فيها تفاوت آبير والتغلب واالثرة أبقيا أثرًا ... ما يدعو للخصام ومراجعة العارفة
 .. الغراءمحسوسًا فيها من مخالفات وأوضاع تعاملية منها ما ال يأتلف والشريعة

  العارفة والعوارف-2

ال يقصد البدوي من االلتجاء الى العارفة سوى حّل قضيته حًال مرضيًا يقطع النزاع، واال فالتحكم، واالجبار على 
صورة حل ترضي جانبًا وتغضب اآلخر وتضطره أن يقبل بقوة وقسر مما ال يميت الحقوق، وليس الغرض مجرد 

) فصل الخصومات(ولعل التجارب العديدة بصرت بمراعاة )... حكمت وال أبالي(ول ويصدق على مثل هذا ق... الحسم
والملحوظ أن الناس آانوا يلجأون الى األقوى لحسم النزاع دون ان تالحظ الصحة استنادًا )... العوارف(من طريق 

 حتى وصلوا الى طريق ثم قطع البدو مراحل... الى هذه القوة أو أن يميل القوم الى الطاعن في السن ويطلب حله
ويقول أمراء )... الحكم(وقديمًا يقال له . القضاء بواسطة من أّهب نفسه، وأعدها لفصل الخصومات وآانت له بصيرة

شمر نحن الذين نصبنا عوارفنا واخترناهم من جهة اننا نظرًا لمشغولياتنا ال نقدر أن نرى الخصومات بأنفسنا، 
 ...ور األيام صارت موروثة فيهم، وال يعتبر عارفة اال من آان ابوه عارفةفأودعناها الى من اعتمدناه، وبمر

وهذه الفكرة اقرب للصواب في تعليل موضوع العوارف، ولكنها قديمة جدًا، وحكام العرب في الجاهلية لم ينالوا 
، والعارفة القدير يميل منصب القضاء، ولم يشتهروا اال لما فيهم من المواهب، وان آان هناك آخرون لم يلجأ اليهم أحد

 ...الناس اليه وال يعدلون عنه آما انهم ال يجبرون على احد بعينه

  محادثة مع عارفة-3

آيف تقضي بين الناس؟ آان !  ال- هل تقرأ وتكتب؟ -: قد جرت بيني وبين حسن ابن عامود من شمر المحادثة التالية
وأنا أنظر في القضية، وعندي قلب ... ما حكموا به، وتناقلوهوآنت أشاهد قضاياهم، وأسمع ... آبائي وأجدادي عوارف

فماذا تريد وراء هذا؟وآأنه يقول عرفت تاريخ الخصومات والعرف ممن سبقني، وأدقق المسألة الموضوعة ... واع
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وبحق قال ... وال أظن الحقوقي يحتاج الى اآثر من معرفة تاريخ الحقوق، والنظر في الموضوع، واستعمال عقله فيه
ن تعامالتهم ولم يراع هؤالء أصول مرافعات، وال قانونًا يرجع اليه سوى المعهود م)... العربان غربان(الزمخشري 

إال أن القضايا السابقة التي آان قد حلها عارفة آخر قبال تعتبر أساسًا وليس للمتأخر أن يتعداها، أو يتجاوزها في 
وهي بمثابة رجوع . وآأن هذه المعلومية تكسبها قوة ويمهل المتضرر أن يأتي بدليل على هذا الحكم السابق.. حكمه

ألن ). الطواغيت(واآلن في حكومة ابن سعود يسمون العوارف ب... تمييزالى فتاوى، أو الى مقررات محكمة ال
حكمهم لم يبن على أحكام الشرع وإنما هو على تعامل قديم، ووقائع سابقة وال يرجع فيها الى األحكام الشرعية وهذه 

 ...قد تكون موافقة، أو مخالفة، ولكن الشرع وموافقته غير مقصودين

 )لبدومحكمة تمييز ا( المنهى -4

وهناك من ال يرضى بحكم العارفة وال يقبل بطريقة حسمه، وحينئذ له أن يعارض حكمه ويطلب ان يرجع الى 
وهؤالء المناهي قليلون، ال يختلفون عن . وهو آخر محكمة بل آخر حاآم يلجأ اليه في نظر البدوي فيأذن له) المنهى(

وقد يعارض الحكم بما قضى به ... ولكن بحكم الشيوع والشهرةالعوارف إال في القدرة المسلمة لهم ال بانتخاب رئيس 
 ...من سبقه، ويشترط أن يقدم شهادة من عارفة آخر آان قد حكم بما خالفه

وعلى آل حال سواء العارفة، أو المنهن ال يجوز مخالفة أحكامهم، أو مراجعة غيرهم وإال أدى أن يطالب العارفة 
 أحد غيره آما أن غيره إذا عرف ال يقضي ولكن يجري ذلك تحت تحوطات خاصة، بالحشم، ويعد تحقيرًا له إذا راجع

وعند قبيلة حرب إذا . فإذا أودعت قضية الى عارفة فليس آلخر التعرض لها، أو التدخل فيها فإن فعل أخذ منه الحشم
 .عرض قضية الى عارفة وآان قد عرضها آلخر قبله أخذ منه الحشم

افة قطعي، وحسمه ال يقبل النظر مرة اخرى إال بالتحوطات المارة أو ما ماثلها ولذا نجد ومن هذا يعرف ان حكم العر
 .أنا الذي ال يعاب لي قول، وال يرد لي قضاء: العربي القديم يفتخر بقوله

 : أو آما قيل

 ومنهم حكم يقضـي  فال ينقض ما يقضي  

ومثله قولهم في الخنثى )  ادعى واليمين على من انكرالبينة على من(والمشهور ان القدماء من العرب وضعوا قاعدة 
 ..مما ال حد الستقصاءه... وبعضهم حكم فقبل اإلسالم قضاءه) اتبعه مباله(

وللتحري عن حكم معارض آان قد سبق أن حكم به يمهل في ايام القيظ ثالث ليال وفي الشتاء سبع ليال للتحري عن 
 ..."  انها قبل ماضيةردك اهللا للسوالف: "ويقال له. نص الحكم

  امرأتان تتنازعان ابنًا-5

يحكى أن رجًال تزوج امرأتين فولدتا في يوم واحد، وآانت القابلة أم أحدهما، أولدتها فاعطت بنتها ابن األخرى وهذه 
االبن مضت بضعة أيام، واألخرى تميل الى االبن وال رغبة لها بالبنت، وأخيرًا قالت ان ... اخذت بنتها دون ان تعلم

 ...هو ولدي فحصل نزاع ادى أن تثور الفتنة بين القبيلة

تحاآموا الى العارفة فكانت نتيجة تدقيقاته ان وزن حليب ام البنت، وحليب ام الولد آما أنه أخذ الحليب من حيوانات 
 ...بة بابنهاأخرى فوزن حليب الذآر وحليب األنثى فوجد حليب االبن اثقل فحكم بان المدعية لها الحق في المطال

  لو بطني فّر فريت-6
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آانت الجموع من شمر متقابلة، والحرب مشتعلة بين الفريقين فكان أحد رجال شمر وهو مذود الزعيلي قد هوى على 
أما القاتل فقد هرب الى عنزة . عدوه وهو من الفر من العامود بضربه سيف فسقط قتيال، وذلك بمشاهدة هذه الجموع

راد أن يموت بين أقاربه وقومه وأن ال تتوجه المطالبة عليهم مع أنه لم يكن القاتل في وبقي مدة حتى مرض وأ
، فقام المجلس في )فر(فعاد ودخل على رئيس شمر وطلب منه الحق فيما وجه اليه من قتل الرجل من ال... الحقيقة

يريد أنه لم يقتل أحدًا "!  فر فريتلو ببطني "- : وجهه وقالوا له قتلته بمرأى من الجموع واآلن تطلب الحق فأجابهم
فتحاآموا الى العارفة بأمر من الرئيس فكان العارفة قد سمع بينه !! من فر ولو آان قتله لفر منهم وهرب فصارت مثال

مذود المذآور وهو المهتم بالقتل في انه آان قد هوى على الفري بالسيف اال أن قطعة الرمح من آخر هي التي أزالت 
 .ومن ثم توجهت الخصومة على من شهد عليه الشهود. تلتهأم رأسه وق

  البدوي ال يورد عليه شاهد-7

وإنما يطلبون اليمين رأسا وهذا عام ... من أغرب ما اعتاده البدو انهم ال يبرهنون على دعاويهم الجزائية ببينة أو شاهد
أيت بعضهم لم يحلف ألنه آان قاتال واعترف وقد ر... فيهم وذلك فيما عدا توجيه المطالبة فانها تسمع فيها الشهود

وآخر طلب أن ال تسمع بينة عليه فلم يلتفت الحاآم وانتهره قائال هل انتم أولياء وال يقبل شاهد عليكم؟ فكان جوابه اننا 
 .آلنا خصوم، جمعان تقاتلنا فال يصح أن يشهد بعض أعداءنا علينا

فوافق، وآان العرافة لم ...!  الى العارفة ومن ثم يرى رأيه فيما يطلبفطلب ان يحيل القضية! فلم يجد منه إذنا صاغية
 .يطلب سوى اليمين

ورأيت مبرد بن سوآي رئيس . المارة) لو ببطني فر فريت(ومن األدلة على ان البدوي ال يورد عليه شاهد قصة 
الشهود، وتسوق الى الكذب، الربيعيين من شمر قد عين السبب في ان الدعاوي بأوضاعها تجعل آل واحد يتحرى عن 

 ...! وأساسًا ال يلزم القاتل وحده فال يحلف آذبًا قطعًا فال محل للرآون الى الشهادة

  الفصل-8

وهذه الطريقة يجبر عليها البدوي من جانب الرئيس، أو . طريقة حسم النزاع آما في األمثلة المارة يقال لها الفصل
ته خشية الفتنة، والخوف من وقوع حوادث قد تجر الى ما ال تحمد عقباه بين القبائل يلجأ إليها أحيانًا دون االستعانة بقو

 : على ما قيل... أو بين القبيلة الواحدة

 وجرم جره سفهاء قـوم    فحل بغير جارمه العقاب

فة ال يمضي على والعار... وهذا ال يسير على قاعدة معينة؛ وإنما يختلف بالنظر لعرف آل قبيلة والقبائل المجاورة لها
 ...قانون أو قاعدة مطردة، وإنما يجب أن يكون ملما بما هنالك من سنن ومن خالف بين عرف آل

وتقاربًا في صور الحل، وال يكون مشترآا من آل وجه، وإنما فيه خالف، والملحوظ . إننا نرى وحده في ماهية الوقائع
م المجاورين، أو تباعد العرف بسبب أن آل قبيلة عاشت في أن هذا الخالف أما أن تكون ولدته القوة، والضعف وتحك

وهناك جهات مشترآة هي التي نتناول موضوعها ولكننا سوف ال نهمل خصوصيات ... موطن غير موطن األخرى
إال أننا هنا نشير الى معتاد القبائل بصورة عامة آما ذآرنا ذلك ... بعض القبائل، وما يجري بينها من قواعد الحل

 ...وغالب ما يعد جريرة في قبيلة فهو جريرة في أخرى وإن تفاوتت العقوبة أو اختلف مقتدار الضمان... سابقًا

  الحوادث التي تستدعي الفصل-9

الجرائر أو الجرائم معتبرة نوعًا عند الكل، وال يفرق بين قبيلة وأخرى إال في بعض األحوال وهذه أشهر الحوادث 
 .القتل: التي تستدعي الفصل

 .لسرقة والنطلا
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 .الجروح والشجاج

 .الحشم

 .العقود

 .النهوة

 .الوسكة الى آخر ما هنالك

وهذه في غير الغزو، وفي الغزو يستحكم العداء وذلك أن األرض وإن آانت مباحة إال أن آل قبيلة لها مواطن رعي 
إال أن يتدخل المصلحون، ... وآل هذه ال يجتازها آل واحد وال يمر منه بل دون ذلك خرط القتاد... وآأل، وحما

وأما قسمة ). هفا من وفى(وفي المثل ... ويجري على يد الرؤساء والعوارف في صور الحل بعد االتفاق على االساس
ألن الغانمين . الغنائم فقد اشير اليها فيما سبق وهذه تستدعي الرجوع الى العارفة ويحدث من جرائها اختالفات آبيرة

المال تتعلق به حقوق هي في الحقيقة أشبه بالمحرزات من صيد وغيره وتتنازعها أيدي الغانمين بعد أن يستولوا على 
على ... وأما في الشريعة الغراء فالغزو المعروف غير مقبول بوجه بل هو نهب صريح وغارة. في بعض األحوال

 الى اهلها ومراعاة العدل في حسم والحكم به مما ينافي الشرع الذي يحث على حفظ الحقوق وإيصالها... اموال الغير
ذلك ما دعا ان يندد الشارع ... القضايا المتعلقة بها وامحاء االجحاف والغصب وتعويض ما يصيبه التلف من األموال

 ".أفحكم الجاهلية يبغون"بالعرف من هذا القبيل في آية 

 .الدية، أو الودي: والفصل يكون في المطالب اآلتية

والقوي ال يعتدي أحد ... وقد يقال الفصل للحكم بالدية عن القتل تغليبًا من جهة انه من أوضحها. التعويضات والحقوق
 ...عليه، وإذا حصل اعتداء فمن الممكن أخذ الحيف، واستيفاء الحق

  الدية- القتل -10

ًا ما رأينا في شمر من لم يقبل جاهلية، والقاتل مهدد دائمًا وآثير) القتل انفى للقتل(القاتل ال يقبل منه غير القتل وقاعدة 
أقتل ثم ادخل الفصل وامتنع بصورة باتة من قبول الدية وأن يأخذ بدال عن : الفصل وأبى أن يدخل في الصلح وإنما قال

والدية معروفة . ولكن القربى، والجوار وتوسط المصلحين قد يؤدي الى مراجعة العارفة وحل القضية صلحا... قتيله
سن الدية مائة من االبل أبو سيارة العدواني، ويقال ان عبد المطلب اول من سنها فأخذ بها قريش قديمًا، وأول من 

والحاالت االجتماعية، واألوضاع ) 1...(وهو أو ل من قطع في السرقة في الجاهلية... والعرب وأقرها اإلسالم
 التأثر للقبيلة آلها ويعد المقتول ابنها وحق... الخاصة تستدعي لزوم الحل صلحا، وحسم النزاع خشية أن يتطاير شرره

وبعد تسليم الدية وقبول الصلح تدفن الضغائن، ويزول ... وال تقتصر المطالبة على األب أو على أقرب المقتول األدنين
ولكن وقع أن أصرت الحكومة والرؤساء على بعض عشائر ... الحقد والحنق واذا اثيرت الغضاضة فهذا معيب جدًا

ل الصلح ومراعاة الفصل فلم يوافقوا مدعين ان الحق في جانب واحد وهو الذي يحق له المطالبة واذا آان شمر في قبو
 ...وهذا غير قبول الصلح ثم انتهاك حرمته...! ال يرغب في الصلح فال يجبر عليه، وال يتدخل في فصل

  مقدار الدية وتوزيعها-11

وإذا آانت القتلى من آل جهة ... بين افراد القبيلة والقبائل المجاورةوهذا مختلف جدًا بين القبائل، ويتفاوت مقداره 
دمدوم، وجرف (وهو المعروف عندنا بقولهم ... أي يتساقط القتلى ويودى ما يبقى) هفا من وفى(آثيرين تراعى قاعدة 

 ...ويريدون به دفن المطالبات) مهدوم

وفي حالة آون ... واحدة، او من فخذ واحد، او من قبائل اجنبيةومقدار الدية يختلف بين ان يكون المتقاتالن من قبيلة 
والدية ... القاتل من األقارب لحد خمسة أظهر فانه يسقط من ديته مقدار ما يصيبه لو آان القاتل أجنبيًا، والباقي يوديه
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والباقي ) ورثته(وهنا يختلف التوزيع بين القبائل الريفية والبدوية وذلك ان الثلثين وفرس الكبل تعطى ألهل المقتول 
.  بين األقارب الى الظهر الخامس، وال يأخذ الظهر الخامس اآثر من بعير واحد ثم يتضاعف للتالين في الدرجةيوزع

 ...وهذا عند زوبع وعبده وسائر شمر... وهكذا يقال في األخذ منهم وان فرس الكبل تؤخذ من القاتل خاصة

ز الخمسة اال ان يكون المقتول لم يعرف قاتله وعلى آل حال المسؤولية القبائلية محدودة بدرجة القربى فال تتجاو
 ...وفي هذه الحالة يكون الوضع آالقسامة في الشريعة الغراء. فتسأل القبيلة حينئذ

 دينارًا، وللمرأة نصف دية، ومثلها تعطيل 75ففي صليب بينهم الدية ... والدية في القبائل األخرى ال تتفاوت آثيرًا
 . دينار والمرأة نصفها وآذا تعطيل العضو150وبين األقارب ... اقي سواموتسلم نصفها نقودًا والب. عضو

وعند القبائل في الغالب تعطى للوارثين، وعند بعضهم ال تعطى للزوجة وال للبنات وعند حرب تعطى ألهل المقتول، 
 ... زائد يستحقهوهي نصيب) الكبرة(وعندهم ان االبناء يشترآون فيها اال ان االبن االآبر يعطى حصة يقال لها 

والملحوظ ان البدو ليس لهم حق عام اال ان هناك ما هو شبيه به وهو التكاتف والتضامن، وااللصق هم المطالبون 
وفي هذه الحالة لو لم يطالب القريب، أو آان غير قادر على المطالبة فان أهل ) بفتح الالم(والمطالبون ) بكسر الالم(

ومما يجب مالحظته ان التفاوت في الدية غير صحيح، وآان حكم ... م ابن القبيلةالقبيلة يطالبون فالمقتول عنده
والدية عوض فيجب ان يكون متساويًا في الكل ) النفس بالنفس(، وفي القرآن الكريم )القتلى بواء" (ص"الرسول 

 ...ليتجلى العدل

  السرقة والنطل-12

وق والتعويض المرتب على هذه السرقة اذا آان المسروق منه في هذه تظهر أحكام الوسكة، ويالحظ فيها اعادة المسر
ويضاف المسروق في مراعاة أربعة أضعافه اذا آان من الحيوانات على عدد قوائمه، ... من األقارب، أو من النزيل

 ..أو يراعى فيها ذلك بالقياس عليها

د مضيفه؛ ثم سرق منه فكان الواجب عليه ومن حكم العوارف في هذا الباب ما فيه غرابة ودقة وذلك أن رجال أآل زا
في العربان ويشهر حاله، وحينئذ يهدر ماله ) عصى معروفة(أن يحكم بما شاء حتى يعفو عنه وإال ترفع عليه الجناة 

ولكنه قضى بخالف ذلك من جراء أن الموجهة عليه التهمة بّين أنه نهب الفرس من سارقها الذي آانت بيده ... لكل أحد
والظاهر . هذا ما حكاه لي المرحوم السيد محيي الدين الكيالني... أنها تعود لمضيفه، وعلى هذا لم يحكم عليهولم يعلم 

من مجرى الوقعة أنه لم يتبين دليل على السرقة، وغاية ما هنالك حيازة ال غير والمعاقبة عليها غير معروفة في وقعة 
 ...قق السرقة في هذه الحادثةمسموعة وذلك أن النهب والغارة مباحة لهم، ولم تتح

 )الوسقة( الوسكة -13

ويراد بها الطريقة للوصول الى المال المغصوب او المسروق، ولكن ال من الطريق القانوني، وليس البدوي 
آالحضري يراجع المحاآم، ويستعين بقوة الحكومة، خصوصًا إذا آان الناهب أو السارق من قبيلة أخرى في منعة 

فيتوصل صاحب الحق أن يغرم أقارب الناهب، أو ما ...  أن يصل إليها دون مخاطرة آبرى وهكذاوقوة ال يستطيع
، وإنما يراعى األولى )وال تزر وازرة وزر أخرى(وهذا ال يقبله الشرع بوجه، واعلن بأن )... لزمته(يسمى ب

 . يؤاخذ غير الجارمواألقرب الستيفاء الحق، وإن العقل والشرع ال يقبالن أن يلزم غير المعتدي، وأن

ولكن القبيلة أو الفخذ، أو األقارب لم يكونوا بمعزل عن قربهم، وإنما هم بمنزلة اسرة واحدة بينهم تكاتف، وإذا لم 
 .يشترآوا في هذه الجريرة فهم متضامنون في السراء والضراء، يلبون عند الدعوة، ويجيبون النداء
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 وفي األمور المالية يالحظ هذا بدرجة محدودة عند البدو وإن قالوا ..يغضبون لغضب قريبهم دون أن يعلموا السبب
الوسكة قربة (ويقال ) أقرب شاة للذبح(أي أحلى ما يتوصل به الى الحق هو األقرب تناوال أو آما يقال ) حالهم دناهم(

باألصابع الخمسة فإذا وذلك أن الوسقة يطالب بها لحد خمسة أظهر ويعللون ذلك بأن السيف إنما يقبض عليه )... للحق
فال يؤاخذ من هو أعلى من الخمسة ).... احالل بخمسة(سقطت سقط السيف، وال يبقى محل آنئذ للمؤاخذة ولذا يقولون 

 ...وآأنه يقل التكاتف والتضامن الى هذا الحد.. أظهر

ه وعدم قدرته على وفي هذه الحالة اذا ظفر صاحب الحق بشيء ولم يتمكن من استخالصه لضعف فيه، أو لبعد أهل
أو ما ماثل، فإنه يأخذ ما يصلح الستيفاء الحق ممن تمكن سواء من السارق أو من غيره من أقاربه ويودعه ... الطلب

حاًال عند أحد أفراد قبيلته ممن هو فوق الخامس، ويدعوه الى ايصاله اليه، وانه آفيل، وحينئذ يكون ملزما بإيصاله 
وفيها آما يقول مثلهم قربى للحق، ودعوة للصلح، وتحريض ...!  يثلم وجهه بذلكبأي واسطة وحسب قدرته، وأن ال

 ...من األقارب على الفصل

 ...وهذه الحالة شاملة للمسؤليات األخرى في القتل وفي غيره من سائر الضمانات القبائلية مما مّر بيانه

  النهوة-14

 الولي عند بعض المذاهب والتحجير على حرية الشخص وهذه ال يرضاها الشرع بوجه وإنما يشترط الكفاءة، وإذن
وتقييدها أمر غير مرضي، والتحوط ضروري، ومن آانت له عالقة تربية، وقربى قريبة يؤخذ رأيه، وتراعى 

وامحاء االجحاف بالحقوق، وصيانتها من األمور الملتزمة ولكن ... وغير هذه تعّد من األمور الممقوتة شرعًا... رغبته
ومع هذا نرى البدوية ال تزوج قسرا، آما ... تيادات قد يكون منشأوها ضعف الحالة، وقلة النساء، وما شابههذه االع

ومالحظة ... والحالة مبناها الرعاية لحقوقها، والعناية في االنتقاء واالختيار... أنها ال تتزوج بدون رضا أوليائها
وإنذار األقارب من طالب الزواج ) التحجير(سمى بحقوق األقارب في الترجيح ولكن تمكن هذا الحق وصار ي

ومن تزوج بعد أن نهي أو أنذر عرض نفسه للخطر، وفي هذه الحالة يرجع الى العارفة فيقضي بما هو ). نهوة(
 ...! األصلح إماتة للفتنة، وقلعًا للفساد المتوقع

  القعر- الحشم -15

ن قذف أو ما ماثل مما يدعو أن يكون ذليال عند قومه، أو أن يحقر إن المرء قد يتعدى عليه بالكالم، أو تصيبه إهانة م
دخيله، أو نزيله، أو ينال جسرة أو يرمى بسرقة أو أن يسرقه جاره أو أن يكون قد نهى عن امرأة يريد التزوج بها من 

فة ليتحاآم معه وعلى هذا يطلب من خصمه حق هذا التعدي، وأن يصير معه الى العار... أقاربه فلم يلتفت الى نهيه
 ).العقر(وهذا الحق هو الحشم المعروف، واذاترتب على المعتدي وجب فصله واال عرض نفسه لخطر 

... فإذا لم يرضه المعتدي فله حق التعويض بنفسه، وأن يرآن الى قوته)... الشرف(وهذا هو المعروف عندنا بدعوى 
في تاج ... يجري إال بقتل دواب لمعتدي، واتالف أمواله وهكذاأو التطبير وفي الغالب ال ). التعجير(وهنالك العقر أو 

أو ثواب . أصل العقر ضرب قوائم البعير، أو الشاة بالسيف وهو قائم والعقر بالضم دية الفرج المخصوب"العروس 
يوم ونرى ال..." وقال الجرهري هو مهر المرأة إن وطئت على شبهة. تثابه المرأة من نكاحها، أو هو صداق المرأة

معناه واضحًا في انه اذا اعتدى أحد على عفاف امرأة أو أهين بما يستدعي الحشم أو قتل منه أحد أقاربه وآان في 
وأهم خصيصة فيه أن تقتل الحيوانات قتال، أو تقطع قوائمها، آما تقطع قوائم ... فمن حقه أن يعقر) فورة الدم(حالة 

 ...ا يتعلق به وفي األخريات تبعًا ال أصًالالبيت، وهو تعويض عن انتهاك حرمة عفاف أو م

وفي ... (والحشم ال ينتهي إال بثالث هويات أي ثالث هجومات على أموال عدوه هذا على حين غرة أو يخرب بيته
فإذا تمت فليس له بعدها أن يتطاول على مال غيره وذلك إذا لم ينته ...) شمر طوقة له سبع هويات، ثم يفصل بامرأة

ة الحل من طريق العارفة بصورة حاسمة، وفي فورة الدم فيها العقر، ويسوغ حتى القتل، فإن العقر الفصل بصور
 ).فلما آسفونا انتقمنا منهم(وجاء في القرآن الكريم ). 1(والحشم ورد ذآره في أمالي القالي. يراعى في ذلك
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وتبريد غلة من تجاوز ... نتقام عن اهانةويراد به آل ما يغضب المرء ولكنه اختص في األمور المذآورة أعاله وهو ا
وحل ... والتعويض عنها؛ وذلك يعّد بمقام استعادة مكانته وحشمته، أو إزالة ما دعا أن يغضب له بترضيته... واقع

 : مطالب مثل هذه يالحظ فيه قطع النزاع وأن ال يتطاير الشرر، ويزيد المكروه

 قد يبعث األمر العظيم صغيره   دماء تصبـبحتى تظل له ال

 ...والعارفة يأخذ أحيانًا ستة من االبل قضوة له). واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة(وفي اآلية الكريمة 

  الجروح والشجاج-16

وهذه عليها عتبة أي أنه إذا ظفر به يأخذ منه حقه، وأما إذا آانت الشجة مشوهة، أو معطلة لعضو فيؤخذ نصف الدية 
وفي بعض السقط الحاصل يكون التعويض ... قد يؤخذ، لكل خطوة نعجة حتى يعود الشج ال يشخصفما دون، و

 ...تقديريًا أو تابعًا لدرجة تدخل المصلحين واالرضاء

  الدخالة-17

. والقاتل قد ال ينجو في هربه، وإنما يعقب من أقارب المقتول، ويتبع فال يعطى له مجال للهزيمة في غالب األحيان
لم بأن سوف يدرك وال يتمكن من النجاة مال الى الرئيس أو من هو في قدرة على حمايته فيطلب منه المناصرة وإذا ع

لدفع الطالبين فقط، وأن يمنعهم عنه فإذا قال أنا دخيلك نجا الى مدة ثالثة أيام بلياليهن حتى يبلغ مأمنه وهذه يقال لها 
... ن يتعرض بالمستجير الى ان يتمكن من وصول محل منعتهووردت في القرآن الكريم وليس ألحد أ) استجارة(

وهكذا يتحول من قبيلة الى أخرى فاذا وصل الدغيرات من عبدة أمن وهذه تحميه وتقتل من يمسه بسوء ما دام نازال 
 ...عندها

ى الرئيس وعند حرب خاصة إن القاتل يستطيع أن يدخل عل... وللقبائل موطن حماية يقال له المجلى على ما سيجيء
ويأخذ منه وجها الى أن يصل الى المجلى أو المحل الذي يرغب أن يستوطنه؛ وإن إهانة الدخيل أو التجاوز عليه 
يخول حق الحشم والمطالبة به ولكن مدته عند حرب خاصة شهران وعشرة أيام، وفي هذه الحالة تسوغ حرب قتل من 

 ...ينتهك حرمة الحشم

  المجلى والجالء-18

 القاتل مأمنه عّد ذلك المجلى، والدغيرات من شمر المجلى الوحيد، ثم صارت عبده آلها مجلى، وال يكفي فإذا وصل
أن يرآن وحده، وإنما أقربه الى ثالثة أظهر مطالبون بالدم ويضطرون أن يلجأوا الى الدغيرات، وأما الظهر الرابع 

امس يعطي ناقة والرابع أربعًا، واألآثر على اعتبار ان والخامس فإنهما بوسعهما أن يخلصا أنفسهما بما يقدمونه فالخ
 .الخامس يقدم ويسلم من المطالبة

وولي المقتول وأقاربه األدنون ال يترآون المطالبة، فإذا ظفروا بالقاتل قتلوه وحينئذ يحق للدغيرات أو لعبدة مطاردته 
ولكنها . نت منه وقبضت عليه قتلته وصار دمه هدرًاوقتله من يوم قتل أو ليلته الى وقت الظهر، وفي هذه الحالة لو تمك

ليس لها حق تعقيب أثره ألآثر من هذه المدة، وال يحق لها المطالبة بالحشم عن انتهاك حرمة مجالها، آما أن أقارب 
ه أو المجني عليه وأوليائه لو عقروا االبل، أو الخيل، أو الدواب األخرى دون أن تتمكن القبيلة المجلى فيها من قتل

وقبل أن يتمكن المرء من الدخالة، أو ... الظفر به سقط حقها، وال يتوجه الفصل عليه، ويهدر الدم من المطالبة به
فورة (وهذه تسمى ... الوصول الى المجلى يحق ألهل القاتل وأقاربه قتله، أو عقر دوابه وإهانة أقاربه بما ال يتسر

 ...وال يختلف فيها البدوي عن غيره) الدم

يالحظ هنا ان المرء قد يقتل جاره، أو قريبه ويتدخل القوم في الصلح لقطع دابر الفتنة وحرب البسوس مشهورة و
فال يكفي الصلح إلزالة األحقاد وتحريك الضغائن ألدنى سبب، ... ويتشائم القوم منها ومن حدوث وقائع أمثالها

 ...ها الى مدةوتجارب عديدة برهنت على ان الغضاضة ال تنطفي وال يزول أثر
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وهذا تختلف مدته بالنظر . على القاتل جزاء ما ارتكبه ليبعد عن النظر حتى تنسى الواقعة) الجالء(ومن ثم يختارون 
وآل هذا ... لفظاعة الجريمة، او لوجود القريبة لمن ارتكبت ضده، ووجود من هم عصبة يخشى أن يبطشوا به وهكذا

 ...ينًا لنسيان الجريمة وتقليل شأنها بتقادم عهدهايلجأ اليه تسكينًا لثائرة الغضب وتأم

  الوجه- التحالف -19

قد يحتاج بعض القبائل ان يرآن الى أخرى ويعتز بها، وتكون هي أيضًا قوة وذلك لما يرون من غارات خارجية، أو 
وقد يكون الحلف ... رفينوهذا معتبر دائمًا إال أن ينقضه أحد الط. ومن ثم يتحالفون على أمر... تهديد، أو مجرد حذر

 ...للهجوم على عدو ومفاجأته بقوة على حين غرة

فتنال .. وهذا يجري من القبائل الضعيفة تجاه القوية... أو تطلب بعض القبائل الوجه لالجتياز، أو للمرعى، أو ما مثل
 ...حقًا بهذه الموافقة

اله ما يكره من أقاربه فرحل عنهم مغاضبًا، ومال الى وهناك أمر آخر وهو أن يكون البيت المنفرد قد جنى جناية، أو ن
وهذا له حقوق آثيرة، وليس عليه التكاليف التي تلتزمها القبيلة، بل هو ... قبيلة قريبة اليه او بعيدة فيكون نزيلها
ها من جراء ما وقد تتقاتل القبيلة فيما بين... والحشم يترتب عند اهانته من آخر... محترم، مرعي الجانب، عزيز المكانة

 ...يصيبه من ضيم او تعد

وهذه خصائص معروفة للعرب من قديم الزمان، وال تزال الى اليوم، واإلسالم زادها قوة وتمكينا بحثه على مراعاة 
 ...إال أنه وجهها للصالح... العهود

  البينة- 20

ة، وتقبل الشهادة الخطية، ويقبل الشاهد أي مد) الشاهد ماله حتن(، ويقولون )البينات يطردن الذمايم(يقال في المثل 
وأما القتل وما ماثل فهذا له أحكام خاصة ... واليمين وهذا في الغالب ال يكون إال في المسائل المدنية أو الشخصية

وتقبل الشهادة من . وذلك في حالة النسف وهو دفع الخصومة وتوجيهها الى آخر وفي هذه الحالة ال يسمح اال شاهدان
 .لى شهادة الميت؛ والمرأة ال تقبل مفردةاثنين ع

  النسف-21

نرى البدوي ال يوجه عليه إال اليمين، وإن المطالبة تتوجه عليه حتى يفصل النزاع بواسطة . وهذا أغرب من سابقه
 فإذا طلب القاتل الرجوع الى العارفة وقال ال اريد إال الحق ووافق الطرف المخاصم حينئذ وقبل توجيه... العارفة

فإذا قدم الشهود صرفت ...! وذلك أنه يقول ان الضارب فالن وشهودي فالن وفالن. اليمين قد ينسف المطالب بالدية
وهذا ال يثبت عليه الحكم بمجرد هذه الشهادة فهي ال تفيد أآثر من . المقابلة عنه وتوجهت الى من شهد الشهود عليه

أنف من هذا التوجيه ويدفعه بما أمكنه، وقد يقدم على الحلف وال والبدوي في الغالب ي...! توجيه المطالبة الى آخر
) لقمة الزقوم(وهي المسماة ) البلعة(وعند عدم القدرة على تقديم الشهود يصار الى . هذا.. يوجه المطالبة على غيره

 ).البشعة(ومثلها ... واآلن في الغالب ال يصار اليها

  اليمين-22

والعاجز ليس له سوى تحليف صاحبه في ... د واليمين وهو من األحكام الشرعيةوهذا يسمى الدين وعندهم الشاه
ومن توجهت عليه اليمين عين العارفة شكلها بالنظر ... األمور المدنية، وأما في القتل فال يعتبر الشاهد إال في النسف

 :للموضوع ومن األيمان المعروفة غالبًا

وفي هذه الحالة يحلف . اه"ال يتمت ولد، ال بخمسي وال بخامس خمسيالدين ورب العالمين، ال شكيت جلد، و). "1
 .عنه وعن اقاربه بالواسطة
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ومن خضر العود ويبس العود، والرب المعبود ). "3" ال شكيت جلد الخ. العود، ورب المعبود، وسليمان بن داود). "2
وعند التحليف تختط له خطة بسيف أو " ال بيدي، وال بحديدي.. "أو يقول عوض ال بخمسي). 4" ال شكيت جلد الخ

فإذا حلف . وهذه األيمان في دعاوي القتل. وفي الغالب ال يحلف إذا آان قاتال... بعصى فيدخلها والسيف بيده ويحلف
 ....ال تتوجه عليه مطالبة ويبرأ من الدية

اصمان الى العارفة أخذ منهم وإذا صار المتخ. ، إال إذا رخص األمير)عارفة الغزو أميرها(في المثل :  القضوة-23
 . دنانير تقريبًا8عن الفرس : وفي الغالب تكون) رزقه(و ) قضوة(أجرة على القضاء يقال لها 

 . فلس400عن البعير 

 . دنانير عن الحشم ستة من االبل10) الودي(عن الدية 

سمة الغنائم عند االختالف عليها آما والربح له في قضايا ق. وباقي القضايا تافهة. والمقياس أن يأخذ العشر في األآثر
والغالب في العوارف أن ال يقبلوا القضوة، وال يأخذوا أجرة على الفصل الذي يجري على يدهم فإنها تعّد في ... تقدم

والسبب في أخذ هذا المقدار من االبل عن الحشم ألنه في هذه ال ... نظرهم مكروهة ويتعففون من أخذها، أو يترفعون
 ...قدار وآثرته، وإنما يعتبر فيه اماتة الشر وقطع الفتنةيراعى الم

  خالصة-24

جل غرضنا تثبيت الجهات المشترآة بين القبائل في مخاصماتها، ودعاويها، ومن مجراها ظهر انها تتشابه في جميع 
 قانونًا عامًا فإذا وحدنا الكل في مقدار معين صار... احكام عرفا، وال تختلف إال من حيث الكم ومقدار التعويض

وهذا ال يعني الغاءه، ... والتفاوت طفيف، يظهر من مقابلة عرف آل قبيلة بآخر... وصلح أن يكون نظامًا ثابتًا للكل
وإنما يراد به توحيده، وال تتضرر منه قبيلة بل فيه قطع للتفاوت، وتأييد العرف المشترك اذا آان الرأي مصروفًا على 

وأهم اصالح يجب أن يراعى فيه هو أن ال ... وة للتقدم الى القانون العام ومراعاة أحكامهوفي هذا خط... الدوام عليه
فإذا آان قد ... يسأل غير الجارم، وال يعاقب إال الفاعل فتلغى الوسكة واألخذ بالثار القبائلي الذي يسأل أفراد القبيلة

ترمة وفي ضمان األمة وقوة الحكومة، وأن ال يسأل ألغي الغزو بالقوة فيجب أن يكون المال محترمًا، والنفس آذلك مح
غير القاتل، وغير الناهب أو الغاصب وهكذا يجب أن يكون التضامن بين القبيلة مصروفًا الى المناصرة، ومساعدة 

وقد اعتاد القوم احكام الشرع في المواطن األخرى من جزيرة العرب فيجب أن يراعى القانون في الكل ... الضعيف
وسلطة الحكومة تسوق ... وفي هذا خطوة آبيرة لتقدمهم، وقبولهم الحضارة... ق بين مدني وبدوي أو ريفيفال يفر

 ...الناس قسرًا الى الحق والعدل

والمهم من االصالح بصورة عاجلة في امر الخصومات أن توحد الدية، وتمنع النهوة، والوسكة، والحشم مما يؤثر 
وأن يكتفي في قضايا الحشم بمراعاة طريق التحكيم ) التعقير(ف األموال في التطبير على الغير منها، أو يؤدي الى اتال

هذا وال يرى أثر ... ومراجعة العوارف على يد المحكمة وأن ال يتجاوز الجاني، وأن تحدد القضايا في وقائع خاصة
، و )المد(، و )التجريد(، و )الغل (، و)الصفد(للعقوبات الجزائية في العشائر آما هو معروف قديمًا في الجاهلية مثل 

فمن األولى أن يزال أثر ما خالف الشرع، وأن تحدد قضايا الفصل والتحكيم ... وغير ذلك مما أبطله اإلسالم) السمل(
في األمور العامة بين قبيلة وأخرى مما تستدعى الخوف من خطر، وأن تودع القضايا للمحاآم وعلى آل نرى األحكام 

وآلها تستدعي النظر ...  بالشريعة اإلسالمية الغراء، والمخالفات قليلة ويراعى في قسم منها العوائدذات مساس آبير
 ...وسنتعرض لما يرد الكالم عليه في القبائل الريفية وعالقاتها باألحكام الجاهلية وبالشرع الشريف

يرًا وال أثرت اإلسالمية إال بعض التأثير ولكنه والمهم أن نقول هنا لم تؤثر األمم المجاورة على تقاليد العرب تأثيرًا آب
... أآثر من تأثير المجاورين خصوصًا في العبادات وبعض المعامالت وفي األحوال الشخصيةفإن تأثيرها مشهود

وسبب ذلك أن اإلسالم أجرى تأثيره على ...ولكن هؤالء لم يتمكن المسلمون من اجتثاث بعض عوائدهم المدخولة تمامًا
فهؤالء من بقايا ... عادوا متحضرين، وأن هؤالء لم يتأثروا به بعد بحيث يترآون ما عندهم وينالون وضعًا مدنيًاالبدو ف

البدو القدماء الذين لم ينالوا حظًا آبيرًا من التربية اإلسالمية ليعودوا متمدنين وإنما حافظوا على وضعهم االجتماعي 
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 هي نتيجة وعلى آل حال نرى الحالة البدوية الموجودة من ارقى الحاالت البدوية وليست وحشية آما يتوهم وانما
تطورات وتكمالت عديدة الى ان وصلت اليها اإلسالمية بحيث قبلت الزواج، وراعت العقود، والتزمت العهود وقامت 
بفضائل أخالقية آانت من طبعها؛ أو الءمت غريزتها وحاالتها مدنية تقريبًا بالنظر لوضعها االجتماعي على قلة في 

 ... وال الحضارةالمقياس ومراعاة مطالب ال ترضاها الشريعة

هذا ونالحظ في قضايا الفصل ان البدو اليوم ليس لديهم قود في القتل، وانما هناك ثأر، وفتك من جانب المتضرر، أو 
خليلي هل ليلى مؤدية دمي : ومما قيل. في حين اننا نعلم ان قد آان هناك قود... أقاربه عند الظفر بالقاتل والتمكن منه

ها وآيف تقاد النفس بالنفس لم تقل قتلت ولم يشهد عليها شهودها والمعروف ان الرؤساء اذا قتلتني أو أمير يقيد
 ...يأمرون بمراجعة العارفة، وال يتدخلون اال في األمور العامة التي تهدد آيان القبيلة، وتجعلها في خطر

دة، فمن واجب الحكومة ان وعلى آل حال لما آانت السلطة للحكومة، ولم يكن للرؤساء اال اإلدارة في امور محدو
، وأن تجعل غالب القضايا المدنية، والقضايا الشخصية مما ال مساس له بالسياسة )قانون العشائر(تحدد مطالب 

واال ... العشائرية في حسمها تابعة الى المحاآم، ومثلها القضايا الفردية بين افراد قبيلة مما ال يهدد السالمة العامة
 ... الدوائر الكثيرة، ووسعنا التشكيالت التي نحن في غنى عنهاتوالى الخطر، واشغلنا

 

 نظام دعاوي العشائر

. من حين ظهر اإلسالم أزال العرف القبائلي في القضايا العامة، وعاد ال يعرف غير الشرع، وصرح ان ال حكم إال هللا
قي الشرع اإلسالمي معتبرًا، مرعيًا، ، وب)أفحكم الجاهلية يبغون(وإن الحكم وفق العرف الجاهلي مخالف بصراحة آية 

ولكن في بعض األوقات ضعفت سلطة الحكومة أو زالت فمال آل واحد الى ناحية التحكم أو الرضوخ، وأحيوا بعض 
العوائد الضارة، وتولد التكاتف على الحق والباطل معًا، وصار المجال واسعًا للتحزبات والعصبية القبائلية أمثال هذه 

 في أوضاعها تضارع من نواح عديدة الجاهلية في نهجها، تذعن للشرع تارة؛ والى قدرتها أخرى، فصارت القبائل
 ...وتميل في األآثر الى ما يكفل آيانها، ويؤدي الى وحدتها

وفي العهد العثماني نرى الجرائم الشخصية تابعة للقانون العام اى أن القضايا الكبرى بين القبائل آانت تتدخل الحكومة 
أمرها إما باالعتماد الى قدرتها، أو من طريق الصلح واحالة القضايا الى محكمين، وتنظر الى ما هو األولى في في 

 ...سياستها واألحق بالقبول وذلك بصورة ادارية دون ارتباط بقانون

 بمراعاته، ، وألزم الحكام االنجليز)بيان العشائر(م أخذ يطبق على العشائر 1915وبعد احتالل البصرة، من سنة  
وبعد االستيالء على بغداد وزاد شموله وظهر بوضع أوسع وشكل واضح من سابقه، وذلك أنه صدر نظام دعاوي 

، ولم يحصل فيه إال تعديل طفيف 1924-8-28م ثم نشر قانون في تعديل هذا النظام في 1918-7-27العشائر بتاريخ 
... ير مرضي في وضعه، ومنفورًا في آثير من أحكامه واستمر العمل بموجبه الى اليوم، فكان غ1933-6-1في 

، والحال ان هذه )األحكام الشرعية المتعلقة باألحوال الشخصية(وأآثر ما يؤخذ عليه النظر في احكام المواد الشخصية 
 وفق لم يدخلها العرف، وليس فيها ما يخالف الشرع، وقد اعتادت القبائل البدوية جمعاء ان تسير في المواد الشخصية

احكام الشرع، ولم تخالف ذلك في زمن من األزمان، واعطاء السلطة في هذه الى مجالس التحكيم يقصد منه تبعيد 
البدو عما اعتادوه من مراعاة النظام الشرعي، وايجاد عرف جديد يبعدهم عما ألفوه من األحكام الشرعية مع ان 

 في أمرها ينافي المعتاد من زمن بعيد جدًا هذا فيما سوى النهوة القصد تقريبهم تدريجيًا الى النظام والقانون والتدخل
أو ما يتعلق بأمور تافهة ال تشترك ... وفي الوقائع الفردية بين رجال القبيلة الواحدة... وما ماثلها آالتعدي على العفاف

 .فيها القبيلة، وال تهدد سالمتها، وال يحتاج فيها الى نظام العشائر

ال تزال قضايا العشائر من آافة نواحيها معضلة آبرى، : "آلمتي حول هذا النظام بما ملخصههذا وآنت قد قلت 
تتعلق بأآثرية ساحقة من مجموع نفوس العراق، فال يصح ان نتغافل عنها، أو ... عويصة الحل، معقدة الموضوع

ماعياتها، او ادارتها وثقافتها، نهمل االلتفات اليها دون ان نالحظ شئونها، ونتبصر في سائر احوالها سواء في اجت
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وقضية حسم النزاع بين افراد القبائل موضوع صغير من تلك األمور ولكنه له مكانته، وأثره في النفوس، ألن النزاع 
التفتنا الى حل الخالف ولم نبال ... اظاهرة تلك المجتمعات، وعنوان روحيتها ومطالب خالف أفرادها وجماعاته

والموضوع نظام دعاوي العشائر وهل قام بالحاجة فسد ثلمة؟ أبدى .! باجتثاث اصله، والتدابير المانعة من وقوعه
آثيرون منا آراءهم حوله، وال تزال تتكرر غالب هذه المالحظات في األندية والمجتمعات ونسمع التذمرات من آل 

ولم نشاهد من دّون ... ما نسمعه آلمات مختصرة، وانتقادات موجزة، أو تعرض لوقائع جزئيةاال ان جل ... صوب
ومن ثم تبرز آراء ... مالحظاته في رسالة لتتوالى المباحث، وتمحص األقوال وينضح الموضوع فتظهر خوافيه

 ....المتتبعين، ويبين الصحيح المقبول

فهو غريب في وضعه، جديد في ... تنسيقها وبيان القول األخير فيهاهذا النظام يحتاج الى جمع آراء مختلفة فيه و
أحيا في ... موضوعه، وشكله، ال يأتلف وحالة األمة التي تتطلب النظام وحسن اإلدارة، والسيرة الفاضلة في هذه الحياة

عراق وقبل ظهور فهو عودة الى ما قبل حمورابي في ال... أصل وضعه سنة جاهلية، وإدارة خاصة، وتعامًال محليًا
 ...اإلسالمية في جزيرة العرب

ولما ... آان العرب قبل إسالميتهم قبائل مشتتة، وأصحاب عرف خاص، وعوائد موقعية بالنظر لكل قبيلة، أو إمارة
... جاء اإلسالم قضى على هذه التعامالت، ومحا من البين العوائد المرذولة وقرر أحكامًا عامة حازت قبوال شامًال

عت قطعًا الى تحضر العرب المسلمين وسائر من انضم اليهم من األمم، وانتزع الروح الجاهلي منهم، وهذه د
القتلى "وآيات آثيرة، وفي الحديث " وال تزر وازرة وزر أخرى"والسيطرة الشخصية، وساقهم الى نظام عام، واعلن 

 وفيها امحاء للعرف الخاص الذي هو نتيجة واآليات واألحاديث آثيرة مما ماثل هذه،... أي ال تفاضل بينهم" بواء
وآانت الفكرة شديدة في التمسك بأحكام ... اثرة، وتحكم، وقوة في جهة، وضعف، واستكانة، ورضوخ في اخرى

الكتاب، والكل مقتنع ان العادة محكمة فيما لم يرد به نص شرعي حاسم، وال مجال ألحد في مخالفة النصوص 
ذا المبدأ، وساروا بمقتضاه تحضروا، ونزعوا الفكرة الجاهلية، واستعاضوا عنها بالروحية ومن حين قبلوا ه... القاطعة

 ...الطيبة الصالحة

ووحدة األمة في ان تفكر في ... إن القانون العام فيه ما فيه من المحافظة على الوحدة، ونزوع الى التشريع العالمي
حد مما أرشدت اليه التجارب بعد حين بمرارتها القاسية ذلك ما قانون واحد ال قوانين متعددة، وحكم األمة بقانون وا

دعا الى تيقن قيمة الشريعة الغراء، راعت ذلك قبل ان تتنبه األمم الكثيرة بل فاقتها بمراعاة إدارة األمم بقانون واحد 
 القوانين العالمية، ومن وآل األمم في هذه األيام سائرة الى وحدة.. مما ال تزال الى اليوم الحوائل والعوائق تعاآسه

ظواهرها قوانين العقوبات، وبعض التشريع في قوانين التجارة وفي حقوق الدول الخاصة، وتفاهم األمم في نواحي 
 ...تطبيق القوانين

ان تعدد قوانين األمة، واضطرابها عادة تدل على سخف في تلك األمة، ونقص آبير فيها ال يعوضه اال الرجوع الى 
 .ولم نجد اليوم في امة متحضرة قوانينى مقطعة األوصال.. .تلك الوحدة

زال التعصب نوعًا، وهو سائر الى الزوال في ناحية التشريع خاصة، واآلراء مصروفة الى ما قام عليه البرهان 
. الصحيح، والسهولة والبساطة في القوانين، وصرنا نتوقع ان يكون اساس التشريع قواعد عامة تمشي األمم بمقتضاها

ال ما نراه من التوغل والتدخل حتى في حرآات األشخاص وسيرهم بحالة يكادون يكونون فيها تبعًا إلدارة غيرهم 
 ...مما نشعر به في آل آن.. وارادتهم بل اوامرهم العسكرية وايعازاتهم اليومية

ي حاجة عظمى الى القضاء والحاصل خزنوا ادمغتنا في مختلف األيام بقوانين تافهة نحن اليوم في غنى عنها، أو ف
وآأننا في غفلة فال " أفحكم الجاهلية يبغون"وقد سمعنا التهديد االلهي، والتحذير الشرعي في آية ... على الكثير منها

 ...نزال نحمي العرف الخاص بين القبائل، ونناصره
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ه، فانه سبق ان طبق عينًا أو ما  وبواعث العمل ب-قبل أن يكون نظامًا-ومهما آان السبب الحقيقي في وضع هذا النظام 
وقد قبلنا أحكامه، وال حظناها ظهرًا لبطن ... هو قريب منه وضعًا في انحاء مصر قبل العراق، وتألموا منه آما تألمنا

 ...فلم نتبين فوائده في حين انه تجلت لنا أضراره الكثيرة

وذلك مما . م بالتفاهم، أو بايقاف المتجاوز عند حدهأما أنه لو حدث أمر عظيم بين قبيلتين او قبائل فحينئذ يكون الحس
ولكن السياسة ... يتعلق بالسياسة العشائرية وهي فوق هذا النظام الذي تتعلق قضاياه بأمور شخصية جزائية أو مدنية
ي وقد رأينا ف... العشائرية المذآورة تتطلب المصلحة العامة اآثر مما تهمها قضية شخص ونزاعه على شاة او بعير

وقائع تاريخية عديدة لزوم ادارة العشائر بحكمة في اوضاعها المختلفة سواء في العالقات الداخلية وتقوية روابطها 
والخارجية وحسن تمشيتها مما يصلح ان يكون مثاًال يحتذى بحيث تتوقف هذه اإلدارة على صحة العمل وتعقل 

قدرات العراق، وفي الحكومات المجاورة حتى دعا ذلك الى وآم من قبيلة آبرى او امارة تحكمت في م... القائمين به
عقد معاهدات للتكاتف ضد صولة هؤالء، والقضاء على نفوذهم واالستقالل في إدارة المملكة، وقد أوضحنا هذه 

 )...تاريخ العراق(الناحية بأمثلة آثيرة في 

وقد دلتنا التجارب الى ان التمسك به جّر الى ... ىوآلمتي األخيرة، ان بقاءه عودة بقبائلنا الى العصور الجاهلية األول
اختالق عوائد، أو تقرير تقاليد اما انها ال اصل لها فاوجدت بتأثير، أو أنها مما ال يقرها عدل، وال يقبلها قانون، أو أنها 

واذا آان ال بد ... دةنتيجة اثرة وتحكم آما تقدم وبعضها فيها هدم لألحكام الشرعية فيما يتعلق بالمواد الشخصية المعتا
من تطبيقه فيجب ان تحدد قضاياه من جهة، وان يكون قانون العقوبات اساسًا له، وان تحسم قضايا العشائر على يد 

ان وزارة المالية الجليلة رفعت عنها غائلة آبرى بوضع االستهالك فقلت عالقتها . الحكام القضائيين ال بيد اإلداريين
ايا العشائر المدنية العادية، واألحوال الشخصية الى المحاآم، ووعي في حسم قضاياهم مع العشائر، فلو ادعت قض

من قانون العقوبات بايداعها الى المحاآم قلت تدخالت اإلدارة وزالت عن اإلدارة غائلة اآبر، ) 41(الجزائية مادة
وزالت االعتراضات ... أشهرًا، وسنينوتكون األمور قد اودعت الى اهلها، وانقذ العشائر من اذى المراجعات الطويلة 

نشرت . اه..."وحينئذ تنصرف اإلدارة الى األمور االصالحية العامة وهي آثيرة وأولى بالتقدم على غيرها... الموجهة
تعليقات على نظام دعاوي ( آمقدمة لكتاب 1935 تموز سنة 22 و 1354 ربيع الثاني سنة 21هذا المقال في 

ن االدارة في دعاوى العشائر آانت وال تزال تراعي أآثريًا وسائل االثبات، والتقارير الطبية والملحوظ أ)... العشائر
فيما يجب مراعاته، وفي هذا تقريب من القانون العام، ولكن تقدير األدلة في المحاآم أقوى، وأآثر عناية نظرًا 

أساس لألحكام التي تصدرها اإلدارة وان وال تخلو اوضاع من اعتبار تقرير مجالس التحكيم آ... لالختصاص الموجود
 ...انعدمت األدلة، أو قررت اإلدانة بال دليل

واألصل الذي يدور حوله االصرار على قبول نظام العشائر ان المسؤلية الجزائية، أو التعويض المالي لم يكن 
 أمر ظاهري، وإنما آان يقصد وهذا... شخصيًا، وإنما ذلك عامًا شامًال لجميع أفراد القبيلة، أو لقسم آبير منها

ان يزيد االتصال الدائم بالعشائر من جهة، واعتبارهم أصحاب وضع ممتاز من أخرى، او ... بمراعاته أيام االحتالل
لتسهل ادارة آل صنف على حدة، وينعزل الواحد عن اآلخر لتبعيد ...! بالتعبير األصح الفصل بينهم وبين أهل المدن

ذة القبيلة، أو قسم منها بجريرة الجانى، واعتبارها مدانة بالدية او ما ماثل مما تاباه ومؤاخ... بعضهم من بعض
في المسؤلية العامة ال ... األخالق الفاضلة، وينفره السلوك الصحيح، وان تطبيق نظام أو قانون آهذا وصمة على األمة

 ...على الجاني وحده

 للتقدم العلمي واألدبي، ال أن يكون رجوعًا الى الوراء وعودة الى ومن اهم االصالح المنشود ان يكون تشريعنا تابعًا
هذا ولعل في هذا البيان ما يبصر نفس القوم في ادراك ضرره، ودرجة اجحافه بالحقوق فيطلبوا ...!! الجاهلية األولى

 ...!! الغاءه، ويعجلوا في امر اهماله بل نبذه نبذًا تامًا

 آخر القول في العوائد

ألمم المتحضرة تقوي آدابها بطرق مختلفة، وتتخذ الوسائل الكثيرة لتمكينها سواء من ناحية التعليم، او اذا آانت ا
فالبدوي يلقن عوائده ... الجرائد، والدواوين الشعرية، والمجامع العلمية؛ والمطبوعات المختلفة والنشريات المتوالية

ن أهمها، األفراح، وأيام األعياد، والدواوين وهي المجالس وآدابه، ويحببها بوسائل شبيهة بتلك أو قريبة منها، وم
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 وأآثر أوقات البدوي فراغ وراحة، فال يخلو تقدمت أمثلة بعض ذلك، ومن أهم ما يراعيه البدوي لهذا التثبيت التكرار،
وأحرص ما يكون عليه ان يقص حوادث نفسه، أو ... من تذآر الوقائع، وتكرار مباحثها، وتخطر الحوادث أو قصصها

الوقائع الكبرى السالفه يفتخر بها، ويعد المآثر، وبيان ما أصابهم من مصيبة، ثم االنتصار على العدو أو شرح طريق 
... وفي اآلداب ما يعين صفحة مهمة لتقوية العوائد، فترسخ، وال يرى البدوي خالفها، وال يقبل المناقشة فيها. ..النجاة

 ...وللتلقين أثره في القوم

وآتب األدب ودواوين الشعراء طافحة بما عند القبائل من عوائد قديمة، وفيها شرح نفسيات ال تختلف في األآثر عن 
ها تكاد تكون متماثلة في أوضاعها العامة، والمجتمع ال يرضى باهانة، وال ينام على ضيم، وآل... عوائد هذه األيام

ولكنه ال يخلو في وقت من مراعاة بعض الحاالت الداعية للتفاؤل أو . ويكرم ضيفه، ويعّز جاره، ويحتفظ بعهده
ه آخر ويسأل عما هو ذاهب وهي أن يعترض) العرضة(التشاؤم آما مّر في الخيل، وفي حاالت أخرى آالتطير من 

وأهل ... مما ال يستقصي تعداده... إليه أو ينهاه من الذهاب، أو يسمع صوت طاير، أو يمر به حيوان فيستاء أو يستبشر
 ...المدن ال يخلون من أمثالها وللثقافة وتعميم التعليم أثرهما في ازالتها

 ...!! وعلى آل حال ضاق المجال فال يسع أآثر من هذا

 ح العشائر البدويةإصال

مضت حكومات، وعاشت أمم، وزالت أخرى، والبدو ال يزالون على حاالتهم، محافظين على أوضاعهم، لم تغيرهم 
وهم مادة نفوس ... العصور، ولم تبدلهم الدهور إال انه آل ما حدث خلل في األرياف مال قسم منهم وحل مكانه

 ...األرياف، وال يميلون الى المدن إال آحادًا

ومن تجارب عديدة، ومناهج آثيرة ظهر جليًا أن إدارة العشائر البدوية ليست من األمور السهلة، وال نزال نرى 
وال يهمنا سرد آل ما جرى، والموضوع أعضل أمره، والتنديد بما ارتآه ... االهتمام بها آبيرًا، والنتائج المرضية قليلة

 أن المطالب الخاصة لكل قبيلة مما ال نتعرض له، وبحثنا يدور حول ليس من شأننا آما... آثيرون، أو ذاقوا مرارته
 ...والموضوع ال يزال يقبل األخذ والرد، ومراعاة التجارب العديدة... القبائل البدوية بصورة عامة

 واالصالح المنشود ال يقف عند قطع المنازعات باصدار القرار الحاسم الذي مبناه التساهل في الحق مما يؤدي الى
قطع الخصومة في الظاهر وال ما ماثل ذلك وإنما نريد أن نوجه األنظار الى بعض نقاط االصالح األساسية، 

 .والمجموع القبائلي آبير يقدر بنحو ثلثمائة الف نفس من البدو خاصة فال يهمل هؤالء

، وفي هذا من الصعوبة )الغزومنع (هنا ناحية مهمة ولدتها األوضاع الجديدة، وهي .  المراعي-1: ومن أهم ما نتناوله
ما ال يوصف، يريد أن يعيش، فمنع من حياة اعتادها، فمن الضروري اتخاذ التسهيالت له في لوازم الحياة وما تقوم 

فال ندعه يترك بداوته رأسًا، أو يهرب ... به من تربية مواشيه، واالحتفاظ بثروته وتكثيرها من طريق التعب الحالل
وإنما نريد أن يكون آلة صالحة لالنتاج وهو في بداوته فإذا علم أن قد ...  يعيش فيها وال تالئم طبعهمنها الى حياة قد ال

وأعظم ... استفاد من االنتاج، وربح الشيء الكثير، رغب فيما يولد فائدة أآبر، أو أنه يؤسس ريفًا في المواطن القاحلة
وفي هذه الحالة إذا الحظنا التدبير له ... قوام ابله ومواشيهخطر يعرض له المحل بأن تجدب السنة، وال يجد ما يكفي ل

المورد العذب آثير "وللبدو مواطن خاصة يتجولون بها، وآبار معينة، وفي الغالب نرى ... رفعنا عنه خطرًا عظيمًا
 ، فإذا حصلت أمطار في جهة، وأربعت األرض في ناحية دون النواحي األخرى ففي هذه الحالة يالحظ"الزحام

وهذا من لوازمه وقوع منازعات، ومن ... الخطر من التقرب واالختالط خصوصًا اذا آان الموطن غير واف بالحاجة
ثم يجب تحديد المناطق، وحسن ادارة الوضع ليستفيد الكل، وان يراعى المقدار ودرجة الزحام عليه، وتدبير هذه 

 ...األوضاع بعقل وحكمة

يجب أن يوزع البدو الى مواطن أخرى خصبة، ويعترضنا طريق سير القبيلة، وما وال تقف التدابير عند هذا، وإنما 
تمر به من قبائل وتسهيل هذا التنقل أما بأخذ رأي الرؤساء، وأن تدفن الضغائن، وال تولد وقائع جديدة، أو مراعاة 
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وال يغب عن أذهاننا أن الحكومات في ... وهذا ال يبنى على قاعدة وإنما تراعى فيه الحالة بكل دقة واهتمام وحكمة
ضيها، وتراعي آافة عهودها آانت وال تزال الى ما يقرب منا تماشي العشائر في سيرتها، وتقدر الحساب لها، وتستر

فلو عرفت . ولكن هذه لم تولد نتائج صالحة ومفيدة، وغاية ما فيها تسكين الحالة مؤقتًا... جانبها الى آخر ما هنالك
وإدراك ... العشائر أن الحق سيف قاطع؛ وانه ال يصح أن يتهاون به وقفت عند حد معين وال تطمع في نوايا أخرى

 ..  أعظم الوجائب في إدارة هذه المجموعاتالضرورات التي ال محيص عن رآوبها من
وهو ميل البدو الى األرياف، وقد يعّد غير ضروري ولكنه الزم لتقدمهم نحو الحضارة، وترفيه عيشتهم .  اإلسكان-2

وتحول دون تحقيق هذا الغرض عقبات منها ما يتعلق بنفسية البدو وذلك أن القبائل ... من الكسب الحالل وآد اليمين
 ال تنتقل بسهولة بل ترجح ان تعيش بشظف على ان تسلب حريتها، وان تحرم هوائها الطلق آأن تحدد البدوية

أوضاعها في مناطق خاصة، ال تخلو من عفونة، ومنها أن يكون الفالح تابعًا في حياته الريفية ألوامر عديدة وأعمال 
ن الصعوبة بمكانة، وليس له من الصبر ما يقدر به على ميكانيكية وال يستطيع البدوي القيام بها آالفالح الريفي فإنها م

الدوام، وهكذا يقال عن الحياة الريفية المطردة، والنظام فالبدوي يتقلب مع الزمن، ويراقب األوضاع بكل دقة، وقد 
ل قبائل زوبع يثيرها ويوجد حاالت غير مألوفة، ومن ثم ال يتقيد بهذه القيود التي يلتزمها الفالح، وقد بينت طريقة انتقا

ومن الضروري في مثل هذه الحالة تحديد أراضي آل ..! من البداوة إلى الريفية، وتدرجها إليها؛ فهو مثال محسوس
قبيلة من قبائل البدو، وتعيين مواطن رعيها، وان ال تتجاوزه، ثم تتقدم رويدًا رويدًا ألدنى خلل يقع في أهل الريف، أو 

وفي مثل هذه الحالة قد ... ونوا بألفة تامة، واتصال مع بعضهم، وعدم نفرة مما هم فيهينالوا نصيبًا من المشاريع ليك
 ..يكون السابق ممن قبل الحياة الريفية آأساس لمن يحاول الدخول فيها

ويهمنا في تقريب البدو الى األرياف أن نخطو بأهل األرياف إلى الحضارة، فإذا تم الكثير من هذا استفدنا من اإلنتاج 
وآم من صعوبة هناك، والباعث األصلي الطبيعي فيه الظروف واألوضاع الخاصة، ... كثير النفوس في المدنلت

 ...وتقوية المعارف في األرياف

هذا ويجب أن ال نكتفي بمالحظة البادية وأهليها، والتألم ألوضاعهم، وما هم فيه وإنما الملحوظ أن نخطو خطوة 
وتقديمهم للزراعة ربح آبير في ... ن من تقريبهم ولو شبرًا واحدًا، ثم نفكر في اآلخرصالحة فيهم، وال نتأخر عند التمك

 ...جعلهم من أهل األرياف باتخاذ مقاييس زراعية، أو مراعي خصبة ليكونوا بمأمن من العوادي، وينالوا ثمن أتعابهم

 الرغبة في ان نخطو من البداوة الى وعلى آل حال رفاه حال األرياف وتحسين أحوالهم وتقدمهم إلى المدن يؤدي الى
هذا وقد بينا رأينا فيما يجب في آل موضوع سلف من وسائل اإلصالح فال ... الريفية، وأن ال نهمل تحسين حالة البدو
 ...نرى حاجة للتكرار وإعادة القول هنا

التطبيق، ويحتاج إلى رفع وهذا سهل على اللسان، وقد نلوآه وننطق به دائمًا ولكننا نجد الصعوبة في .  العدل-3
الحوائل مما سبق الكالم عليه وعلى غيره، وطريقته واضحة إال أننا أحجمنا في مواطن عديدة عن القيام بأمره وليس 

وإنما أريد طرق الحل اإلدارية في السياسة القبائلية العامة آأن يحمل الّحل إال أنه يراد . الموضوع هنا القضايا الجزئية
ونتمنى أن ال تعود هكذا ذآريات أساسها الخور في العزيمة، والخوف من توقع ... تقوية الخصومةبه التفرقة، و

وال محل ... األخطار، ومالحظة قوة القبيلة، وتحكم الرؤساء من جهة وضعف المقابل، أو لزوم مناصرة الرئيس
 ... آخر يمنع من وصول الحق الى أهلهلتعداد آل ما هنالك، ويجب أن يكون الحق صارمًا ال يقبل تساهال، وال أي أمر

 .وأما قضية التعليم فقد أفردنا لها المقال التالي. هذا

 تعليم البدو

عشائرنا أمية، وآدنا نقطع أن ال أمل في ... قضية من أمهات القضايا االصالحية، ومطلب من أعز المطالب
مذاآرة، أو المباحثة، وفي حيز االفتكار وأمل تعيين ولآلن لم نتخذ تدبيرًا فعليًا، بل ال نزال في دور ال... إصالحها
اآلراء متضاربة سواء في األندية والمجالس، أو المباحثات والمحاورات، نسمع أن العشائر ما زالوا على ... وجهة

 وضعهم، فال أمل في تهذيبهم، والمحافظة على الحالة من أسباب بقائهم على الجهل واألمية، وآأن القوم في استقرار
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فماذا نالحظ؟ هل يصل .... وإذا قبلنا أساس تعليمهم ولم نلتفت الى األقوال المارة أو أمثالها أو نجهد لتحقيق بعضها
مة من التعليم نظرًا لالهتمام الذي نراه بحيث يضارعون أهل المدن في علومهم، ويجارونهم أهل البادية إلى درجة مه

في ثقافته فنجعل منهاجهم آسائر مناهج المعارف؟ وهل لهم قدرة وصبر على اجتياز العقبات في هذا السبيل حتى 
يم البسيط بين ربوعهم ونجرب ؟ قبل آل شيء يجب أن نفكر في ادخال التعل.!يتساوى الحضري والبدوي في التعليم
والتمنيات ال حّد لها، ولكن على آل ..! ثم نالحظ تقويتها، وتوسيعها تدريجيًا... بعض التجارب التي استقر عليها رأينا

 .حال يتحتم علينا أن نزاول الموضوع من وجهته العملية الممكنة

تعليم في البدو الدرجة التي يستحقون ان تبلغ بهم وهنا يعترضنا عند الكالم على طريقة التعليم الوقوف على اثر ال
 ال أتطلب أن تنقلب البادية الى -ليكونوا أعضاء فعالة لخير األمة، وينالوا النصيب التام منها آغيرهم من اهل المدن؟ 

ذه مدار س راقية بحيث ال تفترق في تشكيالتها عن المدن، وال يخطر ذلك ببالي في وقت بل ينبغي ان ال نزاول ه
األمور، وإنما نسعى أن نمكنهم من أن يكونوا متعلمين لدرجة وافية بحاجتهم على األقل، ومؤدية ما يتطلبونه من 

 ...اغراض أو بالتعبير األولى أن يكونوا عارفين بما عندهم وزيادة قليلة

ل أن نعلمهم الكماليات من العلوم وليس لهم مأوى ونحاو) تخمة(هؤالء لم يشبعوا الخبز، فكيف نريد ان نوجد فيهم 
أو آداب المعاشرة، وهكذا نسير معهم بطرق معوجة، وغير ... وأصول ادارة المسكن وخدمه، والزوجة وحقوقها

...! واألنكى من هذا أن ننزع الى لزوم تعليمهم بهارج الحضارة وزينة المالهي، أو نزين لهم هذه األمور... مثمرة
 ...الى الخالعةوبهذا نكون قد قمنا بخدمة تدريبهم 

وعلى آل حال يجب أن نراعي فيهم منهجًا خاصًا في الحياة البدوية، وطريقة مرضية في لوازمها من معرفة بسيطة 
فيعلموا طريق الحياة، ووسائل ... ليحافظوا على أوضاعهم ويقوموا بواجباتهم... وثقافة بقدر ما تقتضيه حاجتهم

ر فيها على الفروض والواجبات، وأن يعلموا عالقتهم بالحكومة من ناحية االنتهاج، وأن يلقنوا عقائدهم، وأن يقتص
فال نخرج عما يأتلف وهذه األوضاع، وان يؤدي عملنا هذا الى ... األمن والضرائب مما يتعلق بهم، ونعين أوضاعهم

نوضح هذا  ...! أوهاما يزيد في ثقافتهم العامة ويبين لهم فكرة عن الحضارة، ويكمل ما علموه من البداوة لحاجات ر
فنقول البدوي يفكر في طريق القنص، وفي اتخاذ التدابير للغزو، أو لمحافظة آيانه خشية أن يبتلعه اآلخرون الكل 

فيجب أن تربى هذه فيه، وان يراعي نواحي اصالحها والتبصير ... قانص يطلب صيدًا وآذا يقال في ارتياد المراعي
 ولوازمها، وال يصرف فكره عن االلتفات الى حاجياته ومنافعه، وال نترك ناحية بطرق ادارتها، فال تترك الرجولية

... تسير بهم نحو ما يعلمون ويحاولون تقويته، أو ماله مساس في حياتهم االجتماعية، وسمرهم وما يخدم ثقافتهم العامة
قيدته، أو في آدابه، وفي وجل ما يجب أن نراعيه فيهم أن نجعل آل واحد منهم في مستوى أرقى رجل منهم في ع

وأن ال نميل به ... واذا تمكنا أن نزيده بحيث نجعله بدويًا متبصرًا، ومتعلمًا فعلنا... مهمات حياته، وفي سائر أحواله
بأبسط شكل، ونبذل له القرطاس بوفرة، : تعليم القراءة والكتابة: واذا حاولنا تعليمه وجب ان يكون منهاجنا... الى أآثر

 ...ن النقد ما يقوم بحاجتهولي سله م

 .األعمال األربعة فقط وقد ال يحتاج فيها الى أآثر من أعداد محدودة. الحساب

 ...القراءة، وتفهيم بعض األلفاظ الغريبة وبيان المعنى اللفظي لآلية بصورة بسيطة. القرآن الكريم
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 .واألمور الضرورية مجمال... ال نتجاوز بها الفروض: الفروض الدينية

يختار ما هو انقى واصفى، وأخالقي أآثر، وما له مساس بحياة البداوة، ينوب عن : شعر البدوي وبعض الفصيحال
 .المحفوظات ويتخللها بعض األشعار الفصيحة مما يقربه اليها

 
 ...وبيان أمراضها، والوقاية منها. وتدريبه الى تربية المواشي، السباق. الصيد

 ...رة الئقةاأللعاب البدوية وتنظيمها بصو

 ...حقوق البدوي وواجباته نحو األمة والحكومة

إن هؤالء يجب أن نكون في اتصال نعهم، ونؤدي الواجب فيما نعلمه عنهم، وهكذا نمضي معهم حتى يتيسر لنا معرفة 
وهكذا نمحص األقوال، ونعيد التجارب مرة بعد أخرى .. أوضاعهم في حياتهم معرفة صحيحة، ونعلمهم من طريقها

وهذه المهمة واجهتنا وصرنا نراعي وضعهافمن األولى أن ... آل نقص نشعر به يجب أن نسارع لتالفيه واصالحهو
 ...ولكن من ناحية معرفتهم وسبيل نهجهم... نخرج منها بنجاح، ونسلك فيها خير الطرق

عنا حكاياتهم ومعلوماتهم فإذا تكلمنا عن االبل جمعنا ما يعلمون وبصرناهم بجهات أخرى، واذا بحثنا عن الخيل جم
وهكذا نمضي في الشعر والمجالس األدبية، وفي ... بصورة آاملة وزدنا اليها ما شئنا مما نعتقد في معرفته فائدة لهم

واألمل أن تتساوى المعرفة بصورة آاملة، وما يعلمه ... الصيد والسباق وفي تربية المواشي وادارة المراعي وهكذا
، وفي هذا تنبيه وإرشاد، بل توجيه لما فيه الصالح، وتدريب للحياة العملية، ونقد للعوائد قسم يجب ان يعلمه الكل

المرذولة بصورة خفيفة هذا وال ننس أن نقدم بعض النابهين إلى المدن ليتعلموا، ويعلموا قومهم، أو أن نمضي بهم 
 ...حتى يتمكنوا من التحصيل العالي

 اإلحصاء

ي إحصاء البدو، وبيوتهم ومقدار خيولهم وابلهم وسائر أموالهم، ولكن األتعاب في هذا آان في النية تقديم أرقام ف
السبيل، والمحاوالت ذهبت سدى لما رأيت من خلل ونقص في التقدير، وقلة إتقان في المدونات، فقد شاهدت في بعض 

فالمعذرة حتى نتيقن الصحة ... ريبالمواطن البيوت أآثر عددًا من مقدار النفوس، فلم يطمئن القلب في تقدير، وال تق
 ...ونتأآد من تدوين األرقام بصورة ال تقبل ارتيابًا

ال تقف النفوس عند عدد ثابت، أو مقدار محدود؛ والبدو ال يبعد عليهم موطن ال في نجد، وال : هذا وقد سبق ان قلت
صاء صحيح، واذا آانت في خصب في سورية، فإذا رأوا محال وجدبا مالوا الى اماآن الخصب مما يمنع قبول اح

 ...تراجعت وتجمعت وزاد عددها بمن مال اليها من األنحاء القاصية

وهكذا يقال عن تكاثر النفوس، وقلتها من جهة الوالدات والوفيات، ومثلها الخيول والمواشي، وآل هذا يفترق في حالة 
 ...تناقصهالعداء واوان الراحة والطمأنينة ويتبدل بمقدار واسع في تكاثره و

 آلمة ختام

ال أرى ضرورة آبرى لتلخيص ما مّر من المباحث، وآل ما أقوله أن الكاتب ضاق، وتشعب آثيرًا في مواضيعه، 
آان من جملتها فحال دون تدوينه السبب ) أدب البادية(وآلما حاولت االختصار والمشية السريعة زادت المطالب، و 

والحاصل آان جل الغرض ألفات ...  ذلك ما دعا أن أفرده في آتاب خاصالمذآور، والموضوع في حاجة إلى البسط،
األنظار وتوجيهها إلى نواح تكاد تكون مهملة ولكنها زادت، وحب االيضاح، أو الخوف من اإلخالل دعا أن تتكاثر، 

نظر إلى الجهود وهذه التجربة األولى من نوعها، وليعذر القارئ فيما خالف رغبته، ولي... ولعل فائدتها صارت أآبر
 ...المبذولة للتأليف بين جمع المادة، وتنسيق المشترك منها، واإلشارة إلى الجهات المخالفة وذآر ما أمكن منها
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 .واهللا ولي األمر
 

 الجزء الثاني
 

 الكردية

 يبحث في أصل العشائر الكردية وتفرعاتها ومواطن سكناها

 وما يتعلق بسائر أحوالها التاريخية والحاضرة 

 ْسِم اِهللا الَرحمن الَرحيمِب

أما بعد فأقدم للقراء . الحمد هللا رب العالمين، والصلوة والسالم على الرسول الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
األفاضل آتابًا جديدًا من نوعه في عشائر العراق، لم يسبق أن آتب أحد آتابًا في موضوعه في اللغة العربية، أو زاول 

يها ولما آان أول تجربة فال شك أنه ال يخلو من نقص مهما بالغت في اإلتقان، وليس األمر مما يتيسر مباحثه بسعة ف
والمرء ال يستطيع . القيام به لواحد، وال يكفي فيه التتبع الفردي، واألمر االجتماعي يحتاج الى تكاتف لتثبيته ومراعاته

ما االلتفات يتأتى بضم الجهود والمراجعات العميقة، والتعاون البت في آافة المطالب االجتماعية، وال يحيط بها، وان
فال . في العمل وأرجو أن يتم ذلك على يد أفاضل آثيرين، فلم أتردد في نشر ما علمت، وما ال يدرك آله ال يترك جله

واهللا . نوعهاوآمل أن تنال القبول وتكون فاتحة خير لمباحث أخرى من . شك ان هذه البضاعة المزجاة ال تعدم فائدة
 .ولي التوفيق وبه االستعانة

 المَقّدَمة

منذ أمد بعيد جدًا أحاول التدوين عن الشعوب العراقية، وما آان لها من أثر أو تأثير في العراق في مختلف أنحائه، 
تابها وتاريخ هذه الشعوب واسع األطراف، طويل الذيل، متشعب جدًا، لم يعهد أن عرفنا شعوبه معرفة صحيحة، لما ين

وهذه الشعوب لم تالحظ منفردة، وال بحث فيها العلماء بصورة . من الغموض، وما يتوالها من عماء وقلة نصوص
خصوصًا بينها ما يعد .. والنتف القليلة، أو بعض األوصاف ال تغني الباحث، وال تروي غلته. منتظمة ومضطردة

 .نبزًا

ة من جراء أنها تعد ابتدائية وبسيطة، فال تدع مجاال للتشعب والحالة العشائرية تبصر أآثر في األسس االجتماعي
لتكون الحالة أقرب الى بدء .. واالنتشار، فهي أولى في البيان وأحق بالرعاية، ومنها يتعين أصل المباحث، ومهماتها

 .التكوين، ثم ما يتلوه يعين األوضاع بصورة أآمل وهكذا حتى منتهى الثقافة

مد نفوسه من ناحيتين مهمتين إحداهما العرب، واألخرى الكرد، فمنهما يستقى غالب نفوسه، والعراق في الحقيقة يست
وبهما قوام حضارته، فيسد الخلل الناجم في النفوس من األمراض واألوبئة أو الحوادث األخرى فالجبل منبع آبير، 

مر واحد منهما، واالآتفاء باآلخر، فكل فال نستطيع أن نغفل أ. وآذا جزيرة العرب، فكانا عماد المجتمع ورآنه الرآين
وتاريخ الكرد، وعشائرهم في العراق قديم . تناقص أو خلل يعوض بما هنالك، ويزيد في النشاط ويجدد الحياة والدم

 .آقدم العرب فيه، فهما صنوان متكاتفان، الواحد متمم لآلخر، أو عونه ومدار عزه ونصرته
 

مزايا وأوصاف جليلة، تستحق آل إطراء، وال تخلو أمة من معايب، في نظر والعشائر الكردية موضوع بحثنا لها 
غيرها وهذه ال تكون مدار االقتداء وال وسيلة المتابعة، وإنما يجب أن نحرص على المزايا الفاضلة عند الكل، 

ودونوا عنها، ولم والعرب واألقوام اآلخرون بحثوا في سجايا األقوام، .. واقتباس ما يصلح، وما يليق أن يكون قدوة
يترآوا حتى الحيوان لالنتفاع بخصاله وما األمثال المضروبة، والحكايات المنقولة اال تدابير لالستسقاء من معينها 

 .وجعلها واسطة لالنتباه
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وهذه األمة مجاورة للعرب، ومساآنة للعراق وهي من أعظم الشعوب العراقية فاإلنصاف يدعونا أن ال نهمل أمرها، 
آها ظهريًا بال علم وال آتاب مبين، فنقف على حياتها ومعيشتها في رحلة الشتاء والصيف، فتكون المعرفة بها وال نتر

العلم آله في العالم "في متناول آل أحد بدراسة غير منقطعة، يكمل بعضها اآلخر حتى تكون عميقة، وقد قيل قديمًا 
 أقول أآثر ما علمته من أصل القوم، وحاالتهم االجتماعية، بل. فال تستقر المعرفة، وال تقتصر على عدد معدود" آله

وما شاهدته فتأثرت به من مشاهد ومطالب، آان أصل المادة، وأما ضم الجهود، ومراعاة الفكرات المختمرة بالرجوع 
لتكميل، الى التاريخ ونصوصه فهذه بذلت لها المستطاع، لتكون آاملة، أو بالتعبير األولى أن تكون مقدمة التوسع وا

 .والزيادة والتعديل والتصحيح

جربت هذا الموضوع، وبحثت آثيرًا، وحررت المشاهدات، وأوردت النصوص المنقولة، واألمل أن يجد المرء ما 
 .يطمئن بعض رغبته

 

 

 الموضوع

ال نهمل . ين، فال نتجاوزها الى غيرها اال لعالقة مشهودة، أو اتصال مك"عشائر العراق"في هذه المباحث ال يهمنا اال 
ولما آانت القبائل متفاوتة في المكانة، . العالقات بالمجاورين، ال سيما عشائر الحدود، ومكانتها من هذه الناحية

وفي حاالت التماثل ال نكرر الوصف وال نعيده اال .. فالضرورة تدعونا أن نفصل بعض النواحي، ونجمل األخرى
 ..لسبب وال نخرج عن ذلك اال لحاجة اقتضت

ألن العشائر الكردية في الغالب من أهل " العشائر العربية"في هذا سوف ال نفصل بين البدو، وأهل األرياف آما في و
األرياف، وقد استقرت من زمن بعيد جدًا، ولم يبق منها على البداوة اال القليل، وهؤالء في الحقيقة أقرب الى 

روق بارزة، واألوصاف واضحة بينهم وبين العرب لما الحضارة، وسكنى القرى والمدن ومن هذه الجهة نرى الف
 ..سنتناوله في محله سواء عند الكالم على القبيلة، أو أثناء ذآر القبائل بصورة عامة مما يصلح لالشتراك ويعم الجميع

 
اال أننا نقدم .. ومن ثم سوف نعين القبائل العراقية، وبعد ذلك نراعي الحالة العامة، وال يهمنا سرد المطالب بمفرداتها
وإنما نراعي .. بعضها للدخول في مثل هذا األمر لنجعله آتمهيد، وال نتجاوز الحد المألوف في البسط والتوضيح

 .الضروري لمعرفة الشعب، فنجعله الوسيلة للغرض الذي توخيناه

 بعينه أو مقصورة على وغالب القبائل متفرقة المواطن غير مجموعة فقد رأينا ان القبائل الكردية غير تابعة للواء
مواطن بخصوصه، فذآرنا ما وصل إلينا خبره منها دون تقيد، وان عشائر آل لواء معروفة فال يهمنا إال أن نبسط 
 .القول في الواحدة تلو األخرى مرجحين ترتيب األلوية بقدر اإلمكان وان آان االشتراك مشهود في بعضها

 
 هذه القبائل، فوجدنا فيها آثرة ورجحنا إن نجعل هذا القسم بين أيدي القراء، ثم وآنا نعتقد إن مجلدًا واحدًا يكفي لجميع

 ...نقدم ما يتلوه من عشائر القبلية، آما أننا فصلنا القول في عشائر اليزيدية في آتاب اليزيدية المعد للطبع

 ..وال أدل على هذه العشائر أآثر من الدخول في مباحثها

 المراجع

ة بوجه عام ال تهمل أمر الكرد عند بيان الحوادث أو عروض المطالب، ونرى في هذه توسعًا إن الكتب التاريخي
أحيانًا، وضيقًا أحيانًا أخرى، وال مجال لذآر آل آتاب تعرض للمطالب التي هي موضوع بحثنا، بل من المهم أن 

وإال طال البحث . تعد مرجعًا أصليًانتناول أآثر المؤلفات فائدة، وأجلها عائدة في مطالبها وأغراضها بحيث يصح أن 
 ..واستغرق صفحات آثيرة وموضوعنا لم يكن مقصورًا على بيان المراجع ومصادر المطالب
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، و 1934 مسالك األبصار، وهذا الكتاب رأيناه في خزانة آتب أيا صوفيا باستانبول سنة -1: ومن أجل هذه المراجع
 فيه على عراقيين أآابر، دونوا ما علموا عن الكرد في العراق وزادوا وآان هذا التاريخ من أجل اآلثار عول. م1939

والكتاب رأيت منه مجلدات آثيرة، وبعضها يختص بموضوع الكرد، ولم ينس أن يتناول . في اإليضاح أليام المغول
 ما هنالك مؤلفه مطالب عديدة عن العراق بل أن تدويناته عنه من أجل ما دون في ذلك العهد، وفي نظرنا من أعز

أخذه عن عراقيين عديدين، ثم أنه قد اعتمده من جاء بعده مثل القلقشندي في صبح األعشى، ومثل النويري في بلوغ 
 ..األدب، فهو أصل ومرجع من أعظم مراجع البحث ومن أجلها نفعًا

 
ثمانية، والدولة اإليرانية، وهذا تقرير قدمه رئيس لجنة الحدود عن المنازع فيه بين الدولة الع:  تقرير درويش باشا-2

م أوضح فيه الوثائق والمشاهدات في الحدود، وممر خطوطها، وبيان وجهات نظر 1853-ه1269وآان تقديمه سنة 
 سنوات، 4الدولتين والمواضع المختلف فيها ووجود الخالف وما يستند إليه، وآانت قد طالت هذه التحديدات لمدة 

 مواطن الخالف لما بين العراق وإيران ويبين القبائل الساآنة في الحدود، فكان هذا التقرير من أجل ما يعين
فال شك أنه من . لما بين العراق وإيران" عشائر الكرد"ومن بين القبائل التي تعرض لذآرها . وأوضاعها المعروفة

من أجلها لما قبل مائة سنة المراجع النافعة جدًا في التعرض لعشائر الحدود، ويستند الى وثائق ال يستهان بها بل يعد 
وال يستطيع سياح أن يدون بتحقيق ما دون باالستناد إلى أناس عارفين والى وثائق مقطوع بها تاريخية . تقريبًا

وهذا من أجل ما آتب :  سياحتنامهء حدود-3. ه في مطبعة احسان باستانبول1321ه، وسنة 1283طبع سنة . وغيرها
 لسابقه ولمسالك األبصار، ومؤلفه خورشيد باشا آان مكتوبيًا في نظارة الخارجية في العشائر الكردية جاء متممًا

، ويدون جميع ما يمر به من "لجنة الحدود"أو " رئيس البعثة"فأوعز اليه الوزير أن يمضي مع " وزارة الخارجية"
 وأن ذلك مطلوب السلطان قرى وبلدان وعشائر، ومواقع، وأن يتوسع في مباحثه، فال يترك صناعة أو صفة أو أثرًا،

وبعد أن أتم مهمته ووفاها حقها قدم هذا الكتاب الى . ورغبته األآيدة في ذلك وأن يهتم لألمر ويعني به عناية زائدة
السلطان فقام بالمهمة خير قيام، وجاء مكمًال، أوسع في المطالب، وأطنب في آثير من األغراض، وأجل ما فيه 

ووثوقه مما استند اليه من خبراء ووثائق وحالة حاضرة ويعد من خير اآلثار في . بالعشائرمشاهداته الخاصة بالبلدان و
موضوعه، آتبه في الوقت الذي قدم درويش باشا تقريره وفي هذا ما يعين حالة العشائر أوضح للمدة السابقة لما قبل 

 في موضوعه العتماده على أآابر رجال ويعد من أعظم المؤلفات. مائة سنة، وال شك أنه جاء بما يستفاد منه آثيرًا
ويظهر الخالف واالختالف أثناء . المعرفة، وأهل الخبرة، فال يأخذ عن آل أحد وإنما آان يعول على من هو عمدة

المقابلة والفرق بينه وبين تقرير درويش باشا أن هذا رسمي، ال يتوسع فيما ال يهم الحدود وما ال يتعلق بها، فجاء هذا 
ندي نسخة مخطوطة منه مذهبة، معتنى بها بالغة العناية في االتقان، فهي من المقتنيات النفيسة لما فيها من ع. متممًا

والمهم انها فوق آل . صحة ودقة في النسخ وجودة في الخط، عدا التزويق، والتذهيب، وآل ما يقال في وصفها قليل
 التتبع إال أن معلوماته التاريخية ضيقة فلم يسعه المجال سياحة، أو تدوين عابر، فلم يقع فيما وقع فيه آثير من أهل

 ..ألآثر مما آتب

وهذه من اآلثار الخاصة بالكرد، وقبائلهم وال نرى قبيلة في أغلب األحيان إال ونشاهد لها أصًال في هذا :  الشرفنامة-4
بعده ليست بالقليلة، فيصح أن ه، ولم يوصل أحد هذه المباحث اال أن الوثائق 1005تصل حوادثه الى سنة . الكتاب

ولكننا لم نر من أآمل حوادثه، أو أتمه إال ما رأينا في تقرير درويش باشا وفي سياحتنامهء حدود، .. تطرد الى اليوم
وقد رأيت مخطوطًا من . وفي ياقوت وابن فضل اهللا العمري والمطبوع من الشرفنامة لم يحو الوقائع على السنين

ه الى عهده بعد أن يدون مقدمة في آل 689المطبوع وعلى الحوادث من أيام المغول من سنة الشرفنامة يشتمل على 
محمد علي "عثمان وسلسلة نسبهم والكتاب مطبوع في مصر ولم يعين تاريخ طبعه وله مقدمة مهمة بقلم األستاذ 

ة المحتوية على ذآر الوقائع تصلح أن تكون من المراجع المعتد بها إال أنه جاء ناقصًا عن النسخة المخطوط" عوني
 .ه1006من أيام المغول الى أيام المؤلف وبالتعبير األولى إلى سنة 

 .وال شك أن من يزاول أمر البحث في الكرد يضطر أن يرجع اليه وإن آان ال يصلح أن يعد مصدرًا وحيدًا

وقد . م1939-ه1358بعة النجاح سنة لمعالي األستاذ محمد أمين زآي، طبع باللغة الكردية في مط:  تاريخ سليماني-5
استفدت منه باالستعانة بمن يعرف الكردية، وعالقته بموضوعنا مهمة جدًا إال أنه لم يتعرض للقبائل إال قليًال، ولم 

 .ومؤلفه عالم فاضل. يفصل عنها
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لى اللغة العربية وطبع وهذا قد جاء فيه قائمة بعشائر الكرد، وإن الكتاب نقل ا. له أيضًا:  تاريخ الكرد وآردستان-6
 .م وال شك أنه من الكتب األصلية المهمة1939سنة 

من مؤلفات األستاذ رشيد ياسمي من أساتذة جامعة طهران ولم يعين تاريخ طبعه إال أنه . آتب باللغة اإليرانية:  آرد-7
العربية، وغيرها فهو من من المطبوعات الجديدة في مجلد ضخم تعرض فيه للكرد قبل اإلسالم وبعده، ونقل اآلراء 

 .المراجع النافعة المعتبرة اال أنه عام في مباحثه، فلم يتصل بالعشائر، وال بالمواطن الجغرافية
 
م، من تأليف 1934-ه1353م محاضرة ظهرت في رسالة طبعت سنة 1920من فجر التاريخ الى سنة :  األآراد-8

 من عمان الى العمادية أو جولة في آردستان -9. كردنقل من مؤلفات غربية في أصل ال. األستاذ رفيق حلمي
هذا الكتاب ينم عن دراسة في تاريخ الكرد مزجها بمشاهدة وغالبها تستند الى السرفنامة، أو بالتعبير األولى : الجنوبية

سع، وال شك لتقوية المعلومات والتثبت منها بهذه الجولة أو الجمع بين التاريخ وهذه الجولة وآأنه يكتب عن اطالع وا
أن هذا األثر غالب معلوماته صحيحة، ولكنه يحاول مؤلفه أن يظهر آكردي متعصب أو معاد للدولة العربية في 

ومعلوماته الحاضرة بسيطة من اإلداريين . العراق، وبالتعبير األولى آتابه إلرضاء طائفة بما تهوى فلم يكن علميًا
 بين الشعوب العراقية، ويقرب لأللفة، ويدعو لألخوة إال أنه خاب في ما ومن الشرفنامة، وآان األولى به أن ال يعادي

 .1931 آب سنة 4 وأنهاها في نحو 1931 تموز سنة 11طلبه وخذل في مسعاه وآانت جولته قد بدأت في 

 أغالط وهذا الكتاب يعين فيه مؤلفه اتجاهات مهمة وال يخلو من. منقول من اللغة األلمانية الى الترآية:  آردلر-10
وآان من الالزم أن .. آثيرة لم يتثبت منها المؤلف، ومباحثه مقتضبة، وآراؤه فيها الحق والباطل، والصواب والغلط

يحقق الموضوع، ويعين المطلب عند نقله الى الترآية، فلم يراع ذلك مما يعد نقصًا، ومثل هذا النقل قد يوقع في 
استانبول في المطبعة االورخانية نقل الى الترآية وأصله للدآتور  ب1334مجموعة أخطاء، فيضر علميًا، طبع سنة 

 .فريخ آان قد نشره المجمع الشرقي في برلين، والطبعة الترآية من نشريات مديرية العشائر والمهاجرين
 

ذه أما تحامله على مؤرخي العرب، فهذا نتيجة فكرة خاصة للمؤلف في تبعيد العناصر وإلقاء بذور العداء بينها وه
شنشنة متبعة عند آثيرين من الغربيين، فإذا آان قد عد االنفصال اإليراني عن العرب حادثًا مهمًا بدت آثاره في التشيع 
واتخاذه طريقًا لتقوية الخالف واالنفصال، فال ريب أنه لم ترآن الى ما يبرر اعتبار القومية الكردية وتوسلها في هذا 

مندمجة في أخرى، أو قريبة منها بأمل هذا االندغام أو " أمة"واحد منهم أن يجعل االنفصال في حين أن العرب لم يشأ 
االندماج، وإنما رعوا أمرًا أجل، وهو األخوة الدينية، وال تضرها اختالف القوميات، واستقالل آل أمة بعوائدها، 

ام وإيجاد العداء باعد بين الشعوب مما قربت بين األقو..." جعلناآم شعوبًا وقبائل لتعارفوا"وآية . وآدابها ولغاتها
األمر الذي اضطرهم الى حروب طاحنة، ونزاع .!! الغربية التي لم يستطع دين أن يقرب بينهم، أو أخالق عامة تؤلف

 ...دائم ال يستطيعون أن يتوقعوا منه ضررهما

ولعل في هذه . قل منهاوهناك تواريخ ترآية وفارسية عامة تتعرض لبعض الحوادث، وهي آثيرة، وربما نتعرض للن
وهناك مؤلفات إيرانية عديدة، ومباحث علمية ترآية . المراجع ما يعين مكانة البحث، واالهتمام به من مؤلفين عديدين

وأآبر من آل ذلك تعيين الصلة . في آتب ورسائل ومجالت ال تنكر االستفادة منها وال من المؤلفات العربية العديدة
وقد بذلت الوسع للحصول على هذه المعرفة سواء بالرجوع الى . ر الحاضرة، وبين ماضيهابقدر االمكان بين العشائ

 ...وقد قضى ما عليه من بلغ الجهد. هذه اآلثار وأمثالها أو الى أصل القبائل واستنطاقها

 االسرة

وتفترق هذه عما عند . ومن الالزم التعرض لها، واالتصال بمباحثها مباشرة. هذه أصل القبيلة، أو القرية، أو المدينة
فال يحتفظ بها ألآثر من تكون . فيصح أن يقال إنها آانت سائرة على خالف ما عند العرب. العرب من وجوه عديدة

 .البيت، ومن ثم تزول آل عالقة، وتنقطع آل صلة نوعًا

ضعف صلته، ويقل ومن ثم ت. وتوضيح هذا يستدعي تفصيًال زائدًا، فالرجل مرتبط بزوجه وولده حتى يكبر ويتزوج
. ومن الجهة األخرى ان أصل أسرته ال يرتبط به آثيرًا، بل يحاول أن يقوم بنفسه فيجعل حبله على غاربه. اتصاله
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وآثيرًا ما سألت الكرد، وتحققت عن أنسابهم وأسماء أجدادهم فكان استغرابي عظيمًا جدًا لما أن أخفقت فرجعت 
 ال يعرفون بصفقة المغبون، فال يتمكن األآثر من اإلجابة ألزيد من جّد إال القليل من الرؤساء، والعبرة للسواد األعظم،
والعرب في . غير اسم األب أو الجد، ثم القرية، واسم القبيلة، وما سوى ذلك ال يلتفتون اليه، وال يبالون به مهما آان

وال نشاهد . وآأن الرجل من هؤالء ابن قريته، أو قبيلته التي عرفها باسمها العام الشامل. هذه الحالة يفترقون عنهم
، وال تعلم اتصالها بغيرها اال أن تكون من أسرة إمارة أو ما ماثل مما يدعو أسرة تعرف أآثر من أنها أسرة

والرجل بعد أن يكبر، ويستطيع أن يعمل لنفسه ال يرون ضرورة لالحتفاظ به، أو االتصال األبدي ومن ثم ... لالحتفاظ
 .ينفصل من أسرته، وال يعرف غير نفسه وغير قريته أو قبيلته

وأسرة األمراء مستثناة، تحفظ . وبين أيدينا قبائل عديدة، ليس لها ما يؤيد تفريعها. مت اليهاال نرى لألسرة فروعًا ت
واألمثلة آثيرة في قبائل عديدة، ويعرف ذلك من تفرعاتها، أو من البحث في .. لنفسها بذلك، وال تتجاوز الحالة غيرها

. مستمرة اللهم إال أن تكون في القرية، أو في المحلةالقبائل ومن مجموعها ال نرى ارتباطًا في األسرة، أو صلة دائمة 
 ...وهو أصل ال يهمل شأنه في التفسير. واأللفة المحلية بل المجتمع مدار التعارف

 القبيلة

أو العشيرة من أغرب ما نرى في الكرد أنهم ليس لهم قبيلة أو عشيرة بالوجه المعروف عند العرب، إال أن نريد بها 
والملحوظ أنها من جملة أسر .  فيصلح أن يقال هنا عن العشيرة أو القبيلة انها المجتمع الصغير،"المجتمع الصغير"

وهذا ال نرى له اطرادًا في الكرد، وال في . متماثلة، ويصح أن يقال عن بعضها أنها من أصل واحد أو من أسرة واحدة
 .إيران

واحد، بل في الغالب الى محل أو قرية وآأن هذه القرية هي جد تحققنا آثيرًا، فلم نجد ما يعين أن القبيلة تنتسب الى جد 
وال مجال . مما يدل على االرتباط المكين بين الكرد ومواطنهم على ما نرى في مباحث القبائل وتحقيق أسمائها. وأصل

ة عرفت لقبول انها من جد واحد، بل آل من يساآنها يعد نفسه منها، وينسى أصل ما درج منه إال أن تكون مجموع
وربما يكون من أصل أو جد إال أن هذا غير مقصود، . قبل أن تتمكن وذلك من طريق الهجرة، أو النزوح أو الغوائل

 .وإنما آان من مقتضيات طبيعتها

فهذه منسوبة الى مواطن على ما سيأتي توضيحه في محله، واألفخاذ " طالباني"، و "دزه يى"، و "بلباس"واألمثلة 
وال . أسماء رؤساء اشتهروا، فعرفت بهم، أو الذين حلوا بعض المواطن، وبنوا فيها فسميت بأسمائهمغالبها قرى، أو 

فإنها بأسماء األشخاص أو المواطن، أو التلول التي . دليل لنا أآبر من األمثلة المشاهدة والقريبة العهد في التكون
وآل عشيرة أو قبيلة نوضح بقدر . يخية تشير الى هذاواآلثار التار.. وهكذا مما ال يحصى عده. بجانبها، أو األنهار

فال نتوسع هنا في أمر تأتي أمثلته العديدة، والغرض إلفات األنظار الى تكون العشيرة أو القبيلة . اإلمكان منشأ تسميتها
 .بصورة عامة

 وقد تتصل بحيث وعلى آل حال تتألف القبيلة من أسر مجموعة في موطن، وال يشترط أن تمت آلها الى جد واحد،
ولعل معنى العشيرة في العربية يصدق على هذه، .. تعد آلها متصلة بجد، ولكن هذا لم نتحققه في عشيرة بكل فروعها

 ..فاأللفة هي واسطة االجتماع، والتكاتف لألسر أآبر دليل على أنها قبيلة ال غير

 وهكذا آخرون مما ال يدع ريبًا في أن القوم ال وقد سألت بعضهم فبين أنه ساآن في هذه القرية، وال يدري غير ذلك،
وتارة تسمى القرى باسم رئيسها العام المتسلط . فهم الكل في الكل. يعرفون سوى قراهم، وسوى رؤسائهم وأآابرهم

ومثل هذه ال تعين الغرض المطلوب . عليها، ويستمر اسمه الى أوالده فمن بعدهم إن دام حكمه، وبقي أمره نافذًا عليهم
 .ي القبائل العربية، ومن ثم نجد االختالف في بنية الجماعة وتشكيالتها وارتباط بعضها ببعضف
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. هذا ولألمراء والرؤساء بحث خاص بهم، فال نتوسع في سلطتهم وإدارتهم هنا حذر أن يتداخل موضوع في آخر مثله
وقد . م وواسطة توحيد مجتمعهم وآيانهموآل ما نقوله هنا أن الرؤساء واألمراء العامين ناظمو وحدتهم وعقد اتصاله

 .بسطنا في عشائر العراق الكالم على تكون األسرة والقبيلة العربية ومنها يعرف الفرق

 الرؤساء واألمراء

بالنظر للمحال والمواطن ومصطلحاتها، وهؤالء لهم آل ) آوخه(، أو )تشمال(، أو )آتخدا(آل قرية لها رئيس يقال له 
وهؤالء أشبه ... ، وحق إدارتها فال يخرجون عليهم وال يتجاوزون رغبتهم، وال يخالفون أمرهمالسلطة على القبيلة

عندنا، وتدخالتهم محدودة، ويعدون رأس القرية وناظمها، وفي آل حاالتهم يقومون بالتفاهم مع األمراء ) السراآيل(ب
تفاهم مع آل واحد، وال يتيسر القيام باألعمال فال يصح ال. ومع المالآين، فيتعهدون إشغال الزراعة أو األمور األخرى

 ).مختارو القرية(المنفردة مع آل بحياله، وإنما الرؤساء يقومون بالمهمة، ويراعون أحكامها وهم 
 

وطريق استفادتهم من أهمها الحصة من المزروعات يأخذونها رأسًا من المالآين، أو يقومون بالزراعة باستيجار 
ومثل ذلك التفاهم مع األمراء، ومع الحكومة فهم واسطة التفاهم ..  حقوق المالك والسرآالاألراضي منهم، وينالون

 ...بين أهل القرية وبين الخارج
بل أن ذلك تابع للمواهب وال يبالون ما إذا آان الرئيس . وال يشترط أن يكونوا من نفس القبيلة أي من سلسلة رؤسائها

والكالم على الرؤساء يتعلق .. الفارسية) ده(أو ) َدي(آما يقولون في القرية المسماة حديث العهد أو قديمًا في القبيلة أو 
بأحكام القرية وعالقاتها بأمرائها وبحكومتها وبالمجاورين، وهي إدارة صغيرة بل أو ل إدارة بسيطة، وتشكيالتها 

 ..ابتدائية ثم تتوسع اإلدارة وتتضخم
 

ل، وهي عامة تشمل جملة قرى، وتتناول إدارة أآثر من قرية بإيجاد ناظم للقرى، واإلمارة أقل تدخًال، والعالقة بها أق
ومدبر لها أو مدير يتعهد شؤونها وهذه تختلف في توسعها عن اإلمارة العربية، فإن اإلمارة العربية تنشأ من تضخم 

 بمنزلة رئيس القبيلة آما أنه منها، والرئيس العام لها يتولى إدارتها وهو. القبيلة بحيث يكون آل فرع قد نال شكل قبيلة
وفي القبائل الكردية هذه ليس بشرط ولكن قد يتناول . والقبائل التي تحت سلطته تكون بمنزلة الفروع بل هي الفروع

فالجاف إمارة لنفس القبيلة .. قبائله التي تضخمت بما تكاثر منها بمرور األزمان، وما انضم اليها فصار يعد منها
فإنها تتناول قبائل ) إمارة بابان(وأما . ع ما انضم إليها من القبائل بحيث بقيت محافظة على وضعها األصليالمتكاثرة م

 .مختلفة، وقرى متباينة فكانت هذه أشبه بالحكومة أو هي اإلمارة بعينها
 

وآذا يقال في ويوضح صلة األمير أو الرئيس العام ما جاء عن إمارة الجاف في النصوص التاريخية التي نقدمها، 
، وله عائدات منها أو من )أمير الجاف(غيرها، وذلك أن الدولة تفرض ضريبة على قبائل الجاف، ويتولى أمرها 

 ..غيرها بعد أن تكون بنجوة من الحكومة بما تدفعه إليها
 

 يوازيها إذعان في وفي آل األحوال نرى القبائل أو القرى في طاعة تامة لرؤسائها وأمرائها ال تكاد تشبهها طاعة، وال
ومن ملك إذعانهم .. تلك هي اإلذعان التام. بل ال يعرف هؤالء إال خالقهم وإال رؤساءهم.. أآثر من عرفنا في أنحائنا

وآان حسن التدبير، قويم اإلدارة، نافذ النظر ملك بهم ما شاء، وسيرهم السيرة المرضية التي يبلغ بها حدًا الئقًا، 
 ...ومبلغًا فائقًا

  الكردأصل

وقد جرت تحقيقات عديدة في أصلهم قديمًا وحديثًا، . ال نمض الى عشائر الكرد دون أن نبدي آلمتنا في أصل الكرد
المكتشفة حتى . اآلثار القديمة الخاصة بالشعب الكردي: "ومن المؤسف أن نرى معالي األستاذ محمد أمين زآي يقول

فلم يحن الوقت الذي يمكننا فيه أن نبدي رأيًا حاسمًا في مثل هذا . ئهماآلن ال تعطينا فكرة قاطعة عن أصل الكرد ومنش
. اه وفي هذا ما يشجع على البحث، وان اآلراء يحتفظ بها، ولكل الحق في إيراد ما عنده."الموضوع التاريخي

والعرب لم . اوالمدونات العربية في الكرد وأصلهم بصورة عامة آثيرة جدًا، تعرضوا لها أثناء المباحث، أو عرضوه
يدعوا ناحية تتعلق بهؤالء القوم الذين عاشوا معهم، أو جاوروهم إال طرقوها، وتكلموا على قبائلها وأصولها فكانت 
مباحثهم جليلة على أن الكرد آانوا معروفين قبل اإلسالم بعصور ال يدري أولها إال أننا ال نجد المدونات عنهم وافية 
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والتاريخ في مجراه، وفي حوادثه العديدة برهن على أن هذا العنصر منذ دخل اإلسالم صار من أهم أرآانه، وأخلص 
األمر الذي دعا أن . ومن ثم نال نصيبًا وافرًا من الحضارة ومكانة مقبولة، مرضية. لعقيدته، وتأثر بمبدئه السامي

آل هذه أآبر دليل . وعلماؤه، وأدباؤه ومؤرخوه، ورجال سياسته ومدنه وصناعاته..  نهضتهيكون من أهم أرآان
تاريخي، بل شاهد محسوس لما ناله من المنزلة السامية حتى أن زراعه في إنتاجهم، وعماله بأعمالهم ال يقلون عمن 

 .ذآر من خدام المدينة

عد فتح البالد المجاورة لهم صاروا يقيسون األقوام إن العرب ب: وهنا أستعرض بعض النصوص التاريخية فأقول
واألمم من حيث النسب بمقياس أنسابهم وحاولوا أن يرجعوا الكرد آغيرهم الى قبائل، بل زادوا أن عدد الكرد من 
أصل عربي، وأيدوا عوامل المجاورة واالختالط بعامل آخر، وهو العامل النسبي مراعاة لما آان يقول به رجال 

ولكن هذا آله لم . على أن بعضهم رأى اللغة أقرب للفارسية، فاعتبروهم إيرانيين، أو أنهم أهل البداوة منهم. الكرد
 ".عرب"، وال "فرس"ال " آرد"يمنع أن يحتفظوا بقوميتهم وأنهم 

رج بن من ولد اي" منوجهر" أنهم من ولد آرد بن اسفند ياذبن منوشهر -1: واآلراء الواجبة التدقيق مما أشير اليه
ولعل هذا القول مبتن على . فريدون المعروف، وهو أول الطبقة الثانية من ملوك الفرس، قاله في التنبيه واإلشراف

 .وجود التشابه في اللغة، ولكن هذا غير قطعي فبعض لغات الكرد بعيدة آل البعد عن اللغة الفارسية
 
 وفي هذا ما يؤيد أنهم من الفرس عادوا الى البداوة، أو . انهم ممن أبقاهم وزير الضحاك في حادثة مرضه المعلومة-2

 ".أعراب العجم"آما عبر عنهم ابن الشحنة بقوله 

 االدعاء بأنهم قوم من الجن آشف عنهم الغطاء ال يستحق الكالم، ودعوى أنهم أوالد العفريت تفصيل لهذه الشائعة -3
قد ذهب قوم من متأخري " في التنبيه واإلشراف أنه  قال المسعودي-4. المعطوفة الى النبز، فال تستحق البحث

األآراد وذوي الدراية منهم ممن شاهدناهم الى أنهم من ولد آرد بن مرد ابن صعصعة بن حرب بن هوازن، وفي 
ومنهم من يرى أنهم من ولد سبيع ابن . المروج أنهم انفردوا في قديم الزمان لوقائع ودماء آانت بينهم وبين غسان

وحرب وسبيع عند نساب مضر درجا فال : "قد علق المسعودي في التنبيه واالشراف على هذه األقوال بقولهو. هوازن
ومن األآراد من يذهب الى أنهم من : وقال. فطعن بهذه اآلراء، ولم يشأ أن ينسبهم إلى إحدى قبائل العرب." عقب لهما

 آانت بينهم الى أرض األعاجم، وتفرقوا فيهم، وحالت ربيعة بن نزار ابن بكر بن وائل، وقعوا في قديم الزمان لحرب
وبعد اإلسالم اختلط بهم العرب، وال . فكان سبب تبدل لسانهم وهكذا األقوال من نوعها. لغتهم وصاروا شعوبًا وقبائل

 وآل ما أقوله هنا ان المسعودي وأمثاله آتبوا عنهم،. نزال نسمع من رؤسائهم خاصة أنهم يمتون الى نجار عربي
وسجلوا ما سمعوه منهم، ولم تكن آنئذ فكرة قوميات وإنما يعتبرون األخوة بين األقوام معتبرة، وإن التعادي أوجده 

وعلى آل حال لم يقنع . العصر الحاضر أو العصور المتأخرة فقام الناس بالدعوة المتطرفة وبما بثوه من نزعات
. ختلط بالكرد عرب، وتولوا رياستهم قبل اإلسالم آما حدث بعدهولكن هذا ال يمنع أن يكون قد ا.. المسعودي بأقوالهم
 إن الكرد قوم قائم بنفسه ال ينتسب الى األقوام الموجودة، وهو -5" الكرد من العرب ثم تنبطوا: "ولذا قال ابن الشحنة

) ع(مع نوح قال أولياجلبي، وعدهم ممن دخل السفينة من المؤمنين وخرج منها . منفرد عن سائر األمم وقرباها
وعمر ) آردم(وأوالده، عاشوا منفردين عن غيرهم، وإن لغتهم ال تشبه األقوام المعروفة، وحكمهم ملك يقال له 
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ويقال في المسلمين الكرد، وفي الكفار الكرج وحينئذ يكون الكرد والكرج نسبًا : "وفي التعريف بالمصلح الشريف
وفي رأي أآثر النسابين ان األآراد " آرد بن مرد بن يافث: "وفي النويري" 369 ص1صبح االعشى ج "اه."واحدًا

مما " 290 ص2نهاية األرب ج. "وفي ذلك خالف، قاله النويري. أوالد إيران ابن ارم بن سام، أو من هوازن آما تقدم
 .من صحتهيدل على انه ليس هناك رأي مقطوع به أو يصح التعويل عليه، والتوثق 

وال من العرب ونجارهم وهو . وال من باديتهم. ونص المسالك يدل على انهم جنس خاص، فلم يعّدهم من اإليرانيين
ويهمنا أن ال نقف عند هذا مكتفين باآلراء القديمة المبينة أعاله، واألخرى المتداولة في الوقت . األقرب للصواب

 ما توصل اليه الباحثون أنهم من العناصر اآلرية، والكتب المدونة في الحاضر التي لم نر حاجة في النقل منها، وجل
خالصة تاريخ الكرد وآردستان لمعالي األستاذ : الوقت الحاضر المؤيدة لهذا الرأي الشائع في أوربا آثيرة من أهمها

نية، واألآراد من فجر محمد أمين زآي، وآرد لألستاذ رشيد ياسمي، وآردلر باللغة الترآية منقوًال من اللغة األلما
م ومن عمان الى العمادية فكل هذه تعرضت ألصل الكرد، وبينت أنهم من اآلريين، فمن أراد 1920التاريخ الى سنة 

 ..التوسع فليرجع اليها

أو على األقل . وهنا يسوقنا البحث الى معرفة األقوال المتأخرة لعلمائنا، ولعل فيها ما يؤيد بعض األقوال ويناصرها
لئال يرمي العرب المحدثون في التعصب للعروبة بإدخالهم ضمن حضيرتهم من لم . ن اضطراب اآلراء وتشتتهايعي

 .يكن منهم وإنما المنقول من الكرد أنفسهم قديمًا، ولم يكن ذلك ابن اليوم أو أمس القريب

األآراد . "ي اآللوسيوفي آتاب شرح منظومة عمود النسب في أنساب العرب لألستاذ المرحوم السيد محمود شكر
وقد ألف في نسب األآراد فاضل عصره محمد :" عدد األقوال وقال"جيل معروف، وقبائل شتى، واختلف نسبهم 

ورجع فيه أنهم أوالد آرد بن آنعان بن آوش بن حام . افندي الكلردي، وذآر فيهم أقواًال مختلفة، بعضها صادم البعض
هم صاحب آتاب مناهج الفكر ومباهج العبر وابن الجواني في آخر وسرد النقول عن مؤرخين من" "ع"بن نوح 

وفي تفسير روح المعاني عند الكالم ." المقدمة الفاضلة وآتاب الجوهر المكنون في القبائل والبطون، وتاج العروس
ل من جي"يعني األآراد آما في الدر المنشور، ورجح أنهم ." ستدعون الى قوم أولي بأس شديد"على قوله تعالى 

والذي : وقال. ، ونقل عن آتاب القصد واألمم وغيره اختالف العلماء في آونهم في األصل عربًا أو غيرهم"الناس
يغلب على ظني أن هؤالء الجيل ال يبعد أن يكون فيهم من هو من أوالد عمرو مزيقياء إال أن الكثير منهم ليسوا من 

 .العرب أصًال

يقال إنهم من ذرية خالد بن الوليد، وآخرون يقال انهم من ذرية معاذ بن جبل، وقد انتظم في سلك هذا الجيل أناس 
وآخرون يقال انهم من بني أمية، قال وال يصح عندي من ذلك . وآخرون يقال انهم من ذرية العباس بن عبد المطلب

له األستاذ اآللوسي اه هذا ما نق."شيء وصحح نسب البرزنجة وأبدى أنهم سادة انتهى ما نقل عن التفسير باختصار
، ولم يبد أي مطالعة حول أصلهم واآتفى بما أورد من النصوص وعلى آل "شرح المنظومة"المرحوم في آتابه 

 .انجلت ماهية الخالف، وعرف تشعب اآلراء والتعصب لبعضها

لى ما في واألآراد آلهم ع: "ومن المتأخرين إبراهيم فصيح الحيدري قد تعقب ما جاء في تفسير اآللوسي فقال
وذآر في مادة مزق ان مزيقيا، لقب عمرو ملك اليمن آان يلبس آل يوم . القاموس من أوالد آرد بن عمرو مزيقيا

فعلى هذا تكون األآراد من أشراف العرب " القول للحيدري"أقول . فلذا لقب بمزيقيا. حلتين ويمزقها بالعشى
 .ونهم من أشراف العربوأآابرهم، وآرمهم وشجاعتهم وغيرتهم أعدل شهود على آ

وأما ذآر بعضهم من أنهم ليسوا من العرب فهو من قبيل التعصب، وآفى صاحب القاموس تصحيحًا وشهادة، فهم 
ألن مزيقيا على ما ذآره علماء النسب من . على ما ذآره المجد صاحب القاموس من قحطان من العرب العاربة نسبًا
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وال ينكر أنهم . ونحن ال نقول أآثر من أنهم شعب مستقل عن الشعوب األخرى، متأثر بالمجاورين من عرب وإيرانيين
ا ال يفترقون عنهم بوجه وأنهم ال يزالون يحفظون أنسابهم فال طريق اختلط بهم بعض العرب، وعاشوا معهم، وصارو

" العشائر في التاريخ"للطعن آما أن آثيرين من الكرد عاشوا مع العرب واآلن ال يخرجون عنهم ويهمنا الكالم على 
 .بنظرة سريعة للتوصل الى قبائل العصر الحاضر

 قبائل الكرد في العراق قديما

ولكن الكثير من األمثلة وما تعرض له المؤرخون في مباحث عديدة . لعديدة في العصور المختلفةال ندرك التقلبات ا
عرضًا أو قصدًا قد يكشف عن صفحة مهمة، تشير الى ما وراءها، وتستدعي النظر، ومنها نعلم قيمة العشائر في هذا 

، ويؤدي بنا حتمًا الى حقيقة ما "مجرىبيان "وال يهمنا في هذه العجالة التفصيل، بل نرجح أن يكون ذلك . القطر
 ".وليقس ما لم يقل"هنالك على قاعدة 

واآلن ال تزال هذه . آرمانج لر آلهر آوران وهناك فروع أخرى تدخل ضمن هذه الفروع: أما فروعهم الكبرى فهي
 حيازتها بحذافيرها بل ونصيب العراق من هذه األقسام آبير، وإن آان ال يدعي. القسمة القديمة معروفة مصادقًا عليها

ال تزال أقسام آبرى في إيران قد تفوق ما في العراق، وآذا في الجمهورية الترآية مقدار مهم آما أن سورية تحوي 
 .جزءًا ال يستهان به

 .وهي الكاللية المعروفة. الجاللية: وفي معجم البلدان ذآر ممن في شهرزور من الطوائف

 .يريد ما نسميه بازيان. الباسيان

 .ال تعرف اليوم وتنسب الى مروان بن الحكم األموي. الحكمية

 .ال يزال الموطن معروفًا. السولية

أيضًا واللفظ العربي صحيح واآلن يحتوي على قرى آثيرة عد " سيول"وآان من أقضية لواء السليمانية وينطق به 
" السيولية"مكانها في مسالك االبصار بلفظ وجاء ذآر هذه القبيلة المعروفة ب.  قرية26منها صاحب سياحتنامه حدور 

 .الكورانية: وعدد صاحب مسالك األبصار من قبائلهم. وتردد فيها معالي األستاذ أمين زآي. آما في السياحتنامه
 

 .الكاللية
 ...وهم اللرية. اللورية

 .بابيرية
 .الخونسة
 .السورانية
 .السيولية
 .أو الفرناوية. الفرياوية

 . جاءت في نسخ أخرى من مسالك األبصار، أو خستانيةوآذلك. الحسنانية

 ".غير منقوطة. "اليافية
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 .المازنجانية
 .الحميدية
 .الزرارية

 .الجولمرآية
 .الهكارية
 .بختية

 .الداسنية
 .الدنبلية

 هذه وغالب نسبة هؤالء الى المواطن والبقاع ال الى القبيلة، واألمر شائع جدًا في. وفي المسعودي ما يقاربها نوعًا
وبين هذه القبائل ما هو غير معروف اليوم في . ويؤيد ما قررناه. وهذا يصح أن يعد األصل في االنتساب. األنحاء

األنحاء العراقية، أو أنه يتعلق بمواطن مجاورة أو خارج العراق والبحث عن العشائر ال يقتصر على ما هو مألوف 
 ...في عشائر العرب

 عليهم باالستناد الى علماء عراقيين مثل الحكيم الفاضل شمس الدين أبي عبد اهللا وإن صاحب مسالك األبصار تكلم
في تلك الحقبة بأمثال هذا العالم الجليل المبرز في آل علم حتى " تاريخ العراق"محمد بن ساعد األنصاري فقد توضح 
 .منهوإن القلقشندي والنويري اعتمدوه وأخذوه ... التاريخ ونظام الدين الحكم وآخرين

فكانت الحقبة . ومن ثم نرى صاحب الشرفنامة وهو متأخر من رجال القرن العاشر وأوائل الحادي عشر يتوسع أآثر
وال نتعرض ... األخيرة بعد الشرفنامة أآثر غموضًا لقلة المؤلفات الخاصة التي نستفيد منها التطور والتحول واالنتقال

لقريبة منا هي هذه ونضيف اليها التحوالت وما وقع من انتقال وهجرة أو لما قبل ذلك من القبائل والعشائر فالعصور ا
جالء، وللتعبير األصح ندون ما له عالقة أآيدة بالعشائر الحاضرة، أو آانت له مكانة أآيدة في تاريخ العراق ال يصح 

 .التهاون بها بوجه

ي العراق فانها آانت وال تزال معروفة فيه وهي وال ننس أن الداسنية والدنبلية، والهكارية يزيدية والبختية اليوم ف
واآلن أبحث عن القبائل . وهكذا. ومثلها الزرارية. يزيدية أيضًا وأما الكاللية فإنها ال تزال موجودة في العراق

سر الحاضرة، ومن ثم أراعي الصلة بين القبائل الموجودة والقبائل القديمة بقدر االمكان وبما تسمح به الوثائق التي تي
 ...العثور عليها، أو تمكنت من الوقوف عليها

 القبائل الحاضرة

. تكلمنا على القبائل القديمة من الكرد بصورة موجزة، ويراد بها المجموعة التي تجمعها أرض واحدة، أو قرية بعينها
فإذا . ووسيلة تشكيلهاويصح أن يقال أنها واسطة عقد تكون القرية . وتراعى فيه المصالح المشترآة والمنافع المتبادلة

فال يفرق البحث عن هذه إال من . بحثنا عن القبيلة هنا آان موضوعنا يتعلق بالقرية وعالقة األشخاص بها، وإدارتها
حيثما حلت آونت قرية " القبيلة"ناحية اتصال القبيلة بها، أو تعرف أوضاعها وحاالتها أو قل ان جماعة آردية 

. وال يختلف هذا بين القبائل الرحالة، والقبائل المتوطنة... ضم إليها غيرها وتصير إمارةأو تن. وهذه قد تتوسع. باسمها
إال أن الرحالة منها أقرب الى العشائر العربية في مجموعاتها، وفي القربى بين أفرادها، ولكن ال تخرج عن أنها في 

رة اقتضت أو الزمت حياتها، وسميت بها ، تتجول في مواطن صيفية، وأخرى شتائية تتنقل إليها لضرو"قرية"األصل 
 .أثناء تكونها، ويالزمها هذا االسم

 
وقد يطول بنا القول في ذلك، واألولى أن ندخل في مباحث القبائل الحاضرة مراعين عشائر آل لواء بقدر االمكان، 

نة في قرى وال نتحول منها ، ثم نميل الى المتوط"رحالة"ومن ثم نعين أوصافها، ولكننا نبدأ بمن اآتسبت صفة متنقلة 
والقبائل الكردية آثيرة، وما وصل إلينا خبره يكون بال ريب موضوع . إال ألسباب اضطرارية، وأحوال قاهرة قاسرة

 .بحثنا

 لواء السليمانية
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 قبائل الجاف

 بصورة عامة

وأول . رى يقطن في مكان واحدهذه القبيلة يبالغ في آثرتها، وال يزال منها قسم على البداوة والتنقل، وقسم آخر أهل ق
ه، ولم يعرف عنها قبل ذلك، وآل 1049 المحرم سنة 11ما ورد ذآرها في معاهدة السلطان مراد الرابع المعقودة في 

واآلن . ، ولعل هذه هي الفروع التي وقع عليها النزاع ولم نجد تدوينات تشير الى ما آانت عليه4ما ذآر عن فروعها 
، وقسم ال يستهان به في ناحية شيروانة التابعة لقضاء آفري من لواء آرآوك، وفريق "يمانيةلواء السل"أآثرها في 

 .والمواطن األخرى حتى أردالن ونواحيها من إيران" زهاب"ثالث آبير جدًا في أنحاء إيران في 

قليال فقد زادت نفوسها، وال نرى انتشارًا وآثرة في قبائل العراق الكردية مثل ما نراه في هذه القبيلة وفروعها إال 
وتنقلت في مواطن عديدة بحيث صارت في آل موطن تعد باأللوف ولم يقع إحصاء يوثق به في بيان نفوسها أو يصح 

وهذا ال يمنع أن تكون من العشائر ذات المكانة . والنفوس متحولة في العشائر، غير مستقرة. االعتماد عليه لنرجع إليه
ولوقوعها في الحدود، وألنها تتردد بين . لكثرتها وبداوتها وقوتها.  من الحكومات المجاورةالكبيرة، واالهتمام الزائد

. إيران والعراق ففي رحلة الشتاء تميل الى السليمانية واألنحاء العراقية األخرى وفي رحلة الصيف تذهب الى إيران
 .مما دعا أن يشار الى القبائل المنازع فيها في المعاهدة المذآورة

المقدم من الفريق درويش باشا في " تحديد الحدود اإليرانية"آثر ما جاء عن هذه القبيلة من التدوينات نراه في تقرير وأ
ه، وفي آتاب خورشيد باشا مكتوبي وزارة الخارجية المسمى 1321ه وسنة 1283ه والمطبوع سنة 1269سنة 

أمر من السلطان وإيعاز من وزير الخارجية بصورة وآان قد رافق درويش باشا فكتب ما علمه ب" سياحتنامهء حدود"
للسيد إبراهيم " عنوان المجد في تاريخ بغداد والبصرة ونجد"خاصة وآذا جاء عن هذه القبيلة في دوحة الوزراء، وفي 

 .فصيح الحيدري، وراجعت أيضًا نفس القبيلة وتحققت منها أشياء آثيرة لها قيمتها سواء من رؤسائها أو من أمرائها

آانوا في جوانرود، . وقد سألنا الكثيرين منهم فلم نظفر ببغية" الجاف"لم نجد من تعرض لوجه تسمية هذه القبائل ب
نطق به العرب، فعم " جوانرود"منحوت من " الجاف"ولعل ". جوانرود"فجاءوا العراق، وال يزال قسم منهم في 

 الترآية أيام السلطان مراد الرابع -ل المعاهدة اإليرانية وشاع ولعل في القراء من يدري سبب التسمية وتاريخه لما قب
 .فيفيدنا

. والظاهر ان القبيلة لم يكن لها من الشأن ما يستدعي التدوين عنها، وإنما عظم شأنها أيام النزاع بين إيران والعراق
ما يظهر أعانوا الدولة العثمانية، ومن ثم شعروا بوجودهم للعالقات الحربية بين الدولتين اإليرانية والعثمانية، فكانوا آ

... فأدرجوا في المعاهدة تأييدًا لوالئهم ولما قاموا به من خدمات، والفرق األخرى جعلت إليران من جراء عين السبب
 .أو لتوطنها إيران وبعدها عن العالقات السياسية

فقد " الرسوم المعلومة" "الكودة"مى ولما آانت الحكومة في العراق عاجزة عن تعقب أثرهم في استحصال البيتية وتس
اتفقت مع أمرائهم على مقطوع يستوفى بقسطين يؤدى الى لواء السليمانية في الربيع وفي الخريف، وآانت األقسام 

 سنة تؤدي ضرائب للحكومة اإليرانية إال أنها امتنعت من إعطائها خالل 35 أو 30األخرى من هذه القبيلة قبل نحو 
تقوم " بندنيجين"آما أن العشائر اإليرانية من الجاف حينما آانت ترد الى أنحاء خانقين ومندلي المدة المذآورة، 

ببعض األوضاع غير الالئقة، تعتدي على بعض المواطن فال تخلو من إثارة زعازع وهكذا أعمال هذه العشائر حينما 
ادية، وإنما يقومون ببعض األضرار وإثارة من المملكة اإليرانية ال يراعون الحالة االعتي" سنة"تذهب الى أنحاء 
 .األذى بالرعاية

" صاوجبالق"المعروفة ب" صغوق بوالق"وآذلك األمر في عشائر الجاف القاطنين في لواء السليمانية يمضون الى 
 سنة امتنعت عن 35إال أنها منذ " شاة مرتع"أيضًا آانت تأتي الى أنحاء إيران المذآورة وتؤدي رسوم المراعي 

والملحوظ أن . هذا. لتأدية، وأنها عدا ذلك ال تخلو من إيقاع اضطرابات، وإحداث غوائل بما يقومون به من حوادثا
هؤالء نظرًا لمنازعات الحدود صارت الحكومتان تخطبان ودهم وتراعيان جانبهم، األمر الذي أدى أن تغمض العين 
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 أمراء الجاف

وهؤالء إمارتهم عامة على آافة قبائل الجاف إال أن الطوائف في إيران يحكمها أمراء آخرون من سلسلتهم وهم اآلن 
 .ة النسبيةمنفصلون عنهم إال أنهم يقطعون باالشتقاق ويحفظون الصل

 .وال يزالون يقطعون في أنهم سادة. وهؤالء سادة عرفوا بهذا النسب أبًا عن جد:  سلسلة نسبهم-1

وهو الجد األعلى المحفوظ ) بير خضر شاهو(راجعت شيوخهم، والعارفين منهم فتحصل لي أن سلسلتهم ترجع الى 
 .ه جميع سادة األآراد، ومنهم الجافجبل في أنحاء إيران في جهات جوانرود ينتسب إلي) شاهو(اسمه، و 

ومن هذا نعلم أن إمارتهم دينية في األصل، تمسك بهم القوم ألنهم سادة ومن ثم قوى تسلطهم ونفوذهم على القبائل 
فانقلبت السيادة والمشيخة الدينية الى إمارة عشائرية، فاستقرت إدارتهم، ودامت أمدًا طويًال، والى اليوم، وال يحكم 

ويغلب على األمراء اليوم . ير بعينه، وإنما نرى في آل ناحية أميرًا من أمرائهم مطاعًا، يسلمون له باإلمارةعليهم أم
أنهم مالآون يتعيشون من أموالهم، ولم تكن لهم تلك السلطة المباشرة على القبائل آما آانت قديمًا ونراهم في هدوء 

واإلنعام في إعالة قبائلهم بأمالآهم، والحب بينهم حقيقي ومتبادل، ولهم اإلحسان . وطمأنينة، ال يبتغون الفتنة والشر
 .بل الطاعة حقيقية.. ولم يكن نتيجة خوف وقوة إال أن اإلمارة ليس لها ما آان معروفًا من جباية، وعائدات وما أشبه

لعراق وآان في جاء الى ا) زاير( ظاهر بك بن سيد احمد بن بير حمزة وظاهر ينطق به -1: وهذه سلسلة أمرائهم
جوانرود وهو أول من ورد العراق وآان مرآز إمارتهم في إيران، ومن ظاهر هذا يمضي العمود الى بير خضر 

 .شاهو المذآور، ويقفون عند ذلك، وال يستطيعون تعداد من بعده

لمذآور ترك  إن قادر بك ا-2قادر بك محمد بك، سليمان بك ) ظاهر بك(زاير بك : ومن هذا يجري التفرع آما يلي
وإن فرع البهرامية ينتسب الى بهرام بك بن محمد بك ابن ) بهرام بك(ولدًا اسمه محمد بك، وهذا أعقب ولدًا اسمه 

محمد بك بن قادر بك بن سليمان بك المذآور بهرام : بهر أم بيكية: وسلسلتها آما يلي. قادر بك وتسمى بهرام بيكية
 باشا رستم بك، قادر بك محمد صالح بك محمد بك مصطفى بك، محمد بك، بك، عزيز بك، قادر بك، أحمد بك عبد اهللا

علي بك أحمد بك،عزت بك أحمد أحمد حسن برويز آيخسرو حسين، محمد محمد رشيد جميل أمجد، ماجد، آمال 
محمد بك، توفيق بك، حسن بك امين بك، فتاح بك، أحمد محمد بك، آمال، صبري، يوسف مصطفى، أحمد محمد 

 ك قادر بك ميران ب

 الكيخسرو بيكية

قادر بك عبد : وأوالده. المذآور سابقًا) زاير بك(رأس هذه األسرة آيخسرو بك بن سليمان بن قادر بك بن ظاهر بك 
 .اهللا بك وهؤالء لم يعقبوا

: 1 المشجر رقم 2وتفرعاته في المشجر رقم .  عبد الرحمن بك1وتفرعاته في المشجر رقم . سليمان بك محمد باشا
محمد باشا بن آيخسرو حسن فتاح عثمان باشا محمود باشا سليمان محمد علي حسين عبد القادر، محمد آريم، رضا 
عبد الرحمن، محمد، أحمد داود محمد محمد،عبد الرحمن،علي جميل أحمد، عزة، محمد سعيد، طاهر، مجيد أنور، 

عبد الرحمن بن : 2 اهللا شوآة المشجر رقم جمال حامد آيخسرو، علي، حسين، أحمد عبد اهللا عثمان، محمود، عبد
 آيخسرو محمد صالح، عزيز، احمد، نامق مصطفى، عبد اهللا، فائق، آريم 

 فريق
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وحبًا باالختصار . وهم بيت اإلمارة، واللفظة ترآية). األمير(ويقصد به ) بك(والملحوظ أن هؤالء آل منهم ملقب ب
فاننا ذآرناه آما في المشجر ) باشا(اال أن يكون المرء ملقبًا بلقب ذآرنا األسماء مجردة عن الصفة فاقتضى التنبيه 

 .ولم نتعرض لذآر من انقرض ولم يعقب. السابق

 الولد بيكية في الجاف العراقية

حسن، آريم، محمد محمد سعيد، محمد عبد الرحمن احمد محمد علي، حسين اآلن  ولد بيكي رستم، أحمد قادر محمد 
ء األمراء منهم في إيران ومنهم في العراق، وال يتيسر االطالع على تفرعاتهم، وقد رأيت في حلبجه في سنة وهؤال

والمعروف أن رئيس ولد بيكي . بعض رؤسائهم، وآتبت عن بعض ما يتعلق بقبائلهم، ولم يتيسر أن أعرف الباقين
 بن بهام بك بن سيد أحمد بك اليوم في إيران هو يعقوب بك وأخوه صالح بك أوالد فتاح بك بن سعيد بك بن صوفي بك

 .آما علمت ذلك من رئيسهم صالح بك نفسه. ابن ظاهر بك

بهرام بيكية آيخسرو بيكية ولد بيكية ومن هؤالء يشتق أمراؤهم : ومن هذه المشجرات نعلم أنهم يتفرعون الى
قد توزع سلطتهم ه وفي تقرير درويش باشا أيضًا أن الجاف 1268وجاء في سياحتنامهء حدود سنة . الموجودون

، وبين أن "من الولد بيكية"، ومحمد بك بن قادر بك، ومحمد بك بن أحمد بك "هو محمد باشا"محمد بك آيخسرو بك 
محمد بك آيخسرو سلطته أوسع من غيره، ومحمد بك قادر بك يتلوه قليال، والثالث ليس له حكم إال على القليل من 

وفي الحقيقة قد توزعت قبائل الجاف بين آل .  بيتًا من الجاف األصليين150الطوائف المبعثرة وال يتصرف بأآثر من 
آما أن هذه العشائر آانت تؤدي للحكومة مقطوعًا يؤخذ من العشيرة على عدد بيوتها . آيخسرو بك، وآل قادر بك

دث من  قرشًا، فانهم يتقاضون عوائد هذه الرسوم من العشيرة سواء من جراء ما يح87.5سوية يصيب آل بيت 
 .جرائم، أو من غيرها ألسباب مختلفة

فإذا عصت طائفة على أميرها استعان هذا األمير بالقبائل األخرى وتمكن منها، وحينئذ نهب أموالها، وفعل فيها ما 
 .شاء بال سائل وال معاتب

 إمارة بابان ولكن هذه ، أو بين الحكومة العثمانية، وبين"إيران والعراق"وتظهر مكانة اإلمارة عند وقوع النزاع بين 
العالقات أدرآتها الحكومة مؤخرًا، أو أنها لم يكن في وسعها االلتفات اليها في أواسط القرن الثالث عشر الهجري أيام 

 .قضت على إمارة بابان

 وآل ما نقوله اآلن أن الحكومة أدرآت أمر الجاف مما دعا الى القضاء على إمارة بابان قبل تحديد الحدود، فتوضح
لها عند تدقيق الحدود وأثناء االتصال بهم أن البابان آانوا ناظم هذه القبائل، وآانت إمارة فوق تلك اإلمارات، فاتصلت 

، ومن بعده منحت ابنه محمود بك لقب باشا )باشا(بالجاف، وتفاهمت مع األمراء منهم، وأعطت محمد بك لقب 
 ...فعلمت آيف تدبر األمر... وهكذا

 أمراء الجاف

" بابان"ألن أمراء . األوضاع السياسية بعد معاهدة السلطان مراد لم يعد للجاف ذآر في حوادث العراق إال قليًالو 
آانوا قد سيطروا بإمارة عامة على العشائر في لواء شهرزور ومن جملتهم الجاف وربما استعانوا بهم في القضاء 

ا أثناء تنازع السلطة بينها وبين بلباس، آما أن البابانيين فاستخدموه. ، وآانت ال تقل عن الجاف"إمارة بلباس"على 
توسلوا بقوة الحكومة في أحيان عديدة لقهر بلباس بداعي أن هؤالء البلباس مفسدون في األرض بالنهب والسلب، وآذا 

 تبعثر أمرهم، آانوا يصاولونهم بالقبائل المجاورة، فمال البلباس الى إيران ولم يبق منهم في العراق إال القليل بل
 .وتشتتوا

أما الدولة فإنها في آل أحوالها تريد التدخل، وتحاول التسلط بوسائل مختلفة لتقف على الحالة وتنظر إلى ما وراء ذلك 
مما عزمت على إجرائه بأمل السيطرة على االمارتين معًا وهكذا يختلف الوضع بالنظر آلمال آل، ولكنها أضاعت 

لباس فانفرد البابانيون في السلطة فكانوا في يقظة، فاستخدموا الجاف من جراء أن قسمًا الرشد في القضاء على الب
فإذا تضايق . منهم في إيران واآلخر في العراق للمحاربة بهم والتشويش على الدولتين ليكونوا بنجوة من تسلط إحداهما
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مضت إمارة بابان مدة على هذه الوتيرة حتى أخذت الحكومة وضعها قبل أيام درويش باشا الفريق بقليل واستولت 
لحالة بنظرات صادقة، واطلعت على إمارة البابان وأنها ال قدرة لها إال في النفوذ على على ما آان بيدها، وراقبت ا

 ..أآبر القبائل في اللواء وهم الجاف ومن على شاآلتهم فاشتغلت لتقريبهم، ومنحتهم األلقاب الفخمة، وجلبتهم لجانبها

اإلمارة ليكونا بنجوة من الغوائل، فلم وهناك قد حصل التفاهم بين إيران وترآية على التعاون للقضاء على هذه  
يستطع آل بابان أن يعودوا للتجربة السابقة بالميل إلى إيران إذ لم يجدوا مساعدة منها بل عزمت الدولتان على 

 .المناصرة في القضاء على اإلمارة المذآورة، فكان ذلك قبل تحديد الحدود بمدة قليلة

 .أقوال أمراء البابان، وقد رأوا توجهًا من الدولة وحصلوا على مكانة مرضيةوإن الجاف لم يعودوا إلى االلتفات إلى 

فتفاهموا مع الدولة العثمانية، ولم يظهر منهم ما ينفر أو يدعو . شعر الجاف بقوة، ونظرت الدولة أمر إدارتهم بأنفسهم
 .للقيام عليهم، فبقوا موالين للحكومة حتى أيامها األخيرة

ألنها آانت في خشية من تلك، وأمن . لى األسرة البابانية، ونالت هذه مكانتها وزيادةومن ثم قضت الحكومة ع
ولقبت الحكومة أميرها محمد بك آيخسرو . وطمأنينة من هذه، فقامت هذه في حراسة الحدود ومراعاة سياسة الحكومة

د، ولزوم مراقبتها خشية إحداث أمثال على أن الدولة لم تأمن غوائل الحدو. مما يعين هذا االتصال بالدولة" باشا"بلقب 
 ".خير حارس للحدود"، ولكن الحكومة أمينة منها أآثر، وهي "تاريخ العراق"ما وقع في بابان مما فصل 

وتنهج سياسة قويمة، ومثلها إيران فإنها ملت الحروب، وصارت توّد . آل هذه مما جعل الدولة تمشي بصورة معقولة
والدولة العثمانية خاصة راعت العدل بين أمرائها . ثارة فتن، وال قيام زعازع أو حروبالطمأنينة بكل قواها، فال إ

ومجاوريهم، فال ترآن الى ما يشعرون بشدة وطأته، وال الى ما يؤدي الى انتهاك الحرمات والحقوق لما هو مألوفهم 
 .ومعتادهم

 تابعة لطراز عملي، أو وجهة مبناها االحتفاظ جروا على ذلك الى أواخر أيامهم، ومضوا على سياسة آأنها ملهمة، أو
، فلم يعهد لها االحتفاظ بسياسة رشيدة أآبر من مراعاة هذه القبيلة، ومالحظة العنعنات "تقرير ما آان على ما آان"ب

 .القديمة بين رجالها

ا، وإن األمراء آان وفي آل أحوالها آانت لها مخصصات التزام تأخذها منها مقررة ال تتجاوزها وال تتدخل في أمره
األمر الذي جعل قبائل . ربحهم في هذه المخصصات واالستفادة من عوائدها بصورة متعينة، فكانت العالقة محدودة

الجاف تسرح وتمرح في هناء ونعيم، وبنجوة من الموظفين وتدخالتهم بحيث صارت القبائل األخرى من الجاف 
 من تضييق أو تشاهد من ضغط حتى تكون اليوم منها قبائل آثيرة تتوارد بين حين وآخر ألدنى ما ترى من إيران

 .مالت من هناك ولجأت الى العراق

، أو تكاليف "شاة مرتع"ومن جهة أخرى أن القبائل ال ترى من أمرائها ما هو مشهود في هذه فال تجد األمراء يأخذون 
زيد األمراء فيه مهما زادت قبائلها أو أخرى تزيد عن المقطوع، فالجاف آانت تؤدي المقطوع للحكومة، وال ت

يزرعون األراضي العائدة لهم ويؤدون ما يؤديه . فاألمر الذي جعل تلك القبائل في اتصال وثيق باألمراء. تكاثرت
ولم يعرف في أمراء القبائل األخرى أو رؤسائها . سائر الزراع بكلفة أقل، وال يرهقونهم أآثر مما يتحملون من العوائد

مشهودًا منها من جراء الطمع، ومراعاة سلب القبيلة بقدر االمكان ولحد أقصى حتى ال يبقى مجال لما هو أآثر ما آان 
وال حاآم في القبائل األخرى سوى القوة بخالف هؤالء األمراء فهم بمثابة رأس أسرة، وآبير عائلة . بقدر الطاقة

 .عروفيرأف وال يقسر، ويقوي قبيلته وال يضيق، وإذا أآل أآل بم

ذلك ما ولد التفادي، وهو قليل من آثير، وهو الذي قوى األلفة، وحافظ على المجموعة، فليس هناك آمر ومأمور، أو 
 .قاهر ومقهور، بل طاعة صادقة وخدمة حقيقية

 181



 وآل ما أقوله أن القبيلة بسعادة وهناء من رؤسائها وفي وئام معهم في أغلب أحوالهم، ذلك ما دعا أن ال يردوا لهم
ويعجبني أن رضا بك من أمراء الجاف قد أآد لي أن أآثر أوصاف العرب التي عرفها في . قوًال، وال يعدلوا عن أمر

التاريخ موجودة فيهم وهي تلك السجايا المرضية المرغوب فيها من آل قوم وأمة على وجه البسيطة، وتحلى بها 
ل ما عرفناه من سجايا هذه القبيلة وخصالها الحميدة دعانا وآ. العرب، وتحلت بها هذه القبيلة، بل قبائل أخرى أيضًا

فهم أهل ألن يكونوا أمراء هذه القبيلة، وهم .. الى بيانه، وهكذا قل عن خصال األمراء، وعلو أخالقهم، وحسن سلوآهم
، وحسن واللسان ليعجز من إيراد آل ما يستحقونه من الثناء عليهم في صفوتهم، وصفاء سريرتهم. أحق بها وأهلها

 ..عقيدتهم، وادائهم للفرائض الدينية مما ال نعهده في األمراء الذين أفسدتهم بهارج المدنية

وال يستغرب المرء مما أقول، ويرى أن هؤالء مالئكة، ولكنني أؤآد أنني لم أآتب إال ما شاهدات أو رأيت، أو علمت، 
 .واجب الذمة، ورأيته الزم الصدق فدونت ما علمتولم أغال في مدح، وهم فوق ما وصفت، وإنما آتبت مما اقتضاه 

وأني في هذه الحالة أعد نفسي قد تجاوزت الوصف، وال ألبث أن أحاسب نفسي مرة أخرى، فلم أر ما يستحق أن 
يطوى، أو يجب أن يخفف منه، أو يحور وإنما أنا معتقد بصحة آل ما قلته، وال يهمني من في قلبه زيغ، أو يتصور أن 

فيستاء من آل شيء، وال يرضى عن أحد، بل أن .. لفاضلة مفقودة، أو أن السلوك المرضي غير مشهوداألخالق ا
 .الدين متأصل في أآثر األآراد، راسخ فيهم، وطاعتهم للعلماء عظيمة

وما ذآرت إال ما اعتقدت، وليكتب من شاء ما شاء من مالحظة عيوب، أو التوسل ببيان الصفحة التي قد يراها في 
أو أفراد ال يمثلون المجموع فال نرى قيمة ألمثال هذه التي وجدت من حين وجد البشر والناس ال يخلون من فرد 

والمجتمع .. صالح وطالح، والجماعة تعرف بالصالح إذا آان غالبها على ذلك، وتكون طالحة بدرجة تغلب أهل الشر
وقدرة على المجاهرة . ما نال من مكافحة لهذه الفئةالفاضل هو الذي يتغلب على أهل الشر بما ملك من سجايا قوية، و

 .بحربها، ومحاولة القضاء عليها، وليعش المجتمع الفاضل بسلوآه وأخالقه، وسجاياه النبيلة

وآل ما تحتاجه القبيلة أن يكون بين ظهرانيها علماء لهم المكانة المقبولة والمنزلة المرضية في تعليم العقيدة الحقة دون 
 .شائبةأن تشوبها 

 تفصيل قبائل الجاف

هؤالء مجموعة آبيرة، واآلن قد استقل جملة أمراء آل واحد في قسم من أقسامها سواء في إيران أو في العراق في 
وال يفرق بين قبائل الجاف إال أن األوضاع السياسية دعت . لواء السليمانية، أو في ناحية شيروانة التابعة لقضاء آفري

 ".جاف مرادي"جاف العراق، ويقال لهم : ل مجموعتينأن تعتبر هذه القبائ

 ".جاف جوانرودي"جاف إيران، ويدعون 

وهذه تفرقت شذر مذر، وال يعرف . ضياء الديني: وفي العراق جاء ذآر قبيلتين من الجاف في معاهدة السلطان مراد
 .وآانت قبيلة آبيرة لها شأنها. عنها اليوم شيء

 .ود، وفي تقرير درويش باشا أنهم ال يتجاوزن الخمسين أو الستين بيتًاوآان قد جاء في سياحتنامهء حد

 .وهذه ال تزال معروفة ولها آيانها. هاروني

ندره "ولعل لفظها . وهذه لم يعرف لها ذآر. بيره: وفي إيران ورد ذآر قبيلتين من قبائل الجاف في المعاهدة المذآورة
وقد حاولت أن أعرف قبيلة بهذا االسم من . فلم تعد تذآر. ء محرفًاأو جا. فخفف الى نيره يى ودخله التصحيف" يى

 .نفس الجاف في إيران وفي العراق فلم أظفر بخبر

وآانت أيام تقرير الحدود اإليرانية من جانب السلطان مراد الرابع في إيران واآلن موزعة في إيران . زردويي
 .وهو من أنحاء جوانرود" زردويي"نرود، فصارت تسمى موقع عرفت به بين هاورامان و جوا" زردو"و . والعراق
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 .وللكالم على جاف إيران من جراء الصلة والقربى قد أفردنا بحثًا خاصًا في فروعها وأوضاعها حتى اليوم
وهنا نقول أن القبائل المذآورة ال تدل على الحصر، وإنما هي القبائل التي وقع النزاع عليها بين إيران والعراق، وإال 

الجاف آثيرون، ال يحتمل أن يكونوا تفرعوا حديثًا، وإنما فروعهم تحتاج في تكونها الى زمن أآثر بكثير مما ورد في ف
 ".ه1049سنة "تاريخ المعاهدة 

 جاف العراق

ويرجع تاريخهم الى ما قبل السلطان مراد، فإنه ال يدله في . أو جاف مرادي هؤالء الجاف قديمو العهد في العراق
جاف "ال أن نقول " جاف العراق"أو األصح أن نقول . ، وإنما آانوا موجودين، تدل على ذلك المعاهدةتكوينهم
وليس لدينا من الوثائق ما يعين تكون فروعهم أو قبائلهم بصورة منتظمة، . ونريد جاف السلطان مراد الرابع" مرادي

آفى أن ندون الحاضر، ونعين الفروع المعروفة اليوم، واألحوال الشعبية عندنا لم نر المدونات فيها إال قليلة جدًا، و
أما ما آان قد علم تاريخه فقد دوناه، . فهم خالصة العصور ونتاجه... ونعلم حينئذ أنها نتيجة الماضي القريب والبعيد

ها في العراق إال أننا نقول أن بعض القبائل منها قسم في إيران، وقسم في العراق آما أن أجزاء. وأشرنا الى ما قيل فيه
فالفخذ . متفرقة في مختلف المواطن، ففي شيروانة بعض الفرق وأجزاؤها األخرى في السليمانية وفي مواطن أخرى

 ...الواحد نرى أقسامه في أماآن عديدة

وآذلك يهمنا أن نشير الى أن بعض الفروع أو الطوائف على ما يظهر خارجة عن القبيلة واختلطت بها بمرور 
نها، وال سبب لذلك إال أنها جاءت مجموعة أو أفرادًا تكاثروا وعرف أنهم ليسوا منهم مدة ثم تنوسي وصارت تعد م

 ...الحال

وآل ما نريد أن نقوله في هذه القبيلة بل اإلمارة أننا دونا ما رأيناه أو شاهدناه من أمرائهم وقبائلهم، أو علمناه منهم 
 -بقدر اإلمكان-وقد جمعت .  وليس على المرء أآثر من أن يبذل قدرتهومن غيرهم، وآذا ما قرأناه في مختلف اآلثار

حذرًا من االشتباه في األعالم سواء في األشخاص أو في المواطن . بين األمرين المنقول والمشهود في الحال الحاضر
 ...مما قد يعرض له التحريف والتصحيف

 إمارة قبائلية تتكون من فروع عديدة وطوائف آثيرة منها ما ومهما توسعنا في تفصيل هذه القبيلة آان ذلك قليًال، وهي
استقرت في ناحية، وآادت تستقل في فروعها عن غيرها، بل هي ماضية في هذا السبيل، وقد حلت محل األصل وال 
. يدرك شأن هذه الفروع أو الطوائف إال من عرفها وأدرك ما أصابها من التشتت او التوزع من جراء ضيق العطن

ويصح ان يقال ان اآبر عامل النفراط .  آل هذا نراها وحدة عظيمة في اجزائها، ذات شأن مذآور في التاريخومع
العقد هدوء الحالة بين إيران والعراق، فليس هناك في العصر األخير من الطوارئ ما يدعو للوحدة فتوزعت اذ ال 

او ما يهدد . عة لما تقتضيه أوضاعها وحاجاتهاوالحالة االجتماعية تاب. يوجد ضرورة قاهرة، وال حاالت مجبرة
سالمتها، فكان لهذا الهدوء مكانته وأثره الكبير في خلود هذه القبائل إلى ما يخدم الحضارة، ويسهل اتصاالتها التجارية 

 ...واالجتماعية

دت العالقات الجديدة ومكانة قبائل الجاف والقبائل األخرى في الحدود مهمة جدًا، وهي مكانة حراسة ومشارفة وقد أآ
. بين إيران والعراق الهدوء اآثر بمراعاة حسن الجوار بين الطرفين، فكان له أثره في خلود العشائر للراحة والطمأنينة
. خصوصًا نرى التعاون بين الدولتين بالغًا حده في التعاضد للقضاء على الغوائل الداخلية التي تثيرها قبائل الحدود

 .لية، وآلهور وغيرهما مما حدث من قضاء على إماراتهمومن أمثلة ذلك الفي

وال يستغرب القارئ فالنصوص التاريخية في مختلف العصور واأليام تبرهن على ما يؤدي بنا حتمًا إلى لزوم 
. وما يقع في الحدود اعتياديًا، وما هو نتيجة إثارة وحرآة غير اعتيادية..المعرفة الصحيحة، وإدراك نفسيات القبائل

 ...درجة االهتمام، ومن ثم نتيقن المكانةو

والملحوظ أن هذه القبائل يقطع أمراؤها، ورؤساؤها في أصلها وقد اجتمعت بالكثيرين منهم فقالوا متفقًا انهم من قبائل 
وقد استثنى أيضًا آاللي وهؤالء ليسوا " رض"عنزة إال ميكايلي فأنها أموية تمت بصلة الى عثمان بن عفان الخليفة 

والظاهر أنه . ولكن هذا ال دليل يؤيده سوى المسموع. وآذا األمراء فإنهم سادة. هم أو لبعد االتصال عدت آذلكمن
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" تاريخ الجاف"تتضمن ) 1(وفي أيامنا آريم بك ابن فتاح بك أحد أمراء الجاف قد تكلم على قبائله خاصة في رسالة
 ...عين الماضيوقد استفدنا منها آثيرًا فهي من خير المراجع للمعرفة الحاضرة آما أن النصوص األخرى ت

 .ولنمض الى تفصيل طوائفهم

  ميكايلي-1

وميكائيل جدها األعلى . هذه الطائفة من أآبر فروع الجاف، وتنتسب الى األموية، الى عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه
بير "ويتصل من جهة األم ب" شش انكشت"الذي تسمت به هو صاحب األصابع الست المشهور بين األآراد ب

 .ومن هذه القبيلة الشيخ خالد النقشبندي. ميالفاط" خضر

 :وفروع هذه الطائفة

رئيسها حارث بن عزيز ومحمد خان بن سليمان وعدها معالي أمين زآي من أقسام الجاف رأسًا مع .  رشوبوري-1
 .أنها فرع من فروعه أعني ميكايلي

ورؤساؤها رمضان وسعيد . متسماة باسمهاالظاهر أنها من شبانكارة القبيلة المعروفة في إيران أو .  شوانكاره-2
 .بخشا

ومنهم الشيخ خالد النقشبندي المشهور ورؤساؤهم خورشيد ومحمد طالب أوالد الحاج ". علي بكي" آلي بكي -3
 .شاهسوار

 ".نالي"ومنهم خاصة نبغ الشاعر الكردي المشهور ب

.  ميره يى-4 .وهذا فرع آبير

 .م رستم بن حسن، وعلي الحاج قادررئيسه". محمد علي ويس" حمه ألي ويس -5

 .رئيسهم أحمد فتاح.  رزده يى-6

 ".بتفخيم الالم" آاآلي -7

 . آخه سوري-8

 . صوفياني-9

إال أن ميره يى، ورزده يى، وآاآلي يعدون من آلي بيكي، واآلن . ومن هذه األفخاذ يتكون عدد آبير، ومجموع عظيم
. وال يزال قسم منهم رحًال، والقسم اآلخر سكن القرى وأقام بها. ىأو مندمجون في الفروع األخر. مستقلون آفرقة

 .واشتهر بعض هؤالء الفروع بالغنى مثل آلي بكي، وآان يبالغ في ثرائهم، واليوم لم يكونوا بتلك الدرجة

  آمال يى-2
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. يروانة في آفريويقيمون في آوبان التابع لناحية ش. وهي من الطوائف المعروفة بين الجاف. وتلفظ بتفخيم الالم
ينفرون منه نفرة ال . رئيسهم محمود بن أمين وهؤالء يعرفون بالصالح والتقوى، وإن تارك الصالة عندهم مقبوح جدًا

 .مزيد عليها

 :وفروعهم

 .رئيسهم محمود المذآور.  شرواني-1

 . ُسْوِسكى رئيسهم فتاح بن آريم-2

 .رئيسهم حسين بن محمد عيسى.  َآجلي-3

 .رئيسهم محمد بن حسن. ي محمود خان-4

 .رئيسهم سمين.  شاويسي-5

 ملحوظة

 .، وهم ليسو منهم، وإنما هم طائفة قائمة برأسها وعلى حدة"دراجي"يعد منهم 

وهم بعيدون عن . مشهورة بالشجاعة فال تلين لهم قناة. وقبيلة آماله يى فيها رحل، ومتوطنون ال يفارقون أمكنتهم
تهم ولكنهم أآثر حرصًا على أداء الفرائض الدينية، وآذا الخرافات متأصلة فيهم، الحضارة، وال يزالون في بداو

 .ومسيطرة عليهم

 .آوبان: ومن قراهم

 آومه زرد آوبان دوميالن محمود حمه عيسى أحمد حسين 

  دراجي-3

 .في قلةورئيسها سمين بن شاويسي وهم اليوم . وهذه طائفة صغيرة إال أنها صارت تعد من آماله يى المذآورة

  روغزادي-4

رئيسهم . من قبائل الجاف األصلية الكبرى ويصرحون آسائر الفرق األخرى أنهم من عنزة. وتلفظ روغزابي أيضًا
وهم في مقاطعة سر قلعة، وسماق . محمود بن رستم بن محمد بن محمود ابن رستم بن حمه جان بن علي بن روغزاد

 .التابعة لناحية شيروانة

 .رئيسهم محمود المذآور، وسليمان محمد جان، وأسعد ابن محمد محمود، ورستم حمه جان.  جانيحمه: وهذه فروعها

رئيسهم مدحت بن صالح، ورستم بن حمه فتاح، ومنهم من يقيم في ناحية قره طاغ، ومنهم في ناحية . اسماعيلي
 .وفيهم رحل يذهبون صيفًا الى إيران. خورمال

نهم في شيروانة وقسم في ناحية عَربْت من لواء السليمانية، وليس في هذه رئيسهم خليفة بن يونس، قسم م. سرحد
 .رحل
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 .رئيسهم شاهسوار بن عزيز في ناحية سنكاره التابعة للواء آرآوك، وحسن آاآه أحمد. شاويسي

 .في شيروانة، وفي ُآرده مير التابعة لشيروانة وفيهم رحل. وعثمان أمين. رئيسهم فتاح آاِمَرن. نفس روغزاد
 .رئيسهم محمد أمين قادر شيخ. شيخ علي ويسي

 .، وآانت منهم في األصل، ثم تكاثرت طرخاني فاستقلت عنهم بتسميتها"طرخاني"ومن هؤالء 

هذا . وأما الرحل، فيذهبون إلى إيران صيفًا. وفي قبيلة روغزادي رحل، وأهل قرى، وهؤالء يقيمون في سر قلعة
 .في الفالحة والكسب من طريقه الشرعيوأفراد هذه الطائفة لهم رغبة ملحة 

خلْوَه آوَمَزْر آافحل َبلْه ُوشْك تيه جَرمو وارآه قُوال آاآه برا " ثالث قرى"زاله " ثالث قرى"َسْرآْل : ومن قراهم
 سماق سه ِخّرن ُآْله جو ناَوْه يله ُوش 

  طرخاني-5

وهؤالء من روغزادي ال . المصطلح عند المغولآما هو . ويراد بها المعفوة من التكاليف. أيضًا" ُترخاني"وتلفظ 
ويقيمون . وصارت فرعًا قائمًا برأسه، وتعد طائفة من طوائف الجاف، وهي آبيرة. تفرق عنها إال أنها استقلت منها

ابن محمد بير " حمه حسن"رئيسهم محمد حسن . َاِلْك: في ناحية شيروانة في أراضي سر قلعة وسماق وفروعها
 ".حمه ساهسوار"سوار ويسي، ومحمد شاه

 .رئيسهم محمد بن حسن ميرويس. باويسي

. فرقة حسن علي .رئيسهم محمد صالح بن رستم

 .رئيسهم عبد القادر بن احمد الي جان. قرني الي جان

والرحل يذهبون الى أنحاء َسنَكاْو، وسائر أنحاء إيران يتجولون في . هذا ومنهم في أنحاء قره داع، وجهات وارماوا
" ترخاني"ويقال في تسميتهم انهم خدموا محمد باشا أمير الجاف فأعفاهم من التكاليف، ومن ثم سموا . ا الجبليةمراعيه

 ".تاريخ الجاف لكريم بك الجاف"ولهم ثروة وغناء عظيم آما جاء في 

 زرد ومنهم دلُو فتاح عمر زرد قاري محمود توران آوجك توران زرد محمد علي محمود. سيد َجزني: ومن قراهم
بيازه " صغرى"دوروِزنه " آبرى"محمد محمود قوره جالمال وارآه َبْرزا تيمانه تيه َسْوز آاني ماران دوروِزنه 

 قالقُو جالي َزرين منصور َالكان " البصل الجاث"جار 

  شاطرى-6

ئل الكبيرة بين داخل ناحية شيروانة وهذه من القبا" باوه نور"، و "زاله"يقيمون في أراضي . أيضًا" شاتري"وتلفظ 
وهذا األخير . رئيسهم محمد ابن محمود، وقادر بن محمود بن محمد بن إبراهيم بن منصور ابن آخه. قبائل الجاف

. رحل وأهل قرى والرحل يميلون صيفًا الى أنحاء إيران. رأيته في موطنه في ناحية شيروانة، ومنهم في أنحاء حلبجه
 . رئيسهم محمد المذآور.إبراهيمي: وفروعها. ومنهم في قره تيه

 .رئيسهم أحمد بن محمد فرج آخه في آاني جقال". آخه"ميرويسي 

 .رئيسهم فرج بن محمد رسول. َالكي: وفروعهم. ُورده شاطري في أراضي آاني جقل من ناحية شيروانة

 .رئيسهم محمد ابن أمين شاويسي". بتفخيم الالم"َشمشيْر ُآْل 
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 .محمدرئيسهم حسين بن حاجي . علي ميره

 .شاطر

وهؤالء من شاطري إال أنهم اليوم يعدون فرقة مستقلة ويسكنون في قضاء حلبجه في أراضي َسراْو .  يوسف جاني-
 .رئيسهم محمد علي بن محمود بيرويسي وهو رئيس الكل. خلكي: ويتفرعون الى. سبحان اغا

 .رئيسهم أحمد بن قادر. َجْرَمُل

. يوسف جاني .رئيسهم محمد علي المذآور

 .رئيسهم أحمد بن قادر المذآور. باوه جاني

 .رئيسهم مال عارف". بتفخيم الالم"َولي " وهم في قلة: "ويتبع قبيلة شاطري

 .رئيسهم محمد قادر. يقال أنهم الكروية، أو أن الكروية منهم وهذا مستبعد. آزوه يى

 .نزويني
 .هان

" شاطر"لصفوي آان قد استخدمهم قصاد بريد، وعندهم بهذا االسم ان الشاه عباس ا" شاطري"ويقال في سبب تسمية 
 .ومعنى ذلك أنهم أآابر الفرق ويتفوقون عليهم" شاهترين"ومنهم من يقول أن اللفظة مأخوذة من . بمعنى قاصد البريد

 .يوقا: ومن قراهم

 .آواَجرُمك

 .فقيه مصطفى

 .آرده يعني سيد خليل

 .قاسم اغا

 .َبرلود

 .تازه دي

 .حسن محه

 .رزاله صف

 .بسم اهللا

 .خالد بك

 .آيوزوك
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 .تُوَه قت

 .سارامردك

  عيسايى-7

وهؤالء مشهورون في ايقاع الشرور يقيمون في آاني جقال، وباوه نورمن ناحية شيروانة، ويعدون في عداد شاطري 
ن، وأحمد ورؤساؤهم عزيز بن علي ميرخا. وفي الحقيقة هم فرع قائم برأسه. اال ان االآثر يعتبرونهم فرعًا مستقًال

بيرام، وفرج ابن علي ميرخان وقد اشتهروا قديمًا بالسرقات، بل يهولون بهم في السابق، وقد تبعهم هذا النبز، وال 
 :ادري ما إذا آان لها أثر اليوم أم ال؟ وفرقهم

 .الرؤساء.  اميرخاني-1

 .رئيسهم يارويسي بن مراد ويسي.  مرادويسي-2

 .والرحل فيهم قليلون جدًا. هذا

  هاروني-8

بيت، رئيسهم علي بن محمد أمين، ومحمود حاجي قادر، يقيمون في آرميان في " 500"وهم نحو . من قبائل الجاف
وفي شهرزور في قده قري، وتُوَهقت، وجَرْدا ِسنْه، وبي َساميْن، وريشَه ْن، وآان في . ناحية تابعة لكرآوك" بي باز"

. وآل هذه تابعة قضاء حلبجه. وتيه آالوي" بتفخيم الالم"ي، وخالمي، وآلْك بردينه، وقَالبزْه، وتيه رَيزينه، وقهرَمان
وجاء . وهذه القبيلة من قبائل الجاف القديمة المذآورة في معاهدة السلطان مراد الرابع بل أنها ذآرت في الشرفنامة

قال . رمنشاه، وفي شهرزورواآلن منها في سنة، وفي آ. عنها في سياحتنامهء حدود أنها آانت تقيم بين زهاب وسربل
وأغلبهم في آرند التابعة لكرمنشاه، وفي ما هي دشت غير مجموعين وإنما هم متفرقون بين قبائل السنجابية ومن 

 .رئيسهم محمود حاجي قادر. نفس هاروني: فرقهم

. سليمي .رئيسهم علي بن محمد أمين

 .رئيسهم احمد بن حسين، وبير ويس حاجي علي. ِنْدِرشهي

 .رئيسهم عبد الكريم باوَيس". غضنفري"ري قده ف

 ".قاراماني"رئيسهم احمد بن مصطفى خاله وتلفظ القرية . قهرماني

 .رئيسهم محمود ابن أحمد. خالمي

 . بيت ويزيدون1200رئيسهم محمد بن قادر علي مجموعهم . زاله يى

 .ه يى، وهي من سليميويقال لها آاآ" بهرام َبيَزْن"رئيسهم حاجي رستم من بهرام وهم . آاآه يى

جاء ذآرها في المعاهدة أيام السلطان مراد، وأيام . وهذه قبل مائة سنة آانت متفرقة، واليوم مجموعة، ولها مكانتها
واآلن سائرة في طريقها الى التوطن . درويش باشا الفريق، وذآرت هناك آما انها ورد ذآرها في سياحتنامهء حدود

 .ل في قلةواإلقامة في محل واحد، والرح
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وآان العداء بينهم وبين المريوانيين آبيرًا جدًا، والحزازات متأصلة مما دعا أن يقتل من الطرفين مقدار آبير، وال 
  .يزال العداء قائمًا

  صراني-9

آما في تقرير الحدود وآما يلفظونه " سداني"أيضًا وآذا " صياني"موقع قرب جوانرود ويقال لهم " سهان"أصلهم من 
واآلن أآثرهم في العراق يقيمون في ناحية قوره تو، والباقون في ناحية شيروانة في باوه نور، وقسم في . مأنفسه

 . بيت1200قضاء حلبجه في ناحية خورمال، وعمومهم 

 .رئيسهم عبد اهللا رستم. نفس صداني: فرقهم

د جان، ومحمد علي بن فرج رئيسهم عبد اهللا بن محم. ناْوَديري" خسرومجه"رئيسهم خسرو مصطفى . سيد مرادي
 .رستم وآان سابقًا والده فرج بن حسن شيخ آلي

 .وآانوا آثيرين إال أن رحالتهم فقدت العدد الكبير منهم لميلهم للقرى وتوطنها منفردًا. والرحل من هؤالء قليلون جدًا
 .جقالوه: وقراهم

 .وعدت فرقة مستقلة. آلكني

 .آيله ك

 .شيره َمْر

 .شيخ موسْي

 .آموُره

 .ولك َسيناْن

 .وهذا داخل ناحية خورمال قضاء حلبجه

 .قره جم

 .علي َبكان

 .ُخرُخر

 .بانه ُبور

 .معروف خزان

 .وهذه في ناحية قوره تو

  بداخى-10

 . بيت300قسم منهم في قوره تو، وفي باوه نور من ناحية شيروانة، وقسم في حلبجه في خورمال وعمومهم نحو 
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: فرقهم .لي مرادخانرئيسهم محمد ع. بداخي

 .رئيسهم محمد علي مرادخان. ِايرَنَكه يي

 .آما في خالصة تاريخ الكرد" 1(باداغي"وجاؤا بلفظ . وهم رحل، وأهل قرى

 .في خورمال. دوالش" عليا وسفلى"في خورمال في مقاطعة قره تيه . مستكان: ومن قراهم

. قاجره .في خورمال

 .في خورمال. حاجي عبد اهللا

 .احية شيروانةداخل ن. باوه نور

 .داخل ناحية شيروانة. محمد علي مرادخان

  صوفى ون-11

رئيسهم توفيق بن مصطفى قادر .  بيت200نحو ) 1(في شيروانه في مقاطعة آاني جقال وفي أراضي هرَدي سيداره
الهماوند وهؤالء أصلهم من " مالى جو"، وقسم في البجه في قرية "هوانه"ومنهم قسم في أنحاء السليمانية في قرية 
وذآرهم في تقرير . والهماوند من الجاف آما قطع بذلك األمير آريم الجاف. الذين ذهبوا الى جمجمال وبقوا مع الجاف

 .الحدود بلفظ صوفيوند

 .تال َآاوي" داخل ناحية شيروانة: "ومن قراهم

 .زابت

 .آُوسين

 .َزنَدآا

 .وفي السليمانية

 .هُوآنْه

 .قالي جُو

  تيدآو-12

وهم في أراضي سر قلعة وسماق من ناحية . د أمين بك بن أحمد بك بن محمد بك بن بكر بك تيله آوئيسهم محم
ومنهم من عدهم من . شيروانه، وجاء ذآر هؤالء في تقرير الحدود للفريق درويش باشا ومثله في سياحتنامهء حدود

 من قبائل تلك المواطن، ولكن آريم بك إن معالي األستاذ أمين زآي ذآرهم بين عشائر اردالن آقبيلة. قبائل بلباس
 .الجاف، وتقرير درويش باشا، وصاحب سياحتنامهء حدود عدوهم من الجاف

 .رئيسهم محمد أمين بك المذآور. البكزاده: وفرقهم
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 .رئيسهم صالح بن خسرو، وحاجي سمين بن حاجي علي. ويقيمون في بوه بياو. حمه ويسي

 .ولي حيدر: ومن قراهم

 .نا صالح

 ".ثالث قرى"ه آو تيل

  يزدان بخشى-13

 بيت وعدهم في سياحتنامهء حدود وفي تقرير الحدود من قبائل الجاف 1000يقيمون في شميران التابعة لحلبجه نحو 
 .رئيسهم محمد سلطان أحمد. نفس يزدان بخسي: في العراق وفروعهم

 . فرجرئيسهم محمود بك ابن عبد الرحمن بك، وتوفيق".  بيت200"بكزاده نحو 

 . بيتًا350رئيسهم محمد بن سان أحمد نحو ". سان أحمد"سلطان أحمد 

. مامه شه يى . بيت600نحو . رئيسهم عبد الكريم محمد ياوبس

 .آاني آَوْه" في قضاء حلبجه: "وقراهم

 .شميران

 .تُولَه وْيان

 .ِدِلْف

 .َحمه رش

 .ُول َور

 .ُوزمان

 .ِزمنا آْو

 .َشك ميدان

 .ِآوي ِآنم

 .كِبشي بير

  آوآوبى-14

رئيسهم أحمد بن حسين في حلبجه في الجبل هناك، وآثير منهم في جوانرود في إيران، وعددهم آبير في أنحاء 
 ...هاورمان
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 .في حلبجه. نفس آوآويى: ومن قراهم

 .في حلبجه. أحمد حسين

 .ولهم قرى آثيرة في إيران

  زردويى-15

عراق أمين محمد في حلبجه، أصلهم في جوانرود ورئيسهم هناك عبد رئيسهم في ال. وهؤالء في قلة وأآثرهم في إيران
 .الرحمن بك في هاورمان وعدهم في تقرير الحدود من قبائل العراق وإيران

 .بُاموك: ومن قراهم

 .َدلَه مرك

 .ِشنِدْر َوه

 .سازان

 .وفي إيران قراهم آثيرة

  تاو آوزى-16

منهم وهو عبد الرحيم وله شعر " مولوي"والشاعر . قلعة شميرانوهؤالء في إيران ومنهم قسم في العراق وهم قرب 
الشاعر مريد الشيخ " مولوي"و ... في اللغات الترآية والعربية والفارسية وله آتاب في العقائد بالكردية والفارسية

 خصوصًا في وله منزلة في الشعر الكردي، ومثله نالي الشاعر المعروف. عثمان طويلة خليفة الشيخ خالد النقشبندي
 ...أنحاء السليمانية

ويراد " دوآوان ليله"ورئيسهم في إيران أحمد بن آل محمد، ويقيمون صيفًا في زمكان و ماآوان وفي الشتاء يقطنون 
وفي سياحتنامهء حدود، وفي تقرير الحدود جاء ذآرهم بين عشائر الجاف ". تاريكه"و " شيَخ سيلَه"بها ليله آدر، و 

 ".طاووق آوزي"ومنهم من يقول ... في الموطنين، وفي العراق قرب قلعة شميرانفي إيران واليوم 
 .سيد آاآه أحمد" قرى تاوآوزي: "ومن قراهم

 .سيد محمود

 .سيد محمد

 .سيد عبد اهللا

 . قرية12وقرى أخرى تبلغ 

  ميراولى-17

 ...في حلبجه، وهم من فروع الجاف. رئيسهم فتاح بيرام

 .ميراولي: وقراهم
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 .كهَبيله ن

  نجم الدينى-18

 ".شاطري"، وهم فرقة تابعة الى "َنزويني"ذآرهم في تقرير الحدود وتلفظ 

 .في شيروانة.  رند علي خان-1: من قراهم

  براز-19

وهو الصواب، " براز"آما في تقرير درويش باشا، وفي سياحتنامهء حدود جاءت بلفظ " برار"وهؤالء وردوا بلفظ 
 .قلخورد: وهي في ناحية خورمال، وقراها. سم فالتصحيف ظاهروهي معروفة اليوم بهذا اال

 .براز

 ...ومنهم في ماهي دشت ورئيسهم عزيز خان بن حيدر خان

  آلكني-20

 .في خورمال من قضاء حلبجه. تابعة سداني. وهذه أيضًا جاء ذآرها في تقرير الحدود

 . آلكني راجع سداني مذآورة فيها-1

  مريد ناصرى-21

في . واآلن أهلها جبارية، سادة وال يعدون من الجاف بل ليسوا من الجاف. رها في تقرير الحدود أيضًاهذه جاء ذآ
 .ناحية قلخانو التابعة لقضاء ليالن من لواء آرآوك

  شيخ اسماعيلى-22

ئيسهم ر. وهذا ال يمنع أن يكونوا من الجاف" ايل غواره"ومنهم من يعدها من طوائف . هذه مذآورة في تحديد الحدود
وهم في . ، وفي الشتاء آيالن"يهج"و " ميهم"في إيران أمين خان ابن مراد خان بن شامراد خان يقيمون صيفًا في 

 .إيران والعراق

 .رئيسهم أحمد بن حسن. ِبنَه جود: وفرقهم

 .رئيسهم طالب بن صالح. شاندري

 .شاندري: وقراهم

 .آجلي

 .ماو

 .قره يتاغ
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 .توت آغاج

 .اوج قبه

 .نادر بيجه

 .تيله آُوَوه

 .ِآَره َزه

 .بنه جود

 .موان

  جنكنى-23

وميكايلي، وشاطري متفرقون . جاف داخل روغزادي. مذآورة في سياحتنامهء حدود وفي تقرير تحديد الحدود أيضًا
 .والقسم األعظم داخل سوران. ليس لهم مجموعة

  قدافري-24

ولهم قرية . وهؤالء من هاروني. حدود وتقرير الفريقوهي معروفة اليوم ومذآورة في سياحتنامهء . أصلها غضنفري
 .في خورمال" قدافري"

  قبائل أخرى-25

: وفي الجاف متفرقون ومن قراهم". آلهر"آلور : وهناك قبائل عدها صاحب سياحتنامهء حدود من قبائل الجاف
 .آَوِجك تاش

 .رئيسهم محمد اغا ابن احمد اغا. بلباس

 .قاي ينجه: ومن قرى بلباس

 .ي بانكهآان

. لك .رئيسهم فرج آرم اهللا

 .آالل آَوه: وقراهم

 .شيخ طوبل

 .سيد محمود

في حين أن هذه القبائل مستقلة، وعلى آل حال هذه أشهر قبائل الجاف المعروفة في العراق، وال ينكر أنها دخلتها 
 ...بانكاره، وآالليعناصر أخرى عاشت معها، وامتزجت بها بحيث ال تعرف لها قبيلة غير الجاف، وذلك مثل ش
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الجاف في غاية الكثرة والشجاعة واالقدام، : "وعن قبيلة الجاف في العراق جاء في عنوان المجد للحيدري بما نصه
 .اه."ويكفيهم فخرًا نشوء هذا اإلمام منهم... ونشأ منهم شيخنا حضرة موالنا ضياء الدين خالد العثماني النقشبندي

قبيلة، وهي مشهودة عيانًا ال يخفى مقامها بين القبائل المجاورة سواء في السليمانية، أو آل هذا مما يبين مكانة هذه ال
 ".لسعدية"آفرى وقزلرباط 

ولكل طائفة ... إن عشائر الجاف متفرقون، ومن فرقهم ميره يى وطرخاني وغيرهما: "وجاء في سالنامة الموصل
وآلهم إسالم، شافعية، ... واه سليمان بك ومحمد علي بكرئيس، وإن رئيسهم العام عثمان باشا ابن محمد باشا وأخ

 يقرأ ويكتب، 150-1وأن أشجع هؤالء روغزادي، ولغة الكل آردية، وفي ... ولكنهم بدو أهل خشونة، وشجعان
 بيتًا وال نعتقد صحة في هذا 685انتهى باختصار وقد عددت بيوتهم، فأبلغتهم ..." وغالب ما يكتبون الفارسية

 . في غيره من جراء أنه لم يقطع به، ولم يستند الى أصلاإلحصاء وال

 .داوده: ويجاور الجاف في حلهم وترحالهم

 .طالباني

 .جباري

 .رئيسهم غني. زند

 .باالني

 .رئيسهم خسرو بك. زنكنه

 .دلوه

 .شوان

 .هماوند

 .َمريون

 .هاورمان

 .وهؤالء سادة وقراهم آثيرة. سادات برزنجه

 .باجالن

 .نعيم قليلون في آفري جمورسادة . قلعه آاهي

 تنبيه واعتذار

 :فاتنا سهوًا أن نذآر في المشجر األول من صفحة 

 الحاج إبراهيم بك، وحسن بك، ومحمد رشيد بك أوالد سليمان بك ابن محمد باشا فمن هؤالء الحاج إبراهيم بك وله -1
وله من األوالد بهجت بك، وآريم " سن بكح"من األوالد محمد رشيد بك وعبد القادر بك وأعقب هذا محمد بك ومنهم 
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 . حسن بك ابن علي بك ابن محمود باشا-2

 .همهذا ما يرجى إلحاقه بالمشجر وأما األوالد المذآورون في المشجر فيطول تعداد

 جاف زهاب

أو جاف جوانرودي يقيم هؤالء بين زهاب والسليمانية واألطراف المجاورة بصورة ممتدة، ويعدون من العشائر 
" ُبشت تنك"ومواطنهم على امتداد يبلغ مسافة سبع ساعات في أنحاء زهاب من قرية سرزل التابعة لناحية . اإليرانية

ت تذآر في المعاهدات القديمة حدًا فاصًال بين إيران والعراق، وهؤالء التي آان" قلعة زنجير"من الدربند هناك حتى 
 .للتفريق بينهم وبين أقسامهم األخرى في العراق" جاف جوانرودي"أو " جاف زهاب"يقال لهم 

هذه القبائل تتعاطى الزراعة والفالحة وتربية المواشي، وفي موسم الشتاء تتجول بين خانقين وزهاب في األراضي 
إال أنها لم تكن شاهقة وإنما هي تلول صغيرة يتنقلون بينها، وأما في الصيف فإن بعضهم " آق طاغ"ية المسماة الجبل

 .يمضي الى بان دالهو أو الجبل المسمى دالهو في المراعي هناك

 اآلن ولكنه يعد" ألف بيت"وآان يخمن قبل مائة سنة تقريبًا ب. ونفوس هذه القبيلة غير مقطوع بها، ويبالغ فيها
وقد مر ذآر قبائلها القديمة وهي . أضعاف مضاعفة لهذا المقدار وهم أغنى القبائل، وأآثرها ثروة في تلك األنحاء

 .تابعة إليران وال تزال على مذهب أهل السنة وآلها شافعية

 .جاف جوانرود: والقبائل التي ترد لواء زهاب شتاء

 .طائفة نَدري

 .طائفة زردويى

 ".انيبابا ج"باوه جاني 

". جاف جوانرود"وآلها يقال لها "جوانرود"ويسمى اليوم " قالي آالني"وهذه الفرق آانت تسكن قديمًا . تاو آوزي
والتي في إيران تقيم في جوانرود صيفًا، وفي ... واآلن منها بعض األجزاء في إيران، واألخرى منها في العراق

، وطائفة ندري تقيم صيفًا في الجانب الشرقي من "َبمْو"ن جبل الشتاء تميل الى زهاب في الجانب الغربي والشرقي م
وفي الشتاء في خانه " جوانرود"وزردويى تقيم في الصيف بأنحاء . جبل ساراوَند، وشتاء في زهاب بناحية خانه شور

.  المذآورتقيم صيفًا في جبل ساراوند في الجانب الشرقي منه، وشتاء في خانه شور" باوه جاني"وطائفة . شور أيضًا
في الجانب الشرقي منه في ) بمو(فإنها صيفًا تقيم في جبل ساراوند، وفي الشتاء في جبل ) طائفة تاْو آوزي(وأما 

 ".بشتكيف"المحل المعروف ب 

 .وهؤالء من قبيلة الكاللية. آشكي: وقد عد صاحب سياحتنامهء حدود القبائل التي ترد شتاء الى زهاب

م رستم خان ابن عزيز سلطان في ترازوله وخامسان، وبير مغار وبين هذه ما يعد اليوم رئيسه. في إيران. سورسوري
 .من قبائل الجاف ويعتبر منهم ولعل المؤلف لم يراع أصول هذه القبائل

 .في إيران. آُورآه يى
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 .بربيشه
 .منمى

 .شيخ اسماعيلي

 ".ال توجد اآلن في إيران بل في العراق"آخه سوري 

 .براز مر ذآرها

بيت يسكنون إيران والعراق، في الشتاء يميلون ) 5000(اف جوانرود، أو جاف زهاو آثيرون اليوم، يقدرون بوج
بابا جاني رئيسهم محمد بك بن حبيب : الى جهة خانقين، وأآثر أموالهم في زهاو المعروفة بزهاب أيضًا ومن فرقهم

 .اهللا بك

 .منهم في لواء السليمانيةو. أو ايناخي تحت استيالء جعفر سلطان. قبادي يناخي

 .رئيسهم بهرام بك ابن فتاح بك. ولد بيكي

 ..وربما يبالغ في عدد هؤالء، والفرق المذآورة أعاله تمثل فرق األمراء دون االتباع من الجاف

رأيت منهم داراخان رئيس آشكي، وصالح بك رئيس ولد بكي، ومنهم أخذت المعلومات الوافية عن قبائلهم 
 ..يس لهم رئيس عمومي، وآل فرقة لها رئيس خاص، ومواطنها خاصة بهاول.. وفروعهم

  ولد بيكي-1

رئيسهم محمد صالح بك، ويعقوب بك أوالد فتاح بك بن سعيد بك ابن صوفي بك بن بهرام بك بن احمد بن ولدبك ابن 
راويان، ومامنه وهؤالء ، ويقيمون في الشتاء في سر قلعة وجا آيران، وفي آره ودولت آباد، وس)زاير بك(ظاهر بك 
 .وفي العراق رئيسهم علي بك بن احمد بك بن محمد بك من آل ولدبك. من األمراء

 .رئيسهم آتخدا محمد بن شامراد. َدْرَويشي-: وفرقهم

 .رئيسهم آاآه بن مير احمد. َدله ْه زه ِري-

 .وهم الرؤساء. بكزاَده-

 .في إيران. آرك آش-

والظاهر ان هؤالء . تخدا آاآه بن حسين تسكن مع ولدبكي وتعّد منها، وهم من الجافرئيسهم آ. علي آخه يى: ويتبعها
 .عاشوا معهم في وقت متأخر

 
رئيسهم فرج اهللا بك بن . وهؤالء أيضًا من الجاف فرقة مستقلة اّال أنهم عاشوا معهم، وصاروا يعدون منهم. ِدّرُويى

 ). هولدربند(، وشتاء في )شاهو(خسرو بك يقيمون صيفًا في 

 
ولد بيكي في إيران سعيد بك فتاح بك، سعيد بك، محمد بك، سليم بك، محمود بك، علي بك جهان بخش آيخسرو، 

 .وليعقوب بك وصالح بك أخوة آثيرون لم نر مجاًال لذآر أسمائهم جميعًا. محمد أمين يعقوب، محمد صالح هذا
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  آشكى-2

 .يأتي الكالم عليها

  باوه جانى-3

 ابن حبيب اهللا خان ابن محمد خان باشا ابن ظاهر بك، يقيمون صيفًا في جوانرود في نهراب، رئيسهم محمد بك
وميراباد، ولوشه، وَزالل، وبازان، بيله تَاْو وفي الشتاء في هوله، وخانه شور، ودشت خْر، وازآله وقيتول، وبانه 

 .دار، دارزنكه

 ..ليهاوباوه جان أراض معروفة ينتسبون إ. ورؤساؤهم من األمراء

 .محمد بك المذآور. بكزادة: وفرقهم

 .آتخدا يوسف. تاوآوزي

 .رئيسهم محمود بن محمد. محمه يى

 .رئيسهم عبد القادر بن عزيز. مله لوآه يى

رئيسهم محمد طاهر بن علي، وعثمان بك ابن محمد بك وفي هاورمان وقد مّر النقل عنها من سياحتنامهء . امامي
 .حدود

 .في هاورامان. بن احمد وحمه خان بك بن سليم بكرئيسهم اغا . ايناخي

 .رئيسهم مصطفى بن فرج. ميرآي

 .رئيسهم احمد بن مصطفى. قالني

 .آتخدا حسين علي بن حسن. آوزه يي

.. ولم تكن من فروعهم.. طوائف تابعة لهم) بكزاده(وهؤالء في الحقيقة ما عدا األمراء . رئيسهم عزيز فتاح. بازاني
 ..عًا، وقد حلوا أماآن تسموا بها أو بأشهر وصف لهماّال أنهم جاف قط

  جوانرودي-4

ويقيمون في ) ظاهر بك(رئيسهم عبد الرحمن بك ابن محمد بك ابن عبد الكريم بن أمير بك ابن رستم بك ابن زاير بك 
 .وهذه إقامتها في جوانرود فاحتفظت بهذا االسم. الصيف في قلعة جوانرود وليس فيهم سيار

  لي تاييشه-5

رئيسهم علي سلطان بن معروف سلطان بن نظر سلطان، بن فقي مصطفى، وهؤالء يقيمون صيفًا في داله هو، وفي 
 .الشتاء في زهاب وجه آيران

  قادر ميرويسي-6
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رئيسهم آتخدا علي ابن آتخدا حسن ابن آتخدا علي ويقيمون في الصيف في داله هو، وفي الشتاء بسرقلعة وفي إيران 
 .راقفي حدود الع

  يوسف يار احمدى-7

رئيسهم آتخدا محمود ابن آتخدا علي محمد ابن آتخدا يوسف، ويقيمون في الصيف في داله هو، وفي الشتاء 
 ).دربندزرد(ب

  نيرزى-8

وهم . وهؤالء قسم آبير من هاروني يقيمون في إيران في الصيف في داله هو، وسيهانه، وفي الشتاء في دسك وزهاب
 .رئيسهم رضا خان ابن يارويسي خان ابن صفرو. هارونية إيران

  آويك -9

 .رئيسهم آتخدا أحمد ابن آتخدا محمد، ومواطنهم صيفًا داله هو، وفي الشتاء زهاب

  بى ويانى-10

. أيضًا) بيبياني(ويقال لهم . رئيسهم فيض اهللا خان ابن حميد خان، يقيمون صيفًا في داله هو، وفي الشتاء في زهاو
 .وك لهم جملة قرىوفي أنحاء آرآ

  آووآرى -11

ومواطنهم صيفًا في داله هو، . ورئيسهم آتخدا حاجي مراد ابن ويسي مراد. وآو تعني اإلذن يقيمون في إيران خاصة
 .وفي الشتاء في زهاب

  قبادى-12

 ورئيسهم ورئيس باوه جاني واحد، وهو أحمد بك ابن مصطفى بن حبيب اهللا خان ابن محمد خان ابن قادر وإن
وسراب يراد به (وهؤالء يقيمون صيفًا في بازار، وزالن وسراب بندزنجي . مصطفى المذآور له أخ اسمه محمد بك

 .، وسراب روه، وسراب شيان)العين

 .ورياستهم على هؤالء وعلى باوه جاني. وهم من األمراء في إيران

 ..الغته معروفة عندهمومنهم الشاعر خانا قبادي، وله ديوان باللغة الكردية، وشعر فارسي، وب

  شيخ سرخاوى-13

 .رئيسهم آتخدا أحمد ابن آتخدا محمد ابن آتخدا شيخ مراد، ويقيمون صيفًا في داله هو، وفي الشتاء في سر قلعة

  ندرى-14

 ).دريليه(، و )آوزه روت(، وفي الشتاء في )شاهو(رئيسهم آتخدا عزيز بن سليمان، يقيمون في الصيف في 

  ترره يى-15
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والظاهر ان هذه والتي . وفي الشتاء في دربند ده هول. يقيمون صيفًا في جوانرود. سهم آتخدا سليمان بن عزيزرئي
 .قبلها قبيلة واحدة

 رستم بكى

 .رئيسهم فتح اهللا بك ابن رستم بك، ويقيمون صيفًا في جوانرود في زرنه وفي الشتاء في سر قلعة
 .وهم من األمراء

  منوجرى-17

 .في هاورامان. رئيسهم اغا بك

  ملحوظة-1

وهذه القبائل في الغالب لها فروع في العراق وفي إيران، وبعضها ليس له فروع في العراق آما أن العراق يحوي 
 .قبائل ليس لها تفرعات في إيران

  ملحوظة-2

 ".سنجابية"قبائل السنجاوية : ويواطن الجاف في إيران

 .تفنكجي: قبائل الكورانيين وفروعهم

 .يقلخان
 .آلهر: ويجاورهم

 .آلواخي
 .َمنمي

 .هاورامان
 .بلباس
 .لك
 .لُر

 ...وغيرها
 ...ومن هذه قبائل عاشت معهم، وصارت تعد منهم

2 

وهؤالء يعدون في األصل من الجاف على ما .. قبيلة الهماوند من القبائل التي أحدثت ضجة في لواء السليمانية مدة
واضطربت . اليوم قبيلة قائمة بنفسها ومنهم فرقة صوفيوند ال تزال مع الجافذآر لي آريم بك الجاف، إال أنهم يعدون 

آراء الباحثين في أصلهم، فال ينبغي أن يتخذ القول بأنهم من الجاف قطعيًا، وقال آخرون أنهم جاؤوا من إيران حوالي 
، فبين أنهم )أحمد وند (قال ذلك صاحب سياحتنامهء حدود، وسماهم.  فسكنوا قضاء بازيان1190ه أو سنة 1180سنة 

ه أو ما قارب ذلك يؤدون الضرائب إال أنهم امتنعوا بعد ذلك، وصاروا يتخذون النهب والسلب 1210آانوا نحو سنة 
أيضًا مما يدل ) هماوند(قال وإن هذه الطائفة يقال لها . والضرر بالمارة ديدنًا، فمألوا تلك األنحاء بمظالمهم وتعدياتهم

وباقي ما ينسب لهم من وجوه في التسمية وأصلها لم نجد له ذآرًا في آتب .  وند فتصرفوا باللفظعلى أن أصلها أحمد
 .التاريخ وال يعول عليه بوجه
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ومع هذا يزاولون تأدية الفرائض من صلوة، وصيام، ومما يحكى عنهم أنهم يقتلون . آانت عاداتهم السلب والنهب
لوة قاموا ألدائها وال يترآونها حتى ولو آانت القتلى قد طرحت أشالؤها المرء، وينهبون القوافل، وإذا حان وقت الص

 ...وموطنهم حوالي جمجمال وبازيان. أمام أعينهم، أو أن الجرحى يئنون من جراء المصاب

اشتهروا بالشجاعة والبسالة، ولم تؤثر قلتهم على التخفيف من وطأة الشجاعة، ونرى األطراف تخافهم، وتخشى 
 بطشوا بطشوا جبارين ولغتهم ال تختلف عن لغة الجاف، وتختلف عن لغة أهل السليمانية وأطرافها بطشهم، فإذا

 "...آرمانج"المعروفة بلغة 

 .، وفقي محمد"آاآا والي افندي"رئيسهم آاك عبد اهللا أفندي . رشه َون: وفرقهم

 .واصل جدهم رمه أي رمضان. رئيسهم أمين رشيد اغا. رمه َون

 .آاَويس: رعون الىويتف. سيته بسر

 .صالح ريحان

 .رئيسهم محمد أمين فقي خالد، وأصلهم من جلبي وهو األخ الرابع.  بكزاده-4

 . خورده هماوند أو ورده هماوند-5

وإن عددًا آبيرًا منهم يعرف الفارسية الحديثة، ويقرأون ويكتبون، ويحفظون قسمًا . ويقال لهم هموند، وهماوند جلبي
 .لفة مع قبيلة الشوانمن الشهنامة لهم أ

" هماوند بيتوني"وافترق من هذه القبيلة . ، جاء من ماهي دشت"خوا مراده شير"وآل ما عرف عنهم أن جدهم 
: وآان لخوامراده شير أربعة أوالد. وتقطن اآلن بين قصر شيرين وآرمانشاه وال تزال ذات شأن ومكانة في إيران

 ".لبيةالج"ويقال لهم " ومنه البكزاده. "يادآار

 ".صفره ون. "صفر

 ".رَمه َون. "رمضان

 .واآلن رئيسهم رشيد خسرو. فرقة جوامير: وفروعهم" البكزاده"واألول تولد منه " َرشه َوْن. "رشيد

 .رئيسهم محمد أمين اغا. فرقة فقي قادر

 .رئيسهم عارف آاآه اهللا. وهو آاآه عبد اهللا بن عزيزي خاله. فرقة آاآه

 .ورئيسهم يونس محمود خضر". فره َونص"والثاني تولد منه 

 .م1947م و 1940ورئيسهم أمين رشيد اغا نائب آرآوك سنة ". َرَمه َوْن"والثالث رمضان، وفرقته 

حتى جبل " مغان طاغ"رئيسهم فقي محمدي ابن حاجي محمود ويقيمون في " رشْه َون"والرابع رشيد، ويقال لفرقته 
ن ودربند بازيان التابعة الى آرآوك، والمنطقة بين دربند بازيان وطاسلوجه وبين مغا" طاسلوجه"ويلفظ " طاشلوجه"

 .تابعة للسليمانية

 .، ونادري صالح ريحان"حمه زرد"رئيسهم . وهم من الفرق الكبيرة". سه تابسر"أصلها ". سيته بسر: "وفرقهم
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 . امامأمين حمه. قرآه َوْن: مخفف خورده هماوند وهؤالء فروع آثيرة". ورده هماوند"

 .آاآه رش وصواب اسم هذه الفرقة ميته وند قاسمه َوْن. تيمه َوْن

 .عزيز رحيم دوينه. همايل

 .بابله ون

والملحوظ أن هل الشقاء من المجاورين يميلون الى من يظهر ليعيشوا معه في األمن، وآذلك يقومون على حسابهم 
مشهود أمثاله آما حصل أيام عبدآه ومن على شاآلته، أحيانًا بمثل ذلك استفادة من شهرة جوامير واضرابه، وهذا 

 ...فصار آل حادث ينسب إليه

أما وقائعهم فإنها مذآورة في تاريخ العراق ومن أهمها واقعة السردار األآرم عمر باشا، فإنها سببت عزله ألنه نكل 
بهم حذر أن يميلوا الى إيران، بهم، وقتل منهم رؤساء آثيرين وهذا على خالف رغبة دولته فإنها ال تريد أن تقسو 

 ...ويكون ضررهم آبير جدًا

فقتل ابن " آْرَده لّر بوبه"ومن الوقائع المحفوظة للجاف أنهم تقاتلوا معهم في موقع بين السليمانية وجمجال يقال له 
 .آيخسرو بك الجاف عم والد الحاج إبراهيم بك الجاف

3 

 الكاللية

يخ وال تزال آثيرة العدد، وتعد اليوم من فروع الجاف، وليس بصحيح آما من عشائر العراق المعروفة في التار
 ...يحفظه أهل هذه القبيلة

قوم لهم مقدار وآمية تعرف : "وآل ما علمناه عنهم أنهم. وهذه القبيلة آردية في األصل، وهي من القبائل المهمة
هاوند إلى قرب شهرزور، وعدتهم ألف ، ون"آذا، ولعلها داترك"، ومقامهم داشرك "جماعة سيف الدين صبور"ب

رجل مقاتلة، قوية، وأميرهم يحكم على من جاورهم من العصابة الكردية حكم الملك على جنده، ويقدر على جميع 
وعددها ألف أو دونه، واألخرى باشنه من نواحي أذربيجان " دقوقا"ومنهم طائفة مقيمة بداقوق ... أصناف عشيرته

ولما آان الملك شرف الدين بن ساالر صاحب أربل من . وا أآثر من ذلك عددًا، وأوفر مددًاعدة رجالها مائتان، وآان
جهة التتر قتله رجل من الكفار، عصى قومه على الكفار، وهاجر بعضهم الى مصر والشام وبقى ولده األمير حاآمًا 

 .اه."لما توفي ولده توالهم سواهمعلى من بأشنه من قبيلته، وولده عثمان آان أميرًا لمن قام بوطنه من عشيرته ف

ومن هذا يعلم أن الكاللية آان لهم شأن يذآر، ثم صار عليهم ما صار على يد التتر، وذآر صاحب المسالك توالي 
واليوم يعدون بنحو ألف بيت، وعلى ما هو المسموع .. وفي هذا ما يعين مكانتهم القديمة.. أمرائهم، ثم انقراض اإلمارة

في أنحاء قزلرباط قديمًا إال " بني ويس، وربيعة"هم إال القليل ممن ال يتعاطى السرقات، ويشبهون بأن هؤالء ما في
وآل قبيلة ال تخلو من أخيار .. أننا ال نعتقد بهذا، فإنه غير معقول أن يكون أآثرهم يميلون الى هذه الدرجة من السرقة

 ..وأشرار

أي وادي آالل، يسكنون فيه قبل أن يأتي " دول آالل"يسمى والمحفوظ أنهم في األصل آانوا في شهرزور بمحل 
" قرمسين"، وهو فوق جوانرود بين آرمان شاهان "آليابي"الجاف الى العراق، وفي إيران آانوا في مكان يسمى 

ومن رؤسائهم توفيق اغا عاشوا مع الجاف مدة طويلة، وهم ليسوا منهم إال أن طول .. وسنة في مقاطعة ماي دشت
ة معهم جعلهم يعرفون أنفسهم من الجاف، وتسميتهم ناشئة من المكان الذي آانوا يقيمون فيه، وهو وادي آالل، االقام

 ..وال أرى هذا راجحًا. ويصح أن يكون قد تسمى باسمهم ألنهم طال بقاؤهم فيه فعرف بهم
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وهذا قد رأيته وبين لي عن ورئيسهم توفيق اغا ابن عباس اغا، ومحمد رضا اغا ". أغوات: "والكاللية فرق عديدة
اختاروا االقامة هناك، . ومن رؤسائهم مصطفى اغا أيضًا وهم في آثرة وغالبهم ال يزال من الرحل في إيران. القبيلة

 .وآانت لهم رهبة في نفوس اإليرانيين، لما يقومون به من صوالت على المجاورين

 .رئيسهم حاجي آريم ويسي". خدر ويسي"خضر ويسي 

 ".ولعل هؤالء من بيشدر فمالوا إليهم وعاشوا معهم. "رئيسهم إبراهيم بن آريم قباد. بيشدري

 .رئيسهم محمود بن مراد خان. بوره

 .رئيسهم محمد رحيم. آرم وني

 .رئيسهم حسين بن حسن. سرآْج

. سيره .رئيسهم حاجي قادر نورس

 .رئيسهم آريم محمد. لُوته يى

 .ها وهي في الحقيقة من آالليقبيلة آشكي مستقلة اليوم بنفس: ملحوظة

 ...وليس لدينا ما يؤيد أنهم من الجاللية إال أن اللفظ واحد، والظاهر أنهم عينهم مما ال يدع ريبًا في أصلهم ووحدته

 .باشه: ومن قراهم

 .آَرْم آه َرْش

اهيم فصيح الحيدري إال أنه ذآره إبر.  العالمة الزاهد األستاذ الملة أحمد الكاللي-1: ومن هذه القبيلة ظهر من العلماء
 . لم يبين تاريخ وفاته وعده من العلماء الذين انتسبوا الى الطريقة النقشبندية الخالدية

4 

 قبيلة آشكي

وهؤالء رئيسهم دارا خان ابن محمد خان ابن شاه مراد خان ابن فتح اهللا خان ابن شاه مارخان بن باجالن خان ابن 
ون في آامران صيفًا، وآج شامراد خان شتاء، ومواطنهم في إيران في شمال ويقيم. ميرزا خان وآنت قد رأيته

من مدة، واآلن " آاللي"انفصلت عن . وفي الحقيقة هؤالء من قبيلة الكاللية إال أنها معدودة بين قبائل الجاف. روانسر
 ...مستقلة بنفسها

 .الرؤساء. شيخ حسني: وفروعهم

 .ن آَمررئيسهم آتخدا سادة خان ب. ُزوراب وني

 .رئيسهم آتخدا احمد بن رحمة علي. قته وني

 .رئيسهم آتخدا محمد بن حسن. آلكَه وندي

 203



 .رئيسهم آتخدا محمد بن حيدر. ميَرْه وندي

 .ولم أجد لها ذآرًا في سياحتنامهء وال في تحديد الحدود. وهذه المعلومات مستقاة من نفس رئيسهم

5 

 قبائل هاورامان

بين العراق وإيران، وإن األنحاء المطلة منها على صحراء شهرزور، وناظرة الى " انآورام"إن جبال هاورامان 
 الترآية أيام السلطان مراد تعود إلى العراق فما آان بسفح جبلها من -آانت بموجب المعاهدة اإليرانية " زلم"قلعة 

وفي هذا القسم بلدة . يعود لهاالجانب الغربي في العراق والقسم الشرقي من الجبال المذآورة المطل على إيران 
 .والقرى هناك إليران، وإن الحدود الفاصلة منتصف ذروات الجبال. هاورامان

والقرى في الجانب الغربي بمقتضى تلك المعاهدة تعود الى العراق إال أن إيران قد تصرفت بقسم من هذه القرى، 
 قرية تحت سلطة إيران، والقرى 17، منها "هاورامان "ويسكن هناك قبائل يقال لها قبائل. والقسم اآلخر يعود للعراق

 .المتباقية تحت تصرف العراق

أما الحدود وتفصيل القول فيها، والجبال وأوضاعها الجغرافية، ونهر سيروان . وأهمية هذه المواطن في قبائلها
تاريخ "، وفي "راقتاريخ الع"آل هذه مما بسطنا القول فيها في ... وسيره، وقلعة زلم والبحث في موضوعها

فال طريق للبحث في ذلك اآلن، وال فيما يتجدد من آمال، أو ظهر منها في . اللواء والمدينة" شهرزور أو السليمانية
 .والملحوظ أن توزيع هاورامان بالنظر للسلطة واإلدارة أمر سياسي ال غير. مختلف العصور

يخي فكانت النصوص قليلة، آما أننا رأينا المحفوظات راجعنا مراجع آثيرة لمعرفة هذه القبائل وماضيها التار
ومن المشاهد أن هؤالء يسكنون قرى . مرتبكة، والوقائع أساطيرية، أو متداخلة تتعلق بإمارتهم أو رياستهم القبائلية

عديدة في صافقي الجبل من شرقية وغربية، ومنتشرون هنا وهناك ونتولى أمرهم أو شؤونهم أمراء، وإن الحاآمية 
للقسم اإليراني، وللقسم العراقي تابعة للضرائب واألمور السياسية، واستيفاء المقرر المعتاد قديمًا وحديثًا فهي سلطة 

 .عامة في أمور معينة ال تتجاوزها، والسلطة في الحقيقة ألمرائهم

ر من أيام الشاه ويرجع تاريخ هذه اإلمارة الى زمن قديم، وعرض لها بعض االنحالل في أوائل القرن الحادي عش
حسين الصفوي، ثم عادت الحياة أيام هواس قلي خان في قصة، وتوالى أمراؤهم الواحد بعد اآلخر، ومن آخرهم جعفر 

 ".تاريخ شهرزور"سلطان، وقد توفي، واآلن ذريته معروفة واإلمارة فيهم وقد بسطنا القول فيها في 

رامان من الرعايا أي ممن لم يكن من بيت اإلمارة يدعون وأصحاب القرى في هاو. أما القبائل فهي موضوع بحثنا
وبين قصر شيرين . ولعل المالزمة عينت ذلك. آما أن الجاف يطلق على الرحل) المقيمون(ومعناها ". آورانيين"

ة ، آما أن قرية واحد"عقيدة العلي اللهية"آورانيون أيضًا وآثرتهم هناك إال أنهم على " قرمسين"وبين آرمان شاهان 
بما هو أشبه بالعبادة وقبره " سلطان اسحاق"يعتقدون في " هاوار"من قرى هاورامان على عقيدة الكاآائية وهي قرية 

وإن الكاآائية يزورون هذا المرقد سنويًا، وليس . التي آان يسكنها جعفر سلطان" نوسود"قرب قرية " شيخا"في قرية 
 .لربيعلهم يوم معين لزيارته، واألآثر يأنون في فصل ا

وقد توزعت هذه القبائل الى " قادرية الطريقة"وباقي القرى مسلمة، شافعية المذهب، وطريقتهم نقشبندية، وقليل منهم 
 ".قبائل"مجموعات آبيرة 

والعراقية منها . وهذه منها تابع للعراق، ومنها تابع إليران.  هاورامان لهون-1: وهنا نذآر أقسامهم على الوجه التالي
 .طويله: وهذه قراهم التابعة للعراق". اليجه"ية خورمال من قضاء حلبجه داخل ناح

 .سوسه آان
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 .بلخه

 .درآاش خان

 .باال نبا

 .خار آيالن

 .هوار

 .دره نفى

 .آريدانه
 .بدين
 .بياره

 .نارنجله
 .آلب

 .بنجودره
 .ناويره
 .سرآف
 .هانه وند

 .وزه مر

 .نوسود: وقرى هورامان لهون التابعة إليران

 .طشار
 .ليوز

 .شره آان

 .نروي
 .نروشاه
 .هجيج
 .هجيجيا

 .شوشمربرو
 .زاور

 .شوشمرخوارد
 .شيخان
 .هيروي
 .بله بزان

 .هانه آرمله

 .آيمنه
 .بدرواز
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 .باوا: وهم تابعون إليران" هاورامان جوانرود" لهم ومن قرى هاورامان لهون في جوانرود ويقال

 .بندره
 .دسره
 .خلكا
 .آالل

 .دره ببان

 .درمور
 .نوسر
 .قشالق
 ".ونيدى"دينوى 

 .زيران
 .دوريسان
 .نورباو
 .نجار

 .آومه دره

 .دري بر

 .دوران
" هاورامان تخت"لة قبي. وهؤالء بعض قراهم في العراق والباقي في إيران" هاورامان دزلي"وقسم منهم يقال له 

 .تابعة إليران إال أن قراها قليلة

وآانت اإلمارة قبله بيد والده، فلما توفي صارت اإلمارة . هذا وإن إمارة العراقيين اليوم بيد أفراسيان بن رستم سلطان
ي إيران وأما ف. فآلت اإلمارة الى أفراسياب فهو أميرهم في العراق" جعفر سلطان بن محمد سعيد سلطان"الى عمه 

 ".لواء السليمانية"والكالم على إمارتهم فصلنا بحثه في . فإنها بيد آريم بك ابن جعفر سلطان

وهنا نشير الى أن لغة الكورانيين تختلف عن لغة أهل السليمانية إال أنه من الممكن أن يتفاهموا فال يعسر التخاطب، 
، وآخكر أي جمرة الى "آآر"بدل " آير"وآذا " ماء"معنى فمثًال آوى يراد بها آب، آو ب. ومعرفة الغرض في التعبير

ويقال ان لهم لغة خاصة بهم، ولهم آتاب مدون في تلك اللغة يحرصون عليه وال يظهرونه ألحد إال أننا . آخر ما هنالك
 .لم نجد تدوينات عنه

صاحب سياحتنامهء حدود قد  قرية، وفصل أوضاع الحدود هناك آما أن 17وجاء في تقرير الحدود أن القرى العراقية 
أوضح الجبال والطرق واألنهار إيضاحًا وافيًا مما ال محل لذآره هنا وقد أوضحنا في تاريخ العراق بعض حوادث 

 ...وآان ذلك أيام فرهاد ميرزا، وآان أميرهم حسن سلطان. هاورامان إيران فنكتفي باإلشارة هنا

ني قد قام بإصالح ذات البين، وسعى جهده أن يؤلف بين العشائر ومن علمائهم المشاهير آنئذ الشيخ عمر الهورما
مجيبًا له ومعتذرًا عن قبول " التلغراف"والدولة اإليرانية، ولهذا اقطعه الشاه مقاطعة مكافأة له فأجابه مخاطبًا البرق 

 بكو بشاه آه روزي مقررست " تل"ما آب روي فقر وقناعت نميبريم أي : هدية الشاه قال
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  ايل غوارهقبائل

إال أن الفقراء منهم ينالهم الحيف ... هذه القبائل تشبه العشائر العربية في طباعها وآثير من أعمالها لما فيهم من نخوة
وال توجد مشادة بينهم وبين أهل القرى، وال مع بعضهم، وأما عالقاتهم بإيران فهي حسنة جدًا، ولهم ألفة . من األقوياء

 .وايل غوارة سميت القبائل التي تحله باسمه... كمع الوجوه واألعيان هنا

يتعاطون الزراعة إال أن هذه أقل مما يكفيهم، ويتعيشون في األآثر من تربية المواشي، وما يتحصل منها من لبن 
وجبن وسمن وصوف وجلود يتاجرون بها وبمنتوجاتها، ويتعهدون الخيول إال أنها لم تنل الرواج أو القيمة المشهودة 

 ...وينسجون أنواع البسط والسجاد فيبيعونها في األطراف، ويصنعون من الشعر بيوتًا الستعمالهم. لخيول العربيةفي ا

وتعد آافة القبائل التي تقيم فيه بهذا االسم، واللفظ مغولية، ... وعلى آل ال يختلفون عن سائر القبائل الكردية هناك
هم الى هذه األنحاء، ولذا نرى أآثر المواطن معروفة باسمها وشاعت هناك ألفاظ مغولية آثيرة، فقد آان طريق

 "...قبائل غواره"وتخفف فيقال . المغولي

ويجمعها عدة قبائل بينها ما هو من قبائل الجاف أو مستقل . يتجولون في سورداش، وسرجنار صيفًا، وفي بازيان شتاء
ة، ويميلون في الربيع إلى إيران إلى صوغوق بوالق وهؤالء في أنحاء لواء السليماني. عنها، أو ما هو معدود منها

 ".صاو جبالق"

ومر ذآر . وبين هذه ما يعد من القبائل األخرى، وليس لها جامعة قرابة تجمعها، وال ارتباطًا تتصل به سوى المكان
 .بعضها فال نرى محًال إلعادة القول فيها، وإنما نذآر البواقي مما لم يسبق ذآره منها

 ...آانت آثيرة العدد، واآلن في قلة بالنظر لقبيلة الجاف:  عزيزي اسماعيل-1

وهذه القبيلة في أنحاء السليمانية، وآانت مع الجاف، إال أنها اليوم منفصلة عنها، وتعد من القبائل المعروفة ويصح أن 
عد القبيلة مشتقة من والصعوبة آل الصعوبة في مثل هذه الحالة أن ت. تعد من نوع آاللي ساآنت الجاف وعاشت معها

األخرى ما لم تظهر لنا أدلة آافية على االشتقاق، خصوصًا إن القبائل في مثل هذه الحالة قد تسمت بأسماء جديدة 
بالنظر للمواطن التي حلتها، فغلبت عليها أو األشخاص الذين ظهروا فيها، واشتهروا آثيرًا بحيث عاد ال يعرف االسم 

ارج االمكان أن نعتبر القبيلة مشتقة من األخرى ما لم يكن ذلك محفوظًا عنها أو مسموعًا بل عاد خ... األصلي، وهكذا
 .وفي سياحتنامهء حدود بين أنهم خمسمائة بيت... من رجال قبائلها العارفين بتاريخ قبيلتهم

 .رئيسهم رشيد حمه اسمر. مير أغايي: وفرقهم

 .رئيسهم فقي حسن محمد أمين. آومه يي

 .رئيسهم محمد صالح بن محمد بك، ومجيد بك فيض اهللا بك. عزيزينفس اسماعيل 

في لواء " آرد"وإن عشيرة . وتعد هذه القبيلة اليوم من القبائل المجاورة للجاف. رئيسهم ُمرزاي الغالي. قره ويسي
هم من هذه وأصل. اربل من هذه القبيلة، تسكن في أنحاء آويسنجق عرفوا بهذا االسم، وصاروا آأنهم قبيلة مستقلة

 .ويأتي الكالم عليهم. القبيلة

ألف قرش سنويًا ألمراء بابان، وفي أيام صاحب سياحتنامهء حدود " 40"وهذه آانت تؤدي ضرائب نحو :  منرمى-2
 ...وليس لهم فروع مهمة... تفرقوا شذر مذر وأقاموا في القرى واآلن لم يكونوا في آثرة

 .، وينتسبون الى قبائل ايل غواره، أو يعدون منهارحل، مع الجاف صيفًا وشتاء:  اغاسورى-3
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ومن . رئيسهم عزيز ابن قلنج اغا. وهذه من قبائل ايل غوارة، وتابعة رواندوز من اربل:  آلوى أوآلو وآاوانى-4
 .آوسكه: قراهم

 .سيوه آا

 .سوآند
 .زر جويس

 .جمكا
 .َمْر زنك وآرزه يى: ه أشهرهاوهذ. ومن قبائلها أيضًا ما هو في قلة:  قبائل ايل غواره األخرى-5

 .جوجاني
 .بيسَري

 .قاويله يى

 .شيخ اسماعيلي

 .ورمزيار
 .صاتباري
 .آافروشي
 .هباسي

 .مامه ليسي

وهم ". غواره"، أو ناحية "ايل غواره"وآانت مواطن هذه القبائل تعتبر ناحية من نواحي السليمانية تعرف باسم ناحية 
، وهي أنحاء إمارة مكري "صوغوق بوالق"يفًا الى أنحاء صاوجبالق عشائر عديدة وآلهم شافعية، يذهبون ص

وقبائلها، وفي الخريف يعودون إلى أنحاء السليمانية الى سورداش وبازيان وقره داغ، وفي الشتاء يميلون الى عسكر، 
واطن وقلعة سوآه، وسرجنار وآند اغاج وجوبق قلعه، وجمجمال، وبازيان وقد يمضون الى أنحاء آرآوك الى م

 .الزند وزنكنه

 .وهذا مشهود إال أن الصلة بإيران، والتجول في أنحائها أو الرحلة اليها قد انقطع في هذه األيام نوعًا

7 

 قبائل ييشدر

قرية ينسب إليها الشيخ عبد القادر الكيالني، وهذه القبيلة ال تعرف صلتها بتلك " بشتير"أو ييزدر في معجم البلدان 
مما يلي العراق في المواطن التي تقيم بها، وتسمى باسم ذلك " الجبل"نها تعني ما وراء المضيق القرية، والمعروف أ

وهذه القبيلة حديثة العهد في تكونها، فلم يعرف لها ذآر في آتب التاريخ بهذا االسم وتعد اليوم ". يزدر"المكان ويلفظ 
نبغ منها علماء آثيرون منهم حسين أفندي اليزدري ورئيسها عباس آغا ابن محمود آغا، وقد . من أقوى عشائر الكرد

 .م من مدرسي مدرسة اإلمام األعظم ببغداد1905-ه1322 شوال سنة 3المتوفى في 

وأعتقد أنهم يتفقون وبلباس في أصل واحد، اتصلوا بالموقع المعروف باسمهم، فتسموا بيشدر وغلب عليهم، وهكذا 
وينتسبون إلى بني خالد، أو خالد بن الوليد أو خالد آخر ومهما آان " لدىخا"بابان من عين األصل، والكل يقال لهم 

يقال انهم . بين ساقزو صوغوق بوالق" فيض اهللا بكي"وآذا " البكزاده"ومنهم أمراء بأنه . فاآلن يعرفون باسم المكان
 .آلهم أبناء جد واحد
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وآان مرآز . وتمتد الى سردشت" الحميديةبمعمورة "وتسكن مع بيشدر في المكان المعروف في أيام العثمانيين 
ثم صار " مرآه"ولم يكن لهؤالء مدن وإنما هم أهل قرى، ورحل، وفي أيام الترك آان القضاء " ِدَزْه"قضائها قلعة 

 .صارت تطلق على السكان" بيشدر"المرآز قلعة دزه والمنطقة 

 .لى األطراف، ومنها في إيران، ومنها في اربلوبيشدر من أقضية لواء السليمانية وقد جمعت قبائل عديدة وطفحت ا

 قبيلة -1: ومن قبائلها. ويجاورهم في إيران عشيرة آَورك، ومنكور، وفي العراق قبائل آآو، وسن، ورمك، وبيران
رأسًا ال " نور الدينى"وبعضهم يسميها . وهذه في الحقيقة ينتسب آل بابان إليها، فهي أصل. فرقة الرؤساء: نور الدينى

وإن فقي أحمد نشأ في قرية دار شمانه من قرى . وإلى نور الدينى ينتسب جد البابان. شدر فعرفت باسمها األخيربي
 ".سكر"ومنهم من يقول من . بيشدر في عشيرة نور الديني

" مير آودلي"، والرؤساء من "نور الديني"وتقع وراء بيشكي دربند، والعشيرة تسمى " دربند رانيه"وبيشدر خلف 
 .بابكر اغا ابن سليم اغا: ورؤساؤهم. من أآبر العشائر في أنحاء الكرد، ويرجعون آلهم الى محمد اغاوهي 

 .محمود اغا

 .بكزاده
 .احمد اغا

 .عباس اغا ابن محمود اغا

 ".عمر اغا"هومر اغا 

 .علي اغا

 .رسول اغا

 .بة منهمولدًا والفروع متشع" 25"آانوا أخوة ينتسبون الى جدهم األعلى محمد اغا وله 

ولم يكونوا من نفس . ورئيسهم عباس سليم اغا. وهم تابعون لنور الديني. وهذه القبيلة في أطراف مرآه:  شيالنى-2
 .وإنما هي قبيلة على حدة. نور الديني

اآلن . ورئيسهم عبد اهللا بابز اغا. ويعدون من نور الديني. وهؤالء رعايا". سوسلي"ومنهم من يقول :  سوسني-3
 .وتعد اليوم عشيرة على حدة. دود اإليرانيينداخل ح

ورئيسهم عباس اغا ابن . ورئيسهم بابكر اغا في نفس بيشدر". بيشدر"رؤساء هذه القبيلة رؤساء قبائل :  ميراودلى-4
 .محمود اغا في شهر بازار

 .ن أبناء جد واحدآلهم يعدو... وهؤالء أصلهم خالدي آما مر، وآذا أهل دار شمانه، وأمراء بانة وفيض اهللا بكي

ورئيسهم بايير اغا وأصلها . ومن بيشدر من هم في مرآه. ولغة بيشدر تختلف عن لغة السليمانية، وعن لغة الجاف
واآلخر فقي أحمد ومنه تكون آل بابان فجاؤوا الى دار . ، ومنه تكون ميراودلي"مير عبد اهللا"أخوان أحدهما ميراودل 

 .يتانشمانه ثم الى قره جواالن وهما قر

بين بيشدر " جاف تالن"و ". جافه رشكه"ويقال لهم . ضمن عشيرة بيشدر" جافتي بيشدر: " جاف ياخيان-5
 ".سوردار"والسليمانية، فوق 
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 .وهؤالء تبع بيشدر وليسوا منهم وإنما هم جاف آما هو معلوم من نفس القبائل ومن التسمية

 إمارة آل بابان

" بير بوداق بن مير أبدال"عّد صاحب الشرفنامة من رجالها . المجاورة لهامن أمد بعيد حكمت شهرزور واألنحاء 
بوداق "وهو أول من عرف منهم، وتوسع نطاق حكمه الى مكري وبانه، وتقدم نحو سهران، وبعد وفاته خلفه ابن أخيه 

 ...، فلم يطل حكمه، فانقرضت هذه اإلمارة، إمارة بابان ولم يبق اال اسمها"ابن رستم

لت هذه اإلمارة الى أعوان األمير بوداق ولكنها حافظت على اسمها السابق، ومن هؤالء نظر بن بيرام قد تغلب ثم انتق
وآان حسن التصرف وبوفاته صارت هذه اإلمارة الى اثنين من أمراء . على هذه اإلمارة، وامتدت سطوته الى آفري

ن، ثم استأثر سليمان بالحكم، وقتل نده إبراهيم، واستقل ، توزعوها، واقتسموا حكمها وهما إبراهيم وسليما"بير بوداق"
 .بإمارة بابان

وبعد وفاته طال النزاع بين أوالد األمير إبراهيم، وأوالد األمير سليمان، فلم يستقر حكم لواحد، ثم آلت الى الدولة 
ء القبائل وأعيان القرى، العثمانية، ولم يبق من يحكم البالد، وإنما آان يتولى آل صقع رجاله المميزون من رؤسا

 .ه وينتهي بها ما قصه صاحب الشرفنامة1005وبقيت آذلك من أيام السلطان مراد الثالث حتى سنة 

، وصار "يزدر"آان من قبائل بيشدر " فقي أحمد"، أو "فقيه أحمد"ومن تواريخ عديدة يفهم أنه ظهر رجل يدعى 
ولى على األنحاء المجاورة من شهر بازار وأطرافها، فأعقب ابنًا قد است" ماودو"عماد هذا البيت، وآان له ابن اسمه 

، فلم يتمكن من "بكر بك"ه، فكان حاآمها وخلفه ابنه 1080سنة " قره جواالن"وهذا ضبط ". ببه سليمان"اسمه 
 ".الزنكنة"االحتفاظ بما آان بيد والده، بل انتزعت منه مواطن عديدة انتزعتها منه إمارة 

وبدت مواهب الكثيرين من أمرائهم، ومن أشهرهم سليمان باشا، . في حوزتهم" إمارة بابان"فصارت وهكذا توالوا، 
فمن هؤالء إبراهيم باشا قد بنى مدينة . وإبراهيم باشا، وآخرون عديدون. وخالد باشا، وعثمان باشا، وعبد الرحمن باشا

 وقائع عديدة آما أن الصالت بإيران، وبالدولة السليمانية، وعالقاتهم بقبائل بلباس، وسهران، وغيرها مشهودة في
 ...وقد توسع حكمهم، وضاق تبعًا لمواهب أمرائهم... العثمانية آثيرة جدًا

" السليمانية-تاريخ شهرزور"وفي " تاريخ العراق بين احتاللين"وال محل لإلطالة في تاريخهم فقد بسطنا القول في 
قال .  الحالة بين إيران والدولة العثمانية مما سبب ظهورهم واستقرارهماللواء والمدنية، وآل ما نقوله ان اضطراب

ابتداؤهم مجهول، ونهايتهم في سنة ... بابان اسم عائلة آردية حكمت بين بغداد والموصل" : األستاذ حمدي بك بابان
وا مستقلين، وفي ه الى سنة انقراضهم ببعض فواصل في أوائلها، آان900تاريخهم مضبوط من سنة ": وقال. "ه1265

وهكذا استولوا مرة ... وتوسع نفوذهم مرة، وقصر أخرى... األواخر صاروا تحت نفوذ إيران مرة، والعثمانيين أخرى
ومحرر هذه السطور أحمد حمدي بابان ابن ": وأنهى البحث بقوله"وبابان بمعنى آل بابا . ه1225على بغداد سنة 

بط بغداد ابن محمد باشا ابن خالد باشا ابن سليمان بك المسمى بابا سليمان محمد رشيد باشا ابن سليمان باشا الذي ض
ابن سليمان بن مير محمد بن سليمان بن أحمد بن حسين بن عثمان بن مصطفى ابن حسين بن عمر بن إبراهيم بن 

وله هنا انه لم اه وآل ما نق."محمود بن عيسى بن خضر بن مير أحمد أخي ضياء الدين بن مير عز الدين بن عبد اهللا
إدارة "، وقد حكمت لواء السليمانية، فهي في األصل "إمارة"تكن قبيلة باسم بابان بل باسم بيشدر وأما بابان فانها 

ولم نجد من النصوص التاريخية لما قبل بيه سليمان ما ... ، فتوسعت ودخلت في حوزتها آويسنجق واربل"عشائرية
بقة في بابان، وأيامهم األخيرة واضحة، ومعروفة بجالء وأصلهم من بني خالد يعين الصلة بإمارة من اإلمارات السا

آما نطق به آثيرون، ويشترآون بهذه النسبة مع بيشدر وبلباس إال أن اآللوسي قال لم تثبت هذه النسبة، وآخرون قالوا 
 ...لفظ خالدي يرجع إلى أصل قديم، وللتفصيل محل آخر

 لواء اربل

 قبائل بلباس
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ائل الكبيرة في العراق في لواء السليمانية، وفي لواء اربل، وفي إيران، تقع على الحدود، وقد تفرعت آثيرًا من القب
حتى صار يعد آل فرع من فروعها قبيلة مستقلة عن غيرها، وهي في األصل قبيلة واحدة، مال قسم منها الى إيران، 

 الحوادث دفعت فريقًا منهم الى هناك، لما وقع بينها وبين الى أنحاء الهيجان وآانوا في لوائي شهرزور واربل اال أن
، أو مير باساك التي آانت في تلك األنحاء، وهذه الطائفة "مير باسكان"البابان من حوادث، ومن ثم أزاحت طائفة 

 .، أقطعت لها أراضيها بإحسان سلطاني فدفعتها قبائل بلباس"مكري"فرع من قبيلة 

بالوقائع، وآل ما نعلمه عنها أنها عظمت ونالت مكانتها، فصار يخشى بطشها المجاورون وتاريخ هذه القبيلة حافل 
بأمل ... وهم أمراء بابان فاستعانوا بقوة الحكومة وآانت الدولة العثمانية ترغب في التدخل من هذه الطريق، فنكلت بها

وال يزال القسم اآلخر في .  إلى هناكأن تقوي سلطتها، فلم تر بدًا من التحول إلى إيران، فمضى قسم آبير منها
 .العراق

ويرجع عهدهم في العراق إلى أمد بعيد، آانوا من قبائل العراق، فرأوا شدة وتضييقًا آبيرًا من جانب العثمانيين 
رآن الى االستعانة . والبابانيين معًا واإلمارات إذا آانت متعادلة، أو بعضها مرجوح، ولم يستطع الضعيف أن يسيطر

 .ة الحكومةبقو

ويعزى انتسابها الى خالد بن الوليد أو قبيلة " قبيلة خالدي"وهذه القبيلة ال تختلف عن القبائل الكردية األخرى تمت الى 
ولعل الموافقة باالسم والمقاربة باللفظ دعا الى االنتساب الى خالد بن . المعروفة في العراق ونجد والشام" بني خالد"

يلة بني خالد والمشهور في تتبع المعاصرين هذه األيام ان خالدًا الذي ينتسب إليه هذه القبيلة ، أو الى قب"رض"الوليد 
وال يؤمل إرجاع قبيلة من قبائل الكرد إلى أصلها المتفرعة منه، أو . غيرهما، وان المقاربة في االسم دعا أن يقال ذلك

فوظ عن القبيلة نفسها ولم نجد من قطع في ذلك وإنما بالتعبير األصح مراعاة أنسابها إال من طريق التاريخ أو المح
فكل . فال سند قطعيًا يعول عليه. هناك روايات متداولة، والتاريخية أشبه بهذه تمامًا ال تختلف عنها إال في تقدم التدوين

 فلحقتهم وال يعرف هؤالء اال بالمحل الذي سكنوه وتطاول عهد سكناهم به. من هذين المرجعين ال يؤدي إلى القطع
وفي األصل تعتبر هذه . التسمية بسببه، أو أن المحل بسبب تمكنهم فيه تسمى باسمهم آما هو مشاهد في حوادث آثيرة

 قبيلة آردية جمعتها الحوادث فاتفقت في موقع 24وآل ما عرفناه أن قبيلة روزآي المذآورة آانت . من قبائل روزآي
". قواليسي "12، وعلى القبائل األخرى وهي "بلباسي" منها 12على من ناحية خويت، وصار يطلق " طاب"يقال له 

اجتمعت هذه ". بابان"وعلى رواية ان هاتين العشيرتين من طوائف . وبلبيس، وقواليس قريتان من قرى والية حكاري
م شقاق أو القبائل في طاب، واقتسمت األراضي هناك فيما بينها، وآانوا وحدة آاملة، وعلى قلب واحد لم يحدث بينه

ولم يؤيد هذا . ثم وسعوا حكمهم، وقووا سلطتهم على األطراف. خالف، فنصبوا عليهم حاآمًا، واستولوا على المدينة
 .سند تاريخي

تنعت بالكرم والسخاء والشجاعة والغيرة والصدق والدين واألمانة، وتعرف " روزآي"وآانت هذه القبائل المسماة 
يمان القانوني حدثت غوائل في تلك األنحاء أدت إلى أن يميلوا إلى إيران، ويقضوا مدة وفي أيام السلطان سل. بالمكانة

صاروا في أنحاء سيستان، وحاربوا البلوج مدة، . الغربة والمحنة، وأصابتهم مشاق ال يستطيع الصبر عليها غيرهم
م السلطان سليمان تاريخ هجرتهم ويصلح أن تعد أيا. وهكذا تقلبت بهم األحوال حتى سكنوا العراق. فانتصروا عليهم

 ".البلباس"وباألخص . من مواطنهم األصلية إلى العراق

 .قيساني:  فرقة منها خمس فرق وهي24الى " روزآي"قال صاحب الشرفنامة يتفرع هؤالء 

 .بايكي
 .مورآي
 .ذو قيسي

 .زيداني
 .بلباس: وأما الباقون فهم. وهذه تعد قبائل بدليس القديمة

 211



 .قواليسي
 .آله جيري: لباس منها تتفرع الىوالب

 .خربيلي
 .اآلن قبيلة في العراق قائمة بنفسها. بالكي

 .خيارطي
 .آوري
 .بريشي
 .ويقال ان بابان منها. سكري

 .آارسي
 .بيدوري
 .بالآردي

 .زردوزي: وأما قواليسي فهي

 .انداآي
 .برتاقي

 .آردي آي

 .سهرودي
 .آاشاغي
 .خالدي

 .استودآي
 .عزيزان

د بينه صاحب الشرفنامة عن ماضي هذه القبيلة، ومنه علمنا مكانة بلباس وان االستيالء العثماني على هذا ما آان ق
أنحاء الكرد دفعهم الى مواطن غير التي آانوا فيها، فمالت هذه الى العراق، ومن ثم عرفنا مجمل تاريخها الى سنة 

بعض أحوال هذه القبيلة ) 2"(قويم الفرج بعد الشدة"وقد أورد صاحب تاريخ .ه، وحينئذ تبدأ وقائعها في العراق1005
ونقدهم صاحب ... مما يؤآد ما جاء من األوصاف التي بينها صاحب الشرفنامة إال أن السياسة أظهرتهم بوضع سيء

ه، وهذه الواقعة أنست الحوادث 1123 زحف على الكرد عام -حسن باشا-إن الوزير : "قال ما ترجمته. قويم نقدًا مرًا
، فإذا نظرنا الى ظاهرهم وجدناهم شافعية، وأآثرهم فقهاء، رحل، "آرد بلباسي"بية، وهؤالء األآراد يقال لهم العر

أينما حلوا اتخذوا لهم مسجدًا، وإذا جرى البحث عن الزهد والتقوى رأيتهم ال يرضون باألآابر، وعدوا أنفسهم من 
في رأسه سواك، ولكنه في الطرق المعبدة من أشطر ومن مظاهر ذلك نشاهد بيد آل منهم سبحة، و. خير الزهاد

السراق، يصلي النوافل إال أنه ال يعرف حقوق اهللا، وآل منهم قارئ، وهو أيضًا ماهر في الرمي ومع هذا ال يراعون 
بالشهادة وهل يفيد المرء أن ينطق . فلم يعلموا بما يرضي اهللا تعالى... فال يبالون من إراقة الدماء البريئة... أمر الشرع

؟ فلو قتل الواحد اآلخر قتلوا القاتل، وهكذا يتوالى القتل حتى يتكون الحرب بين ...وال يراعي شعائر اإلسالم وأحكامه
هذه الحروب . ولم يمض يوم أو أسبوع بينهم إال وترى الخصام مشتدًا. القبيلتين، فال يتم النزاع بأقل من مائة أو مائتين

وعلى آل لم تكن . ويعصون أولي األمر، ويخالفون أوامرهم... يفني الواحد اآلخر... نبينهم في حين انهم أخوة دي
 .الدماء بينهم محترمة، وإن قتل الواحد عندهم آشربة ماء ال يتكلفون من ذلك

عليهم بسبب ما حدث بين " بابان"فتجهز الببه . فالعرب يسلبون وال يقتلون. إن هؤالء ال يقاسون بالعشائر العربية 
لطرفين من فتنة، فاستضعفت آل اآلخر واستفحل األمر، فكان هؤالء البلباس ال يعدون غيرهم شيئًا، فأحدثوا ا

 .اضطرابًا
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وآثيرًا ما أزعجوا شاهات العجم، وجعلوهم في لبس من أمرهم، ونالهم منهم غم وآدر لحد أن شاه إيران قدم للحكومة 
أنهم مدة، وفي واقعة البصرة أعانوا الحكومة خير إعانة، وحاربوا العثمانية شكوى في أحوالهم، ثم أنهم أصلحوا ش

محاربات مهمة، وفادوا مفاداة تذآر وإن الوزير لم يبخسهم حقهم من المدح والثناء، وعرض خدماتهم آلها الى 
 .حكومته

تل جسم المملكة، وفي هذه األيام تجاوزت العشيرتان الواحدة على األخرى، فأدت الى خلل في اإلدارة والنظام، واع
وآادت تزهق في البين نفوس آثيرة، فلما علمت الحكومة بالخبر سارع الوزير لتسكين هذه الغائلة فجهز جيشًا، وتقدم 

، ليطفئ نيران الفتنة في بلباس، ثم أن "باش اغا"، ومنها توجه بالعساآر، وجعل القائد عليها "دقوقا"فوصل طاووق 
وهناك استطلع .  فلم يجد واليها، وإنما رأى المتسلم فاستقبله أعيان البلد وخواصهالوزير عقب أثره، فوافى آرآوك،

فأبدوا أن البلباس لو . والبلباس، وتحقق ماهية الحادث وسأل على المعتدي من الفريقين" بابان"الوزير أحوال الببه 
.  الهجرة وبقي حبل األمن مضطربًاترآوا وشأنهم لما استطاع أحد المعيشة معهم، أو إذا لم تبذل همة لمنعهم وجبت

 .وليس فيهم رجل رشيد يصح التفاهم معه

وفي هذه األثناء جاء رجالهم وطلبوا من الوالي النجدة، وأن . أما أحوال الببه فهي معلومة، وإن هؤالء مظلومون
 فترآوا أموالهم وما ومن ثم هاجم الوزير عشيرة بلباس، ودمر جموعها، ونكل بها شر تنكيل،.! ينقذهم من شرة أولئك

جاءته " حلبجه"ولما وصل الوزير ألبجه . يملكون وفروا هاربين وإن الببه نالوا توجهًا من الوزير فلم يصبهم ضرر
الشاب البطل ومعه عشائر " مير بكر"ووافاه رئيسهم بمائة وخمسين رأسًا من القتلى، أعني . البشائر بانتصار الجيش

ن آًال في مكانه ونظم األمور هناك وأآرم المير المذآور، وخلع عليه بالخلع فعرف آل حده، وأسك... شهرزور
 ...الفاخرة، وأنعم إنعامًا آبيرًا، وجعل سائر األآراد والمطيعين من البلباس في وفاق ووئام

ه، 1124نة اه وفي حديقة الزوراء ذآر هذه الواقعة س."وبعد ذلك آله عاد الوزير إلى بغداد قرير العين، فرحًا بالنصر
هذا وال يهمنا أن ... ه ولكن قويم الفرج أقدم المصادر، وأوسعها، فرجحنا النقل منه1126وفي آلشن خلفاء آانت سنة 

نتعقب آافة الحوادث، فقد ذآرت ذلك في التاريخ إال أننا اآتفينا بهذه الواقعة، فإنها تعين وضع البابان، وسياسة 
آما أن ... ير العمل الذي قامت به وآذا أعيان آرآوك والتزامهم جهة البابانالحكومة في السيطرة، ولهجتها في تبر

فكان درويش باشا الفريق لم يؤيد ... هذا النص يعين حالتهم، وشكوى اإليرانيين منهم مما يعين أنهم من عشائر العراق
 ...قوله بنصوص أقدم مما ذآره في أيام نادر شاه والقجارية

ولكن بلباس . ون إمارة بابان، وظهورها موالية للحكومة، بحيث ناصرتها، وأمالتها الى جهتهاوتاريخ الواقعة يعين تك
وفي تاريخ العراق بيان وقائعهم، وجاء في تاريخ ... لم تنقطع عالقتها من العراق إال أنها لم تكن صاحبة الحول والقول

وقد " المملكة العثمانية"ها من عشائر بالد الروم عن بلباس أنها طائفة آبيرة، آثيرة العدد، وأن" جها نكشاي نادري"
آانت معدودة من قبائل العراق، فيرى امتداد " أيام نادر شاه"فهي الى هذا الحين . جهزوا جيشًا عليها، ونكلوا بها

ه إن هذه القبيلة أضرت 1226وفي تاريخ القجار في حوادث سنة .حتى هذه األيام. الزمن من عهد حسن باشا الوزير
يرًا بناحية سلدوز، وسببت خسارًا، فجهزت الحكومة عليها جيشًا للقضاء على غائلتها، فكان القائد أحمد خان من آث

وعلى آل نرى ... شيوخ أذر بيجان، وعسكر خان االفشاري، هاجموها بأمر من عباس ميرزا، فانتهبوا ما عندها
 وشاهدت ضعفها فتمكنت فيها، فأظهرت قوة ونفوذًا، النصوص المذآورة تشير إلى أن هذه القبيلة رأت إيران منحلة،

وآل ما مر يؤيد أنها آانت تابعة للعراق من أيام السلطان سليمان حتى أوائل القرن ... األمر الذي دعا أن تتوطن إيران
ة في أوائلهم الحادي عشر، وأنها تميل الى إيران أيام انحاللها وانشغال بالها بالحوادث والظاهر أن هؤالء أيام القجاري

ولكن درويش باشا الفريق يعين باالستدالل في التواريخ المذآورة أنها من ... آانوا يؤدبونهم آأنهم من عشائرهم
عشائر العراق، ويدعو حكومته للتوسل بما يستدعي جلبهم لالستفادة من مكانتهم لتأمين السلطة على المواطن المنازع 

وصاروا يعدون إيرانيين ... ولكن اإليرانيين سبقوا العثمانيين، وقربوهم لجهتهم. ..ومثله في سياحتنامهء حدود... فيها
وأما المواطن المنازع فيها فقد أشغلتها إيران، ... مع العلم بأن أقسامهم األخرى ال تزال في العراق وهي ليست بالقليلة

 ...وال تزال في تصرفها

آان . زي آان قد ضيق أآثر على قبيلة بلباس، فمالت الى إيرانومن أهم ما يجب التعرض له أن محمد باشا الراوندو
محمد باشا قد هاجم طائفة مامش، فقتل رئيسها حمزة اغا، وولديه، واثنين من إخوانه، وأربعة من أقاربه مما سهل أن 

ران، فقطع ه، ومن ثم تابعت إي1250تقيم القبيلة في الشتاء والصيف خارج حدود العراق، في سلدوز وبسوه حتى سنة 
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ولما ضبط الراوندوزي آويسنجق لم يرتض نجيب باشا والي بغداد عمله هذا، ولم يوافق على آل ما آان قد قبل به 
بتنكيله، فجهز عليه وحاربه إال " سليمان باشا"لسليمانية رضا باشا والي بغداد األسبق، فأمر أن يقوم متصرف لواء ا

أنه لم يتمكن منه، فاضطر أن يستمد بإيران، فقام السرتيب محمد خان من تبريز في جيش عظيم، فحارب الراوندوزي 
في القلعة التي بناها في بتوين وهي قلعة الدربند فوقعت حرب قوية ومعرآة دامية، وقع فيها قتلى آثيرون من 

فطلب الراوندوزي الصلح، فوافق المتصرف بواسطة السرتيب محمد خان أن يترك للواء السليمانية ما ... الجانبين
 .عسكر: وهذه النواحي هي. آان في يد الراوندوزي ثماني نواح وطائفة منكور

 .اغجه لر

 .آيوه جرمله

 .جياسْوز
 .سرجنار وآنداغاج

 .قصروك وآرد خيز

 .جبوق قلعه

 .شوان
دت الى لواء السليمانية من ذلك الحين على ما ذآر في تقرير الحدود، وفي سياحتنامهء حدود، وآذا دخلت هذه عا

 ...طائفة منكور في عداد طوائف السليمانية

وإن إيران آانت ... ومن ثم صارت طائفة منكور تابعة للسليمانية، تؤدي لها الرسوم األميرية بمقتضى الصلح المذآور
 ".صفوق بوالق"غبها أخرى لتكون في حوزتها، فامتلكت جملة أراض وقرى في صاوجبالق تقهرها مرة، وتر

وإن محمد باشا الراوندوزي ابن مصطفى بك ابن أحمد بك ابن اغوز بك ابن أحمد الثاني ابن مصطفى بك ابن . هذا
لي أن أسعد بك الخيالني قال ذلك األستاذ حزني، وذآر " شقالوة"علي بك ابن سليمان بك ابن الشاه قولي بك مؤسس 

م آما أن ميرزا محمد آتب منظومة تاريخية 1928وهو من العلماء آتب تاريخ راوندوز بالغة الكردية وتوفى سنة 
ووقائعه مشهورة في تاريخ . وآان آاتبه وأآد لي األستاذ حزني أنها عنده في راوندوز" محمد باشا"باسم مير محمد 

ومن جملة الوقائع المهمة هناك . ة ما يكشف عن إمارة سهران وعالقة محمد باشا بهاولعل في الكتب المذآور. العراق
وهذا لم يهدأ لما ناله، وصار يهاجم بقبيلته هذه اإلمارة . أن حاآم صوغوق بوالق قد قتل ابن رئيس هذه القبيلة بابيراغا

وعلى هذا . ن المقتول، ويرضي القبيلةلالنتقام منها، فعلم الحاآم ان سوف تقع أضرار جسيمة إذا لم يؤد الدية ع
هذا مع العلم بأن . فتمكن هناك" صوغوق بوالق"أعطيت الى بابيراغا قرية لوجين المحتوية على مائتي بيت، التابعة 

فرقة آادرويشي قد انفكت من طائفة منكور، ولم تتصل بها بل قطعت عالقتها منها، فصارت تعد من قبائل العراق، 
ولم تنقطع ... حاول اإليرانيون أن يتخذوها وسيلة للتسلط عليهم" نلين"راض في الهيجان يقال لها وآان لها قطعة أ

 ...وآان النزاع ال يزال إلى أيام درويش باشا الفريق... عالقة بلباس من إيران، وال من العراق

شار إليه قدم تقريره لوالي بغداد وآانت الدولة العثمانية تبذل جهودها في جلب قبائل بلباس لجانبها، وأن الفريق الم
وبالتعبير ... وال يعلم ما جرى بعد ذلك من وسائل تقريب هذه القبائل. المشير نامق باشا يوصيه بلزوم جلبها وتأليفها

 ...األولى لم تظهر نتيجة ما
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سنجق لما ناله من وهكذا يقال في طائفة بيران من قبائل بلباس، فقد آان رئيسها قرني اغا قد راجع مدير ناحية آوي
وأخذت منه ... الحيف، فلم يسعف مطلوبه، وإن إيران بعثت إليه قوة، وحاولت القضاء عليه إال أنه قد تفاهم معها

والوقائع مع العشائر المذآورة ال تزال دائبة الى أيام المماليك، وإلى أيام الفريق درويش باشا وهي ... رسومًا أميرية
ه أيضًا حصلت شكوى من بلباس وما أوقعوه 1217ففي سنة . والعراق والمنازعات قائمةذات عالقة قوية بين إيران 

 ".دوحة الوزراء"من أضرار بإيران آما ينطق بذلك تاريخ 

وعلى آل حال بقيت المسألة بين اليأس والرجاء حتى قبيل الحرب العالمية األولى، وال تزال قضايا الحدود موضوع 
بهذه المهمة، وهي جادة في عملها، وسائرة في تثبيت الحدود بين إيران والعراق إال أن الحل، وتعينت لجنة للقيام 

تاريخ العالقات بين "وسنتعرض بسعة للحدود، وما آان يجري عليها من نزاع في . الحرب العالمية األخيرة وقفتها
 ".إيران والعراق

 العالقة بالحدود، وبإمارة بابان، وبفروعها الموجودة في هذا ومهما بحثنا في هذه القبيلة فهو قليل من آثير لما لها من
فال نتعرض ألآثر من ذلك إال أننا نؤآد أن القبائل التي على الحدود هي منشأ النزاع، ومثلهم مثل أراضي . العراق

 ومن بأمل أن يكون أصحابها بنجوة من آل تبعة،... الطابو المجاورة لألراضي األميرية الصرفة في توليد النزاع
 .الرسوم األميرية فيحدثون الغوائل

عشيرة البلباس في غاية الكثرة والشجاعة ونشأ فيهم علماء أعالم منهم شيخي : " وجاء في عنوان المجد ما نصه
هذه عدها درويش باشا في تقريره خمس طوائف ولم يزد على ذلك : اه طوائف بلباس."العالمة المدقق إبراهيم الرمكي

وهو جدير . أما هولمزبار فإنها معدودة من رمك. ليوم وهي منكور، ومامش، وبيران، وسن، ورمكوهكذا المعلوم ا
 .باألخذ ومنهم من عدها قبيلة مستقلة من قبائل بلباس

تميل في الصيف الى صفوق بوالق في ... وهؤالء يعدون قبيلة قائمة برأسها نظرًا لكثرتها وتوسعها:  منكور-1
 .، وفي الشتاء يصيرون الى بيشدر التابعة للواء السليمانية فيشتون هناك)ن منلرنلي(المواطن المعروفة ب

يمتدون من دربند رانية الى بسوه حتى أطراف ال هيجان، وآانت بسوة للعراق واآلن بيد إيران، والحد اليوم جبل 
.  قضاء راوندوز في بالكمن العراق وفي تصرفه، تابع" جبل وزنه"، فالجانب الذي في جهتنا منه يقال له "قنديل"

 قرية في إدارتها، وصارت معدودة من قطعة الهيجان، وآان انفصالها 15ولما دخلت بسوة في تصرف إيران دخلت 
من أقارب بيروت اغا والجانب اآلخر من الجبل في تصرف " عزيزه سوره"ه ودخلت تحت إمارة 1267في سنة 

ومن القرى العراقية التي دخلت في تصرف ... رحلة الشتاء والصيفإيران، وليس للعراق سابق عالقة به إال عالقة 
 .سلوى: إيران

 .آرده سور

 .بولكا
 .آرده آاوالن

 .شيخان نوك

 ...وهذه القرى آانت في يد قبيلة بيران

وهذه الفرقة اآلن في إيران . وهم منكور الجبل، وإن آوستان هو آوهستان بعينه.  منكور آوستان-أ: ويقيم هؤالء في
وهذه تعود الى منطقة . وتلفظ باشباع الياء فيقال آرميان.  منكور آرمين-ب. سميت بهذا االسم ألن مواطنها جبليةو

يصطافون ضمن " وجاغ"اوجاغ : بيشدر من العراق، وقسم منهم في إيران وطوائفهم سواء في إيران والعراق هي
ان، وفقي حسن في العراق، نصفهم في العراق رئيسهم حمد اغا في إير. األراضي اإليرانية، ورؤساؤها اغوات

 .وأما االغوات فإنهم لم يبقوا على وضعهم القديم بعد أن آانوا متدينين. والباقي في إيران، وال يزال فيهم بعض الماللي
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وهذه أيضًا نصفها في . منهم عبد الرحمن اغا. هم منكور آوستان وهو اسمهم األصلي ورؤساؤهم آثيرون. آاَدْرَويشي
إيران والباقي في العراق وتذهب صيفًا الى نلين منلر التابعة الى صوغوق بوالق، وشتاء تأتي الى بيشدر من ملحقات 

 .السليمانية

 : ومن فروع آادرويشي

 .المزيامرا. أ

 .مرنكته. ب

 .باب رسوا. ج

 .وهؤالء في الحقيقة ليسوا منهم. آلهر. د

 .شنالنا. ه

 .حضراجيا. و

 .اومربل. ز

 .بازرآان: في َنليْن منكوروقراهم 

 .مام هيبه

 .شختان
 .سلوس
 .هنكاوا

 .آْرد نلين

 .شالو
 .آاآش
 .بامر

 .آْرمندار
 .سر بيز

 .آده
 .خره غاالن

 .قاواوا
 .لُوسه
 .ّرنا

 .بدرآوا
 .آُولك

 .سوستان
 .آيَديج

 .سياقول باال: وفي صغوق بوالق قراهم
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 .سياقول زير

 .داغا
 .آوِتر

 .صر مساغلو

 .باآردان
 .جبحسن 

 .زَيْوه
 .خانكه
 .ِلموُنْج

 .بي آنكوين

 .دوله سير

 .خوله بول

 .آفان
 .آميد

 .ُروسيد
 .نانج بوالخ

 .خانون آستي

 .حاجي ماميان

 .ُغوليار
 .بيتاس باال

 .تُوتلُو
 .جوآله رشان

 .الجين
 .بيتاس زير

 .آهنه سيكا

 .قاشقنه

إال أن الحالة تطورت وتقيم في العراق في ويجب أن يكون من آادرويشي . زودي منكور آرمين وهو اسمهم األصلي
ولهذا اخوة من ابناء بايس باشا ترحل صيفًا . وآان رئيسهم بايس باشا واآلن رئيسهم حسن اغا ابن بايس باشا. بيشدر

وهذه الفرقة مشهورة أيضًا بشجاعتها واقدامها وآان رئيسها قبل ستين سنة . الى نلين منلر وتعود شتاءًا الى بيشدر
 ...اغا وهو زعيم شهير، وتقطن هذه في أنحاء أذربيجان، وقسم منها في بتوينحمزة 

 .زَرآه يى: وفروعها
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 .خضر مامه سا

 .يوسف آاسكي

 .اجي مامي

 .آوخُوارده: وقراهم

 .بيقوس
 .خره جوندره

يل وفي يقيمون شتاء في ال هيجان من مضانات صفوق بوالق في أنحائها الشرقية أي فيما وراء جبل قند:  مامشى-2
واآلن جميعهم في إيران، فكان للتضييق أثره . بعض السنين يميلون الى لواء السليمانية الى بيشدر، وبتوين وآويسنجق

 ...ورئيسهم اآلن في إيران الحاج قرني باشا ويقيم في مقاطعة بسوه. في بقائهم هناك

 .وهم تبعة العراق. آرمين: ويقيم هؤالء في

ومنهم في التون آوبري وأصلهم من آرمين، واآلن هم آستان ورئيسهم " زرزا"هم قبيلة تبعة إيران وتساآن. آستان
 .حمزة آغايى: وفروعهم. حمزة اغا

 .مَربُو آر

 .مربا بَكره

 .فقي وتمانه

 .جماله
 .آاسوري
 .جوخور
 .بيلَونْد
 .دمبُور
 .آراودله
 .به يي

 .سنكان: وقراهم

 ".ميرادا"أمير آباد 

 .نلي وان

 .شاوانه

 .اشهآرد آ

 .بيزآوا
 .آرك اوا
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 .آل اوا

 .قروش اوا

 .نرزيوا
 .بوش آوا

 .آاني سورك

 .خرشت
 .بيم ُزرتا

 .هيهه
 .بيتريان

 .شيوه سماك

 .دراوا
 .زما

وهؤالء آانت لهم الوقائع المعروفة، ورئيسهم أيام الفريق درويش باشا يسمى بيروت اغا، وآان عم أبيه إبراهيم 
أربع سنوات أو خمس سنوات، وبعدها انتزع منها الحكم اسميًا، وبقيت متسلطة سلطان قد ضبط سلدوز وحكمها لمدة 

 ...على تلك األنحاء، ولها النفوذ الكبير في إيران

  

وهذه قبيلة آبيرة ومهمة من قبائل بلباس رئيسها في إيران محمد أمين اغا، وال يزال قسم منها في :  بيران-3
وفي بيتوين . وفي الصيف يميلون الى الهيجان. وغ، وأربل وماوا الهاآويسنجق، وفي أراضي بيتوين، وفي قره ج

وهذه القبيلة آان لها رئيس يسمى قرني اغا، وله جد بهذا االسم، ذآر " حمه اغا"رئيسها سوار اغا ابن محمد اغا 
 ...ولهم وقائع مشهورة... الفريق درويش باشا انه تجاوز على بلد خوي فضبطه

 .آردي، وآآو، وهذا غير صحيحوعد بعضهم من فروعها 

 .آان رئيسهم رستم اغا. مورك: وإنما فروعهم

 ".رض"ويدعون االنتساب الى ابي بكر الصديق . برجم

 .احمد آلكه

 .ُهوَله ِملَه

 .حسن آغايي

 .مخانه
 .ومنهم من يعدهم فرقة برأسها ورئيسها آوخه موسى". فقي خليا"فقي خاليا . سه بريمه

 .وسطا بيرا
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 .ييوا
 .ن سماهرز

 .هون هل آرينا

 .وهذه آلها بينها العرافون وصاحب سياحتنامهء حدود

 .آلكين: ومن مواطنهم في الهيجان القرى التالية

 .زرآه
 .قالت

 .قرني اغا

 .آرده سور

 .خانه
 .آهنه الهجان

 .ترآسرو
 .دالوان

 .درمكه دريقه

 .ديلزه
 .باديناوا

تشتي في بتوين، وتصيف في أنحاء ... واآلن هي قائمة بنفسها. انوهذه القبيلة نابعة للعراق، وتعد من بير:  سن-4
 .سردشت وما يجاورها مثل نلين، وفقيه عيسى، ودشت وزنه

وهذه من القبائل الكبيرة من بلباس، وهي من أهم قبائل بتوين تقيم بها صيفًا وشتاءًا، وال ترحل الى إيران :  رمك -5
ويعدها ... مواشيهم الى أنحاء الهيجان باالعتماد الى بعض وآالئهمولكنهم في موسم الصيف يبعثون برعاتهم و

 .ورئيسها آاآه أمين اغا. بعضهم فرعًا من قبيلة بيران واألآثر على أنها قبيلة قائمة برأسها من بلباس

 .رمك فقيه ويسي: ويتفرعون الى

 .رمك فقيه عبد اهللا اغا

واب في صحة التلفظ وتعد من رمك، وآخرون يعتبرونها فرقة ومنهم من ينطق بها هومزيار وهو الص:  هولمزيار-6
 ...وهم متفرقون. ومنهم من يسكن قرشاغلو. رئيسها أحمد ابن حاجي اسماعيل. مستقلة والصحيح انها من رمك

والحاصل ال نرى تشعبًا في قبيلة آما في قبيلة بلباس، فإنها عظمت وآانت لها المكانة في العراق من عصور عديدة، 
الت اآلن بعض فروعها المنزلة الكبيرة، وصارت تعد قبائل ال قبيلة واحدة، وتاريخها حافل بالوقائع، ومعروفة ون

وتوسع نفوذها في العراق وإيران، وإن البابان صارت السبب في تدافعها وتفرقها، آما أن الدولة ... بالفقه والدين
واه أآثر ما قام به محمد باشا الراوندوزي من وقائع حربية العثمانية آانت تخشى من غوائلها، فساعدت على ذلك، وق

 .معهم
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وهذه القبائل من قبائل الحدود، وال يصح اهمالها أو التهاون بها آما أدى قديمًا الى انتزاع قطع من المملكة العراقية، 
وعلى ... عف بمكانةوالحكومات القديمة آانت تتحاشى من حدوث الغوائل واألجانب بالمرصاد، والعثمانيون من الض

 .آل لم تنقطع هذه الغوائل

وتحتاج إدارة الحدود الى حكمة إال أننا نراها أآثريًا إدارة خرقاء، وسياسة على عكس ما يؤمل، ولم تتحرك بصورة 
معقولة من جراء الجهل باألوضاع مراعاة للوضع الراهن وأن ال تمس حقوق الجوار، أو ما يسمى بالسالمة الدولية 

فالسكوت والمداراة قد تجاوزا الحدود، وطمع الجار، وصار بين حين ... ى إلى فصل أجزاء المملكة وأضر بهاولو أد
 .وآخر يتخذ الوسائل لربح قسم

ومن . وهذه القبيلة من أعظم قبائل العراق في لواء أربل وفي لواء السليمانية إال أنها في السليمانية اليوم قليلة جدًا
 .رئيسهم ياره أحمد بن سبحان. قايناجه: مانيةقراها في لواء السلي

 .مشتكان
 .قولخورد

 .والباقون في أنحاء رانية

وإنما لكل طائفة أو فرع من فروعها أو قسم من أقسامها في . والملحوظ أن هذه القبائل من بلباس ليس لها رئيس عام
 اليوم ومن أمد أدت الى التزام هذه الحالة في ولعل في هذه أيضًا ما يعين ان السياسة في الحدود. إيران والعراق رئيس

 ...القبيلة بحيث ال يعرف الفرع سوى نفسه

 .خوشناو: ويجاور هذه القبيلة

 .بيشدر
 .قبائل هاورامان

 .قبائل الجاف

 .وقبائل أخرى آثيرة

2 

 قبيلة آردى

... عروف انها من بلباس، أو تعد منهاهذه قبيلة آبيرة جدًا، وعلى ما حكى لي رئيسها جميل اغا انها قبيلة مستقلة بل الم
عشيرة الكردية بفتح الكاف، وهم آثيرون، واهل اقدام وشجاعة، ونشأ فيهم علماء : "قال في عنوان المجد للحيدري

ولعل بعد االتصال ساق الى ... اه وآلهم سكان قرى، وليس فيهم متجولون، وال من يرحل من مكان الى مكان". أعالم
قال رئيسهم وأصلها خالدي، ولم يزد على ذلك إال . تتصل ونور الديني في جد واحد، فهم وبيشدر أخوةهذا القول بأنها 

أنه من المعلوم تاريخيًا ان بلباس من خالدي، وآذا بابان، ونور الديني على ما نقله آثيرون ولعله يقصد أن هذه القبيلة 
 قرية، والرؤساء في قرية بحرآه من لواء اربل، 80نحو وقراهم تبلغ . ال تتدخل بها بلباس وهذا صحيح ال ريب فيه

 أخرى في آويسنجق، ورئيس الكل جميل اغا 15 قرية تابعة قضاء راوندوز، و15تابعون ناحية المرآز ومنها نحو 
وهذا . ابن آاآل اغا ابن شيخ محمد اغا ابن عباس اغا ابن حسن اغا ابن مولود اغا ابن عباس اغا ابن ميرزين الدين

 ...، وآلهم أوالد نور الدين الذي ينتسبون اليه"نور الديني"خير ابن اخي ميراودل البيشدري، فهم يتصلون باأل

 : وفروعهم

 .زيد بكي
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 .هناري
آل شيخ محمد : وفروعهم. وهم الرؤساء. رئيسهم محمد بك ويقيمون في آولك، وشاوس ميرزين الديني. ميره بكي

 . مامند اغا ابن شيخ محمدرئيسهم" قرية في آويسنجق"اشكف سقه 

 .وأخوه مجيد اغا. رئيسهم جميل اغا ابن آاآل اغا. آل آاآل اغا

 .ومن رؤسائهم ميران بكي وعلي خورشيد

 .بحرآه أو بهرآه": المرآز"وقراهم التابعة لناحية أربل 

 .بوالغ
 .َشَوْك

 .مال عمر

 .َزمَرمي
 .بيررش

 .آَس َنزان

 .شره بُور

 .آس نزان األخرى

 .يآاني آر

 .بيُووآا
 .شاوه س

 .بيكُوت
 .بيرزي
 .آًرْك

 .آرد جوتيار

 .شيخ َاشَره، أو شيخ آشيل

 .آلكان
 .قله مورِتك

 .شوزار
 .جج نيكا

 .جج نيكا افندي

 .آْرَد عَرْق

 .آشوآان
 .آرده جال
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 .آَرَانْه
 .سه بيران صغير

 .سه بيران آبير

 .قله آه

 .خرابه دراْو

 .آزه ده شه

 .َقلة جوغا

 .جديده
 .هطوبزاو
 .جاروك

 .جاروك أخرى

 .آلك
 .شيوه رش

 .تعني الخزف حيث آان يعمل هناك. آوره آوِسك

 .آاينج

 .سيدان
 .َبْرد حُوشتر

 .قفار
 .مموندان
 .شاخوره
 .آرد آاآل

ومن آردي آثيرون في آويسنجق ورؤساؤهم مامند اغا ابن شيخ محمد اغا، وأحمد بن مولود اغا، وخضر بن 
 . قرية16مهء حدود قراهم وعد في سياحتنا. مصطفى اغا

 ".اشكو سقه"اشكف سقه : وقراهم اليوم

 .باقلين
 .آليان

 .آرآينه
 .ديكله
 .آخوره
 .َبلْوار

 .رسول بسكول
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 .حاجي أُوسو

 .َيلكه َرش

 .آاني آوا

 .دربند
 .بيناوي
 .هناره

 .ومن آردي في راوندوز رئيسهم مجيد اغا ابن آاآل اغا في قرية ديره حرير

 .ديره حرير

 .نيسروآا
 .شيخان
 .هَرشم
 .برِبيان

 .طوبزاوه
 .درسك
 .بربيتال
 .دربند

 .ميراخور
 .سرسور
 .سورش
 .آاوالى
 ".ولد فيها صالح الدين األيوبي ونشأ منها"ديوين 

 .ومن آردي جماعة يقيمون في مالطية وشمدينان في الجمهورية الترآية

" آردي باال" أنهم جاؤوا ونور الديني من محل يسمى قال الرئيس جميل اغا. وال عبرة لما يقال من أنهم من شمر. هذا
ومنهم الرؤساء في قرية ... وآان رئيسها في لواء أربل قرني اغا، ثم خلفه شيخ محمد اغا، واآلن أحمد اغا. فوق عقره

 .بحرآة، ومنهم نحو ألفي بيت في قضاء مخمور

 .زراري خوشناو ديزه يي في أربل وآويسنجق وراوندوز: ويجاورهم

 رجي سو

3 

 قبيلة آآو

، انفصلت منها من أمد بعيد بعضهم يعدها قبيلة قائمة برأسها، وهو "بلباس"المنقول أن هذه القبيلة أصلها من 
الصواب، فقد جاء ذآرها في الشرفنامة على أنها قبيلة منفردة عن غيرها وذآر صاحب سياحتنامهء حدود انها تحتوي 

وهؤالء في قضاء رانية من لواء أربل ومنهم من يقيم في . ة آالف من الذآور قرية، وبين أن نفوسها تبلغ ست43على 
قرب بيشدر ورئيسها غفور خان ابن عم األستاذ صديق مظهر، ومواطنهم بالقرب من جبل قنديل، " ناودشت"

 ".ناودشت"ويعرفون بهذا االسم 
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 :ومن فرقهم

 قرية والرئيس يقيم في قرية 30شت وقراهم هناك نحو رئيسهم آابني اغا ابن بالو اغا يقيم في ناود.  منده مرا-1
 ...دآوما، ويجاورهم نور الديني، ومنكور

م واآلن ابه إبراهيم اغا هو الرئيس وبينهم وبين رؤساء 1931وهذا توفي سنة . رئيسهم مامند اغا.  باش أغايي-2
.  في قرية آرم آندال، وقراهم آثيرةمامش وبيران صهرية، ومن رؤسائهم بهلول اغا في شمال بتوين وهم قرب رانية

 .وليس بصواب" ناودشت"ومنهم من يعد الموطن اسمًا لمن يقطنه وهو . وهم على حدود إيران. ويجاورهم بيران

 .رزي آري تقطن في عقرة في ناحية العشائر السبعة: ومن فروعهم

 .جرك ومحك

 .بردر
قال وأصح .  الشرفنامة ان أمراء آآو من الكورانيينوال مجال لذآر جميع فروعهم وتعداد قراهم لكثرتها، وفي

 .الروايات أنهم من الحسنوية

4 

 خوشناو

والرؤساء . قبيلة آبيرة جدًا، وتسكن قسمًا في قضاء رانية، وقسمًا في آويسنجق، ومنهم من يقطن في أنحاء شقالوة
 رعايا ويقال لهم آرمانج وهو اسمهم جاؤوا من سننذج، وحلوا في هذه المواطن، والباقون متوطنون قديمًا ويعدون

وأما الرؤساء فيقولون انهم من ذرية ... والمشايخ منسوبون الى جدهم األآبر الشيخ سليمان... القديم المعروفون به
ويقولون ان جدهم . خالد بن الوليد، وأنهم توزعوا قبيلة خوشناو فصار آل منها يسمى باسم الرئيس الذي تولى زعامته

عشيرة آثيرة، أهل شجاعة : "وجاء عنهم في عنوان المجد. ويجاورهم بلباس، وآآو، وسورجي... ه تفرعواانبيز، ومن
وإقدام، قتل النفس عندهم بمنزلة شرب الماء، ولم يزل القتال بينهم، ونشأ منهم علماء فحول منهم النحرير محمد 

 .الخطي

المعروف أنه هو الذي أفتى آورباشا الراوندوزي بقتل آان عالمًا في تلك األنحاء، و" الختي"ومحمد الخطي صوابه 
حواش علي : ومحمد الختي له مؤلفات. اليزيدية، ولهذا ابن اسمه عبد الحكيم، وهو والد األستاذ خورشيد الحاآم سابقًا

 .البيضاوي

 .حاشية على جمع الجوامع

 .حاشية على تحفة ابن حجر

وختي قرية من قرى شقالوة عرف باالنتساب اليها هذا العالم . ود باشاآتبها برغبة الوالي دا. رسالة في علم الكالم
 ...تخرج علي عبد الرحمن الروز بهاني، وذآره الحيدري في عنوان المجد

 ...منهم من ينسب الى الطريقة القادرية ومنهم الى الطريقة النقشبندية وهذه األخيرة هي الغالبة فيهم

بيت "في رانية في قرية . رئيسهم رشيد بك ابن احمد بك. يدعون أن جدهم آنكور، و"ظهر الوادي"بشْت آلي : وفرقهم
 ".واته

 .بيت واته": تابع قضاء رانية"ومن قراهم 
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 .وإليها ينسب العالم المشهور مال عيسى الهرتلي. هرتل

 .زيوه
 .هرمك
 .َوَره
 .نواوه

 .شكارته
 .نيوا

 .سرُدول
 .مال احمد أمين البيت واتي آان عالمًا من أآابر مدرسي اربلوالى هذه القرية ينسب الحاج . آونه فلوسه

 ".آيشكا"ويقال . جيشكا

 .سارتكا
 .جيوه عليا وسفلى

وهذا . ويدعون أن جدهم انبيز، بل يعدونه جد الكل رئيسهم خضر بك ابن احمد بك وصالح بك خوران. مير يوسفي
 .ليسان التابعة لكويسنجقيقيمون في با. توفي، اآلن نافذ بك ابن صالح بك هو الرئيس

وهذه يفصل وسطها نهر صغير، فيجعل قسمًا تابعًا الى مير محملي، والقسم اآلخر . باليسان": آويسنجق"وقراهم في 
 .الى مير يوسفي

 .أو بيراوه. بيالوا

 .شيخ وسان

 .شيره

 .دراش
 .خوران
 .طوبزاده
 .علياوه
 .سكتان

خوة رشيد بك ابن مصطفى بك واآلن صديق بن قادر بك في رئيسهم قادر بك وأ. جدهم محمل. مير محملي) 3
 .شقالوة

 .مقام الرئيس. شقالوة" بلواء أربل: "قراهم

 .سبيكله
 .إيران
 .توتمه
 .ختي

 ...قلعة سنج عليا وسفلى، وينطق بها قال سنج
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 .زيارت
 .دربند
 .سالوك
 .بيروآان
 .فريز

 .سيساوه
 .آاواني
 .حجران
 .تاو سكا

 .وقرى أخرى

 من أآبر القبائل، ولها المكانة المعروفة في أربل، ورجال هذه القبيلة موصوفون بالعقل والحكمة، وحسن إن خوشناو
وما ذلك إال لتوسع القبيلة بحيث عد آل فرع من . اإلدارة لقبيلتهم بفروعها، وليس لهم رئيس عام نافذ القول على الكل

 .فروعها من أآبر القبائل

مان بك آان في أيام محمد باشا الراوندوزي، وينقلون أنه قتله وترك ابنًا اسمه محمود بك وإن من أجداد هذه القبيلة عث
مال للدولة العثمانية ومناصرتها لما رأى والده من آور باشا المذآور ومن ذلك الحين بقيت قبيلته مخلصة للدولة 

 ...العثمانية حتى آخر أيامها

 .ل المهمة في لواء أربل، وال يحصى القول فيها فاآتفى بما ذآروآل ما يقال عن هذه القبيلة أنها من القبائ

هؤالء ال يتجولون صيفًا وال شتاء، وإنما هم متوطنون من القديم في قراهم وإن آآو معهم : "قال في سياحتنامهء حدود
 الى آخر وهم يكونون آثرة، وقراهم معلومة وال يتجاوزون مراعي هواره، ولم يكونوا آبلباس في تجول من مكان

اه وال يزالون معروفين بالديانة، وبالكسب الحالل من طريقه، وأهل ثروة، وفي غالب ..."وهم أهل عرض، ومطيعون
 ...وغالب ما يزرعون التبغ، وإال فال يفترقون عن سائر الكرد... قراهم مدارس دينية

5 

 قبيلة هرآى

ران، ولكن آثرتها في غير العراق واشتهرت بالشجاعة، وال هذه القبيلة من القبائل الكردية المعروفة في أربل، وفي إي
وفي العراق تسكن ميرا خور، . شك أن ذلك ناشئ من تجوالتها وتنقلها ولالتصال أثره وتأثيره، فهي من القبائل الرحل

 ...، وتتكون من قرى تبلغ عشرين قرية"َدشتْه َبيْل"ودربند سيد في رواندوز، وفي إيران يقيمون في مقاطعة 

 .رئيسهم سيده خان ابن حاجي اغا. ماندان: وهذه فرقهم

 .رئيسهم محمد أمين بن درويش اغا. سيدان

 .رئيسهم فتاح اغا ابن صادق اغا". سرهاتى"وينطق بها . سراتى

. بنه جي .يسكنون في قرية بستون في العراق، ومنهم في ترآية

 .آاينسبي: وهذه أشهر قراهم

 .قرية مال عيسى
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 .شبوه بيرون

 .ترسا بالغ

 .سه آانيان

 .آُرده آُور

 .سنكره
 .سياوان
 .رزآُونده
 .آالس" بتفخيم الالم"لُولكان 

 
، وفي الشتاء تميل الى ميراخور في قضاء رواندوز ويجاورها "دشته بيل"إن هذه القبيلة تذهب صيفًا إلى إيران الى 

 بيل وآالس، وسيدان في مقاطعة مرآور، عشيرة سورجي، ومنهم من يقيم في إيران مستمرًا، فإن سراتي في دشته
وماندان في مقاطعة تَرآَوه ر، وإن طه اغا ابن طاهر من سراتي يقيم في إيران وآذا محمد حسين بن آريم من سيدان، 
ورشيد بك ابن حاجي اغا من ماندان، ورؤساؤهم آثيرون نظرًا لكثرة فرقهم وقراهم، ومهمتهم تربية األغنام 

 ...والزراعة

 .ودري من زرزا". شكاك"أو " شقاق: "مندان يجاورها:  فرقهم في إيرانويجاور

 .سراتي يقرب منها زرزا، ومامش

 .سيدان تتصل بالجمهورية الترآية ومنداني وسراتي من هرآي

ومنهم في ترآية، ... بنه جي تقيم بجانب عشيرة ريكاني في العراق وشمدينان في ترآية وبنه جي يراد بها المقيمون
أيضًا ومنهم منتشرون " أرآية"، وينسبون اليها في أصل القبيلة، ويقال "هرآاك"لعراق، ومن قراهم في العراق وفي ا

 ...والقول بأنهم من شمر ليس له أصل يعول عليه. في لواء ديالى، ويعرفون باألرآية

في العراق وإيران، ولها مكانتها .  بيت1000 بيت، وفي العراق نحو 2000 بيت وفي إيران 2000والرحل منهم 
 ...وتتردد بين المملكتين، فهي من عشائر الحدود

رأيت فتاح اغا رئيس فرقة سراتي فعلمت منه عن هذه القبيلة ما تمكنت من تدوينه، وهو نشيط يفهم ما يطلب منه، وال 
 ... يتردد في االجابة، أو يضطرب في االفادة، فشكرته على ما تلطف ببيانه

غنام ومنتوجاتها آالجبن والدهن والصوف، فإنه يكون مجموعة آبيرة، وآذا يتعاطون الزراعة، وغالب ربحهم بيع األ
أما الرحل فيغلب عليهم تربية الغنم، فينتفعون منها من طريق الرعي، والتجول في المواطن . وهم أهل القرى منهم

القبائل "الموما إليه أنهم في األصل من الخصبة وتكاد تكون حياتهم مطردة، وعلى وتيرة واحدة، وقد أآد لي رئيسهم 
 ..وال عبرة باألقوال األخرى وإن فتاح اغا له ابن أخ غاب عني اسمه. ، فهم من فروعهم"الملية

 .  ذات اقدام-وهي آثيرة-عشيرة الهرآى : "وقال في عنوان المجد". سياحتنامهء حدود"وجاء ذآر هذه القبيلة في 

6 

 عشيرة سورجى
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والرؤساء يدعون أنهم . القبائل المهمة جدًا، قسم آبير منها في إيران، واآلخر في العراق في رواندوزهذه القبيلة من 
وقسم آبير منهم في عقرة، وهؤالء من قبائل . ويجاورهم في رواندوز عشيرة هرآى". رض"من ذرية الصديق 

 "...سورجي"سوران إال أنها استقلت بتسميتها 

وعد في تقرير درويش باشا من فرقهم ."السورجية آثيرة جدًا، ونشأ منها علماء أعالمعشيرة : "قال في عنوان المجد
وإن " مام سيد"، و "مام ساآبان"، و "مام آردان"ومنهم في عقرة، وعد من فرقهم هناك . باب عمر"أو " باومر"

ن التي يسكنونها، ولم تكن التقرير المذآور عد سورجي سوران في لواء اربل، وسورجي بادينان من عقرة تبعًا لألماآ
 .لتعرف باألصل

7 

 قبيلة هروتى

وهذه القبيلة تسكن في رواندوز، وورد ذآرها بين قبائل القضاء في سياحتنامهء حدود إال أنه لم يتوسع في البيان 
 ...عنها

 ابو بكر ومنها العالم مال. ساردآا".االشكفتي"اشتهر باالنتساب اليها العالم المعروف ب. اشكفته: ومن قراها
 .وهو معروف بمؤلفاته. الساردوآي

 .هروته آَو

 .شاْرسينا
 .بيناوي
 ...ولم يتبين لنا أصلها من رجالها العارفين، فنكتفي بهذا، ولعل األيام تكشف عنها أآثر. هذا

8 

 عشيرة بالك

 40ة رايت، وهم نحو وهذه التسمية جاءت من المنطقة التي يسكنونها، فعرفوا بها، وهي ممتدة من رواندوز الى ناحي
 .واآلن بالك ناحية. قرية في حدود العجم، ويعدون تابعين ناحية آاللة

، "بالكان"وقد ورد ذآرهم في مسالك األبصار، وهو من أقدم المراجع في تعيين انهم ينسبون في األصل الى قرية 
 ...وآانوا في قلة وقد انضموا الى قبيلة زراري المقيمة في تلك األنحاء

 :هموفرق

ومال شرفي تنسب الى مال شرف وآان خليفة الشيخ محمد بالك صاحب الطريقة . هي فرقة الرؤساء.  مال شرفي-1
رئيسهم الشيخ . ووالش: ومن قراهم. وآانت منتشرة في تلك األنحاء فتغلبت عليها الطريقة النقشبندية. السهرورية

 ...م وهي محل اقامته1938محمد اغا ووالش صار نائبًا سنة 

 .أصل موطن مال شرفي. ميرآه

 .آُروني
 .ماآوسه
 .قسرى
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 .ويقيمون في قرية دربند، وفي رايت وقرية ورده، وديل زه. رئيسهم علي اغا.  شيوه زوري-2

 .َممي َخلْه: ومن قراهم

 .رايت
 .آالنه

 ".ية الفوقانيةالقر"آونده زوري 

 .شوره
 .دوله بون

 .ناوندا
 .دربند

: وقد مر بنا ذآر عالقتهم بالبلباس وقال في عنوان المجد.  قرية60الى آخر ما هنالك من قرى آثيرة تبلغ نحو 
 ومن هذه..." عشيرة البالكية، آثيرة، ونشأ منها علماء أعالم صلحاء، منهم شيخي العالمة الفهامة الولي أحمد الكاللي"

العشيرة احمد بن ادم وله تآليف عديدة ومنهم من يسكن في إيران وبين درويش باشا في تقريره أنهم آانوا يسكنون في 
وهذه القبيلة قديمة وفي  .من قرى عشيرة سكر أو سكري، وهم جميعهم من قبيلة بالك" ماشكان"و " زوآه"قرى 

 .ب للمراعي الصيفية قرية، وبين ان بعضهم يذه44سياحتنامهء حدود ذآر قراها 

9 

 عشيرة بالكى

يقال ان هذه العشيرة آانت مع عشيرة بالك أوالد عم ولم يتعين لنا وجه االتصال وإن آانت القربى أآيدة وإن عشيرة 
بالكي عشيرة آبيرة، وموطنها األصلي آان بقرب مالطية ممتدة الى لواء بوتان في الجمهورية الترآية، وبناء على 

. أي مضيق علي بك هناك" آلي علي بك"ل قسم منهم وجاء الى انحاء رواندوز وسكن في أطراف وقوع نزاع ارتح
وإذا آان أصل بالك قديم آما مر فال . يرحل أصحاب المواشي منهم صيفًا الى المراعي العائدة لهم في الجبال اإليرانية

 .نةشك إن هؤالء مثلهم في القدم، وفي سكنى العراق، والنجار، والصلة متعي

 .سرآلي: ومن قراهم

 .موطن الرئيس مال يوسف وهو رئيس الكل. هوديان

 .بادليان
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رئيسهم آوخه عباس وفي هذه القرية أربع أسرات ماالموس، وماالباس، مام السه، وماالجياووك والي هذه . سريشمه
 . دربندوك.األسرة األخيرة ينتسب األستاذ الفاضل معروف جياووك

 
 .بالكي بارزان

 .نبالكيا
 .دياوزه

في أربل . في أربل داره بند. في أربل داره تو. برحشتُر: وهناك أقسام متفرقة في أنحاء أخرى وقرى عديدة منها
... وأصل هذه القبيلة من بلباس آما مر ذآر ذلك سابقًا نقًال من الشرفنامة، وأقدم من ذلك ما جاء في مسالك األبصار

هذه القبيلة مستقلة بنفسها وليس لها عالقة بالبلباس آما استقيت المعلومات وقد ذآر لي األستاذ معروف جياووك إن 
 .الحاضرة عن هذه القبيلة منه

10 

 عشيرة آرد

وعرفوا بهذا االسم، وصاروا آأنهم عشيرة . ، سكنت أطراف آويسنجق"اسماعيل عزيري"أصل هذه العشيرة من 
 "...قبائل ايل غواره" اسماعيل عزيري القول عند ذآر وقد أوضحنا عن". لواء السليمانية"وأصلهم في . مستقلة

11 

 عشيرة الخيالنية

وهم . رئيسهم أسعد اغا وقد ورد ذآرهم في سياحتنامهء حدود. ويقيمون في لواء اربل في باتاس. يدعون أنهم سادة
 .وبينهم من هو منتشر في ألوية أخرى ولكن بقلة. رحل

12 

 ديزه يى

ويقال أصلها دزدطي فتحرفت " دزدي"، وعرفت في التاريخ ب"ديزه يى"ة إمارة وتلفظ وهذه في الحقيق و قبائلها 
منها، وليس بصواب، وإنما هو نبز ال يعلق عليه آبير أهمية، وهي من االمارات المهمة في لواء اربل، وأصلها من 

 الخيام، وفي أيام تقي الدين أو أراض معروفة بهذا االسم في إيران آما هو محفوظ القبيلة، وآانت تسكن" دزه"قرية 
ثم " قوش تبه"القرية التابعة ناحية " آردَمال"سكنوا أوًال ". باشا"باشا صارت لهم المكانة، وحصل رئيسهم على لقب 

 ".قرني اغا"توسعوا الى قوش تبه نفسها، وأقاموا فيها، وآانوا قد جاؤوا من آستان، ورؤساؤهم من قبيلة 

وبين . نتها المعلومة بين امارات اربل، وقبائلها الكثيرة تشتغل بالزراعة وتربية المواشيومنهم تكونت إمارة لها مكا
 .وقد اآتسبت هذه القبيلة سعة آبيرة وتسكن بين الزابين. لغتهم ولغة السليمانية بعض الفروق وإن لغتهم لغة سوران

 .منهم في قضاء مخمور. حسن اغايى: وتفرعت إمارتهم الى الفروع التالية

 .رئيسهم خضر بك. احمد باشا من آل حسين اغا

 .رئيسهم حسين مله". بايس"بايز اغا 
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 .رئيسهم معروف اغا. فارس اغا:  محمود اغايى-2

 .رئيسهم علي اغا. آاآه خان

) 3 .رئيسهم محمود بابه بن عمر قادر اغا. مام زين الديني

 .رئيسهم الحاج عثمان بن حمد آامله. إبراهيم اغايى) 4

جعل ... آانت قبيلة طيء هي صاحبة الكلمة في لواء اربل إال أن قوة هذه اإلمارة وانضمام قبائل عديدة اليهاو. هذا
سلطتها تمتد الى األطراف، وال زالت في تقدم حتى زاحمت قبيلة طيء، فأزاحتها، وتسلطت على مواطنها، ومن ثم 

 ...قويت وصارت تعد اليوم من أآبر قبائل اللواء وأمنعها

هي آثيرة جدًا، ذات اقدام، ولهم المخالطة التامة مع طيء، يتكلمون بالعربية، ال يفرقهم السامع : " في عنوان المجدقال
وهذه اإلمارة تسمت باسم رؤساؤها، وهم لم يكونوا من الكثرة بحيث تكون القبيلة متصلة بهم، . من طيء، لسانًا وهيئة

وليس لها عالقة بالرؤساء، وإنما هي رياسة مجردة أو إمارة، وإال ... طتهموإنما القبائل الموجودة تابعة لهم، وتحت سل
 ...فكل واحدة تمت الى أصلها، فال جامعة بينها وبين ديزه يى إال جامعة المكان

 .قوش تبه الكبيرة: وهذه قرى قوش تبه وأغلبها تابع لرؤساء ديزه يى

 .قوش تبه الصغيرة

 .برايم لك

 .آوُسَكه
 .بلنكه نادر

 .رغُوزارمي
 .بير داود

 .دوسره فتاح

 .دوسره جبار

 .سوربش آاآا اهللا

 .سوربش خضر

 .سوربش حويز

 .سوريجه
 .ُدوغان

 .آرد عازبان

 .علياوه
 .هيالوه
 .آوَدلُوك
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 .آسنزان
 .مناره
 .باقرطه

 .تربه سبيان

 .دوآر آان

 .دوآله
 .قورشا قلو

 .قاضيخانه
 .باش تبه

 .آرده شينه

 .ي مجيدآرد النكال

 .آرد النكالي سعيد

 .شيخان
 .مخشومه
 .ملحوالي

 .خسرو وتسمى برآاني

 .أوجر مامكه

 .تاتاراوه
 .دوله سزه

 .بيره عاربان

 .قولتبه رشيد

 .قولتبه يابه

 .سه بيران

 .جيله بشه

 .باالني
 .آرزور

 .برايم اودالن
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 .مورتكه الكبيرة

 .مورتكه الصغيرة

 .قره جناغه

 .آالجه الكبيرة

 .آرديش
 .مزه بكه

 ".بونجينه"بونكينه 

 .سرمزره
 .دوشيوان

 .ميره آاني الكبيرة

 .لورآه
 .آاني بزره

 .يوريجه
 .ايلنجاغ

 .همزه آور

 .دوله بكره

 .سيناله
 .امراوه

 .آردسور
 .آزيانه
 .قشقه

 .قورخور
 .بلكانه

 .سيقو جان

 .صاري جم الكبيرة

 .صاري جم الصغيرة

 .طوبزاوه
 .آره شيخان

 .اومره سور

 .ي الصغيرةميره آان
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 .شيراوه
 .صوفي بيرايم

 .حسن مطرب

 .بستانه الكبيرة

 .بستانه الصغيرة

 .بيره جينه

 .النجه الصغيرة

 .ميرزا اغا

 .آومه آرو

 .آردمك

 
 .، أو هي من ممتلكات بعض المالآين في أربل"اللك"، و "سورجي"وهذه القرى منها ما يعود الى عشيرة 

 .النعاله آوجي: ومن قرى ديزه يى في مخمور

 .ديمه آار

 .جالتوك

 قبائل ديزه يى

وهذه القبيلة :  سيان-1: وهذه أشهر القبائل المعروفة. هذه القبائل تجمعها الرياسة العامة، أو اإلمارة لرؤساء ديزه يى
... وفروعها آثيرة آما أن قراها عديدة. رئيسهم علي اغا ابن اسماعيل اغا. تسكن آرده سور أصلها من قبائل بشتكوه

وال يكاد يفرق بين هذه القبائل أو الفروع، وارجاعها الى .  داخلتها بعض العشائر، فتكونت من اختالط الطوائفبل
 .وهذه منتشرة في قوش تبه، وفي ديبه جه التابعة لمخمور. أصولها، وبعضها ال تزال تسميته تنطق بأصله

 : وفرقهم. َوتْك: وهذه أشهر فروعها

 .رسول أغايى. أ

 . دينيحاجي تاج. ب

 .بَري روته. ج

 .سالم مي. د

. ه آرباريك
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 ".ثقيل السمع"أسدي آري . و

 .سوره مو. أ: ومن فروعها. وأصلها في عقرة، ويأتي الكالم عليها في حينها. شمزيني

 .آاجي. ب

 .بيره سني. ج

 ...وفرق أخرى

 .دم سوري

:  مامه سيني-2 .فقيه اسماعيلي: يقيمون في سرآران وفروعهم. رئيسهم إبراهيم احمد اغا

. بامند .مصطفى زاير اغا

 ...وهم في آندال. أو آلي آوتكي رئيسهم اسماعيل اغا ابن حسن اغا:  آلي آوجي-3

قامش "يسكنون آامش تبه . أو فقي ملجي رئيسهم عمر اغا ابن رضا وآوخه آريم ابن آوخه رضا:  فقي ملكي-4
 "...تبه

 ".تابع لواء الموصل. "في دارا خورمارئيسهم طاهر بن آوخه سليم :  شيرواني مزن-5

 ...وهم في قرية يدي قزلر. رئيسهم خضر احمد:  مرزان-6

 ".بلكه سري: " بوآه سري-7

 .ومنهم قالني:  ممان-8

 ".آوردوان: " آودوان-9

 .وهؤالء في عُوينه:  آاآه سيني-10

 .اسماعيل ملحم في شمامك:  ممُوند-11

 .يقيمون في ِآْرد آراْي:  سنجاوي-12

 . ُروز بياني-13

 .في مواطن متفرقة:  عمر بل-14

 ".آارش" آارشي -15

 . َلك-16

 . نانه آلي-17
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 ".آرُوْر" آروار -18

 . بامن-19

 . بيله بابي-20

 .في تندوره:  آوران-21

يسكنون في جيغلوك، . رئيسهم صادق من قرية هرموطة، آانوا نصارى فأسلموا قبل بضعة أظهر:  بنديان-22
 .وخضر ججه

 ...وهؤالء من بلباس": بنتوله" آنتُوله -23

 . رزي آري-24

 .وأصلهم من بلباس. في قور شاغلو، واآلن متفرقون:  هولمزيار-25

 .قد مر ذآرهم:  آاللي-26

 . سال َممي-27

 .في سوريش:  آّراني-28

 .في شيراوه:  مع بايزه-29

، ولكن هذه القبائل "ديزه يي" أآثرها ال عالقة لها بومن هذه القائمة يعرف تداخل القبائل، واختالطها، وآلها أو
 ...وهي خليط قبائل عديدة... تجمعت منذ أمد بعيد جدًا وتولى أمراء ديزه يي رياستها العامة

13 

 قبيلة زراري

وهم آرد تابعون لناحية باتاس ... يدعون أنهم في األصل من العرب من بني ضرار الصحابي المعروف بأخي خولة
رئيسهم أسعد اغا ابن شيخ حسن اغا وقد توفي، وعالء الدين بن احمد بك ومن رؤسائهم فرحان . ق رواندوزعلى طري

 ...اغا ابن آريم بك

 .رئيسهم عالء الدين بن أحمد بك). رش اغا(رشاغه : وفرقهم

 .رئيسهم ميرزا. بيربال

 .رئيسهم أسعد اغا ابن الشيخ حسين بن حسن اغا. باس

 .، وسورجي، وميران بكي، وخوشناوويجاورهم عشيرة آردي

 .خالوان: ومن قراهم
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 .بستُورا
 .رشوان

 .مام خاالن

 .قبا آيان

 .منداوه
 .ُاسومليان
 .آردماوان
 .قالته ِجْن

 ...وقرى أخرى عديدة ال محل الستقصائها

ن في قلة بالنظر وآانت إمارة قوية، واآل. وهذه القبيلة من أقدم القبائل المعروفة ورد ذآر في مسالك األبصار بسعة
 ...لمكانتها األولى

ويقال انهم ممن تكرد من العجم المنسوبين الى . الزرارية لفظة أعجمية معناها ولد الذئب: "قال في مسالك األبصار
مساآنهم من مرت الى جبل جنجرين المشرف على أشنة من ذات اليمين وهو جبل عال ... ملوآهم، ولهم عدد جم

وبيد الزرارية أيضًا مالز آرد والرستاق بقالعها ... وهم يأخذون الخفارة تحته... الجبالمشرف بمكانه على جميع 
وآان لهم أمير جامع لكلمتهم يسمى نجم الدين ". ضرائبها"ومزارعها وضياعها، وال يحملون ألخذ شيء من ارتفاعها 

هم أمير شجاع عفيف له رأي وتدبير، يقال ، ثم توالهم ولده عبد اهللا وآان ل"جيده"باساك، وتوالهم بعده ولده المسمى 
وآذلك آان لهم أمير آخر جيد السير يسمى باساك بن . له الحسام شير الصغير، حوله من عشيرته عصبة تسير بسيرته

وآخر من له بأس قوي يدعى بهاء الدين بن جمال الدين ابي علي، وأمراء غير هؤالء ممن ... الحسام شير الكبير
وقال في المسالك ومنهم فقهاء يعتمد في الفتوى عليهم، وينضم اليهم شرذمة قليلة العدد . اه..".ينطوي في طاعتهم
وعلى آل آانت لهذه القبيلة المكانة العظيمة في السعة والقدرة . والتفصيل في تاريخ اربل" بالكان"تسمى باسم قريتها 
 .هذا ما علمناه من ماضيها... والقوة والفقه والزهد

 .قبيلة ميرباساك تعد من أمراء هذه القبيلة للعالقة المذآورة أعالهوال شك أن 

14 

 إمارة صوران

أو عشيرة ميران بكي إن صوران في األصل بقعة خاصة في لواء اربل، فتوسعت، وأطلقت على ما بين الزابين 
أو " سهر "أو" صهر"فينطق به في لهجة الكرد ب. بمعنى أحمر لحمرة في صخورها" سرخ"ولفظها محور من 

وجاء ذآرها في نصوص تاريخية قديمة أقدم بكثير مما بينه صاحب الشرفنامة، فقد ورد في الكتب العربية ". صور"
 ...، والقوم السحرة آما في المسعودي"سحر"

ويلي يسار وأعمالها وتل حنتون وبالدها : "وأقدم نص عثرنا عليه قد توسع في ذآرها ما جاء في مسالك األبصار قال
وهم قوم ال يبلغ عددهم ألفًا، وجبالهم . المشهورين باللصوصية وهي من بالد شقالباد والدربند الكبير" بالد السهرية"

وهم أهل غدر وخديعة، وقبائل شنيعة، وال يستطيع ... عاصية، ودربندهم بين جبلين شاهقين يشقها الزاب الكبير
 ....ويجاورهم الزرارية. انأميرهم الحسام ابن عم قمي... المسافر مدافعتهم فيه

ومن هنا نعلم أن إمارتهم هذه لم يتعرض لها صاحب الشرفنامة، وتوضح أن التسمية بصهران قديمة أقدم مما ذآر، 
إن أحد أبناء : وقد بين صاحب الشرفنامة تحليل لفظها وقال. وإن البقعة الخاصة لم تكن تطلق على ما بين الزابين

وآان مصطلح اولئك القوم . ان قد سكن قرية هوديان من نواحي أوان من أعمال سهرانالعرب في بغداد وهو آلوس آ
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وال شك ان صاحب الشرفنامة يقصد اإلمارة التالية لسابقتها، وتوالى منها . ومن هناك تولدت االمارة وعال سعدها
وهذا ". مير حسين"لده، ثم وليها أخوة أمراء منهم شاه علي بك، وبعده ببربوداق ابنه، ثم سيف الدين قد قام مقام وا

وآان قد خلفه عز الدين شير، فتصرف باربل، وآان أميرها أيام السلطان سليمان القانوني، فأمر بقتله لما . توسع حكمه
 .رأى أن قد بدر منه بعض األوضاع التي لم يرتضها وأنعم السلطان باربل على حسين بك الداسني أمير اليزيدية

ه اختلت أمور الصهرانيين إال أنهم لم يخلوا من جدال ومن استعادة لملكهم أو بعض 941ريخ أي من سنة ومن ذلك التا
ه، وعين ما حصل من مقارعات بينهم وبين اليزيدية، 1005أجزائه، وقد أوضح صاحب الشرفنامة أحوالهم الى سنة 
 حكمهم إال أنه آان في نطاق ضيق ال سيما وهكذا لم ينقطع. وعد من آخر أمرائهم في أيامه علي بك ابن سليمان بك

البابانيين ثم ظهر محمد باشا الراوندوزي ببسالة ال يزال الكرد يتغنون بها، وإن األديب الفاضل المرحوم السيد حزني 
آان يقول بالعالقة والصلة لهذا األمير بالصهرانيين السابقين، ولم أجد ما يعين ذلك من نصوص، وقد أبدى أنه آان 

ه بعض الوثائق الموصلة آما أشرنا الى ذلك، وله آتاب في إمارة الصهرانيين قد طبع، والمهم أن نجد وثائق لدي
تاريخ "وآل ما نقوله اننا في . وتعرض في آتاب التعريف بمساجد السليمانية لذآر الراوندوزي. منصوصًا عليها

ة العثمانية من القضاء على الرواندوزي آما قضت على قد ذآرنا ما تيسر لنا بيانه من أمراء، وقد تمكنت الدول" اربل
وال تزال بقايا هذه اإلمارة ولكنها اآلن في قلة وبوضع عشيرة صغيرة، أو أسرة . أمراء العمادية، وأمراء بابان

 إمارة"وتعد من بقايا . ، ويسكنون في ناحية باتاس"زراري"ورئيسهم اليوم علي بك ابن خورشيد بك، وتجاورهم قبيلة 
وأصل . وتقع على الضفة اليسرى من الزاب األعلى. وغيرهما" افراز"، و "آْرْد مامك"وقراهم . األخيرة" سوران

وإن قوج باشا يعد من أجداد إبراهيم فصيح الحيدري المه وهو الذي حارب نادر شاه، وإن . مواطنهم في آويسنجق
 .وظهور محمد باشا الرواندوزي من الجهة األخرىانقراضها آان بسبب آل بابان وزيادة نفوذهم وتوسع سلطتهم، 

بما " عنوان المجد في تاريخ بغداد والبصرة ونجد"في آتابه " قبيلة سوران"وقد ذآر السيد إبراهيم فصيح الحيدري 
هي في األصل أميرة جميع األآراد، والصهران من طيء نسبًا، ومنهم حكام آويسنجق : عشيرة الصهران: "نصه

واألآراد . وقد انقرض هؤالء الحكام، وبقي منهم بعض الضعفاء بعد أن آانوا ملوك األآراد. اشاأوالد عثمان ب
وتسمى . اه هذا."يعترفون بذلك، وحق هذه الطائفة التقدم إال أن القلم زل بتأخيرها آما جرت المقادير بزوال ملكها

 ".عشيرة ميران بكي"اليوم 

 لواء آرآوك

1 
 قبيلة صالحي

، وهؤالء نسبوا الى "بنو جميل"ولون أنهم أوالد صالح بن جميل الذي تنتسب اليه القبيلة المعروفة أو ساله يى يق
، ونطقوا به ساله يى، وفي الكتب تسمى صالحي أو صالحية، وقراهم نحو خمسين "صالحي"صالح المذآور فقيل 

 وهذه القبيلة آبيرة جدًا، من القبائل .رئيسهم ظاهر ابن شيخ سعيد. قرية منها في لواء أربل، ومنها في لواء آرآوك
وهي آسائر قبائل الكرد متدينة، وعقيدتها جيدة، ومن السهل أن يتوالها رجال الدين، أو . المشهورة في لواء آرآوك

أصحاب الطرق إلدارة شئونها آما وقع فعًال، فقد ولي رياستها أناس اشتهروا بالتصوف وذلك أن رؤساء هذه القبيلة 
لهند، جاؤا منذ مائة وخمسين سنة، وأول من جاء هندي اسمه الشيخ أسعد، مدفون في عقرة، جاء الى أصلهم من ا

الواقعة على وادي قرادره " قرادره"، وعمل له تكية صومعة أو مكان عبادة في انحاء قرية "التون آوبري"ناحية 
 ...ط على روحية هذه العشيرةبدأ فيها بالزهد والتقوى، وتسل" تكية"وإن هذه الصومعة آهف يسمى اآلن 
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والمشهور أنهم صوالح فرعًا من بني جميل ولم نعثر . ربية اليوم مما يشير الى أصلهاوال تعرف هذه القبيلة اللغة الع

 ...واآلن ابنه نجم الدين موجود. قرية رئيسهم عبد الكريم يسكن فيها. سربير: وقراهم... على ما يؤيدها
 .قرية رئيسهم اآلخر الشيخ طاهر المذآور. قرادره

 .آوك تبه

لقرية مدفون بها عمرو بن معدي آرب وال يزال من مزارات آرآوك يذهبون لزيارته، المحفوظ ان هذه ا. عمر مندان
 ...وهو قرب طقطق، والتاريخ يذآر انه توفي في نهاوند

 .دوبز
 .خزرج
 .آتكه
 .دبس

ورئيسهم توفيق بك ابن محمود بك ويسكنون في . الرؤساء توصلوا الى الرياسة من المشيخة. البيكات: وفرقهم
 .آرآوك

 .وهؤالء آانوا رؤساء في األصل، فانتزعت منهم الرياسة. يىشيخه 

 ".الطاقة الزرقاء"وتعني . آالوآوه

 .بيبكي
 ".فوق الجبل"بان شاخ، تعني 

 ".تعني الزبون األخضر، أو الصاية الخضراء. "آواسوز

 .مالقرا ماجد في مخمور رئيسهم آوخه عبد الرحمن: ومن قراهم في اربل

 .آه لوزي: ن آوبريوقراهم األخرى في التو

 .قره بك

 .روز بياني

 .قادر باغر

 .آه وه ني

 .بني باوه

 .آرُزه بي

 .ِآد آْه
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 .قره جم

 .دبس
 .مير اصفهان آبير

وهناك من هم مختلطون مع أرياب القرى األخرى، ولهجتهم خاصة ال يشارآهم في لغتهم غيرهم، ومن الضروري 
 ...فإن لغتهم ال تفهم بسهولة. ين تاريخ هجرتهامعرفة ما يوافقها من اللهجات ليعلم محلها، فيع

2 
 عشيرة شيخ بزيني

هذه القبيلة لم أجد لها ذآرًا قديمًا، ولم أر من تعرض لذآرها إال أن صاحب الشرفنامة قد ذآر عشيرة شيخ بنزي 
ك، وعدها من عشائر الجزيرة وال يبعد أن تكون قد مالت الى مواطنها في آرآوك، وأربل ألمور اقتضت ذل

وال شك إن في هذا مبالغة ظاهرة ومواطنها في . وتعد أآبر من قبيلة ساله يى... وضرورات قاهرة، ولها نظائر آثيرة
ورئيسهم في أنحاء آرآوك آريم اغا ابن عمر اغا، وعلي بن توفيق اغا ومنهم من يعد .  قرية130ناحية شوان وهي 

شريف اغا وقسم منهم تابع لجمجمال في طقطق من ورئيسهم في أطراف آويسنجق . اللك منهم وليس بصواب
 .آرآوك

 :وتتفرع الى

 .حاجي حمزى

 .مال عباسي

 .والظاهر انها حديثة التكون أو الورود الى هذا اللواء ولم نقطع فيما ترجع اليه من القبائل الكبرى

 .روز بهاني: والمسموع أن قبيلة اللك تتفرع الى

 .شيخ بزيني

 .لك، وهو األقرب، وإن نسبتهم الى الجزيرة بعيدة وإن آانت غير مستحيلةولهذا تكون من قبائل ال

 .سارتْك: ومن قراهم داخل لواء آرآوك ولواء اربل

 .شيطان
 .آومال

 .قرا سالم

 .آاوالساوار
 ".ليل ثقيل"شوجر 

 .سيكاني
 ".التلول الثالثة"سه آرد آان 

 .اومر آنبد
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 .آاني َلله

 .قنبر
 .نيره آين

 .بانه مرد

 .ميرآا
 .بله بان

 .سماقه
 .طقطق
 .ايلنجاغ

 .ايلنجاغ الصغير

 .ناآبان الصغير

 .شيخان
 .روخان

 .لك

ومن هنا يالحظ أن القبائل مختلطة ال في هذه القبيلة وحدها، وإن اللك دخلوا بينهم، وليسوا منهم، وربما آان قد اختلط 
موع قرى تكونت القبيلة، فاإلمارة، فال ينبغي وقد سبق أن ذآرنا أن القرية هي المجتمع الصغير، ومن مج. بهم آخرون

 .أن نفكر في األصول والفروع آثيرًا

 

 

3 
 قبيلة شوان

بمعنى " شوان"العربية، ومنهم من يقول " شهوان"وهذه قبيلة آبيرة من القبائل الكردية، ويقال أن أصلهم قبيلة 
" شوان" قرية، وتسمى الناحية باسمها 72ة من وتتكون هذه القبيل. وآلهم اليوم آرد. الراعي، واللفظة مأخوذة منه

آويسنجق، وهي أقرب الى -، وتقع على طريق آرآوك"ريدار"ومرآز الناحية . وهي تابعة لمرآز قضاء آرآوك
 .آرآوك

 
 .جليلي: رئيسهم رجب بن رمضان وتتفرع هذه الفرقة الى" آيشك"وينطق بها . شوان آوشك: وتتفرع الى

 .اسماعيلي ويقال نجه خاني

 .إبراهيم اغايي

 .إبراهيم آغايي: وهذه تتفرع الى.  شوان سر خاصه-2
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 .جليلي
 
وإن غالب فرقة آيشك تنتسب الى الطريقة النقشبندية من أتباع الشيخ عبد الكريم شوده له وآانوا على الطريقة . هذا

 ...وغالب معيشتهاعلى تربية المواشي والزراعة. القادرية

4 
 قبيلة جباري

رئيسهم سيد محمد واآلن ابنه يسكنون في ِآل، في قرية هناك، وهؤالء وإن آانوا سادة ال يعرفون من . ساده، آرد
 ...لغتهم العربية شيئًا، وقد هجاهم الشيخ رضا الطالباني من جراء العداء الذي آان بينهم وبين الطالبانية

. في اللواء، وال يختلفون عن سائر القبائلولهم المكانة ... وهؤالء في أنحاء آرآوك، وهم من العشائر المعروفة
 ...واألستاذ معروف الرصافي الشاعر أصله من هذه القبيلة

5 
 قبائل داوده

وهؤالء من عشائر العراق، وقراهم عديدة ومجموعتهم آبيرة جدًا، يسكنون في لواء آرآوك قسم منهم . ويقال داوودي
، "آلهر" وهذه القبيلة تكاد تعادل أصلها وهي من قبائل .، وآخرون في طوز خورماتو"دقوقا"في أنحاء طاووق 

ورؤساؤها وردوا العراق من نحو مائة وخمسين سنة لما حدث بين أمرائهم من حاالت نفرة وعداء، فتولوا رياسة 
 .قراهم العديدة التي آانت متوطنة العراق

حقي مصطفى ، محمد عبد الرحمن : بهموهذه سلسلة نس. وأول من جاء حقي بك وهو من األمراء ومنه تفرع الرؤساء
اغا إسماعيل علي اغا، إبراهيم، محمد باقر، رفعة ناصر اغا محمد بك اسماعيل محمد خورشيد عيسى اغا دارا بك 

. فرقة علي اغا: وهذه فرقهم". داوده"رفعة محمد أمين عزيز اغا وهؤالء توزعوا في قرى آلهور المعروفين ب
 .ا وهو الرئيس العامرئيسها دارا بك ابن محمد اغ

 .رئيسها رفعت بك ابن إسماعيل بك. فرقة إبراهيم بك

 .رئيسها محمد أمين بن محمد خورشيد اغا ابن باقر اغا ابن اسماعيل بك. فرقة باقراغا

وليس لآلخر رياسة . ولكل رئيس من هؤالء قرى تحت سلطته. رئيسها عزيز اغا ابن عباس اغا. فرقة ناصر اغا
 العام اسمي، فلم يكن له من النفوذ ما يجعل له حكمًا على الفرق االخرى فال يتعدى الواحد نطاق عليه، والرئيس

. داووده آردستان: ومن حيث العموم يقسمون الى. وصاروا يحكمون على قرى الداووده... سلطته فقد توزعوا الرياسة
 .رئيسهم عزيز اغا المذآور وهم في انحاء آفري

 .م دارا بكرئيسه. داووده آرميان

: ومن الفرق المذآورة أعاله نعلم ان القرى تتوزع بالنظر لرياستهم المذآورة وهذه توزيعات قراهم تبعًا لرياستهم
قرية دارا بك الرئيس، وهي على طريق . افتخار: وهذه في قضاء طاووق، تابعة لنفس القضاء وقراها. فرقة علي اغا

 .القطار المار منها الى آرآوك

 .وسفزند مال ي

 .زند ابن عز
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 .البو نجم

 .البو سراج

 .تل البصل

 .سماقه
 .قراتامور
 .آلي تبه

 .جكرآه
 .شُو راو

 .سنكر
 .لك

 ".قُو بنلك"شيخ هوازي 

 .رئيسهم رفعة بك ابن اسماعيل بن ابراهيم ابن اسماعيل بن محمد بك.  فرقة ابراهيم بك-2

 .البو صباح": طاووق"طوزخورماتو قضاء دقوقا واشهر القرى العائدة له وتحت رياسته وهي تابعة لناحية 

 .شاه صيوان

 .خضر ولي

 .آغجه مشهد

 .صاري جم

 .ينكيجه
 .قوش الن

"تبه جرمك عليا  ".آِرمك

 .تبه جرمك سفلى

 .باره باره

-3 .رئيسهم محمد امين بن محمد خورشيد بن محمد باقر ابن اسماعيل. فرقة باقر اغا

 .دراجي": دقوقا"تو، في قضاء طاووق وهذه قراه التابعة لناحية طوزخورما

 .غَره
 .ِقري باي
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 .قلعه
 ".ساله يي"صالحي 

 .امام محمد

 .صفر بيات

 .باش تبهء سفلى

 .آومه ته بور

 .بلكانه
أمه شاه خاتون "رئيسهم عزيز بن عباس اغا ابن ناصر اغا ابن عبد الرحمن بن مصطفى بك . فرقة ناصر اغا-4

 . زندانه:وقراهم" اخت مير اسماعيل زنكنه

 .جوري
 .وراني عليا

 .وراني سفلى

 .آوشك آبير

 .عرب اغا

 .باش تبه عليا

 .عمر صوفي: وهذه تحوي قريتين. عمر صوفي

 .مال زاده

 .حيدر سور) 9

) 10 .نوجول

) 11 .تاالو

 .آومه يي) 12

 .قلخانو) 13

 .بيوك قلخانو) 14

) 15 .آوله آاني

 ".توآن"توآون ) 16
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 .عزيز قادر) 17

 .ونديبيره م) 18

 .شاه نظر) 19

 .قلعة جرمله) 20

) 21 .قوالي

وهم جميعًا شافعية المذهب، ... وهذه القرى من الصعب جدًا أن نعين سكان آل منها وان آان غالبها أو آلها من آلهر
قادرية الطريقة وغالب شيوخهم من البرزنجة شيخهم حسن قره جيوار وقد توفي واآلن ابن اخيه الشيخ عبد الكريم 

 .نجهبرز

 .والرئيس العام دارا بك ابن محمد بك ابن علي بك ابن اسماعيل بن محمد بن حقي بك

وهؤالء ال نقطع في اتصال داووده بفرع من فروع آلهر فلم يعد يعرف هذا االتصال ولعل هناك من يعرف هذه الجهة 
 .فينبه عليها

عاداتها اال قليًال، ومن رأى وضعًا من أوضاعها، والملحوظ ان القبائل الكردية متقاربة في أوضاعها ولم تختلف في 
 .علم بمشابهة اآلخر له

والكل ينزعون الى االقامة والتوطن في أرض، وهو مرجح عندهم على التجول واالنتقال، والقبائل المتجولة قليلة، 
 وآفاهم ان يعلموا قبيلتهم وفي الغالب ال يعرفون أفخاذهم،... والرحل قبائلهم معروفة... وهذه سائرة الى ماساروا اليه

 .وقريتهم

ونشاهد أمثال هذا في آثير من البلدان والقرى العربية، فتنعدم خاصة التزام الفروع، وانما يمتون الى القبيلة، ويقولون 
 .اننا من القبيلة الفالنية، وال يتمكنون من معرفة االتصال الفرعي، بل ينعدم في الغالب، وال يكاد يعرف بعد أجيال

على آل حال هذه القبيلة لها المكانة الالئقة وقراها آثيرة وقد مر قسم آبير منها، ورئيسها دارا بك من أهل النعيم و
والمكانة المقبولة، وهو مسموع الكلمة بين قومه، وله رأفة بهم مما دعا أن يحبوه، ويتفادوا في سبيله، فال يعصى له 

وصار من الصعب جدًا تعيين آل ... ًا، والتحقت به قبائل صغيرة عديدةوالقبيلة توسعت آثير. قول، وهو محترم جدًا
 تموز سنة 27وذلك في " دارا بك"وقد علمت تفرعاتها وقراهم من رئيسهم العام . هذا. فرقة والحاقها بما نجمت منه

االمارة وهي في االصل اسرة واحدة أعني أسرة .  رأيته في آرآوك ودونت عنه اتصال الفروع، وتقاربها1939
فتوزع رياستها أبناء االسرة، وصارت سلطتهم على القرى، وبقيت الرياسة العامة في دارا بك وال يقل اآلخرون 
مكانة عنه في قرباهم، وال في سلطتهم على المناطق التي يتولون رياستها ويرعون ادارتها ولكن للرياسة العامة 

ومهما قلنا فال نفي حق دارا بك في علو مكانته ومنزلته من ... يلةموقعها، وهي منشأ الوحدة، وأصل التماسك بين القب
 ...نفوس قومه

6 
 عشيرة الدلو

ومنهم بيت البير قدار، . يسكنون في أنحاء آفري، وفي أنحاء خانقين، وأصل رئيسهم في خانقين في مقاطعة الكهريز
وهم آرد رئيسهم محمود بك، وآان ". آفري"ية البابان واآلن هذا البيت يقيم في أنحاء الصالح" علم"آان يحمل بيرق 

يسكنون في . وهذا توفي واآلن ابنه علي بك وهم شافعية المذهب، وعددهم نحو خمسمائة بيت. رئيسهم قبله ويسي بك
 ".آوه سبي"قرية 
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 ...ومنهم الشقي المشهور آمرخان عاث باألمن مدة، وهؤالء جميعًا أهل قرى

 .رئيسهم محمود بك" بكزادهال"جامويسي ورؤساؤهم : وفرقهم 

 .وهم أصحاب الجص. رئيسهم حسن بن أحمد بكر. آجي

 .رئيسهم خسرو بن حسن نادر. تلكه وني

 .لُوتي
 .آاخُور

 .آهريز: وهذه أشهر قراهم في آفري

 .آنكربان
 .أو آالباد" بتفخيم الالم"آالبه 

 ".التل األبيض"تبه جَرمك 

 .سر قلعه

 ".جزني"سيد ججني 

 .ولي حيدر

 .دره آلحي

 ".اسكي آفري"آفري القديمة 

 .فتاح عمر

 .عين شكر

 .آوخه مدحت

 .جباره
 .حمزه آبند

 .بكره ش

 .آوبان
 .عين فارس

 :وقراهم في خانقين

 .آاني بز) 1
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7 
 قبيلة الزند

ورئيسهم آوخه غني ابن مال درويش، وهم سنة في حين أن اإليرانيين منهم غالة على مذهب . هؤالء في العراق
، وقبيلتهم آردية منتشرة آثيرًا، ومنها آريم خان الزند المتسلط على إيران، وآان قد استولى على البصرة "هالغرابي"

حق "ويقيمون في العراق في مقاطعة زنكاباد، وآانت هذه المقاطعة تعد لواء أيام السلطان سليمان القانوني، وفيها 
 .لىمعتبر في أراضيها األميرية، وهي على شاطئ ديا" القرار

 600، فدعا "سيسه خانه"ومما يحكى أن أحمد باشا البابان آان قد مر بهم ومضى الى بغداد ففقد خرجه المسمى ب
خيال من جيشه في السليمانية، وعدهم أن يحضروا في اليوم المعين، فمحا زنكاباد، وفر ثيرانهم الى تل هناك ويراد به 

 .د أثرًا، ولم يبق من زنكابا"آالن"شجعانهم ومن ثم سمي 

 .النهر الصغير. قله جو: وقراهم

 .سه تبان

 .َللبْن
 ".قرجي فريق"، ومنهم من يلفظها "مكسور الرجل"فريق . قيجي

 .ُقبْه
 ".فوق الصندوق"بان سنوق 

 .حاجيلر
 .آوآز

 .هوده لي

 .ِخْرِسجله
 .تبه علي

إيران عند الكالم على آريم خان وآثرتهم في إيران، وسنتعرض في تاريخ العراق الى قبائلهم وأوضاعهم في . هذا
 ...الزند

 
وآان هو ووالده مدرسين، ثم صار . ومن علمائهم المشهورين في بغداد أحمد الزند، وابنه محمد أمين الزند مفتي بغداد

 13أمين مفتيًا بدل أبي الثناء اآللوسي وبعد ذلك صار آهية، وعضوًا في مجلس الشورى باستانبول وتوفي هناك في 
م، وجامع الكهية من تأسيس آامل بك واخوته ويسمى باسم والدهم جامع الكهية، وخزانة آتبه 1868-1285ة صفر سن

 .وقفت أيضًا وضمتها مديرية األوقاف العامة الى خزانة آتبها وهي من أنفس الخزائن عندنا

8 
 قبيلة زنكنه

ادي، وغفور اغا ابن جاسم اغا، ويسكنون بين آان رئيسهم عبد الكريم اغا ابن محمد اغا، وجالل ابن عبد الكريم بن و
الماء "، وتسمى أراضيهم خان إبراهيم خانجي في منطقة آوه سبي "آيل"، أو "آل"آفري والسليمانية، ويتبعون 

 .، وآلهم ال ينطقون بغير اللغة الكردية إال ما آان بسبب المجاورة"األبيض

 وبيان مكانتها في إيران مع ذآر فروعها ومواطن سكناها، م جاء ذآر هذه القبيلة،1947وفي مجلة يادآار لسنة 
 .فموضوع بحثنا عشائر العراق وهذه القبيلة سكنت من أمد بعيد جدًا... وتفرقها وانتشارها
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وفي عنوان المجد ... وجاء ذآرها في الشرفنامة ولم يفصل أحوالها آما فصلته يادآار المذآورة ولم يتعرض ألصلهم
 . ولم يزد على ذلكاآتفى بقوله آثيرة

فهم اليوم ال . ويقال أن أصلهم من بني أسد، ويعدون من أغنيائهم ولهذا عرفوا بهذا االسم ولم نجد ما يؤيد هذا القول
وهم على المذهب ... وال أثر للعربية فيهم... يفترقون عن سائر األآراد سواء في لهجاتهم، أو في أوضاعهم وطباعهم

 .، ومكانة ممتازة بين القبائلوآان لهم أثر آبير. السني

 .مالهومر: وقراهم

 .آراوي
 .شاهنظر
 .علياوه

 .آاني عبيد

 .توآين
 .آويان أبو عامر

 .بجوار قره بوالق. اون ايكي امام

 .قره بوالق الصغير

 .حمه صالح فتاح

 .شبتلر
 .قلجان أمين قهرمان

 .قلجان سرحد

 .سررش
 .رحيم ورقه

 .تبه علي

 .خضران
 .قبه

 .شيخ لنكر

ه القرى المعروفة المشهورة من قرى الزنكنه في قضاء آفري منها في ناحية بيباز ومنها في شيروانه، ومنها في هذ
 .قره تبه في ناحية قادر آرم

9 
 عشيرة آيج

وهم في ". في مقاطعة نارين"ويسكنون يالغوزاغاج في قره تبه . أيضًا وهو موطن حلوه فعرفوا به" آيز"ويقال لهم 
 .وجاء ذآرهم في الشرفنامة وأنهم من عشائر إيران.  آرد ال شائبة فيهمقلة، إال أنهم
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والمؤسف أننا لم نتمكن من معرفة الصلة بين هؤالء وأصولهم أو ما تفرعوا عنه من قبائل الكرد األصلية لما حدث 
لى االنتقال واالقامة من تبدل أو تحول في تلك األنحاء من تيارات الهجرة المختلفة آما هو ثابت بوقائع آثيرة دعت ا

 ...ورئيسهم جاسم بن حسن بن سعيد ومن رؤسائهم آاآي. في مواطن نائية

 .بكزاده: وهم

 .آيج
 .سرهنك: وقراهم

 .صرجان
 .ويسكنها غيرهم. ولي حيدر

 .آيز
 .عمر اغا خان

 .يالغوزاغاج

10 
 باالني

ية والزند، على آتف ديالى، ورئيسهم رستم ، ومواطنهم بين الكرو"الصالحية"التابعة لكفري " محنة اباد"وهؤالء في 
، وهناك مزار معروف بهذا االسم، وفيه غابة وعين ماء، وأآثر "شيخ بابا"اغا ابن عبد الرحمن اغا، ويقيم في قرية 

 .مزروعاتهم األرز، ومذهبهم سني

 .علوش: ومن قراهم في قره تبه

 .أمين حبيب

 .شيخ بابا

 .فدعم معروف

 .آنه سور

 .تبه جرميك

 .يانلوي
 .بنبه

11 
 الطاطران

رئيسهم رشيد بك ابن عباس بك، . هذه من قبائل التتر واآلن قريبة من الكردية أو سائرة الى أن تتغلب عليها الكردية
 80ال يزيدون على " قره تبه"في سياح جبل حمرين من جهة العظيم، وقسم منهم في أنحاء " آوآه جان"يسكنون في 

 .بيتًا
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لغتهم ترآية وعربية، . ، وعين ليله، وآوآه جان"علي سراي"قيمون في ناحية قره تبه في قرية ، وي"حجلة"نخوتهم 
 .والغالب عليهم اللسان الترآي، وليس لهم فرق متعددة، وينطقون بالكردية أيضًا من جراء المجاورة

ين في قرية آوآه جان  يسكنون علي سراي العليا وعلي سراي السفلى، واآلن هم في جبل حمر1936وآانوا منذ سنة 
 .وآان رئيسهم عباس بك واآلن من رؤسائهم مصطفى بك.  بيتًا60نحو 

ولم يكونوا يتعهدون البريد، وفي ... وهؤالء نظرًا لقلتهم ليس لهم فروع، وإنما يعرفون بهذا االسم، فهم من المغول
 .بغداد محلة تعرف بهم وهي محلة الطاطران

12 
 قبائل الكاآائيه

وقد أوضحنا . ن سائر القبائل الكردية، وغالبها يسمى باسم المكان الذي حله، منتشرة في العراق وفي إيرانال تفترق ع
ولم يكونوا قبائل معروفة بهذا االسم، وإنما آان " لواء آرآوك"وغالبهم في ". الكاآائية و معتقداتها"عنهم في آتاب 

 .عهاهؤالء نحله فصاروا يعرفون بهذا االسم العام الذي يجم
 .لك: ومن هذه النحله

 .هفته غازي
 .قره حسني
 .جولمكي
 .سيد آاآي

 .مام
 .باوه
 

برياسة باشا " أراضي حاجي قره"وهؤالء في أنحاء دقوقا، وفي علي سراي وقرى عديدة ومنهم في خانقين يسكنون 
 ...ّيم، وعياش، ومن رؤسائهم هناك علي آ"قزلرباط"حمود، وعباس عزيز، وفي الزاوية قرب ناحية السعدية 

 
، وآان والده السيد خليل رئيسهم ال في "السيد عبد الفتاح"ورياستهم في آرآوك وسائر القبائل المنتمية إليهم بيد 

ومن الكاآائية في هاورامان في قرية . وأصل الرؤساء من سادة بزرنجه. العراق وحده، بل في األنحاء األخرى أيضًا
، و "تفنكجي"، و "آوران"، ومنهم قبائل السنجارية و "خويله"نية في قرية ، ومنهم في أنحاء السليما"هاوار"
قلم "، و "دوشيخ"، و"ماولو"وهم ترك وآذا " صاره لو"وفي العراق ".آرند"، خارج العراق، وآثرتهم في "قلخاني"

مة األستاذ طه وقد عد فخا. وال محل الستقصاء من آان على هذه النحلة. وفي قرى عديدة متفرقة هنا وهناك" حاج
هي خاضعة لنفوذ السادة البزرنجيه تسكن الساحة : "قال" مفصل جغرافية العراق"الهاشمي الكاآائية قبيلة في آتابه 

 ..."بيت" 1500"الواسعة بين جبل برادان وخاصه جاي، وتعيش على الزراعة، عدد بيوتها يبلغ زهاء 

 لواء ديالى

1 
 قبيلة قره أولوس

من جراء طول مساآنتها . ائل الترآية المغولية إال أنها معدودة اآلن من الكرد، قد فقدت لغتهاهذه القبيلة من القب
لألآراد في أنحاء مندلي فعادت ال تعرف من لغتها السابقة شيئًا ذلك ما دعا أن نذآرها هنا مع أنها من عشائر 

 تجبى منهم مع قبيلتي آلهور ولك بالوجه وأول ما عرفنا عنها أنه صدر فرمان في مقدار الضرائب التي... الترآمان
وقبله آان والده خانه بك، . وآان رئيسهم أثناء تحديد الحدود عزيز بك ابن فتاح بك. ه1120المبين هناك وذلك سنة 

 ".زياد بك"ابن سياد بك 
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، وقد رأيت بعض والملحوظ أنها ضيعت لغتها األصلية من أمد بعيد وال يعرف بالتحقيق تاريخ نسيانهم لغتهم الترآية
 ...رجالها ال يعرفون غير الكردية، ويعلمون اجماًال أنهم ترك وهم شيعة

 :وفروعها

 .أو قايتولى. قايتول

 .وأصل آج الجص، والنسبة اليه آجينه يى". آجينه يى. "آجيني

 .نفتجي

 ".جَرمَونْد"وأصلها جَرم بمعنى جلد، والنسبة إليه . جرموند

 .قروتعني رآابة الب. آاوسواري

 .آاآه وند

وآان رئيسهم حيدر باشا برتبة ملكية وله ابن اسمه بكر بك آان رئيس . وهؤالء لم يكونوا من اللر، وال من الكرد
 ...آتاب محكمة مندلي في العهد العثماني، وأما أنهم من الترك فهذا ال اشتباه فيه أصال

2 
 باجالن

ونؤدي باجناق " باج اآلن"وتعني من يأخذ الباج " باجناق "األصل في إيران وهم في آثرة هناك، وهم ترك واللفظة
وقبيلتهم اليوم تعد آردية إذ ليس فيها من يعرف . أيضًا هذا المعنى، وفي العراق يقيمون في بنكدره في ناحية قوره تو

...  التابعة لخانقينومواطنهم على نهر ديالى. ورئيسهم عبد اهللا اغا ابن عزيز اغا ابن عمر اغا ابن جليل اغا... الترآية
وقد حاولت الدولة العثمانية تقريبهم، واالستيالء على مواطنهم في أنحاء زهاب، آما آانوا تابعين لها قديمًا ولكن إيران 

 .استفادت من أوضاع عديدة فتمكنت من االستيالء عليهم

ه وتوفي بعد االحتالل واآلن عبد اهللا آان رئيسهم ولي اغا في دار اخورما في بينكدر. قازانلو، الرؤساء منهم: وفرقهم
 .ومنهم رشيد بن إسماعيل ابن عزيز اغا المذآور. اغا ابن عزيز اغا أخو ولي اغا بن عمر اغا ابن جليل اغا

 .جوار آالو

 .وآانوا يقيمون في قرية باسمهم تقع قرب شيره وند. اآلن منتشرون. قريبه َوْن

 .فله َون

 . الكل عبد اهللا اغا ابن عزيز اغافرقة الرؤساء، ورئيس. شيره وند

 ".خضر وند"خدره وند 

 .يسكنون في قرى متعددة في مقاطعة بينكدرة. زوزه وند

 .قصره َونْد
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 .في موطنهم المعروف باسمهم. حاجيلر

 .في قلة. سيكه وند

 .قليلون، وهم متفرقون. ساروجه

 .ُجبوُرلي
 .هيوانلي
 .قراوند
 .في مقاطعة علياوة. جوآرلو

ظ أنهم جاؤوا من الخابور، وقد حكى لي بعض العارفين منهم أنهم مغول جاؤوا من جبال أورال، ومالوا والمحفو
تدريجيًا حتى وصلوا الى هذه األنحاء، وال تزال في جهات الموصل هذه الفرق أيضًا، فهم منتشرون، وهناك من آل 

ثم تولى بعده عبد اهللا بك .  ابن عثمان باشاوآلهم سنة شافعية وآان رئيسهم مصطفى باشا" باجوان"فخذ ويقال لهم 
أخوه، وقد توفى وابنه شوآت بك ولكن رياسته آانت اسمية، والصحيح ليس برئيس، وانقطعت الرياسة من وفاة 

... وآان منهم فتاح باشا وغيره من المشاهير. مصطفى باشا واآلن الرياسة الفعلية لعبد اهللا اغا ابن عزيز اغا المذآور
اه وتعيش هذه القبيلة على الزراعة، وتربية المواشي ."بعضهم حنفية وبعضهم شافعية: "عنوان المجدوقال في 

 .األهلية، وسكناها القرى، وهي بيوت من طين

بمعنى آخذ الباج، فيتأيد أن األصل ترآي " باجالن"، و "باجناق"وإن األلفاظ بعضها ترآية، وإذا صح أن . هذا
وبهذا . ال عليها السمة الترآية مثل قازانلو، وحاجيلر، وجبورلو، وهيوانلي وغيرهاخصوصًا أن بعض الفرق ال تز
 .االعتبار تكون ترآية فاستكردت

 .شيره ون الكبيرة والصغيرة. قرية ولي اغا: من قراهم

 .تازه شاهي

 .حسن اغا

 .سوزبوالق
 .سرحان باالني

 .حاجيلر
 .آاني ماسي

 .آل هذه في ناحية قوراتو

 .بابا بالوي

3 
 الفيلية

إن قبائل الفيلية وفروعها منتشرة في مختلف األنحاء العراقية في ألوية ديالى وبغداد والكوت والعمارة والبصرة إال 
أنها لم تكن بوضع قبائل متشخصة، وإنما مالت الى المدن والقرى أفرادًا، وفي بعض المواطن تكونت منها آثرة، ولم 

 .تكن بوضع قبائلي
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 .اإلمارة والقبائل، فال نرى هنا ذآرهم" الفيلية-اللر"بائل وإلمارتها موضعًا خاصًا، سميناه آتاب أفردنا لهذه الق

 لواء الديوانية

1 
 الكرد

ونخوتهم . فلم يكونوا من قبيلة واحدة. أصلهم من الكرد يرجعون الى شيخ بزيني، والى الهماوند، والى ديزه يى
ج مشعان آل الحاج مغير ومنه تحققت أحوال هذه القبيلة، ويسكنون في رئيسهم الحا.  بيت1000ويبلغون نحو " عجم"

في ناحية الصالحية والخزعلي تابع جليحة من لواء الديوانية والمحاجير من أبي صخير، وأراضي " العكر"مقاطعة 
ِفتله والخزاعل ويجاورهم ال. الزرفيه في قضاء الهاشمية، ويتفقون مع الجبور في النخوة، والظاهر أنهم أخذوها منهم

 .والكرد بكسر الكاف وسكون الراء. والعوابد

 .آل عمران: وهذه من شيخ بزيني الكردية. فرقة الرؤساء. البو شهيب: وفرقهم

 .العرجان
 .البو دريعي

 .البو مونس

 .ومنهم الصلخة قرب الطهمازية. المطخ

 .البو تالو

 .البو عنكود: هم هماوندوأصل" منهم مع الجليحه"رئيسهم لكن آل فرج .  الجريبة-2

 .البوصفر
 .البو هندول

 .آل بشير

 .البو هجول

 .البو موسي

 .البو عبيد: وأصلهم من ديزه يى.  رئيسهم آاظم آل أحمد آل عبادة. البو خيري-3

 .البو عودة

 .البو حاجي هادي

 .البو عباده

 .البو عبد السيد

 .البو حاجي حسين
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 .البو مهيدي

 .ن آل عباس آل حيدررئيسهم حس.  البو خنياب-4

 .البو شاوي

 .نفس البو خنياب

 : ملحوظة

 .  ثم رأيت الرئيس ومعه جماعة وعلمت منهم ما ذآرت عن هذه القبيلة2621934تحققت ذلك في الشامية في 

ليس في هذه القبيلة من يعرف اللغة الكردية، وال من يتكلم بغير اللغة العربية، وما قيل أو عرف من المجاورين عن 
 .صلهم ال صحة له بعد أن علمت ما علمت من الرؤساءأ

 

 لواء الموصل

أو قبائل الكرد الشمالية يصعب احصاء القبائل الكردية الشمالية القديمة منها والحاضرة، وال ينكر اتصالها بقبائل اربل 
وإن .  بمباحثها الوافرةوالسليمانية والقبائل األخرى المجاورة للعراق وإيران وترآية، وإن الكتب التاريخية طافحة

 .الجالء، أو الهجرة قد غيرت في األسماء، وآذا اإلمارة، أو الرياسة

 
والضرورة تدعو الى استنطاق تواريخ عديدة للمعرفة الحقة، فإذا آانت إمارة بهدينان قد ترآت أثرها في إطالق اسمها 

 .وتغير المواطن قد اآتسبت اسم ما حلتهعلى العشائر التي تحت سلطتها، فإن القبائل العديدة بسبب التنقل 
وعشائر الشمال جاء ذآر الكثير منها في مسالك األبصار آالزيبار، وفي الشرفنامة وآتب عديدة يهمنا منها ما ال يزال 

رة والعالقة بإما" قبائل بهدينان"والكل أو الغالب يطلق عليه ... باقيًا، أو ما هو معروف في هذه األيام، ولم يرد له ذآر
العمادية ظاهرة، والتسمية ببهدينان ناجمة من هذه اإلمارة، وإن التقسيم اإلداري الحاضر قد فرقها الى مناطق أو 

 .وحدات إدارية آل منها عرفت باسها، سواء في أيام العثمانيين، أو بعدهم

1 
 قبائل العمادية

ا، وتولى رياستها أمير من أمرائها وهي مجموعات قرى آل مجموعة عرفت بمواطنه" بهدينان"وهذه أصل قبائل 
 .في العمادية وأنحائها. برواري زير: وهذه أشهر مجموعاتهم. يقوم بإدارة قبائله

 .وعملهم الزراعة. مرآز ناحية برواري باال" آاني ماسي"، و "سر عمادية"في واد معروف بهذا االسم بين . سبنه

 .اغا براشومن رؤسائهم محمد . يقيمون في جبل آارا. بري آارا

وتتكون منها ناحية من . ورئيسهم حاجي تاتار.  قرية آردية61وهذه القبائل منها . برواري زور، أو برواري باال
 .نواحي العمادية

وتتكون منها ناحية من . وهذه برياسة آلحي اغا، وآان قد حصل على وسام الرافدين من الدرجة الثانية. ريكان-نيروا
وجاء في الشرفنامة أنها . ريكان. وهذه من مزوري. مزوري زور: ومن قبائلهم.  قرية79 نواحي العمادية وفيها

 .وينطق بها األآراد ريكان" رادآان"
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 .والظاهر أن هذا اسم موطن عرفت به قبائله. نيروا

 ".وبيب"ومرآزها قرية . ومنها الناحية بهذا االسم". ريكان-نيروا"واألخيرتان قد تكونت منهما مجموعة تدعى 

وقبائل بهدينان هذه توزعت الى مواطنها، وعرفت بها، وغالب عملها الزرع والضرع، ومواطنها خصبة، ومياهها 
 ".صنار"ويعرب الى " جنار"ويسمى " الدلب"، "اسبندار"غزيرة، وفيها شجر الجوز، والصفصاف 

2 
 إمارة العمادية

ظهر فيها علماء أفاضل، وتكونت فيها . رب للحضارةوهذه اإلمارة معروفة، وغالب حكمها على العشائر ولكنها أق
" العمادية"ه، فعرفت ب537واإلمارة قديمة، ويرجع تاريخ تجديد المدينة الى عماد الدين زنكي سنة . مساجد ومدارس

. وآانت قبل هذا تدعى آشيب وإن لغتهم مختلطة بالعربية والكردية والظاهر أن إمارتهم تكونت في أواخر عهد المغول
وهي منطقة واسعة في " شمدينان"من أعمال شمس الدين " طارون"ذآر في الشرفنامة أن أمراءها جاؤوا من و

، ولم يعين أحد بالضبط تاريخ "بهدينان"فقيل لهم " بهاء الدين"الجمهورية الترآية وأول من عرف من أمراء العمادية 
 .توصلهم الى اإلمارة، وال سبب ظهورهم

، وهم قوم ينسبون "الجولمرآية"ة قد تلخص لنا أن صاحب مسالك األبصار قد تكلم في ومن مراجعة نصوص عديد
اعتصموا بالجبال واستغنوا بمنعتها طلبًا " الحكمية"ال الى النفر، بل هم طائفة من بني أمية يقال لهم  الى الوطن

هم عماد الدين بن األسد منكالن، ثم للسالمة من أعدائهم، وذآر أنهم اآلن في أيامه يزيدون عن ثالثة آالف، وآان ملك
بهاء الدين بن قطب الدين، وولده " يريد في أيامه"والملك عليهم : "ووصف مناعة جبلهم ثم قال. خلفه الملك أسد الدين

اه وسياق عبارته يدل على أن هؤالء ملكوا "..."شمس الدين داود"وآان له ابن عم آخر يدعى . في الملك يجري مجراه
فال شك أن هؤالء منهم . يامه فقد ولي أمرهم هؤالء، ولم يعين نسبهم، وإنما عين قبائلهم، وهم الجولمرآيةعليهم في أ

وتنسب الى بهاء الدين هذا، ومواطنهم آانت تلي بالد العمادية، والنصوص . في العمادية" إمارة بهدينان"تكونت 
قال في .  إمارتهم األصلية، وتوافق الرواية المسموعةالمسموعة والمنقولة تؤيد ذلك، وأما شمس الدين داود فقد ولي

اه وال يمنع ان هؤالء ".ويلي الجولمرآية وجه عقر شوش، وبالد العمادية، وبالد زيبار، وبالد الهكار: "المسالك
األمراء آانوا في ايام صاحب المسالك، وأنه آان بدء تكون إمارتهم، وأصل تفرعها وأنهم من أصل عباسي آما 

وفي سياحتنامهء حدود أيد هذه . واشتهروا بذلك ذآر ذلك وضعف صاحب الشرفنامة األقوال االخرى.  أمراؤهميحفظه
واإلمارة قد تكون من اصل غير أصل القبيلة وتابعة للمواهب، واألسماء متفقة وتقرب مما ذآره . الشهرة المعروفة

 .ى سندًا من ذلكصاحبى الشرفنامة من أجدادهم، بل ليس لدينا ما نعول عليه اقو

وما ذآرته من هذه . وأمل المصادر التاريخية األخرى تظهر طريق توصل هؤالء لإلمارة، وتوسعها فينجلي المبهم
والروايات األخرى في أصلهم . النصوص لم يدع شكًا في تكون شمدينان، وبهدينان موافقًا للمسموع والمنقول معًا

ان على العمادية واألنحاء المجاورة لها من زاخو، ودهوك والعقر تولدت إمارة بهين. ضعفها صاحب الشرفنامة
، وتوالى أمراؤهم، وان السلطان حسين منهم آان في ايام السلطان سليمان القانوني، وتوالوا بعده، فدامت "عقرة"

 .ينإمارتهم الى أواخر أيام علي رضا باشا الالزر، وقد بحثت في ذلك مفصًال في تاريخ العراق بين احتالل

 .ثم جاء السردار االآرم رشيد باشا فأباد هذه اإلمارة وإمارات أخرى آإمارة محمد باشا الرواندوزي، وإمارة آل بابان
 

ألحقت هي وعقرة بالموصل مدة، ثم إن العمادية فصلت، وصارت تابعة " إمارة العمادية"وبعد أن قضي على 
 .لبت بها األحوال، وقد بسطنا ذلك في تاريخ العراقثم تق. ه، وبقيت عقرة تابعة للموصل1265لحكاري سنة 

وفي أيامنا . وفي زمن إمارتها آانت محترمة من الكرد في تلك األنحاء. وفي أيام امارتها تبعت والية بغداد مدة
وال شك قبائلها صارت . الى آخر ما هنالك" عقرة"توزعت الى أقضية، فصارت قضاء وآذا زاخو، ودهوك، والعقر 

 .ما انفصل منهاتابعة ل
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3 
 قبائل زاخو

وهذه من قبائل بهدينان إال أنها ال تمت الى جد، وإنما جعلتها السلطة آذلك وال تفترق عن عشائر الكرد األخرى وجاء 
وأصلها سليماني آما جاء في الشرفنامة ومن . سليفاني: ذآرها في مسالك األبصار، وفي الشرفنامة وقبائلها المعروفة

 .رئيسهم حاجي رمضان بن حسن. سينا: تفرعاتها

 .رئيسهم رشيد اغا. دود بادا

سمعت أنه قتل . رئيسهم حاجي بدري. شيف: وهذه وردت في مسالك األبصار وفي الشرفنامة تتوزع الى.  سندي-2
 .رئيسهم صالح اغا ابن عبدي اغا. م نفس سندي1946سنة 

 .وهو قاتل الحاج بدري. رئيسهم حاجي صادق اغا برو. آللي

أصلها من شمال العمادية في " أسرة شمدينان"وفي نفس زاخو . هذه العشائر نواحيها بأسمائها، وفيها قرى آثيرة جدًاو
وقال في الشرفنامة أن أآثر علماء األآراد وفضالئهم من هذه . الجمهورية الترآية، وقد عرف اتصالها ببهدينان

 .اآلن عين، وحاجي اغا وهو اآلن عضو في المجلس النيابياألنحاء ومن رؤسائها يوسف باشا، وابنه حازم بك وهو 

4 
 قبائل عقرة

قبيلة "وآذا . وناحية السورجية معروفة باسم قبيلة سورجي. وهذه قبائلها آثيرة، منها هرآي وسورجي قد ذآرتا
من فروعها قد مضى بحثها بين قبائل ديزه يى، فاعتبرت فرعًا من قبيلة سيان، وقد ذآرنا . أو شمزينان" شمزيني

ولها فروع أخرى وفي العقر مجموعات قرى آما أنه يروى أن اهل ". بيره سني"، و "آاجي"، و "سوره مو"
مرآور، وبرده سور، وترآور من الكرد المسلمين يمتون الى شمزينان بقربى، وإنهم من قبيلتهم جاء ذلك في 

ولها جبال منيعة وهذا ما يؤيد . نان من قبائلهاسياحتنامهء حدود، وعدها من ملحقات عقره، أو في األصل من شمزي
 .االتصال المنقول من مسالك األبصار

. وآانت عرفت بهذا االسم من أمد طويل، وتتكون منها ناحية باسمها". العشائر السبع"ومن أوضح ما في هذا القضاء 
 .على نهر الخازر" جسر مندان"، وتقع على طريق عقرة، وتبدأ من "نافكر"وقراهم آثيرة مجاورة لقرى 

 .آبره: وهذه العشائر السبع

 .وزرآي
 .شايلو

 .شيخ بزيني

 .لوما
 .خنت بري

 .شارك
شمس "فإنها من " شمزينان"وبالتعبير األولى داخل إمارة بهدينان القديمة إال قبيلة . وآل هذه العشائر من قبائل بهدينان

 ".الدينان

5 
 قبائل زيبار
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" زي" األبصار، وفي الشرفنامة، وقد بين صاحب الشرفنامة إن لفظها متكون من هذه التسمية جاء ذآرها في مسالك
". زيباري"فصار يطلق على من حل هناك بهذا االسم . بمعنى الضفة" بار"و " نهر الجنون"اسم نهر ويقال له 

نها في تصرف ومواطنها بين عقرة والزاب الكبير وعد قلعة باريزان، وقالده وقلعة شوش، وقلعة عمراني منها وا
ورئيسها . الزيباريين والعمرانية بلدة قديمة في أنحاء الموصل ذآرها السمعاني وابن األثير وتزرع الرزم والكروم

 .زيبار: واآلن هو عضو في المجلس النيابي ومن قبائل زيبار. محمود اغا الزيباري

 .برروز
 .مزوري
 .شيروان
 .مارتهموقد عقد صاحب الشرفنامة فصًال في إ. برادوست

 .آردي
 .هرآي

قد تكونت منها " مزوري"وأما القبائل األخرى . ومن هذه القبائل آردي، وهرآي موزعة في اربل وفي عقرة آما تقدم
 .ناحية في دهوك وشيروان وبرادوست صارتا تابعتين لقضاء بيشدر

6 
 قبائل بارزان

مفصل جغرافية العراق أنها تسكن في شمال الزاب ، فتوسعوا قال في "باريزان"، وأصلها قرية "زيبار"هذه من قبائل 
والقبيلة متحضرة تزرع الحبوب والرز . األعلى، وتخضع للشيخ أحمد آل الخضوع باعتباره شيخ الطريقة النقشبندية

 .واآلن تابعة لقضاء عقره. آانت مرآز الناحية. بيره آبره: ومواطنهم. والتبغ والكروم

 .مرآز القضاء فنقل الى اربل. بلي

 .مرآز الناحية، والحق باربل. بارزان

وأصل هذه اإلمارة أو الرياسة القبائلية . ووقائعهم مذآورة في تاريخ العراق. ومن ثم صارت ناحية تابعة للواء اربل
فتمكن هؤالء الشيوخ من التسلط على القرى، فانقادت لهم انقيادًا تامًا، وصارت أشبه . تولدت من الطريق النقشبندية

 .ارة، ويوضح أمرهم تاريخ ظهور الطريقة المذآورة فيهم، ثم تطور الفكرةباإلم

 .رئيسهم محمود اغا. بروش: ومن قبائلهم

 .رئيسهم الشيخ أحمد أخو مال مصطفى. نزار

7 
 قبائل دهوك

أن واآلن تعد ناحية معروفة بهذا االسم من قضاء دهوك والشائع . تعد من أقدم القبائل الكردية:  قبائل مزوري-1
، وقد وردت في الشرفنامة، وبين أنها من عمدة عشائر "مزوري"، فغيرتها اللهجة، ونطقوا بها "مضرية"أصلها 
آثيرة العدد، نشأ منها علماء أعالم فحول، منهم : "وجاء في عنوان المجد ما نصه. ولم يتوضح أصلها. العمادية

ألصول، الولي الحافظ، شيخي وسندي، وشيخ مشايخ العالمة التحرير، جامع المنقول والمعقول، حاوي الفروع وا
وله حاشية على تحفة العالمة ابن حجر الهيثمي المكي . العراق باالتفاق، الشيخ يحيى الزوري العمادي العمري النسب

المزورية مستقلون، يشغلون ناحية بأآملها بقضاء دهوك، ويقومون : "وقال معالي األستاذ أمين زآي. طاب ثراهما
 .اه."اعة وغرز الكرومبالزر
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وهذه قبيلة آبيرة، .  ارتوش-1: وفي العراق. ومن قبائل مزوري في العمادية، وفي الجمهورية الترآية، فهي منتشرة
 .عز الدينان: وقراها عديدة، وجاء في خالصة تاريخ الكرد وآردستان أن فروعها

 .مرزآي
 .مامه رش

 ".يزيدية. "مامه ند

 .بروز
 .جيريكي
 .شيدان

 .مخورما 

 .خاويستان
 .مامه دان

 .آلودان
 .زيوه ك

 .زفكي

وقال في مفصل جغرافية العراق ان هذه القبيلة من القبائل الكردية الكبيرة، وآانت تتجول سابقًا في بقاع . هافيجان
آلخرون معلومة، فحدث بينها وبين قبيلة دوسكي قتال شديد، وإن قسمًا آبيرًا منها بقي في الجمهورية الترآية، وبقي ا

أي األرض ذات " نافكر"وهذه من القبائل المتجولة، وقراها عديدة منها مجموعة قرى :  الشرفان-2. في دهوك
وادي "والرحل يسكنون . والمتحضرون منهم يسكنون بمقربة من قضاء شيخان. وفي هذه األيام قل تجولها. األوحال
ومن . في الشيخان المجاورلقضاء دهوك" مريبة"ية ومن رؤسائهم عبد اهللا الشرفاني في قر. و دهوك" سليفاني

 .في أنحاء عقرة" روفي"رؤسائهم اسماعيل الشرفاني في قرية 

قال في . من قبائل دهوك، وتتكون منها ناحية معروفة باسمها، وتتصل بالعمادية، وقراها آثيرة جدًا:  قبيلة دوسكي-3
وآان رئيسها سعيد اغا نائب الموصل في سنة . القضائينسالنامة الموصل بعض أقسامها في العمادية، موزعة في 

 .  وآان بينهما نزاع2491947م، قتله سليم بيسفكي غيلة آما أخبرت الجرائد في 1947

التابعة " بيسفكي"، وإن سليما البيسفكي يسكن في قرية "ذات المياه الحارة المعدنية"وسعيد اغا يسكن في قرية آرماوه 
 .لناحية دوسكي

 .وغالب أهليها مهمتهم الزراعة وتربية المواشي وعمل الفحم. لقبيلة مشهورة بالشجاعةوهذه ا
 . آوفه يي-4

 . شمكان-5

 .ولعل في القراء من يوضح حالتهما. ذآرتهما سالنامة الموصل، ولم نتبين عنهما من الوثائق

8 
 قبائل ميران
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تدخل في الشتاء األراضي : "ل فخامة األستاذ الهاشميقا. هذه من القبائل المتجولة بين العراق والجمهورية الترآية
 .وهذه متكونة من قبائل عديدة قد تجمعت" العراقية، وفي الصيف األراضي الترآية

9 
 قبائل اليزيدية

واآلن يتناولون شيخان وسنجار ومنهم في دهوك وبعشيقة، وفي ". الهكارية"من أهم قبائل الشمال، آانوا يدعون ب
وغالب هذه القبائل آرد، وبينهم بعض القبائل العربية، . تفصيل زائد عنهم" تاريخ اليزيدية"وفي . يهسورية وفي قفقاس
وقبائل اليزيدية ال يختلفون عن سائر قبائل الكرد فهم أهل قرى أآثر منهم قبائل إال أن طول الزمن . وصارت آردية

 ".قبائل العرب"آما هو الشأن في " قبائل"سم وتوسع الرياسة على القرية أدى إلى أن يكونوا مجموعات عرفت با

وأما تسميتهم باليزيدية فال يزال بعض الكتاب يعتقدون فيهم أنهم يمتون الى أصل قديم أما مجاراة لألجانب، أو سياسة 
 يأملون بها أن يبعدوهم عن األموية والعالقة بها ولعل أآبر سائق الى مثل هذه األقوال أن ال يكلفوا أنفسهم مهمة

والمرء من واجب ذمته . وآأن النصوص التاريخية في نظر هؤالء ال قيمة لها. التحقيق، ومراعاة النصوص التاريخية
وال يرجعوا الى الصواب والتاريخ شاهد عدل وال . وال يهمنا أن ال يتورع هؤالء عما وقعوا به. أن يقف عند الواقع

أصلها االعتقاد بيزيد بن معاوية، وإن إمامته صحيحة، " اليزيديةب"وهذه التسمية . شك أنه يقضي على مثل هذه اآلراء
فهي عقيدة ويجب أن ال تكون لها عالقة بالقبائل إال أنهم أشبه بالكاآائية في هذه التسمية من جراء أن منشأها عقيدة، 

، و "شيخ"، و "لقوا"، و "آوجك"وقد تغلبت عليهم مقرونة بتصوف غال، وربما سمي قسم منهم بأسماء العقيدة مثل 
 "...فقراء"

 .بكران: ومن قبائلهم أو مجموعاتهم في أنحاء الموصل

 .بردحلي
 .بلسين

 .بيت خالتي، أو خالتي

 .بابيري
 .بيره يى

 .وهؤالء أصلهم من العرب. تازي أو التازية

 .نزحوا من الترك. ترك

 .ويقال لهم جوانا. جالكا

 .جحيش
 .جفرية
 .جهباني

 .حباب، أو هبابات

 .حليقي
 .ختاري، أو حتاري

 .خورسكان
 .خيسك، أو خسيكي
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 .دخيه
 .داسني
 .دملي
 .دنادية

 .دنبالن، دنبلي، دملي

 .رشكان
 .روبنشتي

 .زيلكا
 .سمّوقه
 .سيفانية
 .شهوان
 .شيخان
 .صوعان
 .عبيدي
 .عزوي
 .فقرا
 .قائديه
 .قيجكا
 .قيران

 .آورآورآه
 .آيباريه
 .ماموسي
 .مسقوره
 .مندآان
 .موسسان
 .مهرآان
 .يهرآ

 .هسكان
 .هكاري
 .هوبرية

وقراهم آثيرة في قضاء دهوك، وفي شيخان، وفي سنجار وفي تاريخ اليزيدية توسعنا في ذآرها، فاآتفى بأسماء 
 .القبائل ومن أراد التفصيل عن آل قبيلة فليرجع الى تاريخ اليزيدية المذآور

 .ميقانللي: ومنها". سبيكانلو"أو " قبائل سبيكي"وقبائلهم في قفقاسية آثيرة وهؤالء يرجعون الى 

 .عيسى دانلو

 .بوتيا نلي

 .شمسكي
 .آليري
 .جيالنلي
 .مانكا نلي
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 .مامه زيدي

 .بيره خال

 .دره جكي

 .حسيني
 .ميرانكي
 .ستورآي
 .ُبرخالو

 .وال نتوسع هنا بأآثر من هذا

10 
 إمارة اليزيدية

ديدة، وتواريخ ال تحصى، وإن إمارتهم قبائلية أمراء اليزيدية مقطوع بنسبهم من األمويين آما تنطق بذلك وثائق ع
أقرب الى البداوة، والتبعيد عن أصلهم سياسة مشهودة ال ينطلي أمرها وإن آان قد حدث في األيام األخيرة والوقائع 

خ وقد أوضحت في تاري. واليزيدية أآثر اتصاًال بأمرائهم، وطاعتهم لهم آبيرة جدًا. المزعجة ما أنساهم اطراد السلسلة
 .اليزيدية عن امارتهم وقبائلهم فال مجال ألآثر من هذا

وآل ما نقوله أن قبائل الموصل أو قبائل الكرد الشمالية آثيرة، ال مجال الستيعابها، ويطول بنا ذآر قرى آل قبيلة 
 .تصال بهامنها، وإال آونت وحدها آتابًا ضخمًا، ومع هذا فصلنا في تاريخ العراق ما تيسر عند عروض الحوادث واال

 

 

 قبائل الحدود

ما جاور العراق من قبائل الكرد ال يحصى عدًا، والتوسع خارج عن البحث، فمن الضروري االجمال وإال فالموضوع 
، فلن "عشائر إيران"وفي الدرجة األولى تهمنا " تاريخ العالقات بين إيران والعراق"واسع جدًا، وقد بسطنا القول فيه 

 .وإن األدباء المؤرخين من اإليرانيين تعرضوا لذآر بعضهانر من آتب في موضوعها 
 

وفي ترآية ظهرت آتب عديدة فيها بيان عن القبائل هناك إال أن هذه المباحث لم تكن موسعة وال ذات اتصال بنفس 
، )2"(امعشائر الش"القبائل وتاريخها، وفي بالد الشام عقد األستاذ الصديق أحمد وصفي زآريا فصوًال عنها في آتابه 

 .فالمهم ذآر عشائر إيران وبعض العشائر الكردية المهمة في ترآية وال تتجاوز ذلك

1 
 قبائل آلهر

، وآلور وهي متفرقة في أنحاء عديدة من الوبة السليمانية وآرآوك، وديالى، ومجاورة "آلهور"هذه القبائل يقال لها 
وتقع على الحدود، تقيم في ايران مما ... وما جاوره" االيوان"في األصل لقضاء مندلي ومواطنها االصلية هناك في

 .يجاور العراق
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وأما األمراء فيدعون أنهم يتصلون بنسب آودرز بن آيو في أيام ". آوران"وفي الشرفنامة أن قبائلهم يقال لها 
" 1:"ثالث شعب، بقي الحكم بيد أوالده مدة وهذه االمارة تقسم الى "بخت نصر"الكيانيين وهو الذي سماه المؤرخون 

 .أمراء ماهي دشت" 3"و " حلوان"أمراء درتنك " 2"حكام بلنكان و 

 ".منصوري"ومنه حصل فرع . منصور: وهذه القبائل في الحاضر متولدة من أخوين

 ".شهبازي"ومنه تشعب فرع . شهباز

ومن هؤالء . ن سيريبا: وهي طوائف عديدة" بندنيجين"المجاور لمندلي " األيوان"وهذه توطنت : قبيلة منصوري-1
 .من يعيش بصورة مبعثرة

 .وبين فروع قره أولوس من تسمى بهذا االسم. آاْو سوار

 .ُجوَلْك
 .َهلشي
 .تسكن في أنحاء آرمانشاه، ومنهم من يعيش مع السنجاوية. نْرِآسي

 .سرتنكي. َبهلُو خُور

 .َزَرنْه يي

 .آُو تكتي

 .في اإليوانواألغلب . ومن هؤالء من يقيم في جرداول. آلهرها

 .في آسمان آباد من االيوان. آُولْه سوند

 .تقيم في هرسم. سليم

 .ومن هؤالء في أطراف خانقين وبينكدره، وآخرون في آرند وزهاو

 .عمرُبْل: وهذه في أطراف آرمانشاه وهم:  قبيلة شهبازي-2

 .آاربندي
 .سياه بيدي

 .شياني
 .بداغ بكي

 .شله
 .آبنك شري

 .نَوِري

 .جيفا آبودي
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 .لُوَو
 .حزآاه

 .دولة شوني

 .وهؤالء تابعون ماهي دشت

 .بياني
 .وهؤالء تابعون زويري من آرمانشاه. باقر أبادي

 .جَولْك
 .باسكلي
 .خالدي

 .وهؤالء تبع آُواُور في شرقي جبل قّالجه

 .منيشي في آفر آور

 .في ديَرْه. شهرك

 .في آيالن. آيالني

 .في جله. جله يي

 .في مواطن متفرقة. آمره يى

 .في مواطن متفرقة. شاهيني

 .منهم في العراق وهم آثيرون، منتشرون في مختلف مواطنه. شوهان

 .قلعة شاهيني

 .في روان، رحالة. ملْه سري

 .في روان. آله با

. قوجمي .في روان، رحالة أيضًا

. سياسيا .في روان، رحالة أيضًا

 .في روان، رحالة أيضًا. آله جويى

 .تسكن القرى. ده رويكه

 .تسكن القرى. ره يىبد

 .تسكن القرى. هارون آبادي
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 .تسكن القرى. برف آبادي

 .تسكن القرى. آورآه يى

. وهذه العشائر من القبائل الكردية األصلية، وهي تابعة لكرمانشاه، انتشر الكثير منها في أنحاء عديدة من العراق
" ده باال"يلية وتقيم آلهر في االيوان المجاور وطوائف منصوري منها ممتدة على الحدود، ويبدأون من حيث انتهى الف

من أراضي الفيلية وتتصل بقضاء مندلي وال يخلون من زعازع وفتن على الحدود خصوصًا أيام قلة المياه، 
 .وغالب المنازعات متأتية منها، فتشغل العراق وإيران معًا. وهذه الفرقة أآثر تعرضًا" سومار"ويتعرضون لنهر 

سنة أو أآثر آان االيوان خاليًا، وإن قبائل منصوري جاؤوا من فارس الى هنا، تابعوا أميرًا يسمى ومنذ نحو مائتي 
شاه "، وفي أيام آريم خان الزند آان أميرهم علي خان وهو والد شير خان وآانت له أخت يقال لها "منصور خان"

 .إليه، ثم خلفه ابنه شيرخانومن ثم وجه هذا إمارة ذلك المكان . جميلة فزوجها الى آريم خان" بسند

وآخرون في أنحاء . وأما قبيلة شهبازي فإنها تابعة لحكومة آرمانشاه قسم في اإليوان وزهاب، وقسم على الحدود
، "آواور"يتجولون صيفًا وشتاء في أنحاء سرميل، وبندنيجين وزهاب في صحاري . آرمانشاه في الحدود

وغيرها من المواطن والصحاري القريبة منها، يصيفون " ة شاهينقلع"، و "ديره"، و "آيالن"، و "آفراور"و
، و آله با من قبائل شهباز، يقيمون في الصحراء بين شوراب وهو نهر "خالدي"ويشتون فيها وذلك أن طوائف 

وهو نهر صغير معروف أيضًا يقيمون في يساره، " آالل دام"، وبين "سومار"صغير في الحد الشمالي من صحراء 
الى قضاء مندلي، رأسًا واحدًا عن آل قطيع من الغنم ربيعًا وفي " الكودة"وائف أخرى تقيم فيه، وتؤدي البيتية وآذا ط

وإن ... وفي أحوالهم آلها ال يخلون من تعرض بالمارة من نهب وسلب"  قرشًا50"الشتاء عن آل قطيع عشرة قرانات 
وفي الغالب ال يؤدون . ء، آما هو معتاد أخذها منهم دائمًاهذه الرسوم تؤخذ من الشهبازيين والسنجابيين على السوا

 .للدولة العثمانية رسومًا من حين أن استولت إيران على لواء زهاب

وعلى آل حال هذه القبائل ال تفترق عن سائر األآراد، توطنوا هذه األماآن من أمد بعيد ال في الوقت الذي بينه 
اهم من أزمان متباعدة إال أنهم لم يكن لهم ذآر اال أيام آريم خان الزند، صاحب سياحتنامهء حدود، وإنما آانت سكن

فالطوائف ظهرت قوتها في عهود انحالل إيران واضطراب أمور العراق، والملحوظ أنهم سكنوا اإليوان في عهد 
 .المغول وربما آانوا سكانه األصليين

، "فرهاد وشيرين"ش بينهم األمية وإنما يقرأون بفخر وحماس إال أنهم لم تتف... وهؤالء ال يختلفون عن البدو في الغزو
قص ذلك صاحب السياحة بسبب . يتسلون بها أيام راحتهم... وأمثال ذلك من القصص" رستم زال وبهرام آور"و 

أنهم آانوا على الحدود بين إيران والعراق، في أنحاء مندلي فعلمنا هذا آله منه، والكتب اإليرانية أيضًا تتعرض 
إال أن القبائل التي ذآرناها هي قرى ائتلفت فكونت مجموعة نالت . إلمارة هؤالء، وتتكلم عليها بسعة في مختلف اآلثار

هذا االسم أما تبعًا للمكان الذي اقامت فيه مدة، أو الى الرئيس الذي حكمها في وقت واشتهر اسمه ولكن الرياسة قسمت 
فكانوا قد توزعوها من قديم . وال تشير الى اسم الفرع الذي التحق باألميربالوجه المشروح، وال تمثل أصل قبائلهم، 

بل جاء في الشرفنامة . الزمان وال يشترط أن يكونوا أجداد هذه القبائل، وإنما هم رؤساؤها وحكامها أو المتحكمون بها
 وإن الضريبة التي آانت تأخذها ه1002أنها آانت تابعة للدولة العثمانية، وإن األمير منصور قتل أخاه شهباز في سنة 

وإن أصل تكون . الدولة العثمانية منها في آل سنة أربعون ألف رأس من الغنم فال شك أنها قديمة السكنى في مواطنها
 .الرياسة قد تعين، فاستولى هؤالء على قبائل آلهر

طنت العراق، وماعت بين أفرادها، ومن آلهور فروع عديدة تو. وقد سبق ذآرها" الداوده"ومن أهم فروع هذه القبيلة 
وحالة األفراد مما ال يقام . فال تعرف لها مجموعة آبيرة وإن آان ال يزال بعض األفراد يحفظون انهم من هذه القبيلة

 .والتعريف بها في مختلف عصورها المعروفة. والمطلوب بيان المجموعات. له وزن

ئل ترآمانية، ورياستها آانت البن برجم ولهم اإلمارة على هذه القبائل آان يحوي قديمًا قبا" اإليوان"ونعلم يقينًا أن 
والمنازعات بين المغول والترآمان دفعتهم الى نواح أخرى أو مالو الى المدن والقرى بل الملحوظ أن إمارة آل برجم 

ارة ظهرت إمارة حلت وال يبعد أن يكون معه ترك وهذا هو الذي أرجحه فلما ذهبت هذه اإلم. آانت إمارة على الكرد
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ومن الضروري أن نتحرى النصوص الموضحة لما آان خالل المدة بين قتلة سليمان شاه وظهور إمارة منصور 
 .المقاطعات لم يكن آما بين صاحب سياحتنامهء حدود بل أقدم بكثيروحدوثهم في هذه األنحاء وسكناهم هذه 

قبيلة "وآل ما نقول هنا أن المسعودي، وإبن األثير، والسمعاني والبدليسي قد عرفونا ببعض القبائل القديمة، ومن بينها 
ويفسر . ت، فهي محل نظرأو آلهور، فهي قديمة إال أن سكناها في هذه األنحاء القريبة من مندلي تدعو لاللتفا" آلهر

 .بأنهم مجاورون فتجاوزوا

بلد روز المعروفة "وآان صاحب نزهة الجليس قد مر بهم من العراق مجتازًا الى تلك األنحاء وصل الى بالد الروز 
، ثم رحل منها الى بندر علي وآل هذه آانت من أنحاء بغداد، ثم جاء الى قرية سومار، ويسكنها "قديمًا براز الروز

أقمنا بها : "راد آلهور وهي أو ل حد العجم يسكنها األآراد ثم رحل الى قرية جمنسورت ويسكنها آلهور أيضًاأآ
باعزاز وإآرام ثالثة أيام في بيت حاآم األآراد األمير محمد علي خان، وفي آل يوم يخرج بنا بين تلك المياه 

ء األآراد آالعرب البواد، تراهم في آل جبل وواد، وأسلوب هؤال... والزهور واآلآام والربا لصيد األرانب والظبي
ثم رحلنا فأتينا الى قرية تسمى جشمه . ثم رحلنا من حمنسورت فأتينا قرية آيالنك" الى أن قال"متفرقين آالجراد 

 ورحلنا. ورجعنا فأتيناالى ماهي دشت وآل هذه القرى عامرة. ، وهي قرية لطيفة"هارون آباد"ورحلنا، فأتينا . قنبر
 ... من قرى آلهور-ماعدا آرمان شاه-وهذه القرى آلها ". فأتينا مدينة آرمان شاه انتهى

وشمالها الغربي وإن مياهه تروي قضاء مندلي، وتدخل " ده باال"، وهذا يقع في شمال "اإليوان"ومن أهم مواطنهم 
مياه أي مياه سومار وما يتصل بها وهذه ال. وتقرير الحدود ال يختلف في بيانه عن سياحتنامهء حدود. حدود العراق

وهو آنكر آانت تأتي من األراضي بين اإليوان، وده باال من مانشت الجبل المعروف من أقصى نقطة منهم، وهو من 
فإذا قطع حرمت مندلي وقراها من "... قزانية"، و "دوشيخ"سلسة شيره زول، فتسقي مندلي وما يتصل به آقرية 

مما أدى ... نهم األمر الذي يؤدي الى توتر العالقات دائمًا، وال سبب لذلك سوى هذه القبيلةالمياه، وتهددت حياة بساتي
هذا مع العلم بأن زراع هذه األنحاء من آلهور أيضًا، ولكن . الى النزاع على هذه األراضي، وتجديد فتنها في آل سنة

سواء ... زارع العقر ألمراء آلهور بال وجه حقوقد يضطر أحيانًا أن يؤدي أرباب الم. هذا ال يمنع من إيجاد النزاع
 ...وأمراؤهم آنئذ شيرخان، والفت خان. آانوا منهم، أو من قبيلة قره أولوس ممن يزرع تلك األراضي

ه يعين مقدار ما يؤديه أمراء قره أولوس، واللك، 1120وقد وجد فرمان لدى متصرف زهاب مؤرخ في سنة 
وآل ما علمناه أن اإليوان آان بيد أمراء ... تاريخ المذآور في تلك المواطنمما يعين وجودهم في ال... وآلهور

الترآمان أيام الخالفة العباسية وهم آل برجم وقد قضى هوالآو على أميرهم سليمان شاه بن برجم االيواني، وقد 
وما إليه آان من الترآمان أوضحنا ذلك في تاريخ العراق إال أننا هنا نقطع في صحة النسبة الى هذا اإليوان، وأن الم

وبعد ) 2.(اإليوانية أمراء تلك األنحاء، وقد اضطربت النصوص في تحقيقها، فظهر الصواب بصورة ال تقبل االرتياب
وال يعرفون ما جرى . آل ذلك خمل ذآر قبائل آلهر وإمارتهم، ولم يتعين لنا أمراؤهم إال في الشرفنامة وهم متأخرون

 .شاه وبين األمراء منصور وشهبازخالل المدة بين سليمان 

 .وهؤالء آلهم شيعة في إيران، وسنة في العراق

2 
 قبيلة اللك

وهذه مما . مالت الى العراق وتغلغلت بين قبائله. من قبائل إيران التي توسعت وانتشرت في العراق شماًال وجنوبًا
في . زرآوش: في تقرير الحدود وفروعهاوآانت تابعة قبيلة قره أولوس في أنحاء مندلي آما ذآر . يجاور آلهور

العراق، وفي إيران بين خرم آباد وورآوه أو بيشكوه حتى صيمرة، واألآثر منها اليوم في العراق، ومع الفيلية في 
 .ويعدون اليوم من قبائلهم، وهم ليسوا منهم، وإنما هم من اللك. بشتكوه
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وأماآن أخرى متفرقون أفرادًا " المقدادية"هربان مع الفيلية، وفي أنحاء خانقين، وبنكدره وش. سوره مري
 ...وجماعات
 .روزبهان

 .شيخ بزيني

وفرقهم األخرى بين خرم آباد وشيراز في الممالك اإليرانية، وفيما يجاور . وقد أآد آثيرون أن شيخ بزيني منهم
وأما .  الى أنحاء العراق في هذه األيامومنهم الذين نزحوا". علّي اللهية"ويغلب عليهم الغلو، وآثير منهم اليوم . الفيلية

، وهم منهم، )لْك(الذين جاؤوا العراق من أمد بعيد فال يعرفون هذه العقيدة، فقد رأيت في أنحاء أربل جماعة باسم 
ومن غريب ما صادفته أنني سألت أحدهم هل أنتم علي اللهية فأجاب ... ولكنهم توطنوا في أنحاء أربل من أمد بعيد

 .قاشقا: ومن قراهم هناك...!  أنا مسلماستغفر اهللا

 .خُرخُر
 .درمان آوه العليا

 .درمان آوه السفلى

 ".أي عين سليمان"آاني سليمان آا 

 ".الحجر األبيض"بَرَد سبي 

 ".ورق الشجر"بنكانه 

 .ِمنارا
 .جديده
 .بنجينه

 ...ولهم عدة قرى في قضاء آفري مسماة بأسماء بعض رؤسائهم

 . عدد آبير من اللك، وهم ال يزالون على الغلووفي نفس بغداد. هذا

3 
 قبيلة زرزا

من قبائل بهدينان، انفصلت من " آيلي"من عشائر الحدود في اشنة، تساآن قبيلة بلباس في إيران، وأصلها من عشائر 
 أخوة وآانت رياسة هذه القبيلة موزعة بين أربعة". عمر شابي"هناك ومالت الى حكاري وفي اشنة منها ما يسمى ب

 ".دري"وال يزال يعرف هذا الفرع ب" آور"، أقام بفرعه في محل "دري اغا"في حكاري وآان أحدهم 

فسكن بفرعه في تلك األنحاء، ويقال لهم . ، ذهب الى شمدينان، وآان حاآمها شمس الدين"زرين اغا"واألخ الثاني 
" مير باساك"وآان مير سيد بك أمير قبيلة ". اشنة"قد انحاز بقسمه الى " شاب اغا"والثالث من األخوة " زر زاد"

 .هناك، فنزل بجواره

 .فاتخذها دار اقامته" التون آوبري"والرابع منهم سكن 

قد شوشت ما " مير باساك"وال تزال فروع هذه القبيلة في تلك المواطن، وآانت العالقات بينهم مشهودة إال أن قبيلة 
أما زرزا شاب . ضهم في إمارة مكري وآخرون تبعوا األفشارية في أورميةبينهم، فتباعدوا وانقطعت الصلة، فدخل بع

". مير عمر"، وبعد وفاته تملكها ابنه "اشنة"، فترك لهم "حاآم سوران"اغا فقد اتفق رئيسهم شاب اغا مع حاآم حرير 
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ولما ولي األفغان إيران لم يتعرضوا باشنة النحرافها وبعدها، فبقيت بنجوة حتى ملك آريم خان الزند فلم يتسلط على 
ان فخلفه ابنه افرا سياب، وآانت له شوآة هناك، فخلفه ه توفي جعفر خ1196ه أو سنة 1195وفي سنة . اشنة أيضًا

 .وهذا مدة إمارته لم يتصل بإيران، فآلت اإلمارة الى افرا سياب بن قاسم بك. أخوه محمد سليم بك
 

ثم أن جعفر بك ابن محمد سليم بك أحدث زعازع، فانتصر على سابقه وصار يسمى جعفر سلطان، وبعده ولي ابنه 
 سنة آما عرف من استشهاد قدم 50ًا وآانوا يؤدون الخراج إليران من أيام جعفر سلطان لمدة صمد خان فصار حاآم

 .ه1268الى الفريق درويش باشا سنة 

وطريق انتشارها، وأوضاعها منذ مائة سنة وقد مر الكالم " قبيلة زرزا"هذا ما أمكن تلخيصه من تقرير الحدود عن 
ولم يصرح في معاهدة السلطان مراد بشيء عن هذه ... ران ذات عالقة بهافي بلباس وهناك عالقات بها، آما أن سو

وجاء ذآرها في الشرفنامة ولم يتعرض للتفصيل عنها بل أن . القبيلة ولكننا عرفنا عالقتها بقبائل بلباس ومير باساك
عشى عنها في حين إني الفصل الخاص بها مفقود ولم يسبق للمؤرخين أن بحثوا فيها إال أننا رأينا النقل من صبح األ

رأيت في آتاب المسالك الذي يعتمده صبح األعشى قد ذآر أنها زراري، وأن النسخة قديمة، وأعتقد أنها نسخة 
ولعل النسخ األخرى جاءت مغلوطة دخلها غلط النسخ وال شك أن المسالك هو المرجع الوحيد، فمن . المؤلف

واألمل . اتان القبيلتان متقاربتان في االسم وفي السكنى والتزاالنالضروري تحقيق نسخة، ومراعاة الصواب فيها، وه
أن يحقق هذا األمر فيرفع اللبس عن طريق تحري النسخ، ثم ما يدعمها من تحليل ألفاظ اللغة الكردية وما هو أصل 

أحد الخطاطين هو ألن المؤلف يذآر أن . واعتقد أن نسخة أياصوفيا هي األصلية. اسم الذئب أو ابن الذئب عندهم؟ هذا
وال . الذي آتب له عناوين الكتاب، والحق أن خط العنوان يشعر بأنه خط خطاط بارع، ولعله الذي آتب لنفس المؤلف

شك أن البحث يجلو العلماء، ويعين الخطأ في أي النسخ، ونشير هنا الى أن قبيلة زرزا قديمة أقدم مما ذآره صاحب 
اء ذآر الزرزائية في المسعودي على ما نقل العالمة محمد أفندي الكردي، قاله تقرير الحدود وصاحب المسالك، فقد ج

 .واألمل أن تظهر الوثائق فتجلو المبهم عن المقصود من نص المسالك. في تاج العروس

 أثر تاريخي ومما يتصل بقبيلة زراري أو زرزا بالنظر الختالف النسخ وهما متقاربان في المكان األثر -آيله شين 
الميجر "وهذا على جبل معروف بهذا االسم، أول من عرفه من الغربيين، فكتب عنه " آيلْه شين"عروف اليوم بالم

 .وهذا الجبل يفصل بين اوشنة والعراق، وله فروع. العالم اإلنكليزي في رحلته" رولينسون

المشرف على اشنة " جبل آيله شين"والزرارية مسكنهم من مرت الى جبل جنجرين : "قال صاحب مسالك األبصار
من ذات اليمين، وهو جبل عال، مشرف بمكانه على جميع الجبال، آان بهواه الزمهرير، وآأنه للسحب مغناطيس 
يجذبها لخاصه، وقد نصب عليه للتحذير ثالثة أحجار طول آل حجر عشرة أمتار، وعرضه ربع هذا المقدار، ثخانته 

ب في حجر مربع ثخانته تزيد على ذراع في التقدير، على آل من نحو ثلثي ذراع، منحوت من جميع األضالع، مرآ
الثالثة آتابة قديمة لم يبق منها سوى المعالم وهي من الحجر االنع األخضر، الذي ال يغيره البرد وال الحر، وال تتأثر 

عقبته لمن صعد أو إال بألوف السنين، تأثيرًا ال يكاد يبين، فالوسط منها على بسطة رأس الجبل، واآلخران في ثلث 
نزل يقال انها نصبت لمعنى االنذار، وإن المكتوب عليها أخبار من اهلكه البرد والثلج في الصيف، وهم يأخذون 

 .اه."الخفارة تحته، ويدرآون أو يوارون من هلك ببرده

لك من أيام صاحب وهذا األثر التاريخي المعروف اليوم بكيله شين يعد حدًا فاصًال بين إيران والعراق آما آان آذ
 .سياحتنامهء حدود

4 
 قبيلة شقاقي
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وهي آبيرة، ومنتشرة في األنحاء العراقية، متفرقة أفرادًا، وجماعات . من قبائل الحدود في ترآية، وفي إيران
وفي ترآية في أنحاء حكاري . ورئيسها اسماعيل سيمكو. صغيرة، وتجاور القبائل العراقية، واتصالها بقبيلة هرآي

 . جاء في سياحتنامهء حدودعلى ما

 .ورئيسهم في إيران عيسى خان. عودويي، أو عبدويي: وفروعها آثيرة

 .رئيسهم حسن اغا. هناره يي

 .رئيسهم في إيران سرتيب خان. آاردار

 .ومنهم في إيران. شرا، أو شرراه

 .مشترآة في إيران والجمهورية الترآية. بوتا، أو بوتي

 .آرآي
 .آاوانا
 .عباس خانرئيسهم . فنكا

 .رئيسهم عمر خان. دالن

 .رئيسهم في إيران محي الدين خان. عماني

 .منهم في إيران ورئيسهم قرطاس خان. مامدي

ولم يكن لهذه القبيلة موطن . يسكنون القرى شتاء في صوما وبرادوست وجاري من إيران وصيفًا زوزان من إيران
وذآر أوليا جلبي هذه القبيلة في . هذا ما علمته من العارفين بهم". الشقاقية"ويعرفون من أمد بعيد عندنا ب. في العراق

 .مبحث اليزيدية

5 
 قبائل أخرى

ومن القبائل الكردية في الحدود مريوان، ومكري، ومير باساك، وحيدرانلو وسبيكي أو سبيكانلو، وزبالنلو، 
. لعراق واألقطار المجاورة آثيروالمشترك بين ا. ولكل من هذه فروع آثيرة، وبين بعضها يزيدية... وجاللي

 .فاآتفى باالشارة". تاريخ العالقات بين العراق وإيران"، وفي "تاريخ العراق"والتفصيل في 
 

 األوضاع االجتماعية

1 
 العقائد

بعقيدته الى جهود عظيمة،  باعتبارهم قبائل إال البساطة في العقيدة، واإلسالم ال يحتاج في التعريف ال يؤمل من هؤالء
وهم إسالم ثم داخلهم . ومالئكته وآتبه ورسله وباليوم اآلخر و مطالب آبيرة وإنما هو توحيد خالص وإيمان باهللاأ

الشيخ، وامتثال  للشخصيات أثر آبير في التوجيه، بحيث عادوا ال يعرفون من أمور دينهم إال حب التصوف، وصار
، وأن يذعن لهم القوم باستهوائهم، وأن "عبادة األشخاص" أمره ومراعاة توجيهه وال نأمن في هذه الحالة أن تدخلهم

 .ومن ثم يحدث ما يتجاوز حدود الحب. في الحب لهم يميلوا ميًال زائدًا
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ومعرفة . والصوم وسائر الفروض الدينية وأثر العقائد اإلسالمية ظاهر بما يقومون به من األعمال الدينية آالصالة

 .وعند أداء الفرائض المطلوبة. آل صالة ر فيأوليات العقيدة وأرآانها مما يتكر

بالتعبير األصح انصرفوا للعمل دون  وهؤالء ال يكادون يفهمون من الدين إال األعمال مجردة دون تفهم االعتقاد أو
 وأمور العبادة ظاهرة فيهم وأرآان اإلسالم مرعية إال أن... االطراد المعتاد فهم المقصود فبقيت العبادة تجري على

 .صال العلماء في بعض قبائلهم قليلات

 .الكاآائية: ومن أشهرها. وهناك عقائد أخرى شائعة في بعض القبائل

 .العلي اللهية

 .اليزيدية
 .وقد فصلنا البحث في هذه العقائد في آتب أخرى

2 
 الطرائق

. الكثيرين ت على سلوكالتخفيف من وطأة الخشونة التي يتصف بها أهل البداوة، فكم أثر قامت هذه بخدمات جليلة في
يكفي وحدها أن تقوم بالمهمة وإنما يجب معرفة  وأدت الى نشاط آبير في االصالح وأفهمت أن األرآان والفرائض ال

فيها  السريرة من أخرى، ومراعاة السلوك المرضي واالتصاف بخير األوصاف المرغوب العقيدة من جهة، واصالح
 . آبيرينفكان أثرها وتأثيرها... دينًا وعقًال

فيها، وصاروا يصطادون  ومن المؤسف أن تزيا بالتصوف غير أهله، ودخل المشعوذون من هذه الطرق المرغوب
الطرق مصروفًا الى االصالح، فقد دخل في دورة المراسيم  العوام لما لهم من آسوة الصالح فإذا آان أصل وجود

فساءت ... والمنكر  غايتها، وإنها تنهي عن الفحشاءأعمال أشبه بأداء المفروضات دون تفهم أيضًا ويالحظ منهم
ظاهرًا، وعدم  "إصالح السريرة" موجهة نحو طلب الحالة، وعظم المصاب من هذه بحيث صارت التلقينات باطنية،

لهدم  شرعًا فصارت واسطة اهمال األمرين، وعادت أعظم آلة مخربة للدين، وأقسى عامل االهتمام بالفروض المقررة
حرآات وسكنات " في وضعها من أنها فمال أهلوها الى ظواهر ال تختلف...  وتباعد عن السلوك المرضيالعقيدة،

 مما قرره... ومعرفة الحقيقة، مما منشأه الحلول، والوحدة، واالتحاد من زعم الوصول، "دعاو باطلة" ، و"مخصوصة
أساساتهم هدم الدين، وإلغاء  ا آان منالذين قام في وجههم العالم اإلسالمي، وهاج عليهم لم "التصوف غالة"

القبائل آبيرًا، ثم استخدمت في السياسة، وربما انقلبت المشيخة الى  والطرق المعروفة آان تأثيرها على... فرائضه
ولكن شعر أخالفهم بما  وربما آان أصل أرباب الطريقة بعيدين عن ذلك،. فاستغل هؤالء الطاعة واالذعان إمارة،

 .مالوا بهم الى الغلوشعروا به، أو 

والنصوص التاريخية تعين ذلك،  شائعة بين قبائل الكرد، واآتسبت مكانة عظيمة، "الطريقة السهرورية" آانت
:  الطريقة القادرية-1الحاجة لذآر الطرق المعروفة اليوم بين القبائل  ، وإنما تدعو"تاريخ العراق" وموطن ذآرها

تأثيرها على الكرد، وال يزال الميل الى   ولها مكانتها إال أنها في هذه األيام قلهذه الطريقة متمكنة في الكرد، آانت
عبد القادر  لما آان الشيخ... وآانت مكانتها أآبر من غيرها خالية من الغلو.. بانتظام النقشبندية في ازدياد، وسائرًا

... ين من رجال الطرق المكانة الالئقةللقائم وال شك أن. الكيالني متصفًا به من صالح وتقوى، وصار مقتدى الكل
 .من غيره، بل تغلب ولكن نشاط النقشبندية آان أقوى

خفاء، وآل ما يقال عنها أنها مقبولة  وهنا شيوخ الطريقة سائرون تبعًا لما هناك من مؤلفات في الطريقة، وليس فيها
تابعة  فهي طريقة زهد إال أنها اليوم... حلولرائحة الوحدة، أو االتحاد، أو ال في أساساتها، وليس فيها ما يشم منه

واألمر الذي يؤسف له أن هذه الطرق آونت ما  .لرسوم تكاد تشغل المرء عن الفرائض الدينية، وفيها تكلفات ال تطلق
الكسل  التقاليد، وأضيفت الى ما في الدين فكأننا قد جمعنا بين االثنين مما ساق الى هو أشق من الرسوم الدينية من
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حين أن القرآن الكريم قد صرح في  ل تقليد شيخه في حرآاته وسكناته فيوالمعروف من هذه الطريقة ان المربد حاو
 حدود لها إال االستطاعة ولم تكن تابعة لشخص أو أشخاص بعينهم، في حرآاتهم وهذه ال) اتقوا اهللا ما استطعتم: (اآلية

افل، أو ذآر اهللا، بل المطلوب التزمه من النو وسكناتهم وفي عبادتهم، وإنما ذلك تابع لقدرة المرء، ودرجة التزامه لما
 .واالستقامة في الدرجة األولى العمل الصالح

يرجع اليها الشمولية وهم سادة، وجدهم  قرية، "شمولة" وهؤالء ينتسبون الى:  الشمولية-1: وآان رؤساء هذه الطريقة
نور "ب سردشت، وومرقده قر "قادري" ومن أوالده "محمود الشمولي الشيخ" ، ومن شيوخهم"بير خضر" األعلى

دفن هناك، ولهذا ابن  وابنه شيخ عمر آذلك. المدفون في سردشت أيضًا "الشيخ شمس الدين" وهذا ترك ."بخش الدين
ثم الشيخ عبد اهللا بن شمس الدين  "آس نزان في إيران" اسمه شيخ عمر أيضًا، وابنه الشيخ شمس الدين مدفون في

سعيد آان  وهذا له أخ اسمه شيخ. خان في خانقين، ثم شيخ سعيد ابنهقرية تابعة ناحية شي وهي "هرشل" ودفن في
 .مرشدًا ثم ابنه محمود، ثم شيخ أحمد ابن شيخ محمود

 .الطريقة شائعة ومعروفة وفي أيام هؤالء آانت

م ثم شيخ نج فضل اهللا ابن الشيخ أحمد صاروا نقشبندية وبعده شيخ شمس الدين بن فضل اهللا ثم أنهم في أيام الشيخ
 .الدين ابنه

 .هرشل: والقرى هناك

 .زاله
 .باني بي

 .سراو
 .دره قلم

 .شمشير آل

 .آرمك
 .ميدان

 .قسالن عليا

 .قسالن سفلى

 .آوته ميدان

الشيخ معروف وهذا من العلماء الصلحاء  :وهؤالء شيوخ القادرية، من أيام جدهم الشيخ معروف وهم :البرزنجية  -2
وال محل  "1"للشيخ خالد النقشبندي، ورد عليه رجال الطريقة النقشبندية ردًا عنيفًا ومؤلفاته عديدة، وله معارضة قوية

 ."شهرزور" الستقصاء أحواله فقد بسطنا ذلك في تاريخ

 
 ."ابنه" آاآه احمد

 .شيخ حسن ابن عم آاآه احمد
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 .شيخ محي الدين أخو شيخ حسن

 ."ابن اخي شيخ حسن" شيخ عبد الكريم شيخ حسن

والمهم أنهم قاموا بخدمات  قد قطع اآللوسي في تفسيره بصحة نسبهم، وشجرة هؤالء معروفة،وهؤالء سادة، و
وفي األيام األخيرة اشتغل رجالها بغير اإلرشاد، فمالوا الى  .إصالحية، فكانوا خير قدوة في العلوم وفي السلوك

نافذ الكلمة مسموع   فاضل من آل وجه،واآلن الشيخ محمود. النجاح من طريقها، فانقلبت الى إمارة السياسة وحاولوا
. وإن معالي األستاذ الفاضل بابا علي ابن الشيخ محمود. لهما القول بل ال يرد له قول، واالذعان له والطاعة ال حدود

الكردية، بحيث آادت  سارت الطريقة القادرية الى االندثار وهكذا شأنها في الشمال من األنحاء وعلى آل حال
 .إال القليل منهم باب الطريقة قد خمل أمرهم ولم يعد يعرفتضمحل، فإن أر

الشيخ أحمد ابن الشيخ محمود آان من  وهؤالء من شيوخ الطريقة القادرية، وإن الشيخ عبد الرحمن ابن: الطالبانية -3
 ."آرآوك تكية" ، وهي معروفة، و"تكية الطالبانية" وتكاياهم عديدة في بغداد منها .أشهر شيوخها، وله مكانة معروفة

 .أآثر من غيرها وهذه مشهورة أآثر في تأثيرها على المدينة وعلى القبائل، وأهل القرى
 

بالطالبانية، وهم من الزنكنة آما أآد لي  وأول من أتى منهم سكن قرية طالبان من جمجمال فنسبوا اليها، ودعوا
. ره صار عضوًا في المجلس النيابي مراتابن شيخ حميد يسكن في بينكد ومنهم شيخ وهاب. آثيرون من رؤسائهم

 .في آرآوك رؤسائهم الشيخ حبيب ابن الشيخ علي الطالباني وهو رئيس الكل، ورئيس البلدية ومن
 

وهناك من يقول إنهم جاؤوا من أنحاء  .ولهم قرى عديدة ال يمت أهلوها الى قبيلة بعينها، ورجال الطالبانية معدودون
 .الشيخ موسى والشيخ عيسى، وعلى هذا لم يكونوا من الزنكنة ير سور أوالدسورداش وأصلهم آاآه سور وم

 
منهم ذهب الى جهة، وتولى المشيخة  وإن جدهم األعلى الشيخ أحمد ابن الشيخ محمود ترك أوالدًا آثيرين آل واحد

 ...في لواء آرآوك وجمجمال وآفري... آبيرة وصاروا يملكون قرى عديدة ومزارع... فيها

 .الشيخ وهاب ابن الشيخ حميد وله أوالد وأحفاد منهم. ذريته في أنحاء خانقين. الشيخ عارف: الدهومن أو

 .الشيخ عزيز

 .الشيخ عبد الرحمن

 .الشيخ محي الدين

 .الشيخ عبد الكريم

 .الشيخ غفور

 .الشيخ قادر

 .الشيخ عبد الفتاح

 .الشيخ صالح

في  رًا آما أنه آان شيخًا فاضًال، ورئيس طريقة معروفآان شاعرًا مشهو. الرحمن  الشيخ عبد-1: ومن هؤالء
. ه1284الحجر في ذي الحجة سنة  طبع على. وله ديوان فارسي وترآي. آرآوك ويعد من مشاهير الشعراء في أيامه

الشيخ عبد القادر الكيالني، وفي التصوف، له غزل على لسان  وغالب ما تكلم فيه عن شرح المتنوي، وفي مدح

 272



 
الترآية والعربية والكردية   اللغاتالشيخ رضا ابن الشيخ عبد الرحمن وهو شاعرهم األآبر بل هو شاعر في -2

يستوف شعر الشيخ رضا في طبعتيه وإن الطبعة األخيرة آانت سنة  ويقال انه لم. والفارسية وديوانه طبع مرتين
 .في العراق "التاريخ األدبي" وقد فصلنا أحواله في. وفيه هجاء مقذع، ونقد مر. وهي أآمل من سابقتها م ببغداد1946

 
 وله شعر آثير، وله قصيدة تسمى "فائز" ومخلصه. لقادر ابن الشيخ عبد الرحمن أخو الشيخ رضاالشيخ عبد ا -3

 ..."ساقي نامه"

 .درويش تكية بغداد وشيخها. الشيخ علي -4

 ...لشعر هؤالء في موطن غير هذا وله شعر، وسنتعرض. آان قائمقامًا في عقرة أيام الترك. الشيخ محمد خالص -5
 
 .نحتفظ بصداقتهم اآلن متصرف لواء السليمانية، وهو من أصدقائنا الذين. خ حسناألستاذ الشي -6
ومشيختها وآان لهم الصوت األعلى إال أن  عرفوا بالطريقة القادرية،. وال يهمنا تعداد آل أوالد الشيخ أحمد. هذا

 روا أآثر من غيرهم وعرفواوهؤالء اشته. تزول الطريقة القادرية من البين طريقة الشيخ خالد تغلبت عليهم وآادت
 .فتنوعت المواهب. بالشعر أو المشيخة، أو اإلدارة، أو الجيش

هي شائعة في مختلف األقطار  هذا وال تزال الطريقة القادرية معروفة ولها مكانتها في الكرد وفي غيرهم، بل
 .، وال محل للتوسعالبريفكاني وال يزالون على الطريقة وفي الشمال من أرباب طريقتها آل. اإلسالمية

إال أن الشيخ أآسبها نشاطًا ومكانة من  آانت هذه الطريقة معروفة في العراق قبل الشيخ خالد: الطريقة النقشبندية -2
الذي  بالقوم طريق العبادة والديانة، ولم يفصل بينهما وبين طريق التصوف األمر جراء أنه آان من العلماء، وأنه سلك

ولذا نجد غالب اآلخذين . مع علم وثقافة دينية ...قة زاهدًا خالصًا، وعبادة هللا وطاعة لرسولهتمكن به أن يجعل الطري
 .ولألسف لم تمض على ما آان عليه الشيخ خالد. يقل أحد منهم بإبطال المفروضات ولم. عنه من العلماء المعروفين

ما فيها اعتبار الشيخ الكل في الكل من  ين، وآلفدخلها أمور ال عالقة لها بالد... وال أخالفه من العلماء أهل طريقته
آان األخذ عن الشيخ ضروريًا في الطريقة فال ضرورة تدعو العتباره أصًال  جهة الطريقة وغيرها في حين أنه إذا

 ...المرشد الهادي األعظم "ص" األمور الدينية التي أخذناها عن الرسول في
 

نمضي حتى نشير الى نبذة من ترجمته،  إال أننا هنا ال "تاريخ العراق" وقد فصلنا ترجمة الشيخ خالد وأخالفه في
 ...من ألوية العراق ونذآر بعض اآلخذين عنه في أنحاء الكرد

 
وهذه الفرقة تنتسب الى  ."علي بكي" من قبيلة ميكايلي من قبائل الجاف من فرع آلي بكي: الشيخ خالد النقشبندي

شش "هذا هو بير ميكائيل صاحب األصابع الست المعروف ب يكائيلوم. ، فهي أموية"رض" عثمان بن عفان
تقريبًا، وتوفي  ه119ولد سنة . ابن احمد بن حسين من هذه الطائفة، وآان ممن درس العلوم ، والشيخ خالد هو"انكشت

الطاعون ودفن في الصالحية وله ديوان مطبوع،  م في دمشق في1817-ه1242 ذي القعدة سنة 13ليلة الجمعة 
 .وغالب آتب الطريقة مطبوعة. ه1289أيضًا في سورية سنة  ومكتوبات أي رسائل وهذه مطبوعة

 :بغداد وغيرها ويهمنا من آان له تأثير على القبائل من رجال الطريقة وقد أخذ عنه آثيرون في

األلوية  آوك منوهذا من خلفاء الشيخ خالد في أنحاء الكرد في السليمانية وأربل وآر .الشيخ عثمان الطويلة -1
في حدود إيران تابعة للسليمانية من تلك  وطويلة في هاورامان... العراقية، وغالب الكرد أخذوا عنه وعن أخالفه

ابن الشيخ  ومن أوالد عثمان اليوم الشيخ عالء الدين ابن الشيخ محمد بهاء الدين. فيهم األنحاء وبقيت المشيخة متسلسلة
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 -2 .قره حسن جيوان من خلفاء الشيخ خالد، وجيوان قرية في برزنجه

 .وهذا آان معروفًا. ل البرزنجيالشيخ إسماعي -3

 .وجاء ذآره في المجد التالد. المال عبد الغفور الكردي الكرآوآي -4

إن العشائر تأثروا بها آثيرًا، وعادوا  وال يهمنا التفصيل عن هذه الطريقة، وموضوعها تاريخ العراق، وإنما نقول هنا
 حاول أن.  أهل الصالح والتقوى، ومن أرباب العلم في الدينالشيخ خالد آان من والحق أن... ال يعرفون غيرها تقريبًا

وارتكاب الشرور، وبين لهم أن  .وآان الكرد في وضع مؤسف من النهب والشقاء. يصرف الناس الى العبادة والعلم
المرضي، وآاد ينجح في مهمته لوال أن القوم صاروا يتخذون  أداء المفروضات ال تكفي حتى يتصف بالسلوك

بالحرآات والسكنات المادية  عقيدة أو طريقة فتكّون بالء آخر، وآان الناس ال يعرفون سوى التقليد وسكناتهحرآاته 
 ...واالعتقاد بان ذلك موصل

 .شيخ عثمان: السليمانية وأنحاء عديدة سلسلة الشيخ عثمان طويلة وهذه هي وأآثر انتشارًا في لواء

 .شيخ بهاء الدين

 .شيخ عمر ضياء الدين

 .توفي. نجم الدينشيخ 

 .اآلن موجود. شيخ عالء الدين

 .ختم الخواجكان: واآلن آما بينت سارت على نهج منتقد من أمور

 .التوجه
 .بل اقرب الى عبادة األشخاص... وفي هذه إهمال للشرع، وتوجه أشبه بالوثنية

 
 : وعمدتهاخالد، وهذه انتشرت على يد خلفاء الشيخ: الطريقة النقشبندية في آرد الشمال -3

العزيز ابن الشيخ  المجاورة قد نال طه الخالفة في هذه الطريقة، والمعروف أنه من أوالد عبد في العمادية واألنحاء -1
وذاع صيته في األنحاء الكردية المجاورة وفي الموصل  عبد القادر الكيالني، فاشتهر بهذه الطريقة، واآتسب مكانة،

الطريقة  ي أنحاء الموصل، آما أن الشيخ عبد الرحمن الطالباني اآتسب شهرة فيجماعة ف وأخذ الطريقة منه. أيضًا
 .شهرة الطالباني القادرية بأنحاء آرآوك وآان يعد في حينه أنه في الدرجة الثانية من

لسيد قرية برده سور، وإن أخاه الشيخ ا وهي تابعة للعمادية، وله خانقاه في. إن السيد طه يقيم في ناحية آور لإلرشاد
ومنهم  وأتباعه هناك آثيرون،. قرى في إيران منحتها الحكومة اإليرانية للشيخ طه ولهم. صالح له تكية في ناحية آَوَر

وله أتباع عديدون في الموصل وعقرة والعمادية  في أورمية، وقد نال هذا الشيخ أعني السيد طه الكيالني صيتًا آبيرًا،
مشيخته   هذا الشيخ آبيرة جدًا، وأن األآراد أذعنوا له بالطاعة التامة، وآانتمكانة إن. وسائر األآراد في الشمال

قد جعله أخوه الشيخ السيد طه خليفته ولما  وآان أخوه السيد صالح من الشيوخ المعروفين فيها،. هناك بنطاق واسع
 ...الشيخ طه وأشتهر آثيرًا توفي خلفه الشيخ عبد اهللا ابن
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وهذا أعقب أوالدًا آثيرين منهم . الثاني وترك السيد رشيد، فمات بال عقب، والسيد طه. قمحمد صدي: وآان له ولدان
 .السيد محمد صديق صار نائبًا

 فهو اآلن في إيران في ناحية "اهللا عبد" وأما ابنه اآلخر وهو. وله أوالد "السيد محمد" وأعقب. السيد عبد القادر
 ...وله ابن اسمه سيد عزيز "أشنه"

ميدان السياسة، وغالب ما علمناه منقول  قلب الرياسة الدينية، أو رياسة الطريقة ومشيختها الى إمارة، فدخلتوآادت تن
 وهذا انتشرت الطريقة على يده في أنحاء زيبار: الشيخ محمد البارزاني -2 .من سياحتنامهء حدود، وتاريخ العراق

ثم أعقبه . وهو شيخ النقشبندية بعد والده "الشيخ سالم"  اسمهوبارزان أخذ الطريقة من السيد طه الكيالني وأعقب ابنًا
 .الشيخ أحمد، والشيخ مال مصطفى وآخرون وهذا من أوالده "الشيخ محمد" ابنه

 .الشيخ أحمد

 .مال مصطفى

 .الشيخ محمد صديق

 .الشيخ سالم قتله األتراك في الحرب العالمية األولى

الطريقة  حاولوا قلب. لك األنحاء التي هي تحت سلطتهم، وال يزالونشيوخ الطريقة في ت وهؤالء يعدون من أآبر
لهم، فوجهوهم نحو اإلمارة أو الرياسة القبائلية  بل قاموا فعًال بذلك، فاستغلوا طاعة األآراد "إمارة" ومشيختها الى

 .قد أصلح أجدادهم فانحرف هؤالء بقدر ما آان

المهمة، وإنما الذي تدعو الحاجة لذآره الطريقة  وال ما آان في البلدانال يهمنا ما آان في الموصل،  :تكايا أخرى -4
آان يتولى  فإنها "بأمرني" وهم أهل القرى، أو الرحل، ومن ذلك التكية المعروفة في قرية التي تتأثر بها أهل البداوة،

 .ذه الطريقة وهي نقشبنديةقبائل عديدة في ه مشيختها الشيخ بهاء الدين فقد ذاعت شهرته في تلك األنحاء، وتبعته
 

استغالل األخالف من أهل الطرائق لإلمارة  والحاصل أن تعلق الكرد بالدين، وبأهل الصالح والتقوى آبير جدًا، وإن
 .فاستفادت من تلك الطاعة وللسياسة تضييع لمكانة اإلرشاد،

المشيخة، فلم يتأخروا عن تنفيذ ما  واآلن آثيرون من شيوخ الطريقة قد تمكنوا من استخدام مريديهم في أمور غير
 ...آان موضوعه والمطلوب التوجيه الصحيح مهما. أرادوا

والبعض اآلخر يحاولون أن يكونوا  وال ينكر أن بعضهم آانت غاياتهم شريفة، وأوضاعهم لمصلحة الدين أو الوطن
 .من آل قيد أو أنهم يريدون التخلي. بنجوة من آل آلفة

 -3 الحياة المعايشية

فالجاف مثًال ... وطريق في انتاجها لكل عشيرة، أو قبيلة اتجاه في حياتها المعايشية، :"الرعي" تريبة المواشي -1
 األغنام، ولعلها السبب في تحولها للحصول على مراع، إلعاشة ما لديها من مشهورون في تربية المواشي، وأآثرها

فال تتجاوز مواطن رعيها في الجبال  طائفة أماآن خاصة بها،مواش، ومن قديم الزمان اقتسموا المواطن وتعين لكل 
والعراق صيفًا وشتاء، وهكذا القبائل الرحل األخرى لكل منها موطن رعي  المباحة والمراعي الخصبة بين إيران

. يةمع رجال الدولة اإليران الوقائع، والحوادث تجري ابان المرور فتتنازع بينها، ومع العشائر األخرى، أو وغالب
 .ما لدى العشيرة من حيوان فتمد يدها مما يؤدي الى وقائع وهذا في السنين الممحلة، أو قلة الخصب، أو آثرة

 
والقبائل الكردية أهل مصالح مع الدولتين، ال  أما إثارة الزعازع أيام توتر العالقات بين إيران والعراق فهذا قليل،
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بطريق القطع أن مهمتهم آبيرة جدًا، ال  إال أنه يصح أن يقال... وليس لنا من االحصاء ما يؤيد الغرض المطلوب. هذا

 .الزمتان للحياة االجتماعية  الزراعة، بل هماتقل عن أهمية

 
إال قليًال، وإنما يتعاطون الرعي، وأما  هذه ال يقوم بها آل القبائل، والرحل منهم ال يتعاطون الزراعة: الزراعة -2

لمواشي ا القرى في األغلب، ولكنهم لم ينقطعوا تمامًا اليها، وإنما يتعهدون تربية الذين يتعاطون الزراعة، فهم سكان
والملحوظ أنهم في زراعتهم ال يقدمون إنتاجًا ... بالمهمتين ويستفيدون من الناحيتين، ويقومون... في آثير من األحيان
 ...لألسواق، فيكاد زرعهم ال يكفي إال لسد حاجاتهم زائدًا بحيث يعرض

ير منها، وللمتفوض العشر في الكب واألراضي آثير منها مفوضة في الطابو، وإن امراءها ورؤساءها يملكون القسم
 وهذا هو العام أو األغلب هناك. وأما الشلب فيؤخذ فيه النصف ..."المائي" ، أو الخمس في السيح"المطري" الديم

 .األمر متفاوت جدًا "قضاء آفري" ولكنه يختلف آثيرًا في بعض المواطن فال يستقر على قاعدة، ففي

ولكل   على المراعي أن تكون مباحة، وبعض القرى أميرية غير مفوضة،ويغلب. عديدة وآذا في أربل، وفي أنحاء
 "السرآلة" أو "حق المختار" يعطى وأني أضرب مثًال في الجاف، فإنهم في أراضي السيح خاصة. واحدة حكمها

 فال يعطيه للمالك "حق الطابو" حقه من الفدان الواحد من خمس الخمس المذآور، وفي الديم يأخذ المختار
عن فدانين  معفو من حق الطابو، وإذا آانت قرية المختار معمورة، فال يؤخذ منه حق الطابو أي أنه "متفوضال"

 ...لحق الطابو، ويؤخذ من اآلخرين فال يكون تابعًا "منحة" اثنين، وفي هذا تشويق له، فكان هذا شكارة
ويقوم بإدارة زرعه بنفسه دون استعانة  انًا،وعلى آل حال نرى صاحب الطابو يأخذ حقه فيما إذا آان الزارع يملك فد

  يأخذ عن الكراب أجرة باستخدامه آعامل-1: آان الزارع ال يملك فدانًا فحينئذ بأحد، ويتولى أمره مستقًال، أما إذا
حنطة، أو شعيرًا إال أن هذه يختلف   وزنة30وربع الدينار في الفدان البغلي، ويبذر هذا الفدان  "دينارين" مقدار

ونظرًا ألوزانهم، وقد يكون الفدان نصفه حنطة واآلخر شعير آما هو  بحسابهم "وزنة 35" زنها، وتساوي عندهمو
وأحيانًا يكون العمال قليلين  ستة أمنان حنطة، وثالثة أمنان من الشعير، "شكارة" هذا "الفالح" وللكاروب .الغالب

اف الى ذلك أن صاحب الفدان يقوم بخبزه وأآله ويعطى له يض ."شكارة" فيسمح أن تكون ستة أمنان للفالح ويسمونها
 ."حذاء" وآالة جبنة،

  ...تقريبًا ، ويقدر بنصف الفدان البغلي"751" يأخذ دينارًا واحدًا وثالثة أرباع "الفدان البقري" وفي -2
 

وال يتباين األمر ... ر منهممن ذوي اليسا ال يختلف الحكم بين أن يقوم المالك بهذه العملية، أو أن يقوم بها غيره -3
 ...باختالفهما

  أشخاص وهؤالء يتعهد بهم صاحب الفدان، يحصدون ويدوسون،3بغل يحتاج الى  في الحصاد نرى آل فدان -4
 من حاصالت 61في الحنطة، و   من الحاصالت71فيأخذون حينئذ ... ويذرون، وينقلون التبن الى المحل المطلوب

  ...الى صاحب الفدانوآل مصرف يعود ... الشعير
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الصرف، أو القضاء أو ما ماثل من  وهذا يختلف في الموطن األخرى بالنظر لقرب المحل وبعده عن مكان البيع أو
 فتكون المقاولة تابعة للرضا بين الطرفين من الفالحين والمالآين،... الكبيرة محال االستهالك في األلوية أو المدن

وفيه تشويق من أمراء الجاف لقبائلهم،  لمطرد األغلبي الذي رأيناه عند الجاف وهو هذاوأصحاب الفدن والفالحين إال ا
 في حين أن غيرهم يأخذ اآثر من الخمس والعشر في المزارع... المقدار المأخوذ فال يرى في غيرهم هذا التساهل في

اك، فال نتوسع بذآر آل جهة، وما هن وقد بسطنا الكالم في آتابنا لواء اربل ما يجري... والحاصالت لحصة الطابو
 .فيها من تعامل

وبعضهم يأخذ حتى من الجبال  الجاف ال يأخذون شاة مرتع، وأما غيرهم من الرؤساء فيأخذون،: الشاة مرتع -3
ألعوانهم، وفي اربل األمر على خالف ذلك، فإنهم يأخذون شيئًا آثيرًا  وفي هذا مراعاة من أمراء الجاف... المباحة
 .في موطن غير هذا.. ولعلنا نبحث عن الشاة مرتع ...عنه

العثمانية قد عينت المقرر لها في قوانينها  والدولة. وقد مر بنا ذآر بعض ما تأخذه إيران من الرسوم األميرية عرضًا
 ...قوتها، وتأخذ من العشائر الضعيفة ولكنها تتساهل مع العشائر في

وآل هذه ال . فواآه وأحطاب وخشب يقومون بغرس أشجار.  ألوية الكردمن أشهر األعمال الزراعية في: الغراس -4
وقد مر بنا ذآر بعض ما يستحصل من األشجار مثل الفحم . المواصالت تأتي لهم بفائدة آبيرة من جراء صعوبة

 .والبحث في هذا مما يتعلق بكل لواء على حدة. وسائر المغروسات والكروم

4 
 عرف القبائل

مقدار التعويض عن  العربية في عرفها، ولم يقع اال اختالف قليل في الكم ال في الكيف أي في لهذه أشبه بالقبائ
ويهمنا أن نقول ... يتعلق بالقضايا الجزائية في األآثر وقانون العشائر يسري مفعوله على هؤالء أيضًا مما. الجرائم

القبائل   تختلف آثيرًا ومما هو مشهود فيفي سائر أحوالهم وأوصاف القبائل وأحوالها ال انهم يشترآون والعرب
وإآرام ... الكثير منه، ويعدونه من أقواتهم المهمة ويكتالون... الرحالة أنهم آسائر البدو من العرب يتقوتون بالتمر

وآانت  وآذا الشمم وعزة النفس األمر الذي دعا أن ال تتدخل الحكومة في شئونهم بتوغل الضيف شأنه آبير عندهم
الدولة العثمانية، واآلن قد تغلب  فال يرضون بتدخالت الموظفين من رجال... من الرحل منهم بالمقطوعتكتفي 

 .آثيرًا عن أهل المدن االستقرار والمستقرون منهم ال يختلفون

، أمرها للرؤساء، أو ألمراء القبائل وهنا نعين بعض قواعد العرف القبائلي في الخصومات، وآل ما يقال فيه أنه يعود
 وتسميتها تشير الى "الدم" أي "خوين" ويقال لها.  الدية-1: يتناولها القوم وهذه أهم المطالب التي. وال يتدخل غيرهم

دينارًا،  "20" فأقله بين الفقراء ويتفاوت مقدار الفصل في دعاوي القتل... وهو واحد. أن األصل عشائري في الكل
 .على الفتن، وأن ال يثيرها أحد بعد هذا التقرب والمصاهرة وتؤخذ امرأة وفرس إلماتة الضغائن والقضاء

 
، فكانت العقوبة "جمنْه" محل يقال له محمد باشا الجاف في "شاطري" وقتل األمير عقوبته آبيرة، ففي مرة قتلت قبيلة

 ء واألطفال،، فانقرض من جراء القتل الذريع فيه، وقد شمل حتى النسا"ويسي آرم" قاسية، فنكل األمراء بالفخذ وهو
 .واألمثلة األخرى ال حدود لها. ومبناه الغيض والحنق

ثم من فخذه، وهكذا وأما إذا آان بين قبيلة  فإن عجز أخذ من اقربيه،. ويؤخذ الفصل في القتل االعتيادي من القاتل أوًال
ويقرب   معه اآلخرونفالشخصي يعتبر األصل فيه أن ال يشترك... الدية من القبيلة وأخرى، فتحسب القتلى، وتؤخذ

التماثل في العرف، ونشاهد سيرته جارية  ومن ثم نرى... من هذا ما عند البدو فال يسألون أآثر من الظهر الخامس
 ...بدرجة التضامن بين القرية أو األقارب األدنون على التضامن فيه ودرجته، وآأنه موآول

 
ويذب عنه حتى يفصل بتدخل  وهذا يحافظ عليه،. لجأوهو الم "بناه" ، وأصلها"بنا" ويقال لها. الدخالة -2

لمن قبل الدخالة أن يدمر ما يراه من أموال، ويقتل من شاء تجاه  وإذا تجاوز أقارب المقتول بعد التجائه... المصلحين
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 -3 .فروقًا مهمة تستحق التدوين وهذه ال تختلف عما عند العرب، فلم تجد ."باْرمتْه" ويقال لها. الوسكة

تكون  وهذا يأخذه الرئيس ما عدا الدية، وهو تعويض جزاء آسر الدخالة، وقد "ُوِشْر" ويسمى عندهم. الحشم -4
األخالق ال وجود لها عند بعض القبائل، أو  والتعديات ضد. تهاك حرمتهاالمعاقبة شديدة، ولهذا ال يقدمون على ان

العربية  وهذا ما يقربهم من العوائد. ويفخر الجاف في أنهم ليس لديهم فساد أخالق أغلبها وأنها ال تقع في الغالب،
 قبائلي اال أني أقول هنا ويعرف ما هنالك من عرف ومن المهم أن تدون الوقائع. الخالصة التي لم تؤثر عليها الحضارة

 .القرى فيجب أن يكون الحاآم هو القانون وأن ال يلجأ الى العرف القبائلي أن الكرد تغلب عليهم سكنى

وأقول . مشترآًا ويكاد يكون "قانون العشائر" األول بحثًا موسعًا في العرف القبائلي و وقد سبق أن ذآرت في الجلد
 .هنا ما آنت قد قلت هناك

5 
  الكردياألدب

ومن . قديم آانت عريقة في البداوة، وإن األمة الكردية ترجع آدابها الى تاريخ أصلها وهو ال تخلو أمة من آداب وإن
الفارسي، قد أثر عليها وآذا اآلداب األخرى من جراء  ولعل السبب أن األدب. الغريب أننا لم نعثر على آداب معروفة

 .ن آان في تلك اللغات، ومنها اللغة العربيةواألدب والدي ان لسان اإلدارة والعلم

أنستها أصل لغتها، وربما آانت تشبه  نعم لم نجد لغة آردية قديمة، وأعتقد أن الفارسية أثرت عليها آثيرًا بحيث -
الكردية الحاضرة على اختالف لهجات أهليها اللغة األصلية، وربما  بعض لهجاتها القديمة، واستبعد أن تكون

 .ها، فصارت تعد فرعًا من اآلداب الفارسيةلغت انقرضت

اللغة الحاضرة فإنها ذات عالقة  ورغبتنا شديدة في أن نقف على لغة الكرد القديمة، أو على بعض نصوصها وأما
وهذه قديمة أيضًا ولكنها متصلة باللغة الفارسية، . وبعضها متباعدة باآلداب الفارسية، وموزعة الى لهجات متنوعة،

 .قليلة ال تصلح للبحث  الفارسية أثرت عليها مع هذا لم تدون الى وقت قريب منا، أو أن المدوناتآانت وربما
 

اللغوية، ويعد من أرآان المعرفة في  وفي أيامنا معالي األستاذ توفيق وهبي ممن تخلصوا للبحث اللغوي، والمقابالت
ما تحتاج الى بذل جهود، والى تعاون تام لتظهر يجد المادة جاهزة، وإن هذه المطالب المهمة، ومن المؤسف أنه لم

تكون المعذرة ... نحتاج اليه منها وبعد ادراك ذلك آله وآذا النواحي األدبية من منظوم ومنثور وما. الالئق بمظهرها
مؤلفات تصلح للبحث، وال في االستطاعة الوقوف على العالقة بين أدب  واضحة في أن األدب القبائلي لم تنشر فيه

 ...وأدب أهل المدن بادية،ال

طريق للبحث فيها، بل لم تخل القبائل من  وفي هذه الحالة ال نقول بفقدان األدب القبائلي ولكن المدونات فيه قليلة ال
وال شك أن ذلك ذو أثر . وأآثرهم غير خال من األدب الفارسي، أو العربي أدب، وغالب الرؤساء يقرأون ويكتبون،

آثيرون ينظمون الشعر الكردي،  والمتعلمون من غير الرؤساء ليسوا بالقليلين وبين القبائل. يعلى األدب الكرد آبير
 .العربي آما أنهم أهل ثقافة في األدب الفارسي واألدب

السليمانية وآرآوك، وقل من آان في لواء  مر بنا ذآر جماعة من الشعراء واألدباء خالل المباحث، واألغلب في لواء
 "نالي" وممن نال شهرة. الشمال غير متصل بهذه األلوية، وال هو بكثرة هؤالء  األدب الكردي فياربل خاصة، وإن

آخرون في الجاف خاصة مثل  وقد مضى ذآرهم، وال يزال شعراء "طاهر بك" ، و"عثمان باشا" ، و"خان قبادي" و
، فبز الكل، وفاق بشعره "نيشيخ رضا الطالبا"األخيرة ظهر وفي األيام ."أحمد حسن جاوش" محمد أمين بك، و

 .األآثر أو أغلبهم لم يكن شعرهم على البداوة، وإنما هو متأثر في األدب الفارسي في وآل هؤالء. الكردي
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واألمل . لتوسع في مكانته من آداب المدنل وال محل... هذه حالة األدب القبائلي وهو غير موحد، بل موزع الى لهجات
 .بعض اآلثار األدبية، والمطابع والوسائل المدنية قد سهلت االشتغال أن تظهر مدونات فيه آما نشاهد ظهور

6 
 الحاالت األخرى

وقد  يجب أن يعرف عن القبائل من حاالت اجتماعية، فمثل هذا يحتاج الى سعة خاصة ال نستطيع أن ندون آل ما
المشهود بين القبائل وأهل المدن بال آبير فرق   على بيان ما نتمكن منه في تاريخ آل لواء من جراء االشتراكعزمنا

 أخرى أن الفروق في آل ناحية قد تدعو الى بحث خاص بها وال تظهر في عموميتها ومن جهة. آما أشرت الى ذلك
 . ولعل في هذا آفاية. بوضوح

 خاتمة القول

القبائل، وبالعارفين  عن القبائل الكردية استقاء من منابع تاريخية موثوقة، ومن اتصال ببعض وينههذا ما تمكنا من تد
في هذه الحالة أن نتجرد من آل تبعة، فالتقصير ال طريق لنا  منها ممن اعتقدنا أنهم أهل أن يؤخذ عنهم، وال نستطيع

واضحة وتدارك الخلل  وطنهم والتعرف بهم فالمعذرةولما آانت غايتنا اطالع العراقيين على أبناء  في التخلي عنه،
 .بالتنبيه عليه ممكن

وفي هذه الحالة، وبعد أن رأوا هذا . آتبنا ولعل آثيرين يعلمون أوسع مما. وال شك أننا آتبنا القليل وما فات اآثر
 .وقفوا عليه من خطأعليهم بيان ما فات، واالستدراك لما نقص، واإلصالح لما  الكتاب قد وصل الى أيديهم يترتب

. مكفول واإلحاطة غير متيسرة، والصواب غير. قطعًا الى توليد نتائج آبيرة في المعرفة والتعاون على العمل يؤدي
فرصة، فال أستغني عن الفات النظر،  وأرى من واجب الذمة اإلسراع في إصالح ما يستدعي اإلصالح في أقرب

 .والمرء آثير بإخوانه
 

نافعة، فالغلط يناله اإلصالح، والنقص يكمل،  ي أحاول إبداءه إن العمل المنظم يسوق دائمًا الى نتائجواألمر المهم الذ
 .عنده والمرء ال يستطيع أن يقدم أآثر مما. للمعرفة، وللتعاون في أمر اإلصالح وآل هذا تابع... والزائد يحذف

 
ومن جهة . محله في التنبيه لتدارك الخلل كانته، والتتبعوجل ما أتمنى أن ال يطول االنتظار، وأن ينال التحقيق م. هذا

 .ضروري قطعًا أخرى طرق اإلصالح واضحة والتنظيم
 .واهللا ولي األمر

 
 الجزء الثالث

 مقدمة عامة

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 . الّدينالحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم
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وان المقابالت والفروق سهلت . اما بعد فقد آنت نشرت المجلد االول من العشائر البدوية، والثاني من العشائر الكردية
ان أحوال البادية في غابرها وحاضرها التزال محل النظر والتبصر، وهي في االغلب : " وآنت قلت. المعرفة آثيرًا

العديدون، وال حاول الكّتاب اّال بيان بعضها، فنجدنا بحاجة الى االستزادة، غير مطروقة، فلم يتعرض لها المؤرخون 
وليس من الصواب أن نصّد عنها . وربما عددناها من أهم مايلزم للمعرفة الحقة والتبسط في مادتها واالستكثار منها

رك حقيقتها، وان نعلم أنها وننفر منها لمجرد أنها فضاء واسع، وأرض قاحلة آما تبدو للحضري الول وهلة دون أن ند
عطن قومنا الذي منه نجمنا، واالصل الذي منه تفرعنا، فنكتفي بتلك النظرة، أو نتابع الشعوبيين أعداء العرب 
 ...وتلقيناتهم الباطلة في أتخاذ الوسائل للتنفير، وتوليد الكره بطرق متنوعة وضروب مختلفة

 
ولم يكونوا بوجه على ... جمعنا اللغة والوطن، وتتصل بنا العقيدة الحقةتربطنا بأهل البادية أواصر الدم والقربى، وت

الهمجية آما يتوهم، بل هناك أدارة منظمة وعالقات جوار، وروابط قربى مكينة، وتحالفات وعهود مرعية وشريعة 
ظر الى الخشونة سائدة مما لم ينفذ اليه الحضري بادي الرأي وال يدرك آنهه لما تلقى من سوء فكرة، أو لمجرد الن

وجفوة العيش، وأعتياد شظف الحياة، وضنك الرزق، أو الفة الوحشة في حين أن ذلك من دواعي الحياة الطبيعية التي 
فقدت المربي االجتماعي، والتي جّل آمالنا منها أن العيش في البداوة براحة وطمأنينة، بعيدين عن الضوضاء وعن 

فكل من ذاق طعم البادية ال يود أبدًا أن ... في التوجيه الحق، والتدريب الصالحالمشاآل المزعجة مع الرغبة االآيدة 
وجّل ما هنالك اننا نشعر بضرورة االصالح، والتنظيم ... يحيد عنها، وال تطيب نفسه عنها، أو أن يعدل عن حياتها

 ...الصحيح

لة والفة بمعنى الكلمة، مع رغبة في ويحتاج من يحاول أن يكتب في أوضاع البادية الى خبرة تامة، ومعاشرة طوي
العمل، وعناية في اآتناه الحالة ليتمكن المتتبع من االفتكار في نواحي النقص، والتعرف لوجوه االصالح، فال تكفي 
لمحة السائح او التفاتة عابر السبيل، أو أن يؤم المرء مضارب البدو ساعة من نهار، فهذه ال تعّين وضعًا وال تؤدي 

 المطلوب من المعرفة، بل يستطيع الحضري أن يكشف عن حياة البدوي بسهولة فيضن انها منغصة الى الغرض
 .بالزعازع والمجازفات، أو تدعو الى مخاطرات، أو أنها آلها هياج واضطراب

و متصلة في البادية عيشة هناء، وحياة لذيذة، وربيع وراحة ونعيم، اال انه ال ينكر انها مشوبة أحيانًا بغوائل وفتن، ا
بقراع وجدال، ال تهدأ فيها فتنة، أو ال تخلو من اثارة غوائل ولكن أي حالة من حاالت الحضر هادئة؟ بل ال نزال نرى 
التكالب بالغًا حده، واالطماع مستولية على النفوس مما آره عيشة الحضارة، وأفسد صفوها، وأقلق راحتها، فعمت 

 .المصيبة

اة الحضر لوجدناه ينفر من سوء عفونتها ونتن جّوها، أو ما يشوب نسيمها من الكدر، ولو أستطلعنا رأي البدوي في حي
يمر البدوي بالطرقات الضيقة، فيشم ما يكره من روائح، ويدخل االسواق فتكاد ترديه بفاسد اجوائها، ولعل ساعة 

ا، فيرى عيشته وما هو فيه خيرًا واحدة عنده من استنشاق النسيم الطلق، أو يوما من أيام الربيع يفضل المدن وما فيه
 ...من نعيم الحضر آله

وهناك أآبر من آل هذا، يعتقد أن االدارة قاسية، والحكم صارم، بل ربما يعتبره جائرًا، ويحسب ان العزة مفقودة، 
آانت البادية والسلطة متعجرفة، فال يطيق شدة النظام، وال يقدر على تنفيذ األوامر الكثيرة التي ال يسعها دماغه، وإذا 

موطن الظباء واآلرام فهي عرين أال سود، ولكل ما فيها وجوه دفاعه ووسائط بقائه، والحياة في آل أوضاعها ال تخلو 
من صفحات خير، ووجوه ضير، وليس هنا أو هناك خير مطلق، فكل منهما مشوب بعناء، ومغمور بآمال، تعتريه ما 

 .لو عما هنالك من ضروب هذه الحياة وأطوارهاوصفحة األدب تج.. تعتريه من حاالت اضطراب
 

وال نريد أن نسترسل في مدح البادية، أو ذم الحاضرة، أو العكس، وأنما نعّين ما هو معروف، وان المتمنيات للفريقين 
أن تكون الحياة سعيدة في الحالتين، فكالهما ينبغي ما عند اآلخر من محاسن ونعم، أو فضائل، وان يجمع بين 

وال تتيسر هذه اال بعد المعرفة الحقة، ... ين، وان ينال خير االثنتين، فيزول ما يكدر الصفو، او يقلل من الشرورالحسني
فإذا أدرآنا الحضارة ونظمها وعرفنا حياتها وما هي عليه، فنحن في ضرورة ملّحة الى االطالع على ما في البادية 

ت، فندّون ما هناك، مما يدعو الى التقرب، ويزيل العوائق، بصفحاتها آلها، وان ندرك ما فيها من مالذ ومنغصا
فنتعاون على مطالب هذه الحياة، وأن تقوى االخوة، وتعود آما آانت، وما الحضر اال بدو سبقوا اخوانهم بخطا، أو أن 
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آتب علماؤنا وأدباؤنا في البادية ومواطن أهلها ومياهها، آما خلدوا آثارًا جليلة في أنساب العرب وقبائلهم، فكانت 
ي الشعر، أو عرض من وقائع اال تدويناتهم ال تقّل عما ذآر في االمكنة والمياه، والجبال والوهاد والدارات وما ذآر ف

أن طول الزمن، وبعد ما بيننا وبين اولئك العلماء واالدباء قد غير االوضاع، وبدل االسماء، فلم نعاود المطالب، ولم 
. نثبت المتجدد استفادة من تقدم الجغرافية وصنعة رسم الخرائط واتقان أمرهما وتصوير المناظر واظهارها في السينما

 .عو الى ذلك لتكمل المطالب، وتتالحق التدوينات استفادة من وسائل الفنفالضرورة تد

فاذا آّنا محتاجين الى معرفة قومنا، وهذه . نعم، يهّمنا تثبيت الموجود من عشائر ومواطن، وما هنالك من حياة بدوية
زيرة العرب موطننا الحاجة أآيدة، فال شك ان الضرورة تدعو الى وقوف على المواطن أيضًا ال سيما المتصل بج

هذا عدا ما هنالك من خدمة أدب االمة، شعرها ولغتها ووقائعها التاريخية، وهكذا معرفة عيشة البادية في . االصلي
 .مواطن الكأل، والمياه واآلبار، والبوادي والقفار والطرق وآل ما يتصل بحياة البادية

 في التحقيق، فخلدوا ما يتعلق باالدب، وباالشخاص من شعراء آل ذلك دعا أآابر االدباء والمؤرخين قديمًا أن يتوسعوا
فكنا .. وأدباء ونّسابة، آما بّينوا محل ظهور االدباء وما جاء في الشعر، او في الحديث، او في الكتابة من أمكنة وبقاع

 .نستعين بما خلفه علماء االمة وادباؤها في التحقيق والتعريف

الحاجة للتعريف بالبادية وشؤونها لنقدم للحكيم ما يستعين به، فيقوم بأمر التوجيه ونحن في حالتنا الحاضرة في أشد 
حياة (االجتماعي، ولالمة االخذ بالصحيح من هذا التوجيه فال نستغني بوجه عن المراجعة لحل أعوص المشاآل في 

ستوفي المعرفة للحالة الحاضرة، ، وأن نستمر في التدوين والتمحيص معا، ومثل هذه ال يتيسر أمرها اال أن ن)العشائر
 ."فنكتب ما نستطيع من ظاهر وخاف

الحاضرة وقد اجتازت خطوة نحو الحضارة، فاستقرت في ) العشائر الريفية(وهذه تبصرنا بالعشائر، وآالمنا اآلن في 
نت في العراق مواطن خاصة، وال شك أن الضرورة داعية الى معرفة هذه الحياة فاآتسبت العشائر تحوًال وتطورًا وآا

وآلما زادت نفوسها، أو أختّلت حياة المدن . عشائر آثيرة وردت في مختلف االزمان فانتقلت من البداوة الى االرياف
مالت اليها وعوضت بما عندها آما ان البداوة راعت عين الطريقة في هذا االنتقال فكل خلل في االرياف يسده البدو، 

 .ي الدم، وفي اللغة، وفي الشعور العام، وسائر الحاالت االجتماعيةوفي هذا آله نرى القربى مشهودة ف
 

وفي هذه الحالة نحتاج أن نلتمس هذه . آانت االرياف فقدت بعض االوصاف من البداوة وتقربت من االوضاع المدنية
ت بيان ذلك ولكل من هذه حكمها المشهود، فرأي. التغيرات، والمجاري التاريخية، واالوضاع الحياتية، واالدارة

وجل االمل مصروف الى ادراك الحالة التاريخية واالجتماعية واالدبية . باضافة حاالت متصلة، واختبارات متوالية
في مالحظات عامة أو خاصة مقرونة باالوضاع الحاضرة لتكون وسيلة لما تطمئن الرغبة اليه أو يسهل التوسع فيه 

 .وآل ميسر لما حاول أو أراد. لدخولأو التعليق عليه واالبواب مفتحة لمن أراد ا

 نظرة عامة

معرفة العشائر الريفية التتوقف على التاريخ وحده وان آان من أهم العناصر، فالنصوص مبصرة قطعا، آما التكفي 
أو بيان الظواهر البارزة وانما تهمنا الحياة العشائرية بدقائقها، والعوامل الفعالة . بعض المشاهدات وتدوينها وحدها

بحذافيرها، وطريق ادارة هذه الحياة مما ال يتحصل من النصوص التاريخية وحدها، وال من تلك الظواهر البارزة بل 
واعتقد ان هذه آلها بصورة شاملة تؤدي بنا الى ... من المالمسات الحقة واالتصاالت بهم وبآدابهم مقرونة بتعامالتهم

. وربما عددناها معضلة من أعوص المعضالت). العشائر الريفية(التوجيه الحق في حل المشاآل والنظر الصادق في 
وال نريد . ومن الضروري اثارة أمرها بين حين وآخر مقرونة باالطالع القريب والبعيد مما يسّهل ادراك صور الحل
 المعرفة أن يكون ذلك تابعا لمواسم خاصة او حاالت ووقائع منفردة بل الغرض أن نتمكن من اجتياز هذه المرحلة الى

وبسببه تتيسر . والحل تابع للمعرفة من وجوهها. المكينة الصالح الحاالت المختلفة أو البت في الشؤون المعقدة
 .المعالجة من طريقها
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في االقوام التي ال تعرف ) حياة القرية(وهكذا ما هو شبيه بهما من . نريد أن نعلم قوام المجتمع في بداوته وأريافه معا
وآلتاهما تنزع الى الحضارة واالمل أن تتقدم ). حياة االرياف(ة البدوية تؤدي وجوبًا الى الحياة الثانية والحيا. سواها

. وحياة الكرد عندنا شبيهة بهاتين الحياتين اال أن الوضع يدعو الى تكوين القرية المتنقلة أو الثابتة. اليها خطوات
 .لحياة في آليهما متماثلة في الغالبوا. واالولى أشبه بالبداوة، واالخرى أشبه باالرياف

وانما تمدها دائمًا . ولم تنقطع عن الحضارة. وتعدهما الوسيلة لقوام أمرها. والحضارة ال تستغني عن هاتين الحياتين
) حياة القرية(وال يمكن التفريق بوجه بين . بعد اجتياز مراحل في التقدم) نفوس(، ومن )مواد أولى(بما عندها من 

وحضارات االمم لم تكن بنجوة من . والتفاوت قليل جدًا، وناجم من الوضع الجغرافي). اة البداوة واالريافحي(وبين 
 .ضروب هذه الحياة

فال ريب ان حياة االرياف حالة تقدم نحو . في المجلد الثاني) حياة القرية(في المجلد االول وفي ) حياة البدو(تكلمنا في 
وبحثنا . اذ المدينة قرية متكاملة. اوة والمدنية آما ان القرية تقرب آثيرًا من المدينةالمدن، فهي حلقة وسطى بين البد

والزراعة لم تقطع الصلة بالبداوة، بل ال تزال قريبة ). الغرس(و ) الزراعة(وقوام هذه الحياة . هنا في االرياف خاصة
ويصح أن . بوت، وحينئذ تفقد صفات الباديةمنها وفيها نوع من االستقرار، والغرس يفيد االستقرار ويكتسب حالة ث

 .نقول ان الزراعة أشبه بالقرية المتنقلة في العشائر الكردية، والغرس أشبه بالقرية الثابتة لدى الكرد
 

ويصعب علينا ان نفرق . وهذه الحاالت المطردة، والحاجة المولدة لها قوام الحضارة في مراحلها، والمجتمع في حياته
وربما استمرت . ي الزراعة أو الغرس وانما نقول االنتقال قريبًا او بعيدًا أو المرحلة قصيرة أو بطيئةبين االرياف ف

 .ولعل الميل الى المدن أقرب الى هؤالء. الى أمد حتى تتهيأ الدواعي والفرص الى هذا االنتقال

ويظهر الول وهلة انها االولى . لتفاتومن أجل ما هنالك ما يظهر في العشائر الكبيرة من حوادث سياسية تدعو الى اال
من نوعها أو غريبة ليس لها مثيل بين العشائر، ولكن من اطلع على التاريخ عرف االحوال، وأدرك أسرار االدارة 

 .وهذه تقرب من حياة البدو، ولكنها أقرب الى حياة المدن. وعالقتها بالعشائر فال يستنكر وقوع أمثالها
 

عرفة بالعشائرية بالنظر لماهيتها، وبالنظر للبدو، وبالنظر للحضر وللعالقة بالحكومة وأن وجّل أملي أن نتصل بالم
والوقوف . وآل سعة محمودة، وآل بسط ممدوح، ليكون داعيًا لالثارة. يتصدى آخرون للبحث ويتوسعوا في المطالب

 .والنصوص الحقة مقبولة قطعًا والعلم آله في العالم آله. على الفكرة الصالحة

 المراجع

وهذا تأريخها اال . نريد أن نعلم عن عشائرنا وأنسابها وتفرعاتها ومواطنها، ومجتمعاتها والشيء الكثير من خصائصها
واذا آنا بينا جملة منها في المجلد االول فما ذلك اال للعالقة . خاصة) تاريخ عشائر العراق(أننا ال نجد آتبًا وافية في 
ويصلح أن يكون أصًال في مراجعنا ألهل . ية الحاضرة وهذا يصدق على عشائرنا الريفيةبين العشائر القديمة والبدو

االرياف وبينها ما هو قديم السكنى في العراق، او متحدر من العشائر البدوية الموجودة، أو انهم بدو مالوا الى 
 .وهذه آثيرة جدًا وتحتاج الى ما يبصر بها من وثائق. االرياف

ولهذه مراجع تخصها باعتبار أصلها او باعتبار انها االصل ولها مباحثها الخاصة زيادة عما . فالعالقة ال تنكر
وتاريخها ذو عالقة بمؤلفات ). متحيرة(أو ) عدنانية(و ) قحطانية(وال تختلف هذه عن تلك من التفرع الى .عرف

عل المراجع العامة والخاصة ال تكفي ول). تاريخ العراق بين احتاللين(تاريخية ال تحصى أشرنا الى جملة منها في 
االمر الذي يؤدي حتمًا الى المعرفة الحقة من طريق المشاهدة . وأنما يهمنا آثيرًا ان نتصل بالكثير من هذه العشائر

وفي هذه ما نجده في مؤلفات ضخمة آما ان اوضاع القطر تنبيء عن تاريخه، وتفسر .العيانية واستنطاق نفس العشائر
 ...ته االجتماعية، واحواله االقتصاديةحروبه، وحيا

ونستطيع أن نعد جملة من المراجع زيادة عما ّمر اال انها قليلة بالنظر للمراد من جراء آثرة العشائر الريفية والمطالب 
وليس الغرض التعداد واالآثار من المراجع، وانما المقصود أن يتم . الجديدة وال شك ان التحري يسهل الوصول
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وال يخص االرياف اال أنه ال يخلو من . لالستاذ السيد عبدالجبار الراوي: آتاب البادية-1: وهذه هي المراجع المهمة 
أنه توسع في مواطن البدو، وآبارهم وسائر أحوالهم مما ال يستطيع القيام به صلة ويشترك في مباحث المجلد االول اال 

 .م في مطبعة التفيض االهلية ثم أعيد طبعه1947طبع سنة . اال من آان في مهمة في تلك الربوع، فله الفضل فيما تقدم

 -ه 1360ل جهته، طبع سنة مؤلفه فريق المزهر آل فرعون من عشائر الفتلة وله خبرة في احوا: القضاء العشائري-2
 .م وال يخلو من فوائد تخص عشائر الفتلة وما جاورها من عشائر1941

 -ه 1363في مجلدين االول في أحوال العشائر العامة طبع بدمشق سنة . لالستاذ احمد وصفي زآريا: عشائر الشام-3
وفي هذه الطريقة سهولة في . االقضيةوآانت تقسيماته بأعتبار االدارة حسب . والثاني آل عشيرة على حدة. م1945

معرفة عشائر آل قضاء اال أنه يكرر العشيرة الواحدة بالنظر لوجودها في أقضية عديدة، وال يفيد الوحدة في العشيرة 
وآان االولى أن يذآرها جملة واحدة فال يفرق أوصالها بأن يعوض عن االلوية أو االقضية بما يقدمه من . مجتمعة

 وآنا نأمل أن يدّون أصول آل عشيرة بما هو محفوظها اذ لم يتمكن من المعرفة التاريخية، وأن ينّبه .جداول معّرفة
 ).عشائر الشام(وآان االول من نوعه في . على أغالط شائعة

ا ولم. وهذا ال يقلل من قيمته العلمية. ويؤخذ عليه انه لم يقدم القول في آل عشيرة ثم يتناول االحوال العامة للعشائر
 ...آان ذا عالقة بعشائر العراق فنجد الصلة مكينة، ونعده من خير المراجع وأجل االثار

. وهذا ال عالقة له بالتاريخ، وال حقق أنساب القبائل. بيك.ومؤلف هذا الكتاب االستاذ ج. تاريخ شرق االردن وقبائلها-4
 .ة االستاذ بهاء الدين طوقانم في القدس نقله الى العربي1934طبع سنة . وال يخص موضوعنا آثيرًا

وفي آتابه هذا نعلم الشيء الكثير عن العشائر . للشيخ أبي الهدى الرفاعي المعروف. الروض البسام في قبائل الشام-5
فالرجل صاحب طريقة، وجّل ما يستطيع في محاوالته أن يقرب العشائر من الطريقة . وعالقتهم بآل الرفاعي

 . الرفاعيالرفاعية، أو من الشيخ احمد

وقد أبرز مهارة آبيرة في وصل االنساب ليجعل العشائر الكبيرة تمت الى ما حاول اثباته، فعّد رؤساء الحسنة من بني 
فهو بحق صاحب . والكتاب يعتبر من المؤلفات المهمة في عشائر الشام، ال يخلو من فائدة. خالد ولم يعتبرهم من طيء
 .آما دّون ما دّون عن مشاهدة. نصوص يعّز على غيره العثور عليهاوفي الكتاب . مهارة وخبرة في ما آتب

 
وهو من أجل ما . التقرير االداري لفخامة االستاذ السيد مصطفى العمري في أحوال الديوانية حينما آان متصرفًا بها-6

 قطرنا من ولو ان آل متصرف آتب، في لوائه عن أحواله وعن عشائره النكشف ما في. رأينا مما يخص موضوعنا
 .ولو طبع لجال عن مبهمات آثيرة. وقد مكنني من مطالعته وله الفضل. مبهمات آثيرة

 .واالمل أن نرى باقي ما وعد بنشره. آشف عن معلومات نافعة. لالستاذ الشيخ وّداي العطية. تاريخ الديوانية-7

من مطبوعات .  رسول الغسانيللسلطان الملك االشرف عمر بن يوسف بن. طرفة االصحاب في معرفة االنساب-8
وفي خزانة األب انستاس ماري الكرملي نسخة منه مخطوطة ) سترستين.و.ك(المجمع العلمي العربي بدمشق بتحقيق 
وهو آتاب جليل الفائدة وفيه تفصيل لالنساب ومكانته تظهر في الصالت بين . مع المجلد العاشر من آتاب االآليل

 . العشائر ومؤلفه من أهل اليمن

شرحها االستاذ المرحوم . االصل للشيخ احمد البدوي المجلسي الشنقيطي البو حمدي. شرح منظومة عمود النسب-9
. ال يزال مخطوطًا. والكتاب مهّم في العشائر القديمة والتعرض لبعض المعاصرة منها. السيد محمود شكري االلوسي

 .وعندي المجلد الثاني منه
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اهميتها في انها اشترك فيها جم غفير من أرباب . رضت للكثير من عشائر العراقمجلة عراقية تع. لغة العرب-10
 .المعرفة وتعّد في مقدمة المراجع

وهو من تأليف األرشمندريت بولس . م في حريصا1929طبع سنة . ال يهمنا آثيرا. خمسة أعوام في شرق االردن-11
 .ي انه بحث في عشائر العربومهمته ف. ولم يذآر من العشائر ما يشترك بالعراق. سلمان

وفي هذا . ه1353طبع في مطبعة الراعي في النجف سنة . للسيد عبدالجبار فارس. عامان في الفرات االوسط-12
 .فهو مرجع مهم في تدوين أحوال العشائر. وعالقته مشهودة. الكتاب مشاهدات آثيرة

وفيه بيان عشائر .  المطبعة السلفية في القاهرةه في1343طبع سنة . لالستاذ السيد محمود شكري اآللوسي. نجد-13
 .نجد وهي ذات عالقة مكينة بعشائرنا اال أن بياناته مجملة جدا

 .مخطوط عندي نسخته بخط المرحوم االستاذ محمود شكري اآللوسي. آتاب األمكنة للغدة-14

 .شاآنت راجعت مخطوطته باستنبول في خزانة راغب با. البن قدامة. مجمع األنساب-15

 .م1948وأصلها فارسي طبعت سنة . نقلتها الى العربية. رحلة المنشي البغدادي-16

في عشائر لواء . وهو من المؤلفات المهمة جدًا. لالستاذ محمد الباقر الجاللي. موجز تاريخ عشائر العمارة-17
ن تعوزه النصوص التاريخية وان آا. وقد أجاد المؤلف آل االجادة بذآر محفوظات القبيلة ومشجرات عنها. العمارة

 .م في مطبعة النجاح ببغداد1947 -ه 1367طبع سنة . للتثبت من المحفوظ وقيمته العلمية فيما يوجد له مراجع
 
. واسماء عشائره آتبت بحروف عربية. استعنت ببعض الفضالء في معرفة ما فيه. آتاب البدو باللغة االلمانية-18

. وهذا الكتاب من اجل اآلثار مزود بخرائط وببحوث مستفيضة وبتصاوير. جعتهافالعشيرة المطلوبة من السهل مرا
واستمر . مؤلفه االستاذ المستشرق االشهر الهر فون اوبنهايم باالشتراك مع االستاذ البروفسور ورنر آاسكل

 بما آتب عن والمهم ان مؤلفيه استعانا. البروفسور ورنر آاسكل بعد وفاة زميله ونشر ثالثة مجلدات ضخمة منه
ناقش . العشائر من آثار وسياحات ومؤلفات تضم اليها المشاهدات، فبلغ من التحقيق غايته، فهو خير آتاب في العشائر

وأملنا أن ينقل الى اللغة العربية لنعرف جميع ما بحث فيه . االستاذ ورنر آاسكل المؤلفات في العشائر فكان اوفر مادة
 .فهو مرجع واسع في عشائر العرب أو دائرة معارف عشائرية. يه قليلوآل ما يقال ف. بسعة واستقصاء

 ونسخة اخرى في خزانة 2413منه نسخة في خزانة علي أميري باستنبول برقم . جمهرة أنساب العرب البن حزم-19
القرون الحمد هللا مبيد آل :  أوله2228فيض اهللا من خزائن آتب الملة باستنبول باسم آتاب جماهر االنساب، برقم 

وعّد . اليمانية آلها راجعة الى ولد قحطان وال يصّح ما بعد قحطان: االولى ألخ ذآر فيه العدنانيين وأنسابهم وقال
 .في مطبعة المعارف بمصر. م1948وطبع سنة . ه1040آتب سنة ) بنو زريق(االوس والخزرج ومن الخزرج 

وفيه انه مختصر . لدين أبي محمد عبداهللا بن قدامة المقدسيلموفق ا: آتاب التبيين في نسب القرشيين والقحطانيين-20
االول في نسب قريش والثاني في نسب . الجمهرة في االنساب البن الكلبي مع انه يعتمد على آتب عديدة غير الجمهرة

 . في خزانة راغب باشا باستنبول999القحطانيين برقم 

طبع في ثالث . تب على حروف الهجاء ويعّد دائرة معارفمر. لالستاذ السيد عمر رضا آحالة: معجم القبائل-21
 .م1949 -ه 1368مجلدات سنة 

طبع في مطبعة الراعي في النجف سنة . ومقدمته بقلم االستاذ جعفر الخليلي) ح.س.أ(تأليف : الفتلة آما عرفتهم-22
 .م1936
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وفيه ما يدعو الى تحقيق . جزاءم في ثالثة أ1949طبع سنة . لالستاذ محمد علي جعفر: قلب الفرات االوسط-23
ذآر لي جملة من آتب االنساب المهمة منها ) ريتر. ه(وآان االستاذ المستشرق الجليل . الجهات المخالفة لما ذآرنا

، 347، وسلسلة األنساب في الال اسماعيل برقم 999مختصر جمهرة األنساب البن الكلبي في راغب باشا برقم 
وبحر األنساب للسيد .  قال االستاذ ولم أر الكتابين األخيرين1305ي البغدادي برقم وجامع األنساب في خزانة وهب

، واالستبصار في أنساب األنصار في الخزانة العامة باستنبول 1011رآن الدين حسن منه نسخة في آوبريلي برقم 
 .5235برقم 

ا ما يعين الفروق وآّلها تكشف عن وفي نصوصه. تعرضت للعشائر وبعض أحوالها) تاريخية(و ) آتب أدبية(وهناك 
منها ما . وهي صنفان. صّنف المتقدمون في أسماء األماآن آتبًا وبهم أهتدينا: "وجاء في معجم البلدان. أحوال العشائر

ومنها ما قصد ذآر البوادي والقفار واقتصر على . قصد بتصنيفه ذآر المدن المعمورة والبلدان المسكونة المشهورة
وأما الذين قصدوا ذآر االماآن العربية، والمنازل البدوية :) الى أن قال... (في أخبارهم وأشعارهممنازل العرب 

ثم نقلت من دواوين العرب . وهذه الكتب المدونة في هذا الباب التي نقلت منها:) عدد الكتب وقال... (فطبقة أهل األدب
وما شاهدته في أسفاري، وحصلته في تطوافي .  الكتبومن أفواه الرواة وتفاريق... والمحدثين وتواريخ أهل االدب

 ..." .أضعاف ذلك

وفي هذا توجيه لالشتغال، بل فيه بيان مواطن عشائرنا الحاضرة اال اننا نستدل منها على تاريخ تنقل العشيرة وحاجتنا 
ونرى آّل هذا ال . هاوتبدل الموطن ال يغير أصل. والعشائر ال تختلف في أصولها. تدعو الى استنطاق مؤلفات آثيرة

ومن جهة أخرى ولدها القدم والتفرع . فهي في مطالبها مهمة. فالعشائر الريفية تختلف عن البدوية. يفي بالغرض
والصعوبة آّل الصعوبة في . وهذا ما يبعد الشقة عن أصل العشيرة فينسى. فصارت لها فروع أستقّلت بأسماء جديدة

 .ارجاع الفروع الى اصولها

نرى الموضوع وافر المراجع ال سيما ما يتعلق ببعض العشائر الكبيرة وفيه توجيه للباحثين في عشيرة أو وعلى آل 
 .جملة عشائر من نجار واحد في أستقصاء أحوالها، واستيعاب أخبارها

 .وال ننازع في اختالف وجهة النظر فاألمر ليس مما ينصرف اليه آّل أحد، وانما يتطرق اليه الخطأ من وجوه

أتصلت بمحيط غريب عنها وبأوضاع غير مألوفة لها، فرأت . آّل ما أقوله أن حياة األرياف جديدة بالنظر للبدوو
. صعوبة في القبول، ولكن االستمرار والنسل الجديد مما يجعلهم يكتسبون أوصافًا منتقلة ممن سبق في هذه العيشة

 حتى في آدابها وعاداتها مع مراعاة االتصال بأهل الحضر ومهمتنا تدوين الفروق ومعرفة حقيقة ما عليه أهل األرياف
 .وما أدى اليه من تبدل يتوضح لنا من أصل القبيلة وما عليه هذه الفروع من الدخول في االرياف

 المباحث

) من آل وبني(والمثل العربي . قليلة) المتحيرة(و ). العدنانية(، و )القحطانية(عشائر األرياف آثيرة جدًا، وتجمعها 
وال تخرج ). بني(، والعدنانية الى )آل(أي هذا التقسيم قديم فالقحطانية تمت الى ) بني(و ) آل(فأن . يضرب للقدم

 .عشيرة عن هؤالء

ومن أوالد أو أسرة أو ذرية، في حين أننا نستعمل آل بمعنى ) بني(بما نقصده من ) آل(ففي العشائر الجنوبية يستعمل 
وفي أنحاء العمارة والكوت . عند العدنانية) بيت(أو ) آل(د بها لدى القبائل القحطانية معنى فيرا) البو(وأما ). األسرة(

عين ما يراد ) البو(وآذا عند العدنانيين يراد ب . بال فرق) البو(والجهات الفراتية يراد بالبيت ما نريده من الفخذ أو 
 .ولكل أستعماله). ال(د القحطانية يراد به عين ما يراد من عن) آل(و ). آلبو(عند القحطانيين اال أنه تمّد همزته فيقال 

وآّل واحد من هذين الجذمين يتفرع الى عشائر عديدة جدا لها . أي القحطانية والعدنانية) آل وبني(ومباحثنا تتناول 
العدنانية ينطوي و. فالقحطانية تتناول الزبيدية والطائية وما يتصل بهما ويتكون هذا المجلد منها. مزاياها وخصائصها

 .ومنهم يتكّون المجلد الرابع. تحتها المنتفق وربيعة وما يمت اليهما
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فالمنتفق عدنانية اال ان . وال شك ان االختالط أدى الى تغلب االآثر من العشائر على اآلخرالقليل في الخصائص
وهكذا . ا، ولم تندمج بها من آل وجهالعشائر القحطانية التي ساآنتها لم تعد تفترق عنها بالرغم من انها حفظت نسبه

وبمثل هذا ال يخرج آل منهما . يقال في العدنانية التي خالطت القحطانية فاآتسبت خصالها وان آانت اعتزت بنسبها
فهو . عن عربيتهما، أما الذين خالطوا الكرد او االيرانيين أو الترك فانهم أضاعوا في الغالب لغتهم، ولالختالط أثره

والنسب ال يزال محفوطًا أو محتفظًا به للعرب حتى فيمن اندمج في العشائر الكردية، أو الكرد في . ممشهود فيه
 .ومثلهم الترك وااليرانيون. العشائر العربية

في (واقل ما فيه القربة القريبة، واالشتراك في المنافع، ودفع الغوائل أو آما يقولون . وال نتوغل في أمر التفريع اآلن
وهذا التوزيع االصلي الى قحطانية وعدنانية سهل بيان خصائص آل صنف وأدى الى االحتفاظ ). مصيبةالدم وال

والملحوظ أن يوجه ). صيحتهم(أو ) نخوتهم(وعليه تستند عصبيتهم وقوة . بالنسب وهوعزيز عند العرب محتفظ به
 .ل لالنتاج الممدوحلجهة الخير، فال يستغل للشرور واآلثام بل الى التعاون والتناصر في العم

 
وآنت أرغب أن أسرد العشائر الريفية على ترتيب حروف الهجاء الواحدة تلو االخرى اال اني رأيت أن الفهرس 

وهذا هو . وذآر القحطانية فالعدنانية يجعل آل جذم من هذه وتفرعاته في موضوع خاص. الهجائي للعشائر يعوض
ى ترتيب حروف الهجاء ال يجعل صلة بينهما، وال يؤدي الى توحيد عرفها الن ذآر العشائر عل. الذي رجحته بعد تلّوم

 .وال يؤدي الى معرفة التعاون والتناصر بينهما. وال لهجتها وآدابها وسائر احوالها. بوجه

وفي هذا تجتمع عشائر غير متجانسة في صعيد واحد وآلها ). لاللوية(وآذا رجحناه على ترتيب االرياف بالنظر 
وهذا نعوض عنه بالخارطة، وبذآر . صالتها، لذلك اخترنا أن نمضي على ترتيب القحطانية والعدنانيةاحتفظت ب

. عشائر آل لواء في بحث خاص على حدة توقيًا من التداخل الملحوظ، ومن فقدان المزايا المرغوب فيها لدى العشائر
 .واطن االخرى مجموعةفالعشيرة تود الوقوف على أجزائها، وعلى من يمت اليها بنسب في الم

 ...وفي هذه الحالة لم نفصل منهاج بحثنا، فالفهرس للمواضيع يعبر عن الغرض المطلوب

 من البدو الى االرياف

هذا التنقل او الميل من البدو الى االرياف ضرورة الزمة لحالة المجاورة لالرياف فالبدوي يحاول سنوح الفرصة، 
يحل محل الريفي أما لوقوع نزاع بين أهل االرياف وتدافعهم، أو لخلل حدث في ويتأهب لالوضاع المواتية او يتوثب ل

الحياة االجتماعية آأن يميل أهل االرياف الى المدن، أو التفاقات حدثت لما شعر أهل االرياف بضعف تجاه البدو، أو 
 فيضطر الريفي أن يميل الى آانت هجومات متوالية أدت الى انتصار البدو لشعورهم بقوة بأن تتهيأ الفرصة السانحة

 .الى آخر ما هنالك من أوبئة وطواعين وغوائل قحط وما ماثل. مواطن مانعة من االعتداء
وهي طبيعية قطعًا واال فقد اتخذت الدول تدابير لتحضير البدو فلم تتمكن من وسيلة . نرى الحالة الواقعية هيأت ذلك

ومن ثم تحضروا، أو . ، لم يروا بدًا من قبول الحضارة، بل لم يقبلوا بغيرهافلما قبل البدو االسالم قلبًا وقالبًا. ناجعة
وهذا حادث عظيم لم نر ما يماثله من نوعه اال قليًال في العشائر التي ترآت الغزو فمالت . صاروا حضرًا في البادية

 .الى الحضارة

. ومن ثم يألف البدو عيشة االرياف. افوال يسعنا حصر االسباب القسرية أو االختيارية لرآون البدو الى االري
وآان ضعف الريفي يجعله يميل الى القوة العشائرية أو االحتماء بالمدينة فيتقدم الى . ويفقدون مزايا البدو تدريجيا

ومن ثم يميل البدو . مما يجعل خلًال في االرياف... ومثل ذلك العداء المستمر، والطواعين، أو القحط. الحضارة قسرًا
 .االيه

وبواعث الهجرة أو النزوح آثيرة، . والبدو قد يقسرون على النزوح، او يتربصون الفرص ليحلوا محل أهل االرياف
وادراك هذا التيار القسري أو . والتحول سنة قاهرة... وهكذا يصيب الريفيين الجدد ما أصاب من قبلهم. وللتدافع حكمه

والحاالت مشترآة تقريبا بين البدو . ها، وتوارث بعضها من بعضاالرادي نتيجة استمداد من الحضارة وعوامل بقائ
وفي الوقائع التاريخية أو تاريخ العشائر . فتيارالهجرة غير منقطع، وال يحصر في حاالت خاصة. وأهل االرياف

واذا تمت الهجرة حدثت اوضاع جديدة في الحضارة بدخول عناصر جديدة، وفي االرياف . الريفية ما يعين ذلك
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وفة، وشمر طوقة وعشائر عديدة تقربت الى االرياف مضت بعض االمثلة في حادث ظهور زوبع العشيرة المعر
بالنظر للقطان االصليين من أهل االرياف حتى حصلت االلفة، فلم تلبث أن فقدت الكثير من خصائصها وآدابها 

 .وأثر اآلداب اوضح.. وهذا مشاهد في المسعود، وفي بني الم وعشائر عديدة. البدوية

 .وهو أشبه باالستقرار. ض بعينهاالتقيد بأر-1: ومن أهم خصائص االرياف

 .وقد يفقد البدوي الكثير منها بميله الى االرياف، ويكتسب عوائد جديدة. ولها بحث خاص. العوائد-2

 .وتغلب المحافظة عليها، وهي أقل تأثرًا في حالة التحول من البدو الى الريف. االنساب-3

وقد يبقى أثر الواحدة ... ط العدنانية بالقحطانية وبالعكسوأمرها مشاهد في اختال. وهذه متحولة آثيرًا. اآلداب-4
 .مستمرًا الى حين ولكنه محكوم عليه بالزوال

 .أو انحصر في الدفاع عن الكيان. أو انقلب الى اثارة العداء بقصد الوقيعة. وهذا انعدم تقريبًا. الغزو-5
 

 6من ) الدورة الرابعة في بغداد-للدول العربيةحلقة الدراسات االجتماعية (وبعد أن ذآرت هذا في حينه انعقدت 
 : م فكتب بحثا بالعنوان والموضوع التالي1954 آذار سنة 21الى

 التحوالت الحديثة في توطين البدو في الحاضر

 الحرب العالمية االولى والثانية مما نّبه من الغفلة، وبّصر بحياة االقوام"والمستقبل وآثارها االجتماعية واالقتصادية 
وهكذا ... في اظهار قدرتها، وباالمكانيات العظيمة وحدودها الواسعة النطاق التي ال تزال في فيض وازدياد ونشاط

وهذا االختالط قد شمل الكرة . توالت االتصاالت بكثرة وسائط النقل، وسهولة وصول االخبار، فأدت الى اختالط
لعربان غربان؟ أو انها لم تشاهد أوضاعها، ولم تشعر بالقوة؟ فهل تعد عشائر البدو بنجوة من هذه مع ان ا... االرضية

آفى ذلك أن يلفت نظر الساهي، ويوقظ النائم، والعشائر البدوية تحاول أن تنال نصيبها من هذه الحضارة وأن تكتسب 
تحل، ال ما اآتسبت االمم من قوة وعزم ال سيما وأن البدوي ممرن على الفتوة، معود على النشاط، فهو في حل ومر

يستقر على حالة، بل هو في حرآة دائمة ال يهدأ، وهو أسرع لقبول التحوالت الحديثة في النظم االجتماعية على ان 
يريد ما نريده نحن، ويطمح الى ما نطمح اليه اال أننا نراه مكتوف االيدي، مقيدًا بالحالة . ترافقها حياة اقتصادية طيبة

ولم يلجأ الى . ر له ذلك ال يتردد في قبول الحضارة بل هو أقرب الى الظهور فيهااالقتصادية واالمكانيات، فلو تيس
 .الغزو في سالف عهده اال لضيق ذات يده فهو في حاجة الى التوجيه والمساعدة لينهض ويظهر

العرف (ب والنظم االجتماعية في القبائل مكنتها الحاالت القسرية واالوضاع القطعية وتارة التحكمات وهذا ما ندعوه 
فاذا رأى البدوي أن امواله . أو ما ندعوه بالنظم الحديثة. فاذا زالت االسباب ابدل ما عنده بالنظم الشرعية). العشائري

مصونة، وان حياته هادئة فال يرى صعوبة في القبول وال يتردد ال سيما انه اذا رأى في حياة االرياف ما يسد 
وهكذا فعل . ليه تلك الحياة من نظم، وقبل الحضارة وتحوالتها الجديدة بال نفرةاحتياجاته انصاع حينئذ الى ما تصبو ا
وأن . فالبدو يناضلون بقوة ويقارعون أهل االرياف ليزيحوهم ويحلوا محلهم. اسالفه ممن مالوا الى االرياف أو المدن

 النزاع والمثابرة عليه حرب وهذا. هؤالء يدافعون ويناضلون ويحاولون صدهم باتفاق مع العشائر الريفية االخرى
دائمة ومن ثم يغتنمون الفرص فيحلون تدريجيًا لينالوا ما ناله اهل االرياف من رفاه نوعا ما، وقد تحدث جوائح من 
طواعين او حروب طاحنة او قحط وما ماثل ذلك فتؤدي الى خلل في نفوس االرياف، او ما يدعو ان يميلوا الى المدن 

و ان يرآنوا الى العشائر القوية وينظموا اليها فينزع البدو الى االرياف ويحلون المواطن لما انتاب من حروب، ا
وهذا آله يعّين حاجة البدو وطموحهم الى االرياف حتى يتيسر لهم ان يتمكنوا، االمر الذي يولد فينا فكرة . الريفية

السكانهم ) ارتوازية(ية، أو عمل آبار فنية واتخاذ مشاريع زراع) مواطن ريفية(استغالل هذا الوضع الطبيعي بأعداد 
وأرى ان تكون المشاريع الخاصة بالبدو في مواطنهم . واال فأمل التقريب بعيد واالصالح صعب. تطمينا لتلك الرغبة
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فاذا مال البدوي الى االرياف صار في حماية الدولة، وامكنه قبول النظم الجديدة الن االرياف في ادارتها ال تختلف 
. بالرغم من زوال خصائص آثيرة ولدتها حالة البوادي) نظم البادية(ولكننا نرى االرياف عندنا تابعة الى . عن القرية

وهذا امر شرعي أو قانوني في . وتحديد المسؤوليات) التحكيم(ن عشائر عديدة امكن الرجوع الى واذا وقع نزاع بي
 .وقد اوضحت ذلك في محله. اصالح ذات البين

. ولكن في غير الخصومات، ويراعيها البدوي آالريفي، والتفاوت بينهما قليل) عادات(او نظم معتادة ) عوائد(وهناك 
وهذا ال يظر . هماته والتلقين المستمر وتتعلق باالفراح والزواج والمجالس والمجتمعاتوهي متآتية من المجتمع ومل

وبين هذه ما هو مقبول من اعزاز الجار واآرام الضيف، . بقاؤها أو ان طبيعة التحوالت الحديثة تدعو الى زوالها
 من طريق التلقين وبيان معايب وأما المرذول فيزال أيضًا. وحمايته والتكاتف والتعاون في حاالت ظهور الطواريء

ورجل االصالح يقتبسها من المعاشرة، أو من آدابهم في شعرهم . وآل االقوام ال يخلون من أمثال هذه. العادة الرديئة
فالكثير من . وأمثالهم، أو من حكاياتهم المنقولة أو من وقائعهم التاريخية، فيسعى للقضاء عليها من طريق التلقين أيضًا

والبدوي ال يحتاج الى أآثر من . وال شك ان االجتماعي الحكيم يعزز المقبول، وينفر من الرديء.  مقبولعوائدهم
 .وهو أقرب الى قبول التوجيه الحق بعد المعرفة... التوجيه بعد أن يكتسب الحالة الريفية فيستقر

؟ ولماذا بغضب ) غارة الضحى(ن على موتاآم مما تكسبون م) الخيرات(آنت سألت مرة بدويًا أصحيح انكم تنفقون 
فهي على وجه نهار؟ وآيف . فأجاب وهل أجل من غارة الضحى). حرمك اهللا من غارة الضحى(البدوي من القول له 

وآل ... ولكننا رأينا من مالوا الى االرياف ترآوا الغزو ومالوا الى الهدوء والطمأنينة...!! تحرمني من مثل هذه الغارة
 .ي االصلأهل االرياف بدو ف

وهنا ألفت النظر الى أن الزراعة صعبة على البدوي، وال يتعّود عليها بسهولة، فمن الضروري اعداد مراع له، 
ولكن الوسائل الحديثة واآلالت الزراعية سهلت التقريب الى . لصعوبة عملها الشاق عليه. وزراعة أقرب الى المراعي

ولذا .  قربته آثيرًا وجعلته يتولى ادارة الزراعة ال أن يقوم بالفالحةومع هذا نرى ضرورة انعدام الغزو قد. االرياف
نرى من دخل االرياف تولى رئاسة العشيرة الن فكر البدوي جّوال ممرن على التفكير وانه ال يصبر على الحياة 

عنزة والضفير ال وشمر و. فان زوبعًا وشمر طوقه وبني الم لم يعتادوا الزراعة اال بعد قرون. المطردة في الزراعة
والذين تولوا رئاسة االآرع وبعض عشائر االرياف من البدو ليسوا . تزال على البداوة مع مرور مئات السنين

 ...بالقليلين

وفي هذه ما يسّد حاجات .وأآبر حاجة البدوي الى المراعي الخصبة لتربية االبل، والخيل، ومراعاة الصيد وما ماثلها
وبذلك يغير . والمشاريع الكبرى المغريات للبدوي تزيد في أمله، ويميل اليها بقوة ورغبة. ومدنية آثيرة يؤديها البد

ووسائل . وهذه النظم سريعة الزوال بذهاب البواعث واالسباب التي دعت اليها. أوضاعه االجتماعية ونظمه المعتادة
. ذا حصلت له عدها نعمة، وترك ما آان عليهفا. التوطين والميل الى االرياف آان يبذل لها البدوي ما استطاع من قوة

ومن الضروري اتخاذ التدابير الجل أن ال يتحكم به . والملحوظ ان البدوي ال يتحمل ارهاق المالآين أو أرباب اللزمة
هؤالء ممن استأثروا باالرضين وصاروا يقاسمون الفالحين في االراضي السيحية على اآثر من النصف وذلك ما ال 

 .وان تكاثر النفوس يزيد في التحكم أو يدعو الى ايجاد مشاريع جديدة.  للفالحين أن يعيشوايدع مجاًال

وآذا في . ويالحظ وجوب اصالح ذلك. واالولى أن يالحظ تعديل الخطة، الن هؤالء استأثروا باالرضين النفسهم
 .مة الكبيرةتحديد ملكية أصحاب اللز-1: التوزيع الجديد يجب ان نراعي فيه االمور التالية

عند تعذر ذلك أن يحدد ما يأخذه صاحب اللزمة من غلة بأن يكون لهم العشر ال أآثر في االراضي السيحية، أو ال -2
 .يتجاوز ما يأخذه الميرى من ضريبة

 .أن تقلل الحكومة من ضرائبها فال تتجاوز بها العشر-3
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وأآثر ما يهرب الزّراع التحكم من .الستئثار والتحكم، لمنع ا)لزمة(أن ال يخرج الفالح من أرضه ولو لم تكن له -4
 .وأخراج هؤالء ال يقبل اال بتحوطات ادارية شديدة. صاحب االرض

وبذلك يزول التحكم ويقلل من هذا االستئثار ويرفع . أن يكون الترتيب عامًا شامًال في المشاريع الجديدة والقديمة-5
 .ليتنعم الفالح بنتائج عمله. الحيف

والضرورة تدعو الى التعجيل بازالتها وتسهيل أمر . ا آله يتجلى بوضوح أن نظم البدو سائرة الى الزوالومن هذ
. وعندنا العشائر البدوية قليلة جدًا وهي شمر وعنزة والضفير وقّل غيرها. الميل الى االرياف في اصالح شؤونها

واالصالح . جعلهم أهل ارياف بميلهم الى الزراعةي) االرتوازية(وبعض المشاريع الزراعية أو حفر اآلبار الفنية 
وأن يخفف في الوسائل . يراعى فيهم رأسًا على أن تتخذ التدابير الالزمة مما أوضحت في االرياف من المعايب

 .والمالزمة مشهودة. االقتصادية ويرفه بما ذآرت من االسباب فتحول االوضاع االجتماعية

واالولى أن تلغى هذه النظم الجائرة . ستقبلة في أن تمضي بسرعة لتحقيق االصالحوأرى نجاح التحوالت الحديثة والم
للبدو وأهل االرياف الذين قبلوا التعديل في أنظمة البدو، فالعرف العشائري في الخصومات ومراعاة قانون العشائر 

 ...جوع الى التحكيمبالر) المنازعات الكبرى(مما تجب ازالته، أو أن يبقى محصورًا تحت دائرة ضيقة وهي 
 

. وأقل ما في قانون العشائر انه لم يجعل للدماء حرمة، وال لالموال صيانة سواء في تحديد المسؤوليات أو تعميمها
. والبدو عندنا قليلون. ووحدة االمة في وحدة قوانينها أو أن القوانين ظاهرة المجتمع في حالة وحدته أو تفرقه

ولما آان أهل االرياف في . البدو من جراء عدم السلطة وفقدانها آتدابير لمنع االعتداءوالمسؤولية العامة لجأ اليها 
 .عداد أهل القرى فال يختلفون عن أهل المدن في تطبيق القوانين المدنية

وليس من الصواب ايداع مثل هذه . وانني اوسعت القول في عرف القبائل وقانون العشائر في مكتاب عشائر العراق
واصالح الحالة . والبدو في ميلهم للزراعة ال يختلفون عن اهل االرياف. وأهلها الحكام المدنيون. غير أهلهااالمور ل

وال تكفي المدارس، وال اعداد ما يلزم للمعرفة بل الحاجة ملحة في تقديم . االقتصادية مؤثر في حاضرهم ومستقبلهم
وطرق االصالح االخرى ... مع خزائن آتب سيارةرقوق سينمائية، وراديوات فتوضع في أماآن عامة وسيارة،

 .معلومة

في االرياف، أو االآثار من ) المشاآل الزراعية(والعمل االجتماعي العظيم الفائدة يجب أن يكون مصروفًا الى حّل 
التدوينات في المشهودات على أن نتثبت من صحتها، وندقق آمالهم وآالمهم من طريق االختالط بهم سواء في مهمة 

 .انتقال البدو الى االرياف، أو الوقوف على حاالت االرياف

من جهة، ومراعاة التوغل في ) باآلداب البدوية(ومن أهم ما يوصلنا الى معرفة االحوال االجتماعية زيادة االتصال 
 .بأنواعها) اآلداب الريفية(

وليس المحل محل بسط ولكنه يعّد . شائرفانها تبصرنا بالحاالت النفسية الكثيرة، وتؤدي الى الوقوف على روحية الع
 .وفي وقائع تاريخهم المنوعة المختلفة أمثلة على ذلك. من أجل المصادر للمعرفة

وإالصالح االجتماعي تابع للمعرفة الحاضرة المتصلة اتصاًال مباشرًا بالمجتمع العشائري ومن هذا نرى التفاوت 
وطرق المعرفة ال تحصى وآنت قلت في آتاب .  وما يعانيه الزراعوندرك الحاجات. الكبير بين البدو وأهل االرياف

ومباحث العشائر، واصالح شؤونها، ومالحظة نواحي ادارتها، وتربيتها، ورفاه حالتها، : "م1937عشائر العراق سنة 
يه وخصوماتها وآدابها، وتطوراتها بقصد تأسيس ثقافة سليمة، وآداب نافعة، وادارة صالحة، مما يجب أن يراع

االجتماعي، أو من يعنيه صالح هذه المجموعة الكبيرة بأن ينظر الى شؤونها آافة، ووسائل اصالحها، وتنظيم 
جماعاتها، والطرق التي ترفع مستواها الى آخر ما يتحتم االلتفات اليها بأستطالع اآلراء من آل ناحية وصوب حتى 

 ...وهناك تأسيس الحضارة. رةتتكامل المعرفة، ومن ثم يعرف ما يستقر عليه حسن االدا
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ولم يسبق لنا اشتغال بسعة في هذه المباحث واننا لم نعهد االفتكار بها، وعرضها على النقد، وال استطلعنا اآلراء في 
وذآرت تلقي .. "موضوعها، أو االلتفات اليه بعناية زائدة االمن نفر قليل، ال تتناسب مباحثهم وأهمية هذا الموضوع

اذا آانت العشائر بهذه الروحية، وتلك النزعة، وعلى : "وقلت".. حضري، ووجهة االجنبي في العشائرالبدو، ورأي ال
فما الذي يجب ان نراعيه في صالحها، ووحدتها، أو تسييرها؟ وما هي ... هذا النمط من الحياة االجتماعية واالدبية

 .النواقص الطارئة؟ وما العمل المثمر؟ للوصول الى االصالح؟

وتعيين ... م بدأ وظيفة االجتماعي، أو المربي، فتستدعي حله أو تسترعي نظره وفي عملنا هذا تسهيل مهمتهومن ث
وال أريد باالجتماعي الفرد واختباراته ... الوضع الصحيح حذرًا من أن يغلط المتتبع في نتائج آلها أو اآثرها عثرات

 .انتهى ما قلته..." الخاصة

 سنة سرني في هذه االيام أن ظهرت قيمة أشتغالي، فتوجهت 17حت ما اقترحت قبل نحو وبعد أن عينت المهمة واقتر
الفكرة الى العمل االصالحي الكبير في هذا المؤتمر الموقر وصارت تدقق المناحي االجتماعية من أساتذة أآابر لهم 

العشائر الكردية مجلدًا، والعشائر وانما آتبت في . ولم أآتف بالعشائر البدوية. الخبرة الكاملة لتسهيل هذه المهمة
 .والتختلف العشائر الكردية آثيرًا عن حياة االرياف العربية. العربية الريفية مجلدين

والشك أن . آل هذا ليتمكن االجتماعي من تطبيق مناهجه التي اختطها لالصالح بعد الوقوف على االوضاع
فان رفاه . وال يكفي عمل الدولة. صول على المهمة االجتماعيةاالمكانيات متوقفة على الرفاه االقتصادي ليتيسر الح

ومن ثم تشترك االمة في القيام بالخدمات االجتماعية، وال نرى صعوبة في . االرياف أعظم مساعد والمالزمة أآيدة
 :ومن المطالب العامة. العمل

 . يجب أن تكون من هذه الطريقةوالثقافة. ويفيد التبصر بما يلزمه اآثر. البدوي عارف بحاجاته: الثقافة-1

 .والتشكيالت الصحية مفقودة نوعًا. التوجه الى العبادة الحقة مما يؤدي الى النظافة وتقلل االمراض: الصحة العامة-2

 .التوجيهات القومية والشعور المشترك-3

 .القيام بالمهمات االقتصادية-4

 .وهذه شديدة وتحتاج الى توجيه: الحاالت التعاونية-5

 .المجتمعات واالجتماعات-6

 .من أعوص االدارات، وتحتاج الى قدرة مكينة: ادارة العشائر-7

 .بسيطة اال أنها في ضرورة الى االصالح: عقيدة المجتمع-8

 .ويجب أن يصرف الى الخير. مبناه التكاتف على الخير والشر: العرف-9

والمشاريع المهمة تنجلي ... عات عليها ومن أجلهاوغالب المناز). االرضون(ومن أهمها : االموال والممتلكات-10
 .بالحاجة اليها بوضوح

 .وهذه أصل مهم في موضوع االرياف: الزراعة والمغروسات-11

 .القنص والصيد-12

 .اللباس والمسكن-13
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 .االفراح واالحزان-14
 

وتعاون . اسات االجتماعيةوله بحثه الخاص من وجوب العناية به في الدر. ولكل من هذه شأنه في الحياة الريفية
وآل ما في العشائر يحتاج الى توجيه وتنظيم ليكون اداة صالح وخير ممن يتعهد . العشائر في الموضوع له قيمته
ووظيفة . تكلمت في غالب هذه المباحث في عشائر العراق وعينت ما آان مألوفًا. االمر أو ممن آان واجبه ذلك
 .االجتماعي التوجيه والتدريب

 
وان الرعاية . أو يعود مشغلة. جب الدولة تسهيل مهمة االجتماعي والقيام بتنفيذ وصاياه واّال آان االشتغال عبثًاووا

ومن المهم االلتفات . االجتماعية واالنعاش آل هذا يتم بالتعاون بين الدولة واالمة في تنفيذ الرغبات االجتماعية الحقة
عظيمة التي نجمت منه، والمبادرة الى لزوم أصالحه وتعمير ما خربه والعناية واالخطار ال) قانون التسوية(بعناية الى 

فتهم ... اال أنه ال يخلو من اجحاف آبير وتحكم عظيم) القرية(بالغرس وانه أجل واسطة الى االستقرار وتكوين 
 .اه... المبادرة الى تالفي اخطاره

 
وال شك أن هذه تابعة لما . ليكون البدوي من أهل االريافوأرى في هذا ما يعين االتجاهات وطرق االصالح باجمال 

 .يحوطهامن االمكانيات وما يعترضها من حاالت، أو ما يدعو لالخذ من وجوهه
 

 لعشائر القحطانّية

اليمانية : "قال أبن حزم في جمهرة أنساب العرب. هذه العشائر من القحطانية) وما يمّت اليهما(او الزبيدّية والطائّية 
 .اه." وال يصح ما بعد قحطان.  راجعة الى ولد قحطانآلها

. وآثرة القحطانية في شمالي بغداد، وقّل من آان منها في الجنوب وفي الغالب ال يتجاوز لواء الحلة ولواء الديوانية
 بني تميم، فأن. وال نعلم العشائر خالصة للقحطانية دون أن تساآنها عدنانية. ويمتد أنتشارها الى الموصل، وما واالها
عاشت مع القحطانية محافظة على آيانها ونسبها آما أن قحطانية آثيرة ... والجميلة، والمجمع، والكروّية، وربيعة

 .عاشت مع المنتفق، وربيعة وال تزال معروفة بالقحطانية

 تختلف عن العدنانية وبهذه.  معتزة بلغتها وبآدابها العامة، وبنخوتها، وسائر أحوالها- في مواطن آثرتها-والقحطانية
فالبيئة أّثرت فيها، . وقّل أن تمتاز بخصالها الخاصة. وربما تشترك معها العدنانية المتصلة بها. في آثير من عاداتها

والجيوش الفاتحة في صدر االسالم آان يغلب عليها . وأنستها بعض ما عندها مما هو مشهود في مواطن آثرتها
 .القحطانية

ت القديمة، واللغات السابقة الموروثة لمن آان قبل هؤالء أثروا، واقتبسوا الكثير منها بعامل وال ينكر أن العادا
وهكذا ما يتصل بكل منها من عشائر فتكونت لنا . االختالط ونذآر أوًال العشائر الزبيدية، ثم نتلوها بالعشائر الطائية

 .مجموعات آبيرة

 العشائر الزبيدّية

منتشرة في مواطن عديدة وتاريخ ورودها . بكثرتها ومكانها، وهي من العشائر القحطانيةمن عشائر العراق المعروفة 
توالت في ورودها ولم . وآان لها االثر البليغ في الفتح على يد رجالها. الى العراق يرجع الى أوائل الفتح االسالمي

طار االخرى في بالد الشام وأنتشرت في االق. وال تزال بعض أصولها أو عشائرها في جزيرة العرب. تنقطع
وفي الغالب نرى العشيرة وفروعها الكبيرة منتشرة في نجد والعراق أو مواطن أخرى من . وفلسطين ونجد ومصر

جاءت مع الفاتحين االولين، وبقيت منها بقايا في مواطنها االصلية، أو أمكنة قريبة أو بعيدة بحكم . االقطار العربية
ورأوا من . فرآنوا الى اخوانهم في االقطار القريبة... ة أو اجتماعية، ومن ضيق أرضمقتضيات حياتها من أقتصادي

 .جراء الصالت القومية ترحيبًا آما آانوا قوة مناصرة
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وآانت االمارة العامة البن جرير آما ان . ورد العراق االمير عبداهللا بن جرير البجلي بقبائله بجيلة ومذحج ومنها زبيد
وال . عمرو بن معد آرب، فشوهد لهم االثر المحمود في الفتوح االسالمية االولى، ووقائعهم مدونةرئاسة زبيد آانت ل

 .يزال يردد المؤرخون أخبارهم، وخدماتهم لالسالم في أستقرار فتوحه في مختلف الصفحات التاريخية المجيدة

 تحصى، فأآتسبت أسماء جديدة أو وهذه العشائر لحقتها تطورات عديدة، وبطول الزمن تبدلت فأصابتها تحوالت ال
وبين العشائر الحاضرة من . الحاضرة اذ لم تعرف اليوم بجيلة وال مذحج) عشائر زبيد(ويهمنا منها . ذابت في المدن

وال . آان نزوحه الى العراق متأخرًا، والقديمة تفّرق غالبها وأنتشرت في مختلف االنحاء العراقية، واالقطار االخرى
رء صلة بين بعض عشائرها لكن الصالت ال تزال مشهودة من نواح عديدة، تؤديها النصوص التاريخية، يكاد يجد الم

وال يكفي هذا دون أن نورد النصوص في توزع هذه العشائر، . ويقطع بتلك القربى، فال ينكر أمرها، وال يستراب فيه
 نهتم بأمرهم، وان القواد االآابر آانوا يسيرونهم واالختالف يرجع الى أننا عدنا ال... فينقشع التوهم، ويزول االبهام

ومال االمراء الى ما مالوا اليه من تبعيدهم عنهم حذر أن يتدخلوا في االدارة أو ... نحو الوجهة الحقة فأهملت شؤونهم
 .السياسة

زبيد (تقسيم الى وال. والعشائر الزبيدية الحاضرة ذآرها المؤرخون بأعتبار أنها من نسل أولئك مراعاة لتلك الصلة
ومن بني زبيد عمرو بن ... ومنّبه هو زبيد وزبيد تصغير زبد:(قال أبن دريد. قديم جدًا) زبيد االصغر(، والى )االآبر

معد آرب بن عبداهللا بن عمرو بن عصم بن عمرو بن زبيد، فارس العرب أدرك االسالم وشهد القادسية، ومات على 
 .فراشه من حّية لسعته

 .رب زبيد قبيلة من قبائل اليمن بطن من مذحج رهط عمرو بن معد آرب الزبيديوفي لسان الع

وآان أميرًا "... وادي بك"ومنهم ". آل عبداهللا"وحمائلهم أي رؤساؤهم ... زبيد قبائل آثيرة البطون: (قال الحيدري
 منّبه بن مصعب بن سعد العشيرة وله من مكارم االخالق واالفعال واالقوال ما ال يسعه المقام وهم بنو. آريمًا وجوادًا

بن ادد بن زيد بن يشحب بن عريب بن زيد ابن آهالن من القحطانية وسمي سعد العشيرة النه " وهو مذحج"ابن مالك 
ويعرف زبيد . بلغ ولده وولد ولده مائة رجل يرآبون معه فكان اذا سئل عنهم قال هؤالء عشيرتي وقاية لهم من العين

زبيد "ويعرف زبيد هذه ب . وبنو زبيد ايضًا بطن من زبيد االآبر بن منّبه االآبر. وهو زبيد الحارهؤالء بزبيد االآبر 
وهم بنو منّبه االصغر ابن ربيعة وآل . من سعد العشيرة"...).رض"ومنهم عمرو بن معد آرب الصحابي ". االصغر

عن زبيد في رغبة األمل شرح الكامل لعامر عبداهللا رؤساء عشائر زبيد في أنحاء الصويرة وهم من زبيد االآبر وجاء 
 : بن الطفيل العامري من قصيدة

 تقول ابنة العمري مالك بعد مـا   أراك صحيحا آالسليم المعذب
 فقلت لها هّمي الذي تعلمينـه   من الثأر في حيي زبيد وأرحب
 ان اغز زبيدًا اغز قومًا اعـزة    مرآّبهم في الحي خير مرّآب

 
رح أن زبيدًا بالتصغير ابن صعب بن سعد العشيرة ابن مالك بن أدد وأوضح عن أرحب أيضًا وفي وأوضح الشا

وفي القاموس زبيد آزبير بطن من مذحج رهط عمرو بن . سلسلة نسبه خالف ما جاء في عنوان المجد الذي نقلنا منه
 .وال يهمنا أن نكثر من النصوص التاريخية. اه.معد آرب

 زبيد االآبر

. وال تزال محتفظة بها الى اليوم. دون قيد قديمة جدًا) زبيد(شائر متفرعة من العشائر السابقة، وتسميتها ب هذه الع
. وجاءت آتب االنساب القديمة موضحة لها آما أن التواريخ المتأخرة ذآرتها مثل عنوان المجد، وأوضحت الصلة

أمراء قبائل زيد االآبر في أنحاء الحلة )  عبداهللاآل(وذآر أن . وفي عنوان المجد أن زبيدًا قبائل وبطون آثيرة
 .والديوانية

ولم ينقطعوا من هذه . ه1119أيام الوزير حسن باشا في حوادث سنة ) قويم الفرج بعد الشدة(وذآر أمارتهم صاحب 
م ثالث وه. زبيد بين الحلة والخزاعل: "وجاء في آتاب عشائر العرب للبسام. المواطن، بل تكاثروا، وزاد نفوذهم
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آما ) آل عبداهللا(وشيخهم شفلح من . ولم يذآر بني عجيل، وانما آانوا مع العزة. آتب ذلك في مطلع القرن الثالث عشر
وهو شائع الذآر يتفق بما . وأثنى على آرمه وعلّو أخالقه) الشيخ واديًا(ذآر من امرائهم أن ابراهيم فصيح الحيدري 

 .بيان وقائعهم) تاريخ العراق بين احتاللين(وفي . قيل فيه من شعر عامي وفصيح

 ملوك بلغ درجة حاتم، وآان يعد من: وممن ذآر القبائل الزبيدية السيد رشيد السعدي، واثنى على وادي رئيسها، وقال
في حين أنه ال مزاحمة بين العبيد ) آل الشاوي(ويريد بهم . العرب، وحصلت له هذه المنزلة بعد انقراض أآابر العبيد

 .وزبيد

وفي أول القرن الثالث عشر الهجري اآتسبت مكانة . ان هذا البيت عرفت رئاسته من أمد بعيد جدًا: بيت الرئاسة
وان الدولة . فذت على العشائر االخرى بحيث صارت تعّد من عشائرهرفيعة، وآلمة نافذة، وتوسعت سلطته ون

 .العثمانية آانت تحسب لها الحساب الكبير، وامتّد نفوذها من بغداد الى حدود الخزاعل ال ينازعها منازع

 :استمرت فيهم ويتفرعون الى. وهم الموجودون اليوم). العبداهللا(والرئاسة العامة في 

واآلن رئيسهم مهدي ابن جار اللهالفيصل وهم أوالد خضر بن عبداهللا أصل . قدم االفخاذوهذا من أ: البوخضر-1
وليس لهم سلطة . يسكنون في طالعة شرهان من أنحاء الصويرة. ومنهم من يعّد خضر بن حطاب بن عبداهللا. الفخذ

 ).البو هندي(، و)ألبو آويطع(على غير فخذهم، ومن فروعهم 

وهو شفلح بن شالل بن نجم بن عبداهللا بن يوسف بن .  معروفًا، وله سلطة واسعة النطاقوهذا آان رئيسًا: الشفلح-2
 .وهم هندي وحطاب ووادي وحمد وفحل. وتوالت الرئاسة في أوالده. خضر بن عبداهللا المذآور

). رشيد(بنه وهذا خلفه في الرئاسة ا). بربوتي(أشتهر آثيرًا، فأعقب ) وادي(و). البو هندي(تكّون فخذ ) هندي(ومن 
وقاتله سعود بن . ه1325قتله البو عيسى من البو سلطان سنة . والهادي قتل مع والده رشيد). محمد(و ) الهادي(ولهذا 
وهو . بن سمرمد أيضًا) مزهر(و ) عجيل باشا(أعقب ) علي(وهذا له ابن اسمه ). سمرمدًا(أعقب ) حمد(و. مخيف

وهذا أعقب فيصًال وطالًال . فله مطلك) فحل(وأما . وغازي وعلي وهاديولعجيل باشا حامد . الرئيس في هذه االيام
 .وأخوانهما

، )بيت مسرهد(ومن بيوتهم . واليوم منهم عبد علي بن مسرهد. وهو حطاب بن شالل النجم. فخذ معروف: الحطاب-3
 ).بيت داود الفرمان(و

وان الرئاسة العامة فقدت من مدة فال نتوغل في . وأرى في هذا آفاية. وال يهمنا االستقصاء. وهذه تفرعات أفخاذهم
 .التوضيح

أصل زبيد حنايا : "ولذا يقولون) الفرج(وآانت الرئاسة قبل هذا في الجحيش في فخذ ) العبداهللا(وبيت الرئاسة في 
نحن آل أي نحن أصل قبائل زبيد، وأما الباقون فمن هيت وعانة أي أن الرئاسة فينا ". الفرج، والباقي من هيت وعانة

ولهذه الشهرة والشيوع أصل تاريخي، وهو أن زبيدًا آانوا في أعالي الفرات في أطراف عانة وما فوقها آانت . فرج
لهم وقائع مهمة مع طيء آما أشير الى ذلك في تاريخ العراق بين احتاللين، والظاهر أن الوقائع توالت فمال قسم الى 

وهؤالء في نزوحهم الى هذه الجهات بقوا ... من الجحيش في أنحاء الموصلوال يزال يتكّون فريق آبير . هذه االنحاء
واال فال نجد لهذا الشيوع ما يعّول عليه )... الفرج(محافظين على رئاستهم لكثرتهم فغطت على الرؤساء القدماء من 

 ).العبداهللا(ومن المحتمل أن الرئاسة آانت في الجحيش في فخذ الفرج، ثم صارت الى . تاريخيًا
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وبين ما أشتّق منه بأتقان لطول عهد الرئاسة، وعدم ) فخذ الرئاسة(لم نستطع أن نعرف جهات االتصال بين هذا الفخذ 
وال ننسى أن زبيدًا أنظمت اليها . وهكذا يقال عن جهة القربى بين عشيرة وأخرى من عشائر زبيد. الحفظ لهذه الصلة

وقائعهم في تاريخ . ستفادة من سطوتها وشهرتها، أو السباب أخرىعشائر أخرى اما لالعتزاز بها، أو للطمع واال
 .العراق بين احتاللين

وهذه اليوم آل منها استقلت بكيانها، وتعّد آثيرة آبيرة، وال تراعى عالقة الواحدة . ذآر البسام ثالثًا من عشائرها
 ... االخرىباالخرى هذا مع العلم أن صيحة الجميع واحدة، وال تسكت الواحدة عما يصيب

اال انها اليوم ال تكاد تتجاوز حدود االعتراف دون التدخل الفعلي، ) آل عبداهللا(وآلهم يعرفون الرئاسة العامة وانها في 
 .بل ال تنفذ الى البو سلطان، وال الى السعيد. وان رئيس آل عشيرة أعظم نفوذًا من الرئيس العام

 البو سلطان-1

، وتسكن العوادل، والبزل، )زوبع(، ومنهم من ينتخي )فنوني(ونخوتها .  البسامعرفت هذه العشيرة من مدة ذآرها
 .الظليمة، والصافي، والخميسية في أنحاء الحلة، وقسم منهم في نهر النيل التابع للمحاويل

له م و1935 آب سنة 17توفي في . والرئاسة آانت للشيخ عداي الجريان، وفي أيامه أآتسبت هذه العشيرة مكانة مهمة
وخلفه في الرئاسة الشيخ نايف الجريان والمعروف اليوم ابنه الشيخ عبدالمحسن وهو من . ابن هو محمد الجريان

وآان من رؤسائهم الشيخ فارس . وأخوه الشيخ مكصد ابن الشيخ نايف الجريان. الرؤساء البارزين صار نائبًا مرارًا
 .اتالجريان وتوفي وله ابن اسمه غضبان توفي قبل بضع سنو

. رئيسهم نايف الجريان وابنه الشيخ عبدالمحسن الجريان: البو جاسم: ويتفرعون الى. البو محمد-1: وفرق البو سلطان
 .وهم في العوادل

ورئيسهم ) البو علي(ورئيسهم الحاج عاصي بن محمد، و) البو دلي(ورئيسهم الحاج عبدالحميد، و) المطرود(ومنهم 
) الملحان(ورئيسهم سلطان الجاسم الرحيم، و) البّري(م الحاج ناصر بن حسين، وورئيسه) الماللي(الحاج راضي، و

آان رئيسهم معالي سلمان البراك وتوفي سنة : البو مساعد)2. (وهم الرؤساء) الشبيب(ورئيسهم رباط السلومي، و
) الكّوام(خيف العوّيز، وورئيسهم م) الجرّيات: (م وهم في الشوملي، والعثمانية، وأم الورد، وأم الفلفل، ومنهم1949

ورئيسهم حنتوش آل لهيمص وتوفي فخلفه عبود آل لهيمص ). البو مخيلف(، و)البسات(، و)الغدينات(و) الطريمش(و
 .واخوه الحاج عبس وابنه محيي الحاج عبس، ومهدي بن شخير ابن اخي عبود. وصار نائبًا مرارًا

 صياد، وفروعهمرئيسهم خلفة الحسن ال) زوابعة(البو حمد نخوتهم -2

)1( .وهم الرؤساء. وفي أراضي الباشية من المدحتية. ورئيسهم خلفة الحسن: البو عبداهللا

رئيسهم فرمان : نفس البو فارس، والجغينات: وهم. وفي أراضي الباشية أيضا. رئيسهم سلمان الحسين: البو فارس)2(
 .العبد

، )البكة(، و)البو علي(ومنهم . ي الكدس من ناحية المدحتيةفي أراض. رئيسهم ابراهيم الحّسين العجيل: الكصيرات)3(
 .ونفس الكصيرات

ورئيسهم ). السياب(و) البو حسين: (ومنهم. وفي أراضي مشيمش من المدحتية. رئيسهم عباس الكاظم: البو سمندر)4(
 .وتوفي. رئيسهم عباس الكاظم). البو حمود(و. نايف الجويعد

ومنهم . ويقال من عنزة. في أراضي الشاخة العتيقة من النيل، والحسينات منه. هررئيسهم مطلق الظا: البو طيف)5(
الرؤساء، والبو عباس ومنهم االساتذة اصحاب . البو عمري: ومن فروعهم. المال عبود الكرخي الشاعر العامي
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رئيسهم عطية العناد . البو سعلوة: ومنهم. رئيسهم مطلق البدعي ومراد الفهد) الوهيد(ومنهم من يسميهم : السعيدان)6(
 .الفارس

واآلن ابنه عبود، في أراضي الشوملي والزّبار من ناحية . رئيسهم حنتوش آل لهيمص وتوفي: البو عيسى)7(
رئيسهم دفار . رئيسهم حيوان، والشرموخ. والفرحان. رئيسهم ابن حسين الذرب. الدخيل، والعيسى: ومنهم. يةالمدحت
 .الموسى

 وأفخاذهم. رئيسهم دفار العبيد. الجربوع في العوادل-3

 .رئيسهم هوى السالم: البو سالم) 1(

 .رئيسهم هوى السالم: البو غنيمة) 2(

 .مرئيسهم سلمان الحزا: الشّبان) 3(

) 4( .رئيسهم سلمان الناجي: نفس الجربوع

) 5( .رئيسهم جاسم الزناد: البو منصور

 .رئيسهم رحيم الغضب): حميد(البو احيمد ) 6(

) 7( .رئيسهم دآسن الصوين: الشريفات

 :ويلحق بالبو سلطان

ؤالء تسموا بأسم وه. وحسين المحمد. واآلن ابنه آاظم الحسن. رئيسهم حمد الفنر. تبع البو محمد: الخشخشية-1
 .موطنهم أو تغلب عليهم أسم المكان

 .تبع البو محمد. فسموا بأسم مكانهم. وهو سيد فترأس عليهم. رئيسهم السيد عبدالدهام، والسيد ناجي الطه: العّالك-2
 .من المدحتية) أبي جماغ(وهم في . أصلهم جبور، فأنضموا الى البو محمد: العويد-3

ويتبعون . وأختالطهم قديم) آروية(وهؤالء . في أراضي مشيمش من المدحتية.  الشالشرئيسهم حزوم: العويسات-4
 .البو حمد

 .ويتبعون البو حمد. رئيسهم حسين الشاطي). بيرمانة(يسكنون أراضي . من شّمر: الدغيرات-5

 .أختالطهم قديم. واآلن ابنه علي. سادة رئيسهم السيد نواط وتوفي: البو عّنة-6

: ومن أفخاذهم. والغربي منهم رئيسهم آافي البّناي وغازي الشطب. م من بني خيكان من لواء المنتفقأصله. خيكان-7
 .رئيسهم آافي: البو خريجة

) 1( .رئيسهم مطشر: الزيارات
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والشرقي منهم . ويتبعون البو حمد). خيكان(وتسمى أراضيهم بأسم . رئيسهم غازي الشطب): الهالالت(البو هلّيل ) 2(
 .هؤالء يتبعون البو محمد. وليس لهم فروع. بادة الحسينرئيسهم ع

ونخوتهم . من السادة الحسينية، يسكنون في أراضي هور حجاب، وفي المزيدية، وأراضي الباشية: البو سلمان-8
وتوفي واالن ابنه . رئيسهم السيد آاظم ابن السيد حسين من آل حجاب. ، ويبلغون نحو ستمائة شخص)اوالد حسن(

 .في العوادل، والبو علي. البو يوسف: ومنهم. البو سعبر: ويتفرعون الى. بدالسيد ع

 .البو حمد) 2(

) 3( .البو حجاب

) 4( .في هور حجاب. البو حيدر

) 5( .البو فليح في المزيدية

 .البو علي) 6(

) 7( .في أراضي الباشية من المدحتية. البو سوادي

) 8( .البو درويش

) 9( .البو محسن في هور حجاب

 .وأصلهم من الطفيل: البو طرخان-9

 .وهم من اليسار. في المزيدية: البو علوان-10

 .القراغول-11

الجحيش -2). عشائر الشام(ذآروا في المجلد الثاني من ) البو سلطان(و. هذا. وهم جبور في المزيدية: الطريفيين-12
 .آثرتهم يعدلون سائر عشائر زبيدمن عشائر زبيد ومواطنها متباعدة تفرقت في أنحاء عديدة يكادون في 

. متفرقون في مواطن عديدة). جاحش(ونخوتهم . هؤالء رئيسهم نصر بن فيصل المغير النصر: الجحيش في الحلة-1
ورد ذآرهم في . ورئاسة الشيخ نصر عامة على الجحيش في الحلة والصويرة. وآثرتهم بين الصويرة والمحاويل

فرقة : الفرج-1: وفروعهم. لعراق بين احتاللين مما يدل على قدم عهدهمم من تاريخ ا1487-ه883حوادث سنة 
 .أي نحن أصل زبيد) أصل زبيد حّنا يا الفرج(ويعدون أنفسهم أصل زبيد ويقولون . الرؤساء

 .البوغّنام، والبو عرار، والبو سعودي: الرؤساء ومنهم: البو موسى)1(

والعامة ) اليتامى(ونخوتهم . لحرية من الصويرة وفي المحاويلرئيسهم سلمان الداود، في أراضي ا: البو عجي)2(
رئيسهم معادي الكاظم، ). البو جعيفر(أو ) البو جعفر: (وهم. رئيسهم فزع بن عويد) الرويزات: (ومنهم). جاحيش(
رئيسهم مكطوف ) البو مساعد(و. رئيسهم علوان الخضير). الزريقات(رئيسهم فزع بن عويد، و). البو رمضان(و
رئيسهم ) العميشات(رئيسهم سلمان الداود أيضًا ومن هؤالء ): البو حماد: (ومنهم). البو خليف(، و)البو عبود(لعيد، وا

سلمان الداود رئيس الكل، ) المحّلي(و. م1935تشرين االول سنة 26ومنه علمت التفريعات في . حمزة االبريسم
 .رئيسهم حمزة بن فنيخ) البو ردن(علي الدخنة، ورئيسهم ) البو زامل(رئيسهم علي الفهد، و) البو خلف(و
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وهم في ). جاحش(والعامة ) زناوور(نخوتهم . رؤساؤهم عزيز بن باضي بن آمش وآاظم االبراهيم: الغّران)3(
) البو حسون(رئيسهم عزيز الباصي، و) البو محمد(، و)الفرج(ومنهم . المحاويل وفي أراضي الحرية من الصويرة

 ).نفس الغّران(، و)الفريجات(، و)الشهوان(راهيم، ورئيسهم آاظم االب

. ، وفي أراضي جويميسة)مجاورة للسيافية(رئيسهم محمود المجيد واآلن ابنه عبداهللا وهم في الحرية : الجحيشات)4(
رئيسهم سلمان الحريش، ومنهم في ) البو ناصر: (وهم. ومنهم من يجعلهم فرقة قائمة برأسها. ويرجعون الى الغّران

البو (و. رئيسهم شرجي السليمان) البو عز الدين(، و)البو حمادي(، و)البو نويصر(، و)البو زعيب(ضاء الخالص، وق
 .وهذه الفروع مختلطة ومعهم جنابّيون من النوافلة. فرقة الرؤساء) شيخ

رئيسهم خميس ) بو جميل: (وهم. ومنهم من يعدهم من البو آليب. رئيسهم سعود المحل. في الصويرة: الدويجات)5(
 .رئيسهم عبيد المطلك) بو علي(رئيسهم حسين العيدان، و) بو ويس(العودة وفضالة المطر، و

رئيسهم آايم بن ) الدباعنة: (ومنهم. وهم في االصل من الغّران فأستقلوا بفخذهم. رئيسهم عطية البحت: الدواغنة)6(
 .السرحانرؤساؤهم رشيد الحسين وعطية البحت وحسن ) البو حرّيب(و. علي

(-2 ).الغّران(، و)البو عجي(، و)البو موسى: (ومن هؤالء): البو آليب

 .ثم استقل آل فرع فصار لوحده

يسكنون في أراضي الشحيمية التابعة لقضاء . ورؤساؤهم عبدالحمزة وحسين الميدان) جالعيد(نخوتهم : البو نعيم-3
 ).البو شاطي(، و)البو بهلول(، و)البو جبيل(و. ؤساءالر) النوافل: (ومنهم. ويرجعون سادة من النعيم. الصويرة

. في زوية برينج من الصويرة. يرجعون تميمًا) دارم(ونخوتهم . رئيسهم محمد بن حرامي الفنطل: البو صالح-4
 ).البو حمزة(، و)البو محيسن: (ومنهم

هر انهم عاشوا مع البو سلطان والظا. وهؤالء يعدون من البو سلطان ونخوتهم تعلن انهم من الجحيش: الجالبيون-5
يسكنون في ). جلبي(وأصل نخوتهم الخاصة ... ورئيسهم جودة العجم) جاحش(نخوتهم . مدة فصاروا يعدون منهم

 : وهم. النعمانية في هور السيالة، وأبو جاموس

)1( ).البو منصور(، و)البو غنيمة: (رؤساؤهم فارس الخليف العلي، وشهاب الطينة، ومنهم: البو وليد

 ).البو موسى(، و)البو شيبان(، و)الكنيات: (في مقاطعة أبي جاموس ومنهم. رئيسهم نايف الجالي: البو عيسى)2(

 ).البو نايف(و) التويم: (ومنهم) النعمانية(وهم في البغيلة . رؤساؤهم حمزة الفرحان وعيدان السرحان: البو ناجي)3(

)4( ).نفس البو راشد(، و)بو رملة(، و)السهيالت: (ومنهم). لنعمانيةا(واآلن في . رئيسهم جودة العجم: البو راشد

رئيسهم حاجي آاظم، ومنهم في النجف يعرفون بهذا االسم، ومنهم في ) الجالبات(يقال لهم ) أبي صخير(ومنهم في 
وتغلب . لطانيدعون أنهم من البو س). النويم(يقال لهم الغريباويون أو ) أبي غريب(آربالء رئيسهم شعالن، ومنهم في 

 ).البو خضر(، و)البو نعيم(، و)البو صالح: (ومنهم). جلبي(عليهم نخوة 

 .وآان الرئيس العام. تحت سلطة الشيخ عجيل باشا. رئيسهم آاظم السلمان: البو عامر)5(

 
نهم وتساآ. م ومن عزيز الباصي وغيرهما في اوقات مختلفة1935نيسان سنة 16هذا ما علمته من حمزة االبريسم في 

. تساآنهم، وليس بصواب ورئيس هؤالء عزيز العلكم) الدليم(ومنهم من يعّد من الجحيش فرقة من . عشائر أخرى
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 عشيرة البطة

ورئيسهم مطلك الصالح يدعي انه من العزة من البو محمد ) جاحش(ون بهؤالء غنامة وينتمون الى الجحيش، وينتخ
 :وفروعهم. ومن رئيسهم علمت بالكثير. وهم في أراضي سمره في الجانبين منها. من البو بكر

 .رئيسهم ياس الدرويش: المّشاك-1

 .رئيسهم عيدان المحمد الهومي. الرؤساء. البو محمد-2

 .لمحمدرئيسهم مسلم ا. البو مال اهللا-3

 .رئيسهم مطلك الصالح: البو والي-4

 .ومنهم من يعّدهم من العشائر المتحيرة

وهؤالء ال يشترآون مع جحيش الحلة ال في الفروع وال في العوائد لبعد االنفصال وقدم : الجحيش في الموصل-2
 .ويشترآون في الزبيدية والنخوة. العهد

ار، رئيسهم احمد ابن طه واآلن ابنه ابراهيم االحمد، ومحمد االحمد وقسم آبير منهم يقيم في أنحاء تلعفر، وفي سنج
يقيمون في أبي ماريه، والبوغه، وأبي ونى، والمالح، واشكفت من . وهؤالء أوالد عّم. الخضير، وابراهيم الشهاب

وتهم ونخ. تلعفر، والشور، وآرشبك، وجاير آل محمه في سنجار ومنهم في سورية في أطراف الحسجة والقامشلي
 .ويبلغون نحو ألف بيت) جاحش(

 : وهؤالء يتفرعون الى: العيسى-1: وفرقهم

 .البو محمد، والشروان، وابو رمضان، والبو خالد: ومنهم: البو شيخ)1(

البو حسنة، والبو هالل، والبو سماك، : في تلعفر وفي آهبل من سنجار، ورئيسهم احمد المحمد ومنهم: البو سالم)2(
دان، والبو عبد الكليب، والبو فرات الكليب، والبو سلطان الكليب، والهّلوم، والبو لهيمد، والبو عمر، والبو عبود الزي

 .والبو فياض، رئيسهم احمد المحمد، والبو عايد رئيسهم حبيب بن محمد الصالح

)3( .البو زعيري

ومن . في الموصل منهم بيت آشمولةو). بتفخيم الالم(في تلعفر في أبي آّله . رئيسهم ابراهيم العمر: البو صبيح)4(
 .البو محمد، والبو آصب، والبو آريوي، والدريد: البو صبيح

في الشيخ محمد من . رئيسهم حميد ابن الحاج محمد: البو رجب)1: (رئيسهم محمد االحمد ويتفرعون الى: الفارس-2
 .الموصل

 .رئيسهم احمد المطرود في عين زالة: البو جحيش)2(

)3( .في سنجار. رئيسهم محمد الحميد. لحسينالبو ذياب ا

 298



)4( .رئيسهم ابراهيم اليوسف. في تلعفر في أبي ماريه: البو عساف الحسين

 .والرؤساء في البوغة وقسم منهم في سورية. منهم في تلعفر ومنهم في سنجار: الحمد الحسين)5(

رئيسهم عّلو العّبار، : لزيدان، والبو دّلورئيسهم حمدون ا: المفاتحة: ومنهم. في تلعفر في الجلبارات: العوجان)6(
 .رئيسهم شيخ سلمو: والضامن

 .في تلعفر: المنصور)7(

 .في تلعفر: الناصيف)8(

 .رئيسهم الحاج حسن الساير. وفي الكوتان من سنجار. في تلعفر: الجردان)9(

: والمحمود. يسهم احمد آانرئ. البو وليد: وهم أخوة الفرهود ومنهم. ويرجعون الى طيء. العّزام في سنجار)10(
 .من سنجار) بتفخيم الالم(ويسكنون في الكوالت . رئيسهم خضر ابن الياس

 .رئيسهم محمد االسماعيل. في سنجار في عردان: الّنعّيم)11(

 .السائر)12(
 .الماللي)13(

 . نفردهمومنهم من يجعلهم حلفًا للجحيش، فرأينا ان). العيسى(من فروع ) البو متيوت(ومنهم من يعّد 
 .الشام فأنهم مجموعات متفرقة) جحيش(أما 

والجحيش من زبيد الحلة منهم ). البو عليان( وآذا منهم . في المرآدة من الخابور منهم) الصليبي(والمسموع ان فرقة 
 .من فرقة البو حمد الحسين

 البو متيوت-3

، أو اعتبرناها من االحالف، فهم متصلون )العيسى(عشيرة قائمة برأسها سواء عددناها من الجحيش رأسًا من فرع 
). عذيجه(يتنخون . فهم معروفون بالشجاعة والزراعة. فالعالقة مشهودة، وظهرت الصله في حوادث عديدة. بال ريب

ومن رؤسائهم صالح الحبو، وخلف الحاج محمود، وجار اهللا . يرأسهم حمود الهيجل واحمد الهيجل. وهي أمهم
 ).جاحش(ونخوتهم العامة . حميدي العيد ويسكنون في أنحاء سنجار في حدود اليزيديةالعيسى، واوالد بللو، و

وهذه الحادثة مؤلمة جرت بينهم وبين عشائر شمر، فكانت . م1946آب سنة 5وذاع ذآرهم ورددته الصحف بواقعة 
 والجحيش الى البو متيوت، والى مال اليزيدية،. وآان أملنا أن ال يقع بين عشائرنا أمثال هذه. القتلى من الجانبين آبيرة

 .شمر عشائر شمرية أخرى

ثم انتهت بقرار المحكمين باخذ تعويضات من عشائر شمر، وآفالة من رؤساء الطرفين رؤساء الجحيش الذين 
 .وال أثر لذآر اليزيدية. اشترآوا في جانب البو متيوت

 :بو خليفةال-1ومن فروعهم . وآلهم في سنجار.  بيت600 أو 500ويعّدون نحو 

 .السجر) 1(

 .الشبل) 2(
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) 3( .الشاوش

 .الجمعة البكر) 4(

 .المرعي-2
 .البو غلوم) 1(

) 2( .البو سليمان

) 3( .الحارث

) 4( .العبدالحسن

 .البو مزيدة-3

 .الحسين الدرويش) 1(

 .المحل) 2(

 .البو عليوي-4

 .الكنو) 1(

) 2( .البو شبوط

 .العيسى المحمد)1: (الدوخية-5

 .جالبو فر)2(

 .المصاليخ)3(
 .يشترآون مع الجحيش في هذا الفخذ مما يدل على االختالط: البو صبيح-6

)1( .البو سلوم

 .شالهمة)2(
 .البو علي)3(

)4( .البو دوغان

 : الهيجل-7

 السعيد-3

عيش ن. جاء ذآرها في مؤلفات عديدة، ووقائعها وردت في تاريخ العراق بين احتاللين). زبيد(هذه العشيرة من عشائر 
 .آما تعيش عشيرة البو سلطان ولم تكن تابعة لرئاسة عامة، وال منقادة لعشيرة زبيدية أخرى
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وبينهم وبين رؤساء عفك خؤولة، فأن الحاج مخيف رئيس عفك . والمحفوظ أنهم أقرب الى المعامرة والبو سلطان
ر عفك، واالآرع في أراضي يسكنون بين عشائ. رئيس السعيد) الصكب(سابقًا خال الحاج الشيخ مظهر الصقب 

، ونخوتهم )با سعد(ونخوتهم العامة . الدغارة، يزرعون االرز والحاصالت الشتوية، ومنهم من يقتنون االبل والغنم
، وال يعرف بالتحقيق تاريخ نزوحهم الى العراق ومنهم في )بكعة(والمحفوظ أن أصل سكناهم ) اخوة سته(الخاصة 

واالرجح أنهم وردوا العراق من . وهم عينهم من عشائر زبيد المعروفة). السعيد(ال ) بني سعيد(وسماهم ). 1(الشام
ومن هذا . فرقة الرؤساء، ورئيسهم الشيخ مظهر الصكب ابن آربول بن طعمة بن راشد: آل راشد-1: الشام، وفرقهم
شيخ شمران من الرؤساء م وآان أخوه ال1946 أيار سنة 10وتوفي في . وصار الشيخ مظهر نائبًا مرات. تفرع الفخذ

م وآان ولى رئاسة السعيد بعد وفاة أخيه ورؤساء السعيد اليوم الشيخ زيدان 1946المعروفين وتوفي في آب سنة 
 .والشيخ عثمان الحاج شمران، والشيخ حامد الحاج مظهر. المظهر الصكب وهو الرئيس

 .ة، والطرامشةالبو راضي، والدهامش: وآل راشد يقال لهم الرواشدة ويتفرعون الى

 : بو جمعة ويتفرعون الى-2

) 1( .بو عّالن

)2( .بو بدر

 .العّزام)3(

 .الغرير)4(

 .نفس البو جمعة)5(

 :ومن فروعهم:  الشجير-3

البو سلمان، والبو معّلي، : وذآر من البو عبيد. عّد منها الرواشدة والبو عبيد) قلب الفرات االوسط(وفي . النشاشلة)1(
 . برك، واليساراتوالبو فراس، والبو

)2( .النوافلة

)3( .الحمدان، والبو جريم، والبو آشاش: ويتفرعون الى. بو آضيب

)4( .ويعّدون من بو آضيب. بو عراك

)5( .من بو آضيب. نبايزة

 .ومنهم الحجاج، والبو عبد علي. البو سعيد)6(

 .النوافع-4

 .المغربين-5

 .بنو سعد-6

 .البو حبة-7
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. ذآر لي المرحوم الشيخ مظهر الصكب. بفرع من هذه الفروع، وأنما هم فخذ قائم برأسههذا والرؤساء ال يتصلون 
فانهم سراآيل، أو رؤساء زراعة فلم . عن آل فرقة وفروعها آان غير صحيح) المس بل(ونشير هنا الى أن ما ذآرته 

 أن هؤالء من عشيرة الحميد والحال) آل حميد(ولم تذآر فخذ الرؤساء وأوردت من فروعهم . يكونوا رؤساء حقيقيين
مع أن هؤالء سادة، ولم يكونوا من السعيد، آما أن أهل ) البو حية(أو فخذ من الجحيش ال من السعيد، وذآرت 

الفرق االربع االخيرة والتفريعات مختلفة فأشير ) قلب الفرات االوسط(وفي ... الصبخاية تبع لهم ولم يكونوا منهم
 .اليها

 .ووقائعهم التاريخية ذآرناها في تاريخ العراق بين احتاللين. س العشيرة رأسًاآل هذا تحققته من نف

 .والسعيدات في جانبي نهر ديالى، وفي الخالص يعدون من السعيد وال يتكون منهم مجموع آبير

 ).با سعد(ونخوتهم . رئيسهم أحمد السعيد) في المحمودية: (والسعيد

ومنهم في : والحميدات. ومنهم في الكرادة الشرقية.  والنشاشلة، والعكاباتالرؤساء، والبو شجير،. بو جمعة: ومنهم
. والبو بدر. في نارين في قرية بالط الصغير والكبير، ورئيسهم علي ابن حسين: والبو حمزة). با جسرا(أبي جسرة 

. ين، رئيسهم حسن بن آنوفي العبارة وابي جسرة ونار: والبو طعمة. والبو سعيد. منهم في ناحية االسكندرية: والعزام
 .والبو آضيب، والبو عراك. والعبداهللا في نارين أيضًا

 .ومن مقابلة هذه الفروع بأصل أفخاذ العشيرة نتبين القربى القريبة

 :ومن العشائر الزبيدية

 .زبيد آل فليت-1 

 .زبيد البو جمعة وهؤالء يساآنون االآرع، وهم حلف آلل حمد من االآرع-2

وآانت سكناها معها، والبو دوري منها في ) العزة(جيل من العشائر الزبيدية والمسموع انها من عشيرة بني ع-3
وأّآد لي المرحوم عمران . وفي رحلة المستر رج ذآروا مع العّزة سوية اال انهم آانوا معروفين بعشيرتهم. العّزة

أوالد (نخوتهم ...  التاريخ وخلفه ابنه عيسىم أو ما يقارب هذا1933وهو رئيسهم وتوفي سنة . الزنبور قرباهم للعّزة
. ويسكنون في جويسمية من أراضي الحرية والرحمانية من الصويرة، والديوانية من الصويرة وفي الحيدرية) منصور

رئيسهم حسين ) البو محمد. (المصاليخ-1: ويقال ان الغّران منهم أو أنهم من الغّران وفرقهم). جاحش(والنخوة العامة 
 :وهم في جويميسة ومن فروعهم. واالن محمد بن صالح المهيدي. دي السلمانالمهي

 .رئيسهم جويد بن جسام. ميالج)1(

)2( .الشريمات

)3( .البو عكول

: في مقاطعة الرحمانية من الصويرة وفروعهم. رئيسهم عبيد بن دفار الضاحي الحسين وحسين الندة: البو غنيمة-2
 .ومنهم بيت ضاحي. البو مديلج)1(

 .حسين الندة. البو سالم)2(

 .يرأسهم عبدالحسن ابن الحاج عداي وعبدالكريم الفارس. العجيليون)3(
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 .البو عبد)4(

 وفروعهم. ويرأسهم عباس العودة وعبدالعزيز الحمزة. البو سهيل-3

)1( .بيت آمير

)2( .البو هليل

 .البو نجم)3(

 .البو سالمة)4(

 .وهم في الديوانية من الصويرة. ن محسن الحسينرئيسهم حسين الهويجل واآل. البو عبيد-4

 .بيت فنطل) 1(

 .بيت العاآول الرؤساء منهم) 2(

 .رئيسهم آاظم الظاهر. البو عبدالجادر-5

وهم فخذ واحد، يسكنون الدرعية من ناحية . رئيسهم محمد الداود). حمير(، و)جاحش(ونخوتهم . الحضاريون-6
ومنهم . اء الصويرة في أراضي الغّنامية المجاورة للرحمانية قرب الصويرةسلمان باك ومنهم مع بني عجيل في أنح
 .في الجزيرة رئيسهم خليبص العبدالحسن

 .ترأس عليهم. في الجزيرة. ورئيسهم حاتم العمران الزنبور. البو خليف-7

 .رئيسهم حمزة المحمود. الكرارصة-8

 .يرئيسهم الحاج سالم ابن الحاج محمد الحسون. البو خميس-9

وجاء ذآر هذه القبيلة في . م1936 ايلول سنة 25تحّققت من هذه العشيرة من أحد رؤسائها عباس العودة في 
 .وفي وقائع تاريخية وفي رحلة رج. سياحةنامهء حدود

 المعامرة-5

يسكنون . واآلن رئيسهم ابراهيم الهزاع المحيميد من بيت فيحان. رئيسهم عبداهللا بن هّزاع المحيميد وتوفي. من زبيد
ونخوتهم . ، وهم زبيد)اخوة سلمة(نخوتهم . المحاويل والمسيب مع الجحيش والحرية المجاورة الراضي السيافية

ودخلهم . وفرقهم آثيرة ومتداخلة بحيث استقل بعضها عن بعض ). عامر(ولكن نخوة العشيرة ) زبيد(و) حمير(العامة 
 .غيرهم

 .البو شريعة-1

 يسكنون النيلز . بيت فيحانالرؤساء من . البو خضر)1(

 .ومنهم بو جاسم، وبو جسام، والبو بهي والبو علي. رئيسهم عمران الجواد. البو شطي)2(
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)3( .البو برآة

)4( .البو غزال

)5( .وهم من البو شطي. والغّنامة منهم يسكنون مع زوبع. في الحرية. الخوابرة

 البو حامد-2

 .البو حامد)1(

 .البو حسين)2(

 .يالبو عل)3(

 .البو محمد)4(

. وآذا ابنه جبر. وآان رئيسهم ذياب الخريبط فتوفي. وهم في الوردية، وفي اليوسفية). حمير(البو حمير نخوتهم -3
 وفروعهم

ومنهم البو بجري وهم البو خلوي ونفس البو بجري . والبو حسان. وهم البو حاشي. ومنهم البو نافع. البو جراد)1(
 .نهم من يعد البو نافع والبو بجري مستقلينوم. ورئيسهم ذياب الخريبط

)2( .ومنهم العطيوي. البو سليمان

، )الكرعان(، و)البو سليمة(، و)البو عكّيب(، و)البو خّدام(، و)البو وحش(ومنهم من عد من البو حمير 
 )...الكريشات(و

ن نجد وأنهم أوالد أخت جاءوا م. والملحوظ أن فروعهم متشعبة ومتفرقة وهم آثيرون ومنهم من عّدهم من شمر
 .والصواب ما ذآرنا. لحمير

 العمار-6

وقيل انهم . يسكنون في النيل من توابع الحلة. ورؤساؤهم مغير بن سليمان الحمور وحاجي منيهل المرجان. من زبيد
 :ومن العمار. والصحيح أنهم مستقلون. من البو موسى من الجحيش

)1( .حمورورئيسهم مغير بن سليمان ال. البو عرار

)2( .ورئيسهم الحاج منيهل المرجان. البو عمري

 عشائر اخرى زبيدية وحميرية 

 آل حميد-1 

وال تمّت اليها بصلة نسبية وانما هي من العشائر الزبيدية وبالتعبير ) غزية(هذه العشيرة معدودة من االجود ضمن 
تكاثرت فروعها فاستقّل آّل فرع . ألريافوالقسم اآلخر من أهل ا. وآل حميد قسم منهم بدو. االولى من الحميرية

 .وهم داخل قضاء الرفاعي. وان آان الجميع في وحدة. وصار عشيرة قائمة برأسها
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 :والبدو منهم

 .رئيسهم جلوي آل رميح. آل رميح-1

 .رئيسهم ابن منيف. العويس-2

 .رئيسهم عطار الرميج. العتول-3

 .والشاهين. لمهملةرئيسهم داود بن سطام السحيم ومنهم ا. السحيم-4

 .رئيسهم جردم بن مرشد. السوالم-5

 .رئيسهم خضر الجبر. العايد-6

 .وهؤالء ذآرهم البسام في عشائره

 .الصريفيين-1: وأما الريفيون فأّنهم يتفرعون الى

 .العتاب-2
 .الطوآية-3
 .الشويالت-4
 .المراشدة-5
 .اللغويين-6
 .القراغول-7

وهي آبيرة جدًا، وبعض فروعها اآتسبت .  ومن آخرين من نفس العشيرةعلمت ذلك من االستاذ يعقوب سرآيس
 .وضع عشيرة

 الصريفيون-1

) سياحة نامه حدود(وعّدهم صاحب . في أراضي الجزيرة على الغّراف) أوالد حايب(أصلهم من آل حميد ونخوتهم 
 :عشيرة قائمة برأسها من عشائر األجود وهي من آل حميد وأفخاذها

 . رئيسهم محمد الياآوت.آل سويدان)1(

 .رئيسهم آصير آل مصارع وعويد الروضان. آل جمعان)2(

)3( .وقد توفي. رئيسهم حاجي آايم البردي. البردي

 .رئيسهم حمادي بن سطّيح. آل حمدان)4(

 العتاب-2

) سياحتنامه حدود(ذآرهم صاحب . في أراضي صديفه وهم من آل حميد) صلفه(نخوتهم . رئيسهم يوسف أبو رهن
 :فرقهم. وبين أن نفوسهم آانت نحو خمسمائة بيت
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) 1( .الرؤساء. البو حمود

 .رئيسهم حسن آل علي. آل جريم)2(

 .رئيسهم سلمان آل رجه. البو صكر)3(

)4( .رئيسهم ياسر آل ناهي ومنه علمت آل حميد. الدغيزات

)5( .رئيسهم ياسر آل ناهي. البو رامي

 .الطوآية-3

وهم فرع من . في أراضي الجزيرة بقرب قلعة سكر) أخوة خضره(ونخوتهم . شلبرئيسهم سعدون آل ياسين الم
الطوقية "وجاء في القزيني . هذا هو المسموع. من األجود وهم من الحميد) سياحتنامهء حدود(وعدهم صاحب . الحميد

 .اه".قبيلة من ربيعة في العراق

 :فرقهم

)1( .الرؤساء. المشلب

 .ائعرئيسهم ابن مال ش. المغصوب)2(

 .ومساآنهم قرب قلعة سكر. رئيسهم آزار بن ناصر. الطربوش)3(

 .رئيسهم نعمان. الساليط)4(

 .فرقة من االجود على حالها) صاحب سياحتنامهء حدود(وعّدهم . الشرهاب)5(

 .رئيسهم جحش بن حسين آل معيدي. بنو تميم)1: (ويتبعهم

 .رئيسهم مطلك آل طراد الجهف. حّجام)2(

وليس بصواب وإنما يعّدون . ومنهم من يعّد هؤالء فرعًا برأسه من فروع الحميد. ئيسهم ابن بزيعر. الخويلد)3(
بين عشائرهم باعتبار انهم في . ودخلتهم عشائر أخرى منهم مختلطون بتميم وحجام وغيرهما. عشائرهم إلى النعطة

 .عداد االجود

 الشويالت-4

 . من االجود) سياحتنامهء حدود(وهم من آل حميد وعّدهم في ) أوالد حمير(رئيسهم موحان آل خيراهللا ونخوتهم 

 .وليس بصواب وانما يعدون بين عشائرهم باعتبار انهم في عداد االجود

 :وفروعهم

وهو نائب في . في أراضي العبد في الغراف. رئيسهم الشيخ موحان الخير اهللا وهو رئيس العموم. الخير اهللا)1(
 .لده رئيسًا وهو الشيخ يوسف الجابر آل خير اهللاوآان وا. المجلس مرات عديدة
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 .يرأسهم يوسف آل آعيشيش وياسر آل حمود في أراضي الحارة. آل غليم)2(

 .رئيسهم نغيمش بن خليفة آل جرميخ في أراضي الجمرة. آلمعاوي)3(

 .الحميد)4(
 .وهم في البدعة. آل نّصاروالرئيس من أوالد سعدون والرؤساء . رئيسهم ياسين آل نّصار وقد توفي. البشت)5(

 ... يعدون في زمرتهم وهم ليسوا منهم وانما هم حمير. اه" قبيلة من االجود في العراق: "وجاء في عشائر القزويني

وهي عشيرة آبيرة من . ويقيمون في اراضي العبد، وأراضي الجمرة وما يتبعها من قضاء الرفاعي. ومهنتهم الزراعة
 .هافأستقّلت بتسميت. آل حميد

 :وبيوتهم. ومن الشويالت من يسكنون مع البو محمد

 .رئيسهم علك بن أسد خان. بيت خويم)1(

)2( ).عقله(رئيسهم نعمه بن عكله . الشبابطة

)3( .بيت الخضاض

 ). ادعي(ونخوتهم . ويعّدون من آل حميد أو هم تابعون لهم) : القراغول(الكراغول -5

 :يسكنون في الغراف ويتفرعون الى

 .رئيسهم ساجت الحسن. جنعانآل -1

 .رئيسهم سالمه الحسن السهيل. آل سهيل-2

 .رئيسهم منذر الخالوي. البو خلف-3

 .رئيسهم آريم العبد الخفيف. البو عظيم-4

 .رئيسهم آريم العبد الخفيف. الكاظم-5

 .حقة بها بالنظر لنخوتهاومنهم من يعتبرها مل. وهذه القبيلة يعّدها الكثير مستقلة برأسها في حين أنها من آل حميد

 آل عكيل-6

. بقرب قلعة سكر. رئيسهم فالح آل غالم. ولم تتعّين لنا العالقة. وتعّد منها). آل حميد(وتساآن . هذه العشيرة قحطانية
 .ورد ذآرهم في سياحتنامهء حدود

  بنو زيد-2

وأآثرها في . على قدمها في العراقوهي عشيرة مستقلة، متوزعة في مواطن عديدة مما يدّل . من العشائر الحميرية
 :ومنهم. ففي الغّراف وحده يبلغون نحو اربعة آالف بيت). زيود(ونخوتها هناك . أنحاء الغّراف

 .الرواجح)1(
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 .آل ملحم)2(

 .آل شمخي)3(

 .آل شدّيد)4(

 .الفنجان)5(
ة ومقاطعة الكوارية ومنهم من يسكن أم الفطور شرقي الشطر. وهؤالء يجاورون االزيرج وعشائر أخرى عديدة

 :وأفخاذهم

 .واآلن منصور وأخاه ناصر المذآور. رئيسهم ناصر بن عويش آل محيسن آل جبارة. آل جبارة)1(

 .آل معن)2(

 .رئيسهم خضر بن سرحان الشراد. العظيميون)3(

 .آل مبارك)4(

 .رئيسهم بجاي آل بستان. آل بستان)5(

 . بن جدّيهرئيسهم سليمان بن شريف بن بندر. آل جدّيه)6(

. وهم حلف البو سعد في أنحاء الشطرة.  وهو صهر صاحب الفخامة االستاذ صالح جبر1950وسليمان هذا نائب سنة 
رئيسهم جاسم الزغير . من المراشدة: ومنهم في السماوة مع بني زريج. ومنهم البو عودة، والبو بحر، وآل جعّين

 : ومشعب آل حسين

 .آل اليد)1(

)2( .هل النص

ونخوتهم . ورئيسهم الشيخ نفيس بن راشد). أوالد برآه(الذين في لواء ديالى وأنحاء سلمان باك فيقال لهم وأما 
 :ففي أنحاء سلمان باك منهم). مرشود(

 .بيت المي-1

 .زهامنة-2
 .العراآات-3
 .بيت جليب-4

 .بيت تّمام-5

 .البو مهية-6

 .بيت آطيمه-7

 .من العزة) بو حامدال(ومع هؤالء . في أماآن عديدة. الغزال-8
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 :وفي لواء ديالى وهور عقرقوف والمحمودية

)1( .رئيسهم ابراهيم بن حبيب السلمان. الرؤساء في ديالى وعقرقوف وفي الشلشل من الضلوعية. العبابسة

)2( .البو رجيب في لواء ديالى

)3( .البو خزام في لواء ديالى

)4( .في لواء ديالى. البو سّراط

)5( ).العبابسة(جوا في البو عباس أندم. البو آردي

 .في أنحاء المحمودية. آل نارين)6(

)7( .في ديالى. الماللي

)8( .في أنحاء الحلة. العساآره

)9( .في أنحاء الحلة. اللفته

 ).مرشود(في مهروت وبرآنية وفي مرهوت رئيسهم سلمان السعدون ونخوتهم أوالد فاطمة و. الرواشد)10(

 البو محمد-3

أما الرؤساء فقد عّين أنهم من . ولم تتعين لنا جهة االتصال. صرح بذلك الحيدري في عنوان المجد). دزبي(من عشائر 
قبل أآثر من مائة سنة انها من العشائر الكبيرة تسكن جانبي دجلة من محل ) سياحتنامهء حدود(وذآر صاحب . العزة

وفي أيام داود باشا والى بغداد جعل ). بني الم(ة الى وآانت تابع). ع(وتمتد حتى تربة العزير ) أم الجمل(يقال له نهر 
. وأما ما هو من أم الجمل وما فوق فال يزال تابعًا الى بني الم، وال يزالون في مواطنهم. قسمًا منها تابعًا للمنتفق

تابعة الى ويظهر من هذا البيان ان عشائر عديدة آانت . وأوضح ان القسم التابع الى المنتفق يبلغ ثالثة آالف بيت
موجز تاريخ عشائر (في لواء العمارة وهي صلة ادارية وال يعقل أتصال هؤالء بمن ذآر صاحب ) البو محمد(عشيرة 
م، بحيث بلغ قسم منهم ثالثة آالف بيت قبل مائة سنة 1741-ه1160وال يصح أرجاع تكونهم الى سنة ). 2)(العمارة
 .تقريبًا

 
وسكنوا تلك .  عشائر العمارة فبها نظر وأنما يعرفون أنفسهم أنهم من العّزةفالقّصة التي ذآرها صاحب موجز تاريخ

واال فال يعرف تسلسله من . وهم من أخوة بكر من البو محمد. والعّزة يعرفونهم آذلك. االصقاع وترأسوا على العشائر
ورد (الشوهاني ونزوحه الى تلك االنحاء وال من يسّمى بالشيخ ديوان في أراضي ) محمد بن حسن المروح(

 .من مواطن العّزة)... الشيهاني

وربما آان لتقريب الصلة استفادة من نسيان أسماء االجداد . وأشتقاق التالين من الشخص المحفوظ ال يحتمل وقوعه
 .البعيدين

. يرهاوان عشائر آثيرة تولى رئاستها آخرون من غ. وان االستاذ ابراهيم فصيح الحيدري يؤيد ان الرؤساء من العّزة
فال وجه للتشكيك والمالمح يدعيها أو يرآن اليها آثير ممن ال يعّول على أقوالهم وليس لهم من المعرفة ما يقطع في 

 .مثل هذه االمور بل يكذبها ما نشاهده في عشائرنا
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عنوان قال السيد ابراهيم فصيح الحيدري في . ودخلت عشيرة البو محمد عشائر آثيرة من زبيد وغيرهم من المعادي

تمعدنوا ... وشيوخها آل فيصل من عشيرة العّزة. وهي لكثرتها ال تحصى... البو محمد من عشائر العمارة: "المجد
 .اه" وهم جميعا من قحطان

 
هذه العشيرة من أآبر العشائر في أنحاء العمارة وال يحتمل أن تتفرع من جّد واحد في وقت قريب ¸وآان قوله صحيحًا

 .يسكنون الجحلة، والمجر، والمجرية، والكسرة، والحفير، والشط. زراعة وتربية الماشيةوهي تتعهد ال. مّنا
ويتنخون . وغالب الفروع المعدودة نرى أرتباطها بالرئاسة من حيث االدارة، وال نجد صلة غير الزبيدية المحفوظة

 ).أخوة باشه(

 عمود النسب

الذي يمّت ) محمد(رؤساء فلم يترك أحدًا اال عّده متفّرعًا من تعداد أسماء ال) موجز تاريخ عشائر العمارة(في آتاب 
جّد العشيرة ) محمد(وأما تكّون الفروع االخرى وعالقتها ب . واالقرب للصواب أسماء بيت الرئاسة). البو محمد(اليه 

 .فهذا صعب التسليم

وال ننازع في هذا ). جّد الهشيرة(د من الرؤساء وانه ابن جامل ابن سعد بن محم) بيت لويلو(وجاء ذآر أول فخذ وهو 
 .فالرؤساء من البو محمد

من العّزة نزح بعض رجالهم ويصّح ان يكون ) البو بكر(من الفخذ المعروف من اخوة ) البو محمد(ونعتقد ان هؤالء 
.  العهدمن جهة مروح في العّزة قريب. اسمه محمدًا أيضًا ولكن االشكال آّل االشكال في انه محمد بن حسن المروح

 .ال يراد به اّال تقريب للعشائر لتقوية الصلة بين الرئاسة) محمد(وأتصال بعض الفخاذ ب 

محمد بن عريبي بن وادي بن منشد بن (وّالجل معرفة أصل هذه العشيرة نذآر أحد الرؤساء البارزين وهو الشيخ 
وهذا عرفنا : بيت لويلو-1: وفرقهم. )خليفة بن داغر بن صبر ابن لويلو بن جامل بن سعد بن محمد الجد االعلى

 : رأس فخذ الرؤساء وهذه أشهر فروعه) محمد(أتصاله ب 

 .بيت مشتت)1(

 .بيت ضمد)2(

)3( .بيت فياض

 .وهم الرؤساء ومنهم بيت منشد، ابن خليفة، وبيت فيصل. بيت خليفة)4(

 البو عبود-2

ويتفرع التالون عنه ). جّد العشيرة( ابن محمد ويعّد عبود الذي ينتسب اليه هذا الفخذ. رئيسهم عباس بن حتاجه
وهو من أهم ما . ومن أراد التوسع في هذه الناحية فليرجع الى موجز تاريخ عشائر العمارة. باألستناد الى المحفوظ

 .وليس لدينا ما يعين الصلة سواه. آتب

 الرئاسة

 .بيت شميل)1(
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 .رئيسهم الحاج شنيار بن آزار. البيضان)2(

 .رئيسهم الحاج محمد ابن الحاج سلمان. يالبو عل)3(

)4( .المصاليخ

 .البو مطير)5(

 .الدعم)6(

)7( .بيت سلّيم

 ).خليفة(بيت )8(

 .الكرعان)9(

 .بيت الشرشاحي)10(

بيت (وهؤالء من أوالد محمد أو أحفاده من غير سلسلة لويلو ويّدعون أنهم يتصلون ببيت الرؤساء قبل أن يتفرع 
 ).لويلو

 الشدة-3

 .ويسكنون االهوار، ويشتغلون بنسج الحضر وتربية الجاموس. ء من اوالد محمدوهؤال

 :ومن بيوتهم المعروفة 

)1( .رئيسهم حسين بن علي. البو غنام

 .النوافل)2(
 .رئيسهم عبد اهللا بن جنزيل. البو بخيت)3(

 .بيت سليمه)4(

 .رئيسهم خالوي شنّيف. الخشانه)5(

 البطابطة-4

 .بط بن جامل بن سعد بن محمد جّد العشيرةيدعون انهم أوالد بطي

 الحمران-5

 :وهؤالء يتفرعون الى

)1( .الشغابنه
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 .ومنهم الهطرة. ولهم خؤولة مع بيت خليفة. الفرطوس)2(

 .بيت نصر اهللا-6

وهؤالء قّربهم الرؤساء فكانوا . ورئيسهم ناصر. يدعون أنهم أوالد جامل بن سعد بن محمد جّد رؤساء البو محمد
 . االيمنساعدهم

 .الفريجات-7

ومنهم من يقول أنهم أوالد فرج الدارمي ويقال ان محمدًا نزل على . يقال انهم من الصبّيح. رئيسهم سلمان السنجار
 .وفي الدليم الفريجات من العّزة. وقويت األواصر حتى صار اآلمر الناهي. هؤالء وتزّوج منهم

 :وأفخاذهم

 .الخضران)1(

 .بيت حميد)2(

 .يدبيت سع)3(

 .االزابج)4(

 .البو خلف)5(

)6( .الربيعات

)7( .بيت أحمد

)8( .بيت ادهيم

وآذا . من السراي أيضًا) البو زيد(من السراي و) البهادل(و) المخاورة(عشائر أخرى منهم ) البو محمد(ويلحق ب 
 .من آل حميد) الشويالت(

وهؤالء ) المعدان(أو ) المعادي(ين من ذآرنا والبو محمد بمن يلحق بهم يتكون منهم أغلب عشائر لواء العمارة، وب
. وان االقوال المتداولة في االتصال بالجد االعلى أو االفتراق منه. وما الى ذلك) الشدة(مهّمتهم تربية الجاموس مثل 

 .آل هذه ال تعدو التخمين

ريين أو ما شابه ال يتجاوز ومثل هذا الزعم انهم من أصل عراقي قديم من سوم. وال نرى أثرًا للهنود أو االيرانيين
وأّنما تعين حاجة . والكّل متفقون على انهم عرب، وان تربية الجاموس ال تحقق أصًال غريبًا. حدود التخرصات

وتدرب العرب على تربيته أو ان الذين . اقتضتها الحالة وال يبعد أن يكون الجاموس موجودًا من أول الفتح، فاستمر
وللمجاورة أثرها في . وال نحتاج في هذا الى مدة طويلة.  نفرق بينهم وبين السكان االصليينتعهدوه قد اندمجوا فلم نعد

 .استقاء النفوس وربما صح أن يكونوا من غير العرب فذابوا فيهم، أو مالوا الى المدن

 الم، ومثل دخلتها عناصر جديدة مثل بني) لواء العمارة(والعراق يستقي نفوسه من جزيرة العرب وان هذه االنحاء 
وهكذا جاء ذآر عشائر أخرى ال تزال في تجّدد . آعب آما ان الصولة فيها آانت لعشائر طيء تارة وللمنتفق اخرى

 .وال سبب لوقوف هذا التجّدد في الحياة اال في ضبط الحدود ومنع التجول بين الجزيرة العربية والعراق. مستمر
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جديدة فان ذلك يمّدها قّوة ونشاطًا في باديتها، ويجعل قسمًا يميل الى ونزوح العرب من الجزيرة ذو عالقة بالحياة ال
والقضايا االجتماعية مرتبطة فال تدقق العشيرة مجردة لوحدها بل لها . المدن فيكون عضوًا في تكوين الحضارة
 .اتصال مكين بالعالقات العامة والخاصة

معروفة االصل متصلة بعشائر عربية، وآيفما آان ) اديالمع(وال شك ان عشائر آثيرة من هذا النوع تعّد من صنف 
وآيف غرس العربي؟ وان البصرة اول من . فانا ال ندري وجه االختصاص بتربية الجاموس في أمة دون أخرى

والغفلة أو التدقيق المحدود مما وّلد نقصًا . وان التقرب الى األرياف يكسب صفاتها. فتكاثر الغرس. غرس فيها عربي
 .في اآلراء، ومن ثم تشتتت االهواء أو صرنا نقبل بكّل قول، ونصدق بالمستحيالتآبيرًا 

وهي صنعة ال يستطيعها . نعم ال نرى حادثًا عظيمًا وقع بدخول الهنود العراق أو آأننا جئنا بهم لتربية الجاموس
وأمثال ذلك من الخرافات الشائعة . آما أننا نعتقد ان الثقافة مستمدة من أيران ألن العربي ال يطيق المعرفة. العربي

لم يقبل أمثال هؤالء . ساق اليها التعصب القومي من األمم. الواردة الينا من طريق غير صحيح بل من تضليل الرأي
. وهكذا لم تنقطع الرغبة العلمية في العرب. من االيرانيين تسّلطوا، فحموا علماءهم، وخذلوا العرب فظهر من ظهر

والعشائر معروفة في تيار هجرتها، وفي أتصاالتها، وأن آثرتها تغلبت على ما . ء منهم ظاهرينوال نزال نرى علما
 .ولم تخل االرياف في وقت من عرب حتى أيام الفرس. آان سبقها

وال يهمنا اال ان نعلم الصالت العشائرية والموجات التي هاجرت عشائر وافرادًا بقّلة وآثرة حتى بلغت ما بلغته في 
 .وال نزال نجد أصولها في جزيرة العرب. من صنوف عديدةيومنا 

وآأننا في غفلة عن . ومن الغريب ان نستنطق السحنات والصور أو االشكال ونرآن اليها آحقيقة مما أوقع في اللبس
 .الشعوب العربية أو آأننا استقصينا الكّل فحكمنا

 :من أشهر هؤالء: عوارف البو محمد

 .و عبودمن الب. عباس بن حتاجه-1

 .من البو عبود عارفة أيضًا. وآان والده الحاج سليمان الغيالن. الحاج محمد بسمايه ابن الحاج سليمان-2

 .والعرف لكّل مجموعة عشائرية متماثل نوعًا). فريضة(ويسمون العارفة . رئيس البيضان. الحاج شنيار بن آزار-3

 عرف العشيرة

 .وال حّد الجالئه. صلان القاتل يجلى، ويعقر عليه ما لم يف-1

والمقدميات . ويريدون باألولى ما يقدم، وباألخرى ما يتلو) تلوية(وثالث ) مقدمية(الفصل عندهم سّت نسوة ثالث -2
 .يكّن في الغالب صغيرات، واذا ماتت احداهن تعوض بغيرها حتى تبلغ زواجها وحينئذ تزوج

 لم يكن في أقاربه من تصلح للزواج يميل الى نساء العشيرة، ان من لم تكن له نساء تؤخذ من سائر العشيرة، فاذا-3
) سياق(وليس ألحد أن يتأخر من أعطاء أخته أو أبنته وان لم يكن جارمًا، ولكنه يعوض بمبالغ تجمع له من العشيرة ك

 ).سحوت(أي مهر فيعطى له، ويقال لهذا 

 .وعلى أرتكاب الفعل أمرأتان. تؤخذ على الصيحة أمرأة-4

امرأتان، وعلى الشجوج يؤخذ زبون ما لم يوّلد عاهة أو عطًال ) سقاط(الجروح المؤدية الى تعطيل عضو على -5
 .وحينئذ تؤخذ امرأة
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ولعل التعويض بالنساء يقصد به احياء المقتول من . تؤخذ من العشيرة، وال يفّرق بين االقارب وغيرهم. الوسكه-6
 .جهة وتكثير النسل من جهة أخرى

-7 ).صاية وراية(ح بيتّم الصل

 ).تسيارًا(يسمى عندهم . الحشم-8

يقولون ان جّدهم االعلى وهو سعد أخ . وتمت الى السعيد، والى الجحيش.  عشيرة السواعد من العشائر الزبيدية-4
وبعد مضي زمن أندرست . لسعيد جّد عشيرة السعيد ترك من االوالد فضيًال وآذانًا ومحمدًا سكنوا أراضي الخرمة

وهناك تفرقوا الى قسمين قسم منهم اوالد فضيل وهما مشعل وسعيد بقوا في أراضيهم . هم فمالوا الى الجزائرأراضي
. وأما ذرية آذان ومحمد فقد نزحوا الى أراضي الخميرة التابعة الى قلعة صالح، ولم يستقر لهم قرار فيها. حتى اآلن

آل (، وأراضي جريت في المشّرح نزلها )مسيعيدة(مسماة ال) الكحالء(وانما مالوا الى بويتيل وزبير من الجحلة 
ورئيسهم حمود بن محمد ابن ) آل عبدالسيد(وحل . وآان رئيسها جنزيل بن تريج. في اراضي بويتيل) جنزيل

 .ورئيسهم حسين سالم ومعه بنو آذان في أراضي الزبير) آل حميدان(عبدالسيد أراضي جريت، وسكن 

وأما بنو آذان فقد مالوا الى آل ازيرج لما وقع بينهم . ي أسد حتى استقروا في المشرحدامت الحروب بينهم وبين بن
) الكورجة(يقال لهم ) آل حميدان(و ). 1(ومنهم من يعّدهم من االزيرج. وبين آل جنزيل من معارك ومنازعات

صاروا يلقبون وهو حسين بن حسان المسمى باالخضر لجماله ومن ثم ) االخضر(الجتماعهم والتفافهم حول 
 .فاطلقت عليهم. بالكورجة ويراد بها آمّية من الخشب مجتمعة بعضها الى بعض

وهذه العشيرة فرقتها الحوادث ). لملوم(ولعل الكورجة ما يسمى أحيانًا ب . وهذه وأمثالها تعليالت ذآروها بعد الوقوع
وتشتوا في األنحاء . ، والى آل ازيرج والى ايرانفمالوا اآثريًا إلى البو محمد. من جهة أن نهرها المشّرح أخذ يضمحّل

. والمعروف أنهم من العشائر الحميرية القحطانية. وهم اآثر من السودان. لضرورة المعيشة، وللمنازعات دخل أيضًا
 .وليس لهم رئيس عام). بشخة(ونخوتهم . وباقي اآلراء ال يقطع بها

.  بن موسى بن زامل، وعلي الخلف، والحاج لعيبي آل ماذييرأسهم بداي المجيسر ومحمد: بيت زامل-1: وفرقهم
 :وهم

 .الحّواس)1(

)2( .الغّرة

)3( .رئيسهم رميح. العبّيات

 .بيت صخر)4(

 .البو حافظ)5(

)6( .البو ذراع

)7( .بيت بداح

)8( .الشهابات

 .ومنه الرؤساء. بيت جنزيل)9(
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. بيت تخيته)10( .رئيسهم العيبي بن ماذي بن فنجان بن زامل

. بيت محمد)11( .رئيسهم بداي

)12( .المومنون

 :وهم. وهوالء أوالد عبدالسيد بن عزيز بن رطان ابن محمد بن سعد: بيت عبدالسيد-2

)1( .بيت عبد السيد

)2( .بيت سرحان

)3( .بيت داغه

)4( .بيت حمود

. بيت مانع)5( .منه الرؤساء

 .بيت سلس)6(

 .آل شامي)7(

)8( .البو حسان

)9( .البو فندي

 .الكوارث)10(

) اخوة غنمة(ونخوتهم . ومنهم من يقول تجّمعوا على أعدائهم فقيل لهم ذلك. ذآرنا سبب تسميتهم: الكورجة-3
 :وهذه بدايدهم. ورؤسائهم علي وشبيب وشبل أوالد شياع بن حسين بن حسان بن حميدان

)1( .بيت حميدان

)2( .البو حوف

)3( .البو سكندر

)4( .البو عاشور

)5( .لالبو هلّي

)6( .البو دّوه

)7( .اللعاوسة

 .البو غدير)8(
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)9( .البو شبّيل

)10( .واآلن اوالده. ومنهم صادج بن غضبان. وهم الرؤساء. بيت حسان

)11( .البو دومة

. فان الحكومة آانت تراعيهم، فلم يستطيعوا مقاومتهم في اصالح نهرهم. ويعزوا هوالء اندثار نهرهم الى البو محمد
وفي هذه األيام يحكى أن الرؤساء تنّعموا اآثر فعادوا ال . نعمون ال يبالون ومن ثم تبعثر أمرهموان رؤسائهم مت

وهم أشبه بالجند يتبعون أوامرهم، ويقومون بما يطلب منهم، وهم غير ) الحوشيين(يجمعون ما يسمون ب . يبالون
 .واشتهر السواعد بالهوسات. العشيرة فكان الضرر أآبر

 . م1991938رين في أوقات مختلفة آخرها في تحققت ذلك من آثي

واليه تّمت فروع ) رّطان(وتكّون من محمد بن سعد . وهم مع آل ازيرج). البتران(والحاصل اشتق من آذان بن سعد 
ومن حميدان صار الكورجة ). بيت زامل(بن محمد بن سعد تكّون ) مسعد(عبدالسيد بن عزيز ابن رّطان، ومن الحاج 

 .ن سالم بن حميدانوهم من حسان ب

وهذان الفخذان في ) آل سعيد(حدث منه ) سعيد ابن فضيل(بن فضيل، و ) آل مشعل(وأما فضيل بن سعد فقد نجم منه 
 .الجزائر، هذا هو المسموع

 آل ازيرج -5

 ازيرج المنتفق-1

، وغالبهم في لواء ) باشهاخوة(، و )آل محمود(، و )حمير(من القبائل الحميرية ساآنت العدنانية، ونخوتها ) االزيرق(
وأراضيهم البطنجة، وأم الدود، والسبل التابعة لمرآز الناصرية في ناحية . المنتفق، يسكنون الجزيرة من أنحاء الفرات

وهم مشهورون في الشعر العامي، وفي . وآانت الرئاسة في آل خضير قديمًا. ورئيسهم آاطع آل بطي. السديناوية
وتذيع الهوسة عن الواحد منهم وتنتشر في تلك األنحاء آأنها قول مأثور، او آلمة نافذة، الهوسات ال ينازعهم احد، 

ويسكنون الغّراف في البزايز، وقسم آبير منهم في أنحاء العمارة، يحفظون أنهم جاءوا من . وعشيرتهم آبيرة جدًا
وحوادثهم . د، وفي آتب التاريخوآذا في سياحتنامهء حدو. المنتفق، وفي قويم الفرج بعد الشدة سماهم االزيرك

 :وفروعهم. في شط الكسر وأم الدود. البو ناصر-1: وفرقهم. معروفة

) ه1363 جمادى الثانية سنة 22 (1944 حزيران سنة 14وتوفي في . رئيسهم آاطع البطي. الرؤساء: البو علوان)1(
نتخب ممثال للواء المنتفق في المجلس وآان من المشاهير في الكرم والشمائل العربية ا.  عاما70عن عمر يناهز 

 .واليوم ابنه الرئيس االول محمد واخوته. التاسيسي العراقي ثم انتخب نائبًا مرات عديدة

 .رئيسه رداد آل علي. البو عويد)2(

 .رئيسهم مانع بن خلف الشذر. البو عوفي)3(

 .رئيسهم طاهر بن محسن آل نياز). الجكانة(الزآانة )4(

 ن البطنجة ويتفرعون الىالبو حميرة م-2

رئيسهم نجم . رئيسهم خلف الحسان، والمذآور. ومنهم الجادر. يرأسهم حسين العبداهللا وشياع الرويض: السكران)1(
. رئيسهم رويضي البشارة وتوفي فخلفه ابنه مزهر، والمشاآل. رئيسهم مطلك الخضير، المعارج. العبداهللا، والمشكور
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رئيسهم صريج : رئيسهم الكويطع، والدهيم: ومنهم العبود. رؤساؤهم منشد آل عفراوي وآوني العكال: العبيدات)2(
 .رئيسهم خلف العالج: واآلن ابنه منشد، والمشاليش. رئيسهم عفراوي الشالل: ايع، والبو حنونالم

 وفروعهم. ويسكنون في البطنجة. البو حوالة ورؤساؤهم عليوي المطشر وعبود المنيخر-3

)1( .رئيسهم عبود المنيخر: المنيخر)2... وآانت الرئاسة فيهم. رئيسهم عليوي المطشر: الخضير

 .رئيسهم شبيب الشنيف: نيفالش)3(

)4( .رئيسهم مهّوس أبو زرآة: البو زرآة

 :ومنهم من يعدهم من البو حوالة. يسكنون البطنجة. رئيسهم الحاج حميدي الفاضل ومحمد آل فليح: البو وطيوط-4

)1( .الرؤساء. البو وطيوط

 .ب البو وطيوطومنهم من يعدهم فرعًا مستقًال ع. رئيسهم حسن بن محمد الفليح: آل ترآي)2(

)3( .رئيسهم نبيش الحسن: الدبيس

وبعضهم يرى أن آل محمود يتكون من البو حوالة، والبو وطيوط، والبو ). آل محمود(وهؤالء مع البو حواله يقال لهم 
 .وهذا هو االشبه بالصواب. ترآي، والدبيس

رئيسهم مسّير آل عرنوس، والبو ). صمالمخا(ومنهم : آل حرامي)1: (في السبل) شط قديم(في الحميدي : آل سهالن-5
 .رئيسهم شخيتر الخالوي. عكيب

 .رئيسهم ظاهر آل نّزال: ، رئيسهم جفّيت الحسين، والصبر)الربودة(ومنهم . رئيسهم محمد الالزم: البو حبيل)2(

 ).آل ميرد(رئيسهم عباس آل مجّرد : البو جمعة)3(

)4( .رؤساؤهم محمد وماهود أوالد فرهود: البو آريدي

 .آل صبّيح)5(

)6( .رئيسهم سنيف الجابر: الخميسات

 .الحرابي)7(

)8( .عبادة

)9( .الجابر

)10( .المدليات
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وهذه الفروع تعد من السهالن، ومنهم من يعّدها من أصل السهالن في البو حبيل، والخميسات والبو جمعة والبو 
 .آريدي والحرامي

. رئيسهم ابن مرسول: البو عيسى)1: (سكنون أم جميل والسبلي. رئيسهم نايف بن عبداهللا العامر: البو يوسف-6
 .وهؤالء في السبل ومنهم الفداي، والعبيد

ومنهم . ومنهم البو صكر، والثامر. رئيسهم عثمان الذرب. ويسكنون العروآة، واليوسفية، والمليحة: البو خضير)2(
 . والربّيعالرؤساء،) المنخي(وهم . رئيسهم ابن منخي. في أم جميل: الشفيجات

يسكنون في آّصة البو سعد شرقي البدعة في . اآلن يعّدون عشيرة من آل أزيرج رئيسهم سعدون الكريدي: البو سعد-7
 :وفروعهم. البزايز من الشطرة

 .في ابي حجل في الشطرة. رئيسهم لجام أبو عوده: البو عيد)1(

)2( .رئيسهم حسين الجعّين: البو بدران

 .رج الزجيرئيسهم ف: البو بحر)3(

)4( .رئيسهم سعدون الكريدي: الجدادعة

)5( .البو سلطان

 .هذا وقد أعتمدنا على آثيرين، فكتبنا ما تمكّنا وال نحاسب على أآثر من استطاعتنا

 ازيرج العمارة-2

 .م1954-9-5بذلك في ) االخبار(رئيس االزيرج الشيخ مطلك ابن الشيخ سلمان المنشد، وتوفي في لندن انبأت جريدة 
وهم اآلن في المجر الصغير وهم . ومنشد بن مذخور بن منصور بن مهنا بن فروجي بن جبينه بن عطوان بن ربيع

ومن رؤسائهم أيضًا الشيخ شواي الفهد . ، والرؤساء من البو خضير)حمير(من الذين في لواء المنتفك، ونخوتهم 
 . والشيخ ثكال المهادي، والشيخ جثير المطلك السلمان.والرؤساء اليوم آل الشيخ شواي. المذحور ابن عم سلمان المنشد

. وآان ولي رئاسة العشيرة بعد وفاة والده. م1947ومن هؤالء الشيخ عبدالكريم الشواي آان نائب العمارة سنة 
 : وفرقهم

. رؤساءال. ،والبو آريم، والبو غانم، وبيت مذخور)البو خويطر(وهم بيت حيدر، وآل جبينة والكورجة: البو عطوان-1
 .البو رويجح، والزهيوات: ومنهم. بيت مهنا، وبيت فهد، وبيت منشد: ومنهم

. ومن نسب الرؤساء تعرف مكانة آل ربيع ودرجة اتصالهم بالبو عطوان. رئيسهم شيشخان بن جويلي: آل ربيع-2
والبو . والبو آريم) الالمبتفخيم (والبو عمار، والبو حسينات، وآل باغي، وآل بو آليل . والبو خميس. البو وينس: وهم

 .ابراهيم

وهم بيت حبيتر، الرؤساء، والبو عبد . ولم يتعين لي وجه اتصال بمن سبق. الحريشيون رئيسهم محمد بن منشد-3
 .علي، والبالعطه، والبو حبل، والفريجات، والمغاوجه، والدليالت، وبيت شمال

 ).البو علي(ت وبيت شمال والبالعطة والفريجات، وآذا بيت حبيتر، والبو حبل، والدليال) أهل النص: (ومن هؤالء
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ومنهم من . وهؤالء اتفقوا معهم). سواعد االزيرج(وهم ) 1(ذآرناهم في السواعد). البتران(ويسمون . السواعد-4
 .وهم البو مزيد، والبو عبا، والحرادنة، والحجاج والبو سعيدان، وبيت المزلغف، وأهل العمارة. يعّدهم من آل ازيرج

والملحوظ ان عشائر االرياف متداخلة . ومن مطالب عديدة، واستطالعات آثيرة نقطع بأن آثيرين صاروا يعّدون منهم
أو حميرية وان اختلفت في عوائدها او ) زبيدية(يصعب أن نفصل بعض فروعها من بعض اال أننا عددناها . آثيرًا

د، واالتصال متقارب، ومؤيد بنصوص تأريخية أيضًا من غالبها بعامل الموطن آما ان طريق انتشار العشائر مشهو
 .أيام الفتح وما تاله من هجرات

 زبيد االصغر

 الجبور-1

ومن نصوص عديدة انها . ولها آثرتها في مجموعات. من عشائر زبيد االصغر المنبّثة في أنحاء عديدة من العراق
بني عمرو وفي نجد الجبور والعّزة من آل سبيع تمّت الى عمرو بن معدي آرب الزبيدي من زبيد االصغر وهم من 

وآانت ). زبيد(وهذا يفسر أن الكّل من . والقربى متواترة بينهم وبين العّزة والدليم والعبيد. وهم من عشائر متجّمعة
 .وآذا محفوظ العشائر. صيحتهم واحدة، وان القربى القريبة والبعيدة آّلها تؤيد صلة النسب 

يزعم الجبور أنهم قحطانيون، ومن زبيد، ومن أعقاب الصحابي الجليل أبي ثور عمرو بن  ":جاء في عشائر الشام
 .اه..."ويعتبرون أنفسهم للقحطانية والزبيدية... معدي آرب الزبيدي

، )حمير(ونخوة بعضهم . انما يمتون الى زبيد األصغر. وليس بصواب. وفي عنوان المجد أنهم من زبيد االآبر
وقد سمعت منهم آثيرًا أن العزة أوالد . مما يدل على ان الرئاسة آانت لعمرو بن معدي آرب) عمرو(والنخوة العامة 

. وهذه المحفوظات لم يؤيدها نقل. والعبيد أصلهم من جبر أيضًا. جبر، ومثلهم الجنابيون، ويعّدون الدليم اخوانًا لهم
ومثلها االتصال . ن أجداد آبيرة وال تقوى على النقدوانما يراد بها الصلة والقربى، والطفرة بين ما جاء بعد جبر م

 .وانما تفيد االجمال ومجرد الصلة. بعمرو بن معدي آرب

وهم قبائل آثيرة من حمير القحطانية من العرب العاربة وهم بنو عّم . من أجّل عشائر العراق الجبور: "وقال الحيدري
 . سبيعوفي نجد عّدهم من عشائر. اه"وعبيد شقيق جبر. العبيد

ومواطن سكناها في لواء ديالى، وفي لواء بغداد في اليوسفية، وفي لواء الحلة، وأنحاء الموصل وفي الزاب الكبير، 
، ومنهم )أوالد جبر(، و)عمرو(، و)حمير(فمنهم من يقول . ولم تكن النخوة عاّمة... وفي الخابور، وفي الديوانية

والرئاسة لم تكن عامة ألسرة . هذه النخوة في أنحاء الحلة والديوانيةوأصحاب ) عجم(، ومنهم من يقول )أوالد المر(
 .أو فخذ بعينه، وانّما لكّل فريق رئيس أو رؤساء

فلم نجد غير المسموع، ولم نعثر في آتب التأريخ ما يعين تأريخ . واتصاالت األنساب في عشائر الجبور صعبة
فالعشيرة آبيرة، تفرقت وزاد تشعبها مما دعا أن ال يرآن الى . هااشتقاقها من زبيد اال انه متواتر، وآذا ما نجم من

 .المسموع اال باحتراس

ثم اني عثرت على آتاب مهم . والباقون جنايد. ان الجبور من عامر وعميرة وسالم ومحمد وعمرو اوالد جبر: يقولون
 5تأريخ العراق ج(ن الثاني عشر ألحد علماء بغداد المشاهير وهو سلطان ابن ناصر الجبوري من رجال أوائل القر

 .يوضح فيه ما يؤيد المسموع من انسابهم) 310ص

شرح به مؤلفه آتاب شهاب الدين احمد ) سلم االنتفاع الى االمتاع باآلربعين المتباينة بشرط السماع(وهذا الكتاب هو 
 .بن علي العسقالني
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بن عامر بن بشر ) نجاد(هيم ابن جبر بن حسين بن سلطان بن ناصر بن احمد بن علي بن مرهج بن ابرا: قال فيه انه
 13وهذا الكتاب آتب بخطه ليلة السبت . يأتي ذآرهم) البو نجاد(و. وجبر االخير جد الجبور). جبر(بن جبارة بن 
ومن ذريته اليوم االستاذ . وسلطان بن ناصر الجبوري هو أحد أساتذة الشيخ عبداهللا السويدي. ه1124المحرم سنة 

يم ابن بافي، ورشيد ورفعت ولدا هندي الداود وهو جدهم بن سالم بن محمد ابن وعر بن حسين بن سلطان بن عبدالكر
 .ناصر المذآور أعاله

 :ومن بشر بن جبارة بن جبر تفرع

 ).البو سالم(ومنه . سالم-1

جبور (، و)يجلالبو ه(، وهيجل ومنه )البو طعمه(، وطعمه ومنه )البو نجاد(ومنه أوالده نجاد ومنه . عامر-2
 ).الواوي

 ).البو عميرة(ومنه . عميرة-3

 ).الكضاه(ومنه . محمد-4

 ).البو خطاب(ومنه . عمر-5

 .وهذه التفرعات ترجع اليها جميع عشائر الجبور

 البو سالم -1

هم ومنهم في انحاء بغداد ويقال ل.رئيسهم حمود النادوس.يسكن فروعهم في أنحاء الموصل) سالم بن بشر(هؤالءأوالد 
ً آبيرًا يسكن قرية زنازل التابعة لناحية الحميدات ويمتدون الى )... الرشيدات( وفي الموصل من البو سالم نرى قسمًا

 .ومنهم في أنحاء سورية.وبينهم الشويخ والملحم. قرية60زمار يبلغون نحو 

 البو عامر -2

 :اوالد عامر بن بشر بن جبارة بن جبرويتشعب منهم فرق آثيرة ومن هذه 

 :وفرقهم.وهؤالء من عامر بن بشر بن جبارة بن جبر).ولد المّر(ونخوتهم .في أنحاء مختلفة مشتتين:البو طعمة -1

وفرحان العنبر في بزاير .رئيسهم صالح العلي األحمد في أراضي الجنيبه جي من أطراف بغداد :الحمد الحسين )1(
ومنهم الدربيون، . والى الجانب الشرقي من دجلة)سلمان الفارسي رض(نهر ديالى ، ويمتدون الى سلمان باك 

ابن ) الفخذ(ومن الدربيين علي بن فرحان بن حمد ابن عبداهللا بن عبيد بن حديد بن محمد بن حسين .والخليفة، والمزنة
 .زنون بن وشاح ابن طعمة رأس الفخذ االصلي

قيمون في اليوسفية وعلى الشط الى أراضي ي.من أوالد سليمان الزنون.رئيسهم عيسى الحمادي السالم:المعيديون )2(
 .في انحاء الصويرة)قرب أراضي الحرية(الديوانية 

وهؤالء في جهة ديالى الى سلمان باك ومنهم .رئيسهم سلمان الخلف الوردي ومحمد العطية:العمر السالم )3(
، والفرج الحمد والحسين الحمد، والسالم، والمحمد العلي، والموسى العلي.في لواء ديالى الى سلمان باك) البراغثة(

 .والبّتور ومنهم من يعد العمر السالم فخذًا يرأسهم سلمان الخلف ومحمد العطية ومنهم البراغثة والسالم والبّتور

 التراجمة -2
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ومنهم في شروين ويبلغون .رئيسهم خلف العنزان. بيتًا60ومنهم في المنصورية .وهؤالء أوالد ترآمان الحمد بن ذنون
 :وفروعهم . بيت وفي أماآن عديدة300نحو 

: وهم أخوة ومنهم.م وعلوان وزيدان وقد توفيا1937رؤسائهم الحاج خضير وتوفي سنة .في اليوسفية.الثابت)1(
 ).الصالنية(والسليمان الداود ) التجرات(والعلى السالم .المحمد السالم واالبراهيم السالم

)2( .وهم في المقدادية وسنسل.رئيسهم فهد الموسى.الثابتأو البو وردي في لواء ديالى من .الوردي

ومنهم في .وهناك رئيسهم محمد الحمد.في السياقية والزنبرانية وفي الخرنينة.رئيسهم سليم الموسى. الهرامشة)3(
 .شروين

ي رئيسهم عل) السعدية(المرعب رئيسهم عطيه العبداهللا ومنهم في صدور شهربان وفي الهارونية وفي وقزلرباط -3
 .ومنهم الليفي والمرادات.ومن رؤسائهم صالح العنبر.الوآاع

 .والزوية) السعدية(منهم في شروين وفي شرهبان وقزلرباط.الشويعل رئيسهم عواد السلطان-4

 .البو مطر رئيسهم نجم العبداهللا عليوي-5

 . في جبل حمرين-الصباهنة -6

 .البو فياض في جبل حمرين وفي الخرنينة-7

 .ي سنسلالهويشات ف-8

 البو نجاد -3

 ).صالح النجاد(ومن ).حسين النجاد(وهؤالء أوالد نجاد بن عامر بن بشر بن جبارة بن جبو ويتفرعون من 

: وفروعهم .يمتدون من الضلوعية الى الزاب االعلى والى حمام علي والى الموصل: البو حسين النجاد -1
وبيت الرئاسة في هذا . زاب البو حمدان-مون في تل علي يقي.رئيسهم محمد العبداهللا الحسن المهيري.الصكر)1(

 .وقسم في الشرقاط في قرى شميط) المهيريون(وهم .الفخذ

ورئيسهم ).الشيخ محمد(ومنهم .وفي أنحاء شمامك.في الحلوه من الزاب وقبالة الشرقاط.عيسى الترك.العكلي)2(
 .رئيسهم جاسم المحمد).المشهد(و.محمود العيسى الترك

في الشك عند مخلط الزاب في الجانب الشمالي وفي .رئيسهم عبداهللا الظاهرالحمد ومال ابراهيم ومالعبيد. غزاةالبو)3(
 .سديرة والزاب

رئيسهم عبدالرحمان الحسين وعبدالرزاق المحمد ورضوان العبد الجاثي في السديرة السفلى في .الرملي)4(
رئيسهم شالش الخلف .الحّجاج)5. ( الشيخ لطيف الحمدورئيسهم)المتان(ومن فروعهم .ومنهم في التاجي.شمامك
واآلن في صبيح من أنحاء شمائك والنمل والزوية في صوب الجزيرة،وفي جبل .آانوا في الجرناف من الشرقاط.الفرج

م جاء فيه أن رئيسهم 1895 -ه 1312 شعبان سنة 18وذآرهم صاحب التقرير الرسمي المؤرخ .مسحك والخرنينة
مالوا الى هذه المواطن لما حدث .ويقيمون تجاه الخرنينة في الجانب االيسر من دجلة. هؤالء فالحونوقسم من.خلفًا

وبقى منهم من لم يكن فالحًا في .الى تكريت على الشاطي) لكلك(بينهم وبين الفرق االخرى من الجبور فسكنوا من 
 الغزاه والبوعبد ربه والبو وليس لهم اليوم نزاع مع.ويزرعون الحنطة والشعير والسمسم.جبل حمرين

 .وعندي نسخة من هذا التقرير...خطاب
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 ).الحوري(ومنهم 

 ).العبدان(و.ورئيسهم خلف الحمادي).المصطفى(و.ورئيسهم بنيان السلطان وشالل الخلف

 .ورئيسهم طه المسمار

 ).الحبيسات(ويتبعهم .ورئيسهم سميط العويد).الشيالي(و

 ورئيسهم عبدالحميد السالمة ابن حسين بن حسن الظاهر العبداهللا الجاسم الداب في )العبداهللا: (ومنهم .البو جبر)6(
 .واآلن ابنه شويش.الضلوعية وقد توفي

ومن رؤسائهم المال آوان بن سلمان بن ).الظاهر العبداهللا(، و)المحمد العبداهللا (، و)الشيخ حمد العبداهللا(ومن العبداهللا 
هللا بن جاسم بن داب بن حمد بن محمد بن حمدان ابن جبر بن حسين بن حمد بن بشر ابن الشيخ حمد العبدا

 .والفروع ترجع الى هؤالء.نجاد

وهم أوالد حمدان الجبر ومنهم ).صوب الحويجة(رئيسهم محمود العبد في الخرجة من تكريت ).الّداب(والعبداهللا 
أوالد جاسم الداب ورئيسهم ) العمران(هم وآل منهما يتوزع الى فروع تالية ومن) الجاسم الداب(،و)الحسين الداب(

 .محمد الخلف العيسى والعبداهللا الجاسم في الضلوعية وفي تكريت والبشر الجاسم في أنحاء آرآوك

ومنهم .وهم أوالد ابراهيم الجبر).صوب الحويجة(في الغّريب في مهد الزاب .ورئيسهم خلف الصكر) البوجحش(و
 .الغرب والمحمد الحسين

وهم من البو جبر من .ورئيسهم سلمان الوآاع وهم في الماحوز في أنحاء آرآوك قرب شبكية) اسمالحسن الج(و
 .حمدان الجبر

 .منهم في آرآوك ومنهم في الضلوعية).الدناديش(و

 البو صالح النجاد -2

الجحلة يرأسهم ناصر بن محمد الحمد وعبيد العبداهللا الزريخ في آنعوص في عربي الهيجل،و.في الزاب.االمام)1(
 .وهم أوالد صالح النجاد.قبالة آنعوص

 الهيجل -4

وتتصل فروع يسكنون في المنكوبة، والكيارة، والشورة، .هم أوالد هيجل بن عامر بن بشر بن جبارة بن جبر
ومنهم في سورية مقدار وافر ذآرهم صاحب عشائر .والزاوية، رئيسهم محمد ابن عبدالمجيد العبد ربه وهو رئيس عام

 :وعندنا . الشام

رئيسهم الشيخ شاهر بن داغر .من شويخ الجاموس بن محاسن بن هيجل غربي الموصل في أراضي زمار.الشويخ-1
 :وشاهر السلمان

)1( .الداغر

 .الحسون)2(

 .العلي)3(
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)4( .العبداهللا

ات ينتسب في الدور وهم البوهدي، والبوعمر، والبو حسين االحمد، والبو عيادة، والى الشويخ) الشويخات(ومنهم 
 .واآلن ابنه محمد.ورئيسهم الحاج أسعد الطه.االستاذ المحامي عبدالمحسن وأخوه الدآتور عبدالعزيز الدوري

رئيسهم عبدالعزيزبن مسلط باشا .وهم في سورية في الخابور بكثرة.من اخوة هؤالء وهو ملحم الهيجل.الملحم-2
 .وسع الكالم فيهموفي عشائر الشام أ...المحمد أمين وجميل ابن مسلط باشا

 .رئيسهم حسين العلي.الحريث-3

 .رئيسهم الخبل.المحاسنة-4

 .الصبح-5

 .الهزيم-6

 .البو مانع-7

 .البكه-8

 .الجاموس-9

 .وجاموس هذا هو ابن شويخ بن جاموس بن محاسن بن هيجل

 :ويتفرع الى 

أعني حسين ).الحسين(د الحمد، وأعني محم).المحمد(ومنهم .رئيسهم عبدالعزيز بن حمود وصالح الظاهر.الناصر)1(
 .المحمد

 .أي عمارة الفرج).العمارة(أع حمد الفرج،و).الحمد(ومنهم .رئيسهم خلف المنصور.أي فرج الجاموس.الفرج)2(

)3( ).الزيادين(و).الصالح(ومنهم .من ظاهر الجاموس رئيسهم محمد الحسن الحمادي.الظاهر

). العّلو(، و)الصالح(، و)العايد(، و)المحمد(ومنهم .نجمرئيسهم مال منصور ال).عجل الجاموس(العجل )4(
وابنه مجبل .وعلى الوّآاع الزرزور.رئيسهم طابور بن حسين بن أيوب الحسين أاليوب).عمير العجل.(العميري)5(

رئيسهم ).الواوي(ومنهم في العراق .وانهم آثيرون) الدندل(وفي عشائر الشام عّد منهم .الوآاع نائب الموصل مرات
 ).العيسى(،و)الدندل(وهم . ومنهم من يعدهم من الشويخ رأسًا.ومنهم في الدور وآثرتهم في الحّلة.حمد الصالحأ

 .آل هؤالء أوالد جاموس الشويخ بن جاموس بن محاسن بن هيجل المذآور

 .من أوالد واوي بن هيجل آما أن الجاموس من جبور الواوي) جبور الواوي(وأن . هذا

 البو عميرة -5

رئيسهم عبداهللا المهيدي وتوفي .آثيرون منهم في بغداد في جانب الكرخ.عون الى عميرة بن بشر بن جبارة بن جبريرج
 .ويسكنون في بزاير أبي غريب، وفي التاجي وفي الدورة
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 :وفروعهم 

)1( .وتوفي.رئيسهم الشيخ عبداهللا المهيدي)الكردي(في الدور، وفي بغداد ومنهم .الفراونة

 ).قيس(وأصلهم جيس .يسهم عبدالواحد المحمد قرب الخررئ.الملحان)2(

 .ومنهم في بغداد رئيسهم جاسم محمد.االسماعيل)3(

)4( .الحواردة

 .عمر السيالة)5(

 .وهؤالء الثالثة في محلة المشاهدة ببغداد

)6( .رئيسهم جاسم االسود وحمد الزرآة ببغداد.البو رملي

)7( .البو حمد ببغداد

 .الجلب علي بغداد)8(

)9( .بيت فارس السلطان ببغداد

 .رئيسهم آريم المصلح وجاسم العنفوص.في بزاير ابو غريب.الدهامش)10(

)11( .في بزاير ابي غريب.البو خضيري

 .في التاجي.الزريج)12(

 الكضاه -6

في و) آلتوت آوبري(والكضاه من أوالد محمد بن بشر بن جبارة بن جبر منهم في انحاء الموصل وآرآوك، والقنطرة 
في انحاء ) الهندية(و.في انحاء القنطرة) المال عبداهللا(و .في أنحاء القنطرة).ادريس: (ويقيمون في فرى.الشام

 .البو جمعة والعوامر والعرجان والحمدون والعساف والبر: ومنهم في قره تيه ونارين وآوي .آرآوك

 البو خطاب -7

وفي ).عيال المالبيس(ونخوتهم .دورة ورئيسهم سالم الحماديومن هؤالء في ال.هؤالء من عمر البشر بن جبارة الجبر
أن هذه الفرقة رئيسها : ه ما يلي1312 شعبان سنة 18وجاء في التقرير الترآي المؤرخ. عشائر الشام ذآر فرقهم

وأن الزراع يسكنون في شمال تكريت على الشط ببعد منزل واحد . بيت) 400(وقسم منهم زراع ويبلغون .محجوب
ويقال لمحل .والقسم اآلخر يسكن ببعد منزل عن تكريت في شمالها الغربي ببعد سبع ساعات اوثمان.رنينةفي الخ

وأن الفالحين منهم .ويحوي نحو خمسين بئرًا يقيمون مع الزراع فيقضون أيام الصيف في الخرنينة) زبيدي(سكانهم 
 ...يتولون زراعة الشعيروالسمسم

 :ومن فروعهم 

)1( ).الصالح الجاسم(، )الصيالة(من الكافي، و).الصبيحات( ، و)الكافي(أي ) الجافي(ومنهم .اللطيفات
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)2( .رئيسهم جزاع العلوان.العامر

 .السيفات)3(
 .البري)4(

 :ومن الجبور في قره تّبه

 .قرب محطة قره تّبه.رئيسهم محمد العبداهللا في آشكول جديد.البطوش)1(

 .زرئيسهم عبدالحميد في قرية جنبا.العساف)2(

 ).اوج تبه(رئيسهم رشيد العلي في قرية .الحمدون)3(

ومحمود الخميس في قرية أبي علك التابعة لقره ).عتيق آهريز(رئيسهم عباس الممحد في قرية الهّدام .العرجان)4(
 .تبه

 .رئيسهم صالح المحمد وهو رئيس الكّل في قرية صاري تّبه.العوامر)5(

وهم السويلم رئيسهم خليف .يسكنون في أبي غريب وما وااله).لعودعياد ا(نخوتهم .من الجبور.الشعار)6(
 .ويلحق بهم الحّالف من المنتفق والحمزة، والعكيدي، والخليفات.ومنهم السويلمات، والحاجم، والخماس.السلطان

لرشيد وا.والجلب علي.من بني صخر.رئيسهم جياد الدنمش ومنهم الموسى، والمهنا، والجّفال، والعتيج).العفينات(و
وفي المجلد األول .ويقال أنهم مختلطون من عبيد وعزة وبني صخر، وجبور.من البو هيازع)الحلف(ويلحق بهم 

 .وهم في أنحاء عراقية آثيرة.أيضاح

 جبور الواوي-2

. هؤالء من الهيجل ومنهم في أنحاء الموصل في قرية جهينة من حمام علي ورؤساؤهم خلف العطا اهللا وأخوه احمد
ويقولون انهم لما سكنوا هذه األنحاء ساعدهم مثري من العجم ) عجم(وفي الحلة نخوتهم ). اخوة واوية(نخوتهم 

والرئاسة في ) جبور الواوي(وآان يطلق على الكّل في أنحاء الحلة والرميثة ). أوالد جبر(وب... فصاروا يتنخون به
 :وفرقهم...  الفًا، ومجموعتهم آبرىوهم نحو عشرين)... الجوازرية(الجوازر وتطلق على الكّل فيقال 

وآّتاب الخليل توفي وابنه الشيخ الحاج مخيف . يرأسهم مراد آل خليل وتوفي وله أبن أسمه عبدالحسن. الجوازرية-1
 :وفروعهم. وقوجان العزيز وتوفي وله أوالد صغار. نائب الحلة

وه صاحب الشخير في أراضي النكابّية في رئيسهم مشير آل عمر وعبدال الشخير وقد توفي واآلن أخ. آل مطر)1(
 .والبو هليل. والبو جلوف. والبو دّلي. ومنهم البو آعّيد. رئيسهم مالك آل سائب).البو غياض: (وهم. بزايز الجربوعية

 .والكطالت. وأهل الحوش. والبو فارس. ومنهم البو صّياح. رئيسهم آاظم الخّشان). البو شيخ علي(و
 .وآل عمران. آل حمدان: ويلحق بهم. حيسن المشعانرئيسهم م). آل عيسى(و

والحاج حسن ابن الحاج شالل وسدخان بن هدهود السلطان يسكنون في . رئيسهم سلمان الموجد وتوفي. المحامدة)2(
 . حسن الحاج شالل). آل شمخي: (وهم. أراضي الزرفية واالبيخر وعالج في ناحية القاسم من قضاء الهاشمية

 .زات وآل عبد عليالدوي: ويلحقهم

 .رئيسهم سدخان بن هدهود). آل سلطان(و
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 .والبو حليوي. والبو حليو. ومنهم آل راضي. رئيسهم خلخال آل مشعل). البو شيب(و

 .رئيسهم حسن أبو ضعيفة). البو زاهي(او ) البو ضعيفة(و

في أراضي جريبيع من يسكنون . وبريذل ابن سلمان الجبر) أخو قوجان(رئيسهم حميو بن عزيز . الدرارجة)3(
رئيسهم حميدي آل ). البو دويحس(و. رئيسهم حميو). آل فريج(و. رئيسهم الحاج مخيف). الرزون(ومنهم . الجربوعية

رئيسهم حمد ). المراآصيّين(و. رئيسهم جاسم آل محمد آل ليلو). البو عامر(والشناجيل رئيسهم سليمان العسر و. رّدام
 .رئيسهم دلو الحاجي). امالبو هّز(و. آل حسون آل سليمان

وأقدم ذآر ). حمير(وتوفي وله ولدان جياد وحمزة ونخوتهم . رئيسهم عبد عون بن ناصر، وأمين آل فدعم. الجوذر-2
 .م من تأريخ العراق بين احتاللين1478-ه883لهم في حوادث سنة 

 .رئيسهم الحاج جدوع الجاسم. البو طرفه)1(

 .البو حامد)2(

)3( .الخناتشه

 .لعرامشها)4(

 .البو خميره)5(

)6( .البو ونسه

 :وفروعهم. هؤالء من عنزة). عجم(نخوتهم . رئيسهم محمد آل عناد. بني منصور-3

 .الصّناع)1(

 .والزآيطات في الصويرة. الوسامة والعكيالت)2(

 .الدروع)3(
 .آل شاووش)4(

 .آل بكه)5(

 .البو شميله)6(

 .آل الوي)7(

واآلن أبنه عبد الهادي الدبي، . وتوفي... والرئاسة آانت فيهم. ي وهو رئيس مشهوررئيسهم فرحان الدب. آل واوي-4
 .وعبد الكريم

 .واآلن أخوه الحاج حسين الحاج عبد الحسن. وتوفي. رئيسهم عبد اهللا بن عبد الحسن. الجمعيات-5

 .آان نائبًا.  رئيسهم دوهان الحسن-عمر لنك-6
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 . نخوتهم لحقتهم من هذه الجهةولعل. يقال أن هؤالء آانوا في الحويزة

 .رئيسهم تايه ابن مال ضايف. البو جمال-7

 .توفي وواآلن عبيد الفريح ابن اخيه. رئيسهم عيدان آل طعان. الصفران-8

 .رئيسهم جالب المهنا وتوفي واآلن ابنه عبود. البو عكة-9

 .رئيسهم عداي آل سلمان واآلن ابنه دحام. العامر-10

وتوفي واآلن . رئيسهم شكر آل شعالن. واآلن اخوه هادي ومنهم المطرود. م شكر آل شعالنرئيسه. العوديون-11
 .والبو سميجة. رئيسهم نعمان الحسين. والفاضل. اخوه هادي

 .رئيسهم علوان العبود صار نائبًا. البو عبيد-12

 .ومنهم الصفران، وآل حسين رئيسهم خّشان الحسين، وآل عامر. جبور الهور-13

 .واآلن آاظم الحمادي. رئيسهم مغير الحسن. شكرآل -14

 .واآلن ولده دحام. رئيسهم خشان العبيد. البو شيخ علي-15

 .رئيسهم مالك بن سايب. البو غياض-16

 .رئيسهم الحاج عسل آل حسين من الجنابيين. الجنابات-17

 .ومحيسن المشعان. رئيسهم مجيد البريسم. آل عيسى-18

 .وان العبودرئيسهم عل. آل طرودي-19

 .آل مغيطي-20

 .في الديوانية. البو مرجان-21

 .الحفربان-22

أما الرؤساء مراد الخليل وأقاربه فأنهم من ربيعة ). الواوي(ان جبور الواوي يطلق عليهم هذا االسم بأسم أحد فروعهم 
 الجربوعية وعالج وزريفه يسكنون في. من البو دّراج، وآذا بنو منصور لم يكونوا من الجبور وانما هم من المنتفق

 .والحسينية

واآلن ابنه . رئيسهم دانه آل حبيب. ويسكنون في أراضي اللّواح) عجمي(والجبور في الرميثة من السماوة نخوتهم 
 : ومن فروعهم. عبد علي آل دانه

 .فرقة الرؤساء. المهادي)1(

 .آل مالعب)2(
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)3( .البو صّرار

 .البو سعد)4(

 .الخضران)5(

 .الحديان)6(

)7( .البو مرجان

 .البو آوس)9(البو نّصارز )8(

 .اللحافات)10(
 : وزاد فخامة االستاذ السيد مصطفى العمري. غنامة. آل جبال)11(

 .الصفران)12(

 .آل حسين)13(

 .آل عامر)14(

رئيس وقسم منهم في أراضي اللواح للشيخ خوام . يسكنون الشوفة والمالحة، وابا صجم. في الهور في أراضي المليحة
 .بني زريج

وال يبعد أن يكون . فان من علم عن فرع فال يعرف غيره لتباعد األنفصال. ويحتاج أمر هذه العشيرة الى أستقصاء
 .بعض عشائرهم استقلت فروعها بأسم جديد أو أختلطت بأفخاذ أخرى، فصارت تعّد منها

واآلن يتكلمون الكردية ويقيمون في . ج الجبرويقولون ان جمورًا هو ابن جبنا. أصلهم من الجبور) الجمور(هذا وان 
 .رئيسهم عبد العزيز خان. حدود أيران من خانقين وأنحائها

ومن السهل معرفة آّل فرع في موطنه وأرجاعه الى . راعينا بقدر االمكان تفرعاتها، والتزمنا الصلة في العشيرة
يدة التي أآتسبها آّل فرع أو عشيرة من عشائرهم والملحوظ من مواطن الفروع والعوائد الجد. االصل الذي نجم عنه

وربما . قد بدلت أوضاع هؤالء، ونالت من مواطنها والبيئة التي عاشت فيها ما يخالف أصل العشيرة أو محّل آثرتها
 وال شك أننا بأنتظار ما يكمل ما ذآرنا نظرًا لتباعد الفرق. آان تكاثرها يزيد عّما في أصل العشيرة التي نجم منها

 .وصعوبة معرفة االفخاذ

وآذا الحداء والرآباني . والجبور في الغربية مشهورون بالعتابة ولهم ابداع أدبي فيها آما ان النائل معروف عندهم
 .وعرف العشيرة متبدل جدًا. وما الذين في أنحاء الحلة والديوانية والسماوة فانهم متأثرون بانحائهم وآدابها. والقصيد

 اللهيب-3

وهؤالء مستقّلون في عشائرهم وفي ). اخوة جبر(ومنهم من عّدهم من . من أوالد محمد بن جبر. من الجبوريعّدون 
قال االستاذ عبدالمنعم الغالمي في الموصل أنهم من . فروعهم، ومنتشرون آثيرًا وهذا هو السبب في عّدهم أخوة جبر
 ).زوبع(الدوايخ والدرافله مع -1: وعّد من فروعهم. رذرية أحمد العطّيه بن جبر الذي تنتمي اليه آافة عشائر الجبو

 .ومنهم مع االسلم في الصايح-2
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 .في لواء اربل. البو غافل والزغمان مع طيء-3

. والحلة ولواء ديالى ومنهم أسر في نفس الموصل منهم آل توحلة. ومنهم في بغداد. الجغيفات والمرهج والجمعة-4
 .وذآر صاحب عشائر الشام مواطن عديدة لهذه العشيرة. وةوربما اشترآوا في النخ.... وغيرهم

وفي . بنو لهب قوم من األزد، ولهب قبيلة من اليمن فيها عيافة وزجر"وهذا هو المسموع وجاء في لسان العرب 
 .ولعل اللهيب من هذه. اه..." ويقال اللهيبّيون. المحكم لهب قبيلة زعموا أنها أعيف العرب

رئيسهم نجم العبد اهللا ومنه أستقيت هذه . الرّحال-1: وأشهر فروعهم. وهم في مواطن آثيرةوفروع اللهيب آثيرة، 
 .وهو في قرية الحورية في الجرناف. المعلومات

 .رئيسهم محيميد الزوبد في الحورية أيضًا. الحجاريون-2

ومنهم من يعّدهم . قابل القّيارةرئيسهم سلمان الحّجي وهّواس المعيد وعبد اهللا العسكر وعثمان الخليل م. الدويزات-3
 .من أخوان محمد الجبر وأخوة الّلهيب

 .في أبي جردة في شمامك. رئيسهم محمد الشحاذة. البو رحّيل-4

 .في شمامك. رئيسهم عبد اهللا الحاج حميد. الصاتلمش-5

 .البو مراد-6

رئيسهم فياض السليمان . في الكرمةومنهم . ومنهم في أنحاء الموصل آثيرون). بني سبعة(وهم من ) الشللة(ومعهم 
 :ومن فروعهم. وهذه نخوة آل اللهيب). راعي العرجه(أو ) العرجه(ونخوتهم . البحر

 .البو فضل)1(

)2( .البو سرور

)3( ).الدوايخ(ويقال لهم . وهؤالء في الكرمة. الدايخ

)4( .الشياع وهؤالء في الكرمة

 .أو الدرافلة. الدرفيل)5(

) أوالد ابراهيم(ويقولون . في ناحية المحاويل، وال يفترقون عن اللهيب اآلخرين في نخوتهم) تالكريعا(ومن اللهيب 
 : وفروعهم. ويجاورهم السبطة من اليسار، والبو موسى من الجحيش. ورئيسهم في المحاويل آاظم الهندي. أيضًا

)1( .رئيسهم راشد الحمزة. البو آرير

 .رئيسهم آاظم الهندي. البو حسن)2(

 .رئيسهم مشحل الكاظم. البو عبيد)3(

)4( .رئيسهم آاظم المحمد. الدبيسات

 .رئيسهم عطية الحسين. البو صالح)5(
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)6( .رئيسهم حسين الصبح. البو شاووش

 .بأسمهم) المحلة(وتسمى . ومن الكريعات قسم آبير في ناحية األعظمية

 .هذا ومن اللهيب جماعة في بغداد وهم بيت دراغ وبيت الحداد

 .الرئيس منهم في قرية عيون الخشاالت. العواشرة-1: وهم. م في أنحاء نارين رئيسهم رشيد الهندي الزيدانومنه

 .رئيسهم عزاوي المحمد. وقراهم أسكي آوبري وقرى أخرى: البكه-3. في عيون الخشاالت أيضًا. العطية-2

 .رئيسهم ظاهر المعروف. رية نظامومن قراهم عمر مندان، وعمر سفلي، وعمر مندان العليا، وق: البو غافل-4
 .رئيسهم حلو بن شبلي. زرلوك: ومن قراهم: الشواذب-5

 الجفاينة-4

والصواب أنهم من اللهيب استقلوا بعشيرتهم، وسكنوا مع . منهم من يعدهم من الجبور، ومنهم من يجعلهم من اللهيب
وانما سكنوا مع البو .  قطعًا عّدهم من الدليموليس من الصواب. الدليم فوق عانة في الجزيرة وفي الزوية قرب عانة

وحوير ). سطام(سوتام : وفرقهم. ه انهم من الجبور1312شعبان سنة 18وجاء عنهم في التقرير الترآي المؤرخ . محل
آانوا قديمًا يسكنون صيفًا وشتاءًا ما بين : قال. آذا جاء في التقرير، ولم اتحقق تلفظ بعضها. وعاشج). حويش(

اضطرهم نزاع شمر الى الشامية الى يمين ) ه1310(وقبل نحو سنتين ونصف . وهم سكان خيام. عانةالحضر و
 .الفرات

 : ومن فروعهم

 :وهم. البو عجاج رئيسهم حماد ابن الشيخ عفين السالمة وهو رئيس جميعهم-1

)1( .البو خّدام

 .البو سالمة)2(

)3( .البو سليمان

 .البو حويش)4(

 حيسن العلي العياش وأفخاذهمالبو دعيج رئيسهم م-2

)1( .البو حمزة

)2( .البو علوان

)3( .البو مسعود

)4( .البرابرة

 البو علي رئيسهم محمد الدعبولز وأفخاذهم-3

 330



)1( .البو هشة

)2( .رئيسهم مطلك الجلعوط. البو عبد العلي

 .البو خلف ومنهم البو سطم-4

رقيون منهم بين عانة وحديثة في قرية سوسة رئيسهم فليح والش. ، والعلي ، والبو جليد)عشائر الشام(وفروعهم في 
 .ويرأسهم نوري العفر وعبيد الرجا السطم. والغربيون في سورية والعراق في حصيبة ونهّية والبو آمال. العثمان

 الشرابيون-5

من نبعة عّدهم صاحب عشائر الشام من لواحق الجبور وبّين أنهم عشيرة آبيرة وقديمة، يزعمون أنهم والجبور 
والمشهور عندنا أنهم من . واحدة، وعّد فروعهم وأفخاذهم في ضفاف الخابور االعلى بين رأس العين وتل الرمان

 .زبيد

وهذه ). العمرو(ونخوتهم . ويدعي بعضهم أنهم من بني سعيد. وهؤالء في ناحية زمار. وآالمنا عمن في العراق
 .النخوة أقرب الى الجبور

 :وافخاذهم

 .رئيسهم عزيز النمر: حالبو صال-1

 .رئيسهم ويسي: البو خوشي-2

 .رئيسهم حسين اليوسف: البو حسن-3

 .رئيسهم محمد الرحيم: الزعازعة-4

وفي سورية على حدود طيء والجبور ) فيش خابور(وهؤالء يبلغون نحو عشرة آالف بيت، منهم تجاه زاخو في 
 .ورئيسهم خلف الدهام). الصفرة(م في شمالي سنجار، في نهر الرد، وتسمى أراضيه) بينهما(

 الجنابيون -2

 الجنابيون-1

وقسم آخر . من العشائر الزبيدية، ولها مكانتها، قسم منها بين الثرثار ودجلة في أراضي صبيخة، وأراضي الزبيدي
سهم ورئي) أوالد عكاب(ونخوتهم العامة . في االسكندرية من المسيب وفي جرف الصخر، وفي شيشبار وفي اللطيفية

وفي أنحاء االسكندرية وجرف الصخر الشيخ رشيد العلي والشيخ عبود العلي من . في أنحاء تكريت برع بن مهدي
م، وآنت رأيت العشيرة في مواطنها، ورئيسها الشيخ رشيد 1938-ه1356ذهب الشيخ عبود الى الحج سنة . الخكري

. م وتوفي قبل بضع سنوات فخلفه ابنه نعمة1935  تموز سنة28رأيته مرارًا، وآانت مشاهداتي لهم ألول مرة في 
 .م1950وهو نائب سنة 

وفي أنحاء المسيب والمحمودية يتعاطون ... وهم في أنحاء تكريت رّحل لم يتعاطوا الزراعة، يقتنون االبل والغنم
 .وسكن بغداد منهم عدد وافر... عاشت مدة طويلة ال تعرف غير حياة البدو. الزراعة

 :وفروعهم
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يسكن أآثريتهم في أنحاء تكريت وفي الجزيرة بين الثرثار ... ال تزال حياتهم بدوية ويقتنون االبل والغنم: بو صكرال-1
وبرع هذا هو ابن مهدي بن عزيز بن . رئيسهم برع بن مهدي وله الرئاسة العامة. ودجلة وفي الصبيخة والزبيدي

ومحمد هذا أول . اب بن عجيل بن محمد بن صكرجوهر بن دندل بن محمد بتن مرشد بن عجيل بن محمد بن عك
ومال جياد هذا ابن آرين . رئيسهم مال جياد الكرين: الدريس)1: (ومنهم. ومن رؤسائهم شيحان الصوين. رئيس عرف

: الحسين : بن عزيز بن مشعان بن علي بن محمد بن آصيري بن نعمة ابن محمد بن ادريس بن محمد بن صكر ومنهم
: والغزال. طويسان المتعب: رئيسهم: والكصري. شيحان ابن صوين: رئيسهم: والدبي. نديلمحمد الج: رئيسهم
حمد : رئيسهم: والشرابتة. علي الالفي: رئيسهم: والجمعة. صلبي الحسن: رئيسهم: والموسى. صالح الحمد: رئيسهم
 .العلي

: والبعيجي. مضحي الجربوع: همرئيس: والطعمة. الرؤساء. العشبة: ومنهم. رئيسهم عبود الحمادي: الكرنة)2(
وهؤالء . الفي: رئيسهم: والشعير. مصحب النجم. مروش العين وال جبن: رئيسهم: والجابر. جاسم الحمادي: رئيسهم

: والجويبر. نّزال بن جحش: رئيسهم: وآل هويكص. درويش البوآان: رئيسهم: اآلن مع الثابت من شمر، والخضير
 .وهؤالء في انحاء اللطيفية: والبالل. هّراط العكلة: رئيسهم

. والنصيري وهم الشويخات. مغير بن خليف الناصر: رئيسهم. آل خلف: منهم. رئيسهم علي الجسام. السعيد)3(
 .رئيسهم حسن السهيل. ومنهم آل آعّيد. رئيسهم محمد الحمام. رئيسهم خليف العبد اهللا، وآل عنيد

 .رئيسهم يوسف بن آردي. الصليبي)4(

 . رئيسهم علي بن ابراهيم.البالل)5(

)6( .ومنهم آل حمد، وآل محمود، والماللي. رئيسهم لهمود العّواد. الرهيوات

ويحفظون أنهم من البو حمدان هم . وأآثرهم في أنحاء تكريت. وهؤالء منهم في جرف الصخر. البو غربه)7(
. قامتهم مع الجنابيين جعلهم يعّدون منهماال أن طول أ. والبو حسين، والبو دولة، والشهوان من نجار واحد. والغرير

ومنهم في ناحية . ورئيسهم خضير الكاطوف). أوالد عكاب(، والعامة مع الجنابيين )مصاليخ( ونخوتهم الخاصة 
. فروعهم التويرات. رئيسهم بريسم الصروم في جرف الصخر. ومنهم السويفات. الدورة رئيسهم شريمط الحمادي

منهم في بغداد الحاج زيدان . وآل بيج. وقسم منهم في بغداد منهم محمد الداود. ئيسهم خضيرر). الكراآشة(ويقال لهم 
رئيسهم . رئيسهم شريمط الحمادي، والبو منكاش. وقد توفي ومن أوالده عبود واسماعيل والحاج وهيب الشيخ محمود

وآل حسن . رئيسهم هويدي. فياضوهم في الجزيرة وفي بغداد، والبو . رئيسهم مرهون. سهيل الشيبان، والعساآره
 .علوان المحمد

رئيسهم عبد . وآل بّيس. رئيسهم عزيز بن فياض الدهش. رئيسهم عبد اهللا العّداي وهم الهراط. الحسان. ومن فروعهم
 .اهللا العّداي

مّيد رئيسهم ح. والبو رميض. رئيسهم بدوي الخلف. آل مفلح: رئيسهم سردي الكاظم ومنهم. الحالونة: ومن فروعهم
 .رئيسهم مال سرحان بن فياض. والوسمي. رئيسهم خليف السكر. والبو عليوي. المخيلف

 وهؤالء من البو صكر منهم في االسكندرية وفي اللطيفية، والقسم االآبر منهم في أنحاء تكريت في المراشدة-2
 :وتفرعوا الى. ومنهم السيد مصطفى البكري. صبيحة والزبيدي ورئلسة البو صكر فيهم

مع شمر ) آل عزبة(ومن هؤالء فرع يقال له . رئيسهم برع المهدي وهو رئيس الكل في أنحاء تكريت. الجوهر)1(
 .عبده رئيسهم عواد الزعبي

 .رئيسهم عنيصان الطامي. العكاالت)2(
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)3( .رئيسهم خضير السويدان. البو روزه

)4( .رئيسهم محمد الشحاذ. البو جحّيم

وهؤالء في أنحاء المسيب . وهر اال انهم استقّلوا عنهم رئيسهم خلف الحويجةوهؤالء من الج. المواصلة)5(
 .واالسكندرية والمحمودية واللطيفية

وهؤالء أآثرهم في أنحاء المسيب، وقسم قليل منهم في أنحاء تكريت وهذه . وهم أوالد نوفل أخو صكر. النوافلة-3
 :فروعهم

)1( .ؤساء من الخكريوهو فرع الر. ورئيسهم رشيد العلي. المحمد

: ومنهم. وقسم منهم رّحل في أراضي صبيخة. رئيسهم ياسين بن خضير الحاج عاصي في أبي صخير. الشوالجة)2(
ومنهم . والزيد. والعويف. رئيسهم علوان العبطان ومن هؤالء العبد اهللا. والشبيب. رئيسهم نايف الهّزاع. الحبيب
 .والمال اهللا. رئيسهم مصيخ الحمد. الدخّيل. همو. والريحان. رئيسهم نذير الجاسم. الحمادي

)3( .منهم في اللطيفية وفي جرف الصخر. رئيسهم حمزة المسير. العبدويس

)4( .ومنهم العبد اهللا والعبد ربه. في جرف الصخر. رئيسهم محمد العلي العبد اهللا. النعمة

 .رئيسهم عبد بن فهد في جرف الصخر. المعيطات)5(

 .ومنهم العّلوش، والمحمد. منهم في شيشبار، وفي جرف الصخر واالسكندرية. حمود الخزّيمرئيسهم . الكصب)6(

 .رئيسهم حوران الصالح. ومنهم نفس العبودي، والطرفة، والحجي. وآاظم الخوين. رئيسهم زغير الحمد. العبودي)7(

)8( .في جرف الصخر. رئيسهم دعيس الضاحي. الجليب

)9( . في حويجة الجسر. عباس وخضيررئيسهم ياس ال. الهنصاويين

 .وهم من الكصب. رئيسهم خاجي العناد. العلي خان)10(

)11( .وهم من الجليب. رئيسهم عباس العلي الفراج. الباده

 .رئيسهم عبد بن حمود. البكر)12(

)13( .وهم من النوافلة. وهؤالء مع بني حسن والفتلة. الزبدة

الشوالحة : ومن المحمد. ومن الحمد البكر، والمعيطات، والكواصفة. دوالمحفوظ ان النوافلة هم أوالد حمد ومحم
 .والنعمة

وهؤالء . رؤساؤهم غضيب الدهش، وخضير العباس الدوش، وجياد العيسى، وحاجي ابراهيم السبع. المصالحة-4
 في جرف الصخر وتسكن. وهذه الفرقة أيضًا من العشائر الكبيرة من الجنابيين. أوالد مصلح بن محمد جّد الجنابيين

 .واالسكندرية واللطيفية

 :وفروعهم
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. رئيسهم جياد العيسى. والجميل. رئيسهم مطر الحمدان. والعجل. رئيسهم علوان الجياد. ومنهم المزارعه. العثمان)1(
 .وهم الرؤساء. والجعافره. رئيسهم فهد الهواش. والحمّيد. رئيسهم اسماعيل الحاجم. والعّلوش

المحل، والعلي، والعراتشه، والشاهين، والرزيج، ونفس : مد الحسين وفرحان األحمد ومنهمرئيسهم ح. الحمد)2(
 .الحمد

رئيسهم خضير العباس . الجواد، والدبي، والبريجات، والسعيدات: ومنهم. رئيسهم خضير العباس الدوش. الغنام)3(
 .وجلغف الجاسم. الدرويش

. رئيسهم عكاب الحبيب. العايد: ومنهم. ويقال لهم الشهبان. رئيسهم هويدي الجاسم ونايف الحسوني. الشهاب)4(
 .رئيسهم ويس الحصوه. والهوير. رئيسهم حسين العلي. والدانك. رئيسهم نايف. والبحر. رئيسهم هويدي. والمراد

 .رئيسهم غضيب الدهش. الحمران)5(

رئيسهم محسن . والغاوي. م سعود المحمدرئيسه. العلو: ومنهم. يرجعون الى العثمان. رئيسهم حالوه الحمد. الددم)6(
 . رئيسهم حالوه الحمد. الشمران، والخضير

أصلهم من البو مهلهل . ، وفي االسكندرية، وفي شيشبار واللطيفية)أبي صخير(وهم في الشامية . البو حسون-5
ورئيسهم الشيخ ) مهديالبو شيخ (ومنهم في العظيم . فاستقّلوا، رئيسهم محمد العبد اهللا ابو حمر، وفيحان الذرب

 :ويتفرعون الى. عبدالكريم

)1( .يرأسهم هندي الكبيب، وعزيز المهدي. البو سوادي

)2( .يرأسهم محمد ابو حمر، وخضير الدبي. الحبيب

)3( .رئيسهم فيحان الذرب. البويجات

 .يرأسهم عزيز المهيدي وعبد اهللا الحمود. المهيدي)4(

 .عذاب البّراكيرأسهم نايف الصريم و). البّراك)(5(

)6( .في المحمودية. رئيسهم احمد الجاسم. المصاليخ

 .البو حمر، والصريم: ومنهم. الشيحان)7(

. رئيسهم عبد المحسن الدعيس في االسكندرية واللطيفية ومنهم في مصب ديالى وفي العظيم في السفيط. البو مهلهل-6
ومنهم من يعد البو مهلهل أصًال أللبو حسون .  مستقًالوفي األصل هم من البو مريود واآلن صار البو مهلهل فخذًا

 :وفروعهم. والمرشد والبو صكر

)1( .رئيسهم علي الخليفة. البو غّره

)2( .رئيسهم عبد بن محيسن الدعيس. البو روّيح

 .رئيسهم سلمان المراد. الحمد)3(

 .رئيسهم سرحان الذياب في الصوفية بلواء الدليم. البو مانع)4(

 .نالبو حس)5(
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 .البو عبد)6(

)7( .البو منصور

 :في جرف الصخر وفروعهم. رئيسهم آصب الجنديل. من النوافلة، فأستقلوا بفرعهم. البو مريود-7

 .رئيسهم حسين الطالل. المحاني)1(

)2( .رئيسهم عبيد بن حميد وآان قبله ساري الفّياض. الخليفات

 .الرؤساء. البو توثة)3(

)4( .رئيسهم حطحوط الحمش مع المحامدة. جةفي غربي الفلو. البو عكاب

 .رئيسهم عايد الراضي في الجبيل شرقي الفلوجة. البو حديد)5(

 وفروعهم. ولكنهم اآلن فخذ مستقّل. وهؤالء يرجعون نوافلة. رئيسهم نوفل بن اسماعيل. الكواصمة-8

)1( .يرأسهم آاظم العبد اهللا، وساحل الشبيب. المحمد

)2( . بن اسماعيل وخضير العلي الناهضرئيسهم نوفل. العفيطات

. رئيسهم آاظم العمشان، ومحمد الموسى. وفي الحلة من الجنابيين يسكنون أراضي البو ضباع في أراضي عالج
 .ومنهم من يسكن المشخاب). زيور(ونخوتهم 

يوف، شيوخهم فدعم ومرشد، وهم ذوو سطوة مهلكة، وهبة مملكة، وآفاح بالس: "وجاء في عشائر البسام عنهم
وانشراح للضيوف، ومؤاساة للعائل، وادراك للجمايل، خير مكتسب للبنا، وهاد لطريق المحامد والمنى، أما عددهم 

 .اه". سقمانًا فألف، أو فرسانًا مائتان

 .ومن أدب البادية عندهم النايل، والعتابة، والهوسات

 الجنابات-2

تفرقون في مواطن عديدة، وليس لهم رئيس عام، شاهدت اشتهروا بهذه التسمية، وهم م. في األصل من الجنابيين
وهؤالء في أنحاء . من بطونهم) آل زعتر(و) آل زبدة(بعض أقسامهم بصورة مشتتة في أنحاء الكوفة ذآر القزويني 

 :وفروعهم. طويريج وغيرها

 ).أوالد الشايب(ونخوتهم . ويقيمون في هور الشامية. رئيسهم عبيد آل مهدي. الفضيالت-1

 ).أوالد الشايب(رئيسهم فرج آل جرو، في المشخاب والمهناوية ونخوتهم . العكاالت-2

رئيسهم عميش آل . آل آاظم: ومنهم). أخوة حسنة(في هور الشامية ونخوتهم . رئيسهم راضي السلمان. آل حسنّية-3
 .في المشخاب. سلرئيسهم مراد آل ع. وآل منصور. في الخرم. رئيسهم مالوي. وآل سمّيح. عّيو في الشامّية

 .رئيسهم عسل آل حسين. آل مسلط-4
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 .رئيسهم عبد آل عبّيس. آل رّحال-5

 .في عالج. رئيسهم آاظم آل عمشان. آل زعتر-6

 .هذا ويصعب استقصاء المنتشرين في األنحاء العديدة ممن هم في قّلة أو آانوا أفرادًا

 الدليم -3

 الدليم-1

وقسم منها ال يزال . وأآثريتها تتعاطى الزراعة. وقّل غيرها. غلب هذه العشيرةمن أ) لواء الدليم(ويتكّون . من زبيد
 .ووقائعهم في تاريخ العراق بين احتاللين. على البداوة

 :الدليم وهم غربي الفرات ينقسمون الى أربع فرق وهم: "وجاء في عشائر العرب للبسام

 .آل بو رديني1

 .آل بو فهد-2

 .آل بو علوان-3

 ).صوابها المحامدة(المحامد -4

والف سقماني لكنهم أبطال اذا صالوا، آرام اذا نالوا، يحمون الحما . وآل عشيرة من هؤالء مائتان وخمسون فارسًا
والعشائر األخرى الموجودة في اللواء ال . وهم آثيرون جّدا. اه." بنجيع الّدما، ويمتطون الظهور، ويحّلون الصدور

 .كروشجاعتهم ال تن. توازيهم آثرة

سمعت من العوام : "فقال. والظاهر ان صاحب مطالع السعود لم يقف على نسبهم). لواء الدليم(سكنت من زمن قديم 
. بينهم وبين عنزة) نهب اباعر(ذآر ذلك حين وقوع حادث . اه" أنهم ينتسبون الى حمير، ومرة أسمع أنهم من آهالن

ب المطالع تمّلص من العهدة فنقل ما نقل مترددًا عن مؤرخ ، وان صاح)فاضًال(وآان رئيس عشيرة عنزة آنئذ يسمى 
 ....ترآي لم يسمه

 .والنصوص التاريخية مؤيدة للمسموع المتواتر المنقول فنقطع بأنهم من زبيد االصغر

وقبل أن أورد النصوص التاريخية أوّد أن أنقل حكاية رئيسهم المرحوم الشيخ علي السليمان بمناسبة ما قاله صاحب 
لبياض رأسك، فأجاب أنا . يناهز عمرك المائة والثالثين عامًا: آان قد قيل ألحد الشيوخ أنت طاعن في الّسن: "العالمط

وآذا أقول هنا أنا أعرف بأصلي وأخبر بعشيرتي، وال يهمني من يقول أو . أعرف بنفسي، وال قيمة للشيب عندي
 .اه..." يتقول

أو تهمل نسبها، وآذا . ، والعشيرة الكبيرة مثل هذه ال يصح أن تنسى نفسهاوالحق أنهم أعرف بأنفسهم. هذا ما قاله لي
ومن شدة االختالط، وتغير األسماء : "قال معالي الشيخ علي الشرقي. المجاورون وغير المجاورين يعلمونها جيدًا

) الدليم(، ومثل في الفرات األسفل) الغزي(بقيت بعض الطوائف في العراق مجهولة ال يعرف بوضوح انتسابها مثل 
اه هذا مع أن نسب الدليم معروف متواتر، ومثله نسب الغزي فإنهم من ." في الفرات األعلى على أنهم عرب أقحاح

وفي الغالب يحافظ على ... وال ينكر االختالط في العشائر ولكن ال ينسى االصل، وانما القليل قد يدمج في الكثير. طيء
 .نسبته
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 . وال يهّم أن ال يعلم ذلك واحد أو أثنان والنصوص التاريخية متوفرةوالشيوع من أقوى االدلة،

قبائل آثيرة مشهورة من حمير من العرب العاربة، وهم بنو عم العبيد، ألن جّدهم ثامرًا : عشائر الدليم"قال الحيدري 
 ...، وقطع صاحب المطالع بان العبيد من حمير وهؤالء بنو عّمهم"شقيق عبيد

لمجرد أن نشاهد المقاربة في اللفظ وانما دليم جّد لم يعرف طريق اتصاله ) الديلم(قول أصل الدليم من ومن الغلط أن ن
ان : "قال ابن سعد في طبقاته). العشائر الحميرية(وان التسمية به معروفة قبل االسالم، وآانت تسمى به . بالضبظ

ي، ويقال له الكامل، وآان مشهورًا بالجود هو وابوه سعد بن عبادة بن دليم آان يكتب بالعربية، ويحسن العوم والرم
ه 15توفي سنة ). دليم بن حارثة(وجده وولده، وآان له أطم ينادي عليه آّل يوم من أحب الشحم واللحم فليأت أطم 

 .اه..." ه16وقيل سنة 

دلم، وليلة دلماء، والدلمة دليم تصغير أدلم، واالدلم األسود، ليل أ: "وفي ابن دريد نرى اشتقاق دليم وضبط لفظه قال
 .اه..." السواد

بهذا عرف اشتقاق االسم ومعناه األصلي، ومن تسّمى به في الجاهلية مما لم يدع اشتباهًا في ان التسمية قديمة وسابقة 
. فيها، آانوا أقاموا )الدليمات(وغلط الفكرة المتناقلة بأنه توجد آبار يقال لها . في المعرفة لوجود الديلم في العراق

 .والمنقول أنها آبار في نجد. فسموا بها، واذا علم وجودها فال مانع من انها عرفت بهم لطول اقامتهم

 .وآثرتهم في ساحل الفرات األعلى من أنحاء الرمادي في جانب الجزيرة والشامية. تفرقت الدليم في أنحاء أخرى

من الضفير، ) باذراع(ى محتفظ بها، ويعّد من هذه العشائر والملحوظ ان هذه العشيرة بينها وبين العشائر الحميرية قرب
وال نقطع بما يحفظونه من أسماء اال ان المعرفة . والسعيد، والجنابيون، والجبور والعبيد والعّزة وآّلهم أوالد جّد واحد

 ...االجمالية في القربى منقولة ال يشتبه فيها

 تفرعات هذه العشيرة-2

. والحافظة ال تستوعب الكثيرين. لسل مطرد ال يعّول عليه وأّنما يفيد في أشتقاق الفروعان حفظ أسماء األجداد بتس
بن محمد بن ) 2(الشيخ علي بن سليمان بن بكر بن عبيد بن ظاهر بن عّساف ابن خلف: "وهذه محفوظات الرؤساء

جد الدليم وأبناؤه خميس ) رثام(و. اه..." رديني بن محمد بن جاسم بن سبت بن ثامر ابن مكتوم بن محجوب بن بهيج
من الضفير وسعيد جد ) باذراع(جد العزة وحسن جد ) عمرو(وسبت وجمعة وأما أوالده اآلخرون أوالد مكتوم فهم 

. ويراد به الصلة. هذا هو المسموع. وآاثم جد الجبور واللهيب والجغايفة والعبيد). جد الجنابيين(السعيد ومحمد 
 .شامية، وان سلطته على دليم الجزيرة قليلة وان آان مسّلمًا له بالرئاسة العامةوللشيخ علي سلطة على دليم ال

ولعّله آان رئيسًا . يدعيه آّل عشائر زبيد وانه جّدها) بهيج(وهنا اختلف النسابة منهم من يقول ثامر بن بهيج وهذا الجد 
ولكن ". آبلك بهيج الحّدروه السناعيس: "مرمعروفًا للكّل قبل أن يتفرقوا في األنحاء العراقية وهو المعّنى بقول ش

القول بالوصول الى سبت قريب جدًا، ومن المستبعد ان تتفرع منه هذه الفروع العديدة، وأن تتكّون منه المجموعات 
 .وانما حصل االلتباس في المحفوظ. الكبيرة

أجداد الشيخ علي السليمان وسلطته وأما الشيخ مشحن فهو ابن حردان بن عبد بن عيثة بن حمد بن ذياب ابن خلف أحد 
وبعد وفاة الشيخ علي السليمان صار ابنه الشيخ عبدالرزاق . وآأنهما توزعا السلطة. على الجزيرة ويعّد شيخ الجزيرة

 :ويتفرع الدليم الى. رئيسًا

 .وهو جّد المحامدة. خميس-1

. سبت-2 .جّد الباقين من الدليم
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. جمعة-3 .جّد الفتلة

، أو )أوالد ناصر(وينتخون ب . أحد أجدادهم) رديني(، ويريدون بها جمع )أردن(من سبت، ونخوتها وفرقة الرؤساء 
وأصل هذه آما يقولون أن صقليًا نصرانيًا اسمه ناصر ساعدهم في عمل السيوف، . ، والفتلة هذه نخوتها أيضًا)ناصر(

أنهم مدحوا صانع سيوفهم وصاروا يلهجون وأتقن صنعها، وطلب أن يكرموه من جّراء عمله بأن ينتخوا بأسمه، أو 
 .فهي عامة فيهم. والظاهر أنها أسم أحد رؤسائهم فنسي أسمه ولم تبق اال نخوته... بأسمه فتولدت النخوة

 سبت وفروعه-3

ثم صارت البنه . حافظوا عليها... ورئاستهم على الدليم قديمة من أيام سليمان البكر ومن قبله. هؤالء آثيرون جدًا
وآان من االخيار . م1937 آانون االول سنة 2-ه1356 رمضان سنة 28وتوفي يوم الخميس . خ علي السليمانالشي

. دّبر العشيرة بحكمة وعقل. ال يحّب الشغب، وال يرغب اال في الراحة. وله السلطة على عشيرته. محترم الجانب
صادق اللهجة، حسن الطوية، ال يظمر .  والتؤدةوآان يمثل األوضاع العربية في أوصافه من طول االناة، وبعد النظر،

. سيطر على عشيرته، ولم يدع طريقًا لالضطراب. فتمكن أن يكون بمعزل من الغوائل. آان هينًا لينًا. العداء ألحد
 .واّنما آان مسالمًا. فكثرة عشيرته لم تولد الغرور

 
وله سلطة .  ذا مكانة آبيرة، يخيف العشائر المجاورةوآان سليمان البكر. وغالب ما علمته عن الدليم مستقى منه رأسًا

 : ويتفرعون الى. واسعة

 البو رديني-1

آول أردن "يقولون . ويرجعون الى محمد ابن رديني بن محمد بن جاسم السبت. مشتقة من أسم الفرقة) أردن(نخوتهم 
 .أي قل أردن وأنا أجلو ما عليك من هموم". وانا اجلي همومك

 :وهذه أفخاذهم

 :وخلف بن محمد بن رديني ويتوزعون الى. البو خلف-1

قسم منه في النفاطه وقسم في . وعّساف هو ابن خلف. رئيسهم الشيخ علي السليمان وهو رئيس الكّل. البو عّساف)1(
 .ومنهم البو جليب، والبو ربيع. قرب أويس القرني. الدّوار قرب هيت

رئيسهم زين . البو محمد الذياب: ومنهم. د ذياب الحمد الخلفوهم أوال. رئيسهم مشحن الحردان. البو ذياب)2(
 .في أراضي الصهاالت تجاه الرمادي. رئيسهم مشحن الحردان. والبو حمد الذياب. في الطالعة تجاه الرمادي. الشوآة

 .في الجزيرة في زوية غزوان. أوالد هزيم الخلف. رئيسهم عيسى المطلك الطارش. البو هزيم)3(

 .وهؤالء هم البو حمد الذياب. ثةالبو عي)4(

)5( .وهم أوالد حسين العلي الخلف في أراضي طوي التابعة للرمادي. رئيسهم فتيخان بن أبي ريشة. البو حسين العلي

انه فتيخان بن عبد الحميد ابن سليمان بن يوسف بن عّساف بن ناصر بن حسين : وقد عّد لي فتيخان أسماء أجداده فقال
 .لمذآور فيتصل بفرع الرؤساء ومنهم البو ناصر الرؤساء، والبو علي، والبو محمدبن علي بن خلف ا

 .رئيسهم زين بن مطلك المخلف. البو شاووش)6(

)7( .البو درناج
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)8( .أوالد مطرد الخلف. البو مطرد

)9( .البو علي الخلف

 .اديواآلن حوالي الرم. وسعود الشرجي في الطاش. رئيسهم طعيس المحمد. البو جابر)10(

 البو خليفة-2

. وقسم بدو متجولون. رئيسهم ذياب الخريبط يسكنون قرب سّن الذّبان وقرب الكاظمية في الجدول، وفي الطاش
 :وفروعهم). اخوة خلف(و). اخوة عبدة(نخوتهم 

 .والبو محمد الجحيش. ومنهم البو خلف الجحيش. رئيسهم ذياب الخريبط في الخور من الرمادي. البو جحيش)1(

وعّد لي أحد . ومنهم البو نهر، والبو حمد، والبو عيسى. يرأسهم حمد السلمان وعودة بن لطيف. البو مدلج)2(
ومنه . عوده بن لطيف بن غجر ابن نهر بن مدلج بن حمزة بن حمد بن خليفة المذآور: رؤسائهم عوده نسبه فقال

 .علمت عن البو خليفة

 .ومنهم البو محمد الحمد، والبو هالل الحمد. دولفي الج. رئيسهم سريح العبطان. البو غزيل)3(

 .وهم غّنامة. رئيسهم فرحان الخلف. البو عاصي)4(

 .في سّن الذّبان. رئيسهم هالل الكواك. البو جابر)5(

)6( .رئيسهم عالوي العويد. البو دولة

 .عّنامة. البو خالد)7(

 .في أراضي الكشاش. البو علي الخليفة)8(

 .اضي السورة من الرماديفي أر. البو فاضل)9(

 البو مرعي-3

. ومرعي أخو خلف وخليفة ويقيمون في الطاش التابعة للرمادي. رؤساؤهم حمادي الروضان وآردوش بن لهيمص
 :وفروعهم). اخوة عبدة(ونخوتهم 

)1( .البو حمد المرعي

)2( .البو عبد اهللا المرعي

 .وهم أوالد رمضان المرعي. البو شهيل)3(

)4( .البو فرحان

 .الصلبيون)5(
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 .الحياضة)6(

 .المداليس)7(

 البو سالم-4

واآلن ابنه بديوي وهم أوالد سالم بن محمد الرديني يقيمون في أراضي النفاطة في الجزيرة . رئيسهم مطلك الحمزة
 ).طله(ونخوتهم 

 البو نمر-5

اخوة (ي وادي الثرثار ونخوتهم في الزوية التابعة لناحية هيت في الجزيرة وف. رئيسهم الشيخ معجل بن نجرس الكعود
 :ويتفرعون الى. وهم أصحاب غنم). وضحة

يسكنون غربي السرية بالقرب من المالحمة في االراضي المسماة ). البو سودة(ويقال لهم . البو محمد النمر)1(
بو (قول انهم من ومنهم من ي. يرأسهم خلف ابو الزعر، وحمد الخليفة العواد. بأسمهم وفي أراضي النّماله والحماميات

 ).شعبان

. رئيسهم خلف الحسين ابو الزعر. البو فاعور-أ: ويتشعبون الى. وقال الشيخ معجل انهم من البو نمر من فروع سبت
. ومنهم البو حمد الفاعور، والبو محمد الحمد الفاعور، والبو فارس، والبو لطيف، والبو غصيبة. وهو رئيس جميعهم

 .رئيسهم مروح الجاسم

رئيسهم سالم الفدعوس، و ) بو خليفة(رئيسهم محمد الجرش و . ومنهم البو حسن. رئيسهم حمد الخليفة. دريسبو -ب
 .رئيسهم شرجي الحسن). عّلص(

 .ومنهم البو آبالن، والبو رشيد، والبو عواد. رئيسهم حمد بن خليفة العواد. بو غنيمة-ج

 .رئيسهم عبد العواد. الرويجات-د

 . 1938-3-6جي الحسن من بو دريس فيعلمت ذلك من الشيخ شر

وهم من أوالد نمر ابن محمد بن رديني يسكنون في حصيبة غربي عانة، . رئيسهم عفتان الشرجي. البو محل النمر)2(
البو : ومنهم. في االغلب غنامة وأصحاب مواش) فطيم(ونخوتهم . وفي الزوية شمال الرمادي، وفي جزيرة الرمادي

منتشرون في . رئيسهم فيحان، والبو وردي، والبو مطر، والبو طعمة. شرجي، والغيليونرئيسهم عفتان ال. عزيز
 .رئيسهم عبد الحمادي، والبو طيب، والبو عباس، والبو جاسم الخلف، وبو عزبة. سوريا أو قريب منها

 ).البو هشة(ويتبعهم 

)3( .رجيورئيسهم عفتان الش. وهؤالء يعّدون في عداد البو محل. البو حسن النمر

)4( :ويتفرعون الى. رئيسهم الشيخ معجل: البو حسين النمر

 .الصمطة، والبو مانع، والبو صكر، والبو طّالع، والبو عزبه، والبو غانم: ومنهم. رئيسهم عبد الفالح: البو هالل-أ

ليص، والبو ومنهم المكاشير، والبو شحيمه، والخوا. رئيسهم فهد الهالل وآنوش الحمد النجم. البو حمد الحسين-ب
 .صكر الناصر، والبو شالل، والبو عبد الحمد
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 .رئيسهم مخلف المانع ومنهم البو ضاحي، والبو بعير، والبو منصور، والبو سدران. الطويسات-ج

 .م1954-2-10علمت ذلك من الشيخ معجل في 

 البو جليب-6

. ومنهم في التاجي. الشامية قرب هيتيسكنون في ) مصاليخ(نخوتهم . وفرحان العبد الرحمن. يرأسهم عبادة الرثيع
 .رئيسهم جاسم المحمد العبد

 البو فهد-7

رئيسهم مخلف العبد المحسن في جويبة وحصيبة والزوية والصجارية والصوفية والدّشة ). فهود(و ) ضياغم(نخوتهم 
ء في أراضي وفي الجانب الشرقي مقابل هؤال) أبي سطيح(في الشامية التابعة لنفس الرمادي وهي المسماة ب 

البو علي )1: (ويتفرعون الى). ضياغم(ويقولون انهم ) سبت(في الجزيرة، والمشهور أنهم من خلفة ) الحامضية(
 .رئيسهم حردان الشهاب. الحمد

)2( .رئيسهم عنيز المخلف. البو فياض

 .رئيسهم مضحي الحسن. البو خطيب)3(

)4( .رئيسهم حسن الخلف. البو حمزة

)5( .سهم ظاهر العلي السعدرئي. البو عّجور

 .رئيسهم علي السعيد. البو طه)6(

 .رئيسهم حسين بن علي الناصر. البو موسى)7(

 .رئيسهم خلف الخضير. البو جحش)8(

)9( .يرأسهم سليمان المذود، وطراد العداي. البو دمنة

 .رئيسهم نايل األحمد الصالل. البو سبتي)10(

)11( .الرؤساء. رئيسهم علي الحميد. البو حسين العلي

 .رئيسهم عبد الخلف العبد اهللا. البو ظليل)12(

)13( .رئيسهم سعود المحسن. البو دندن

 .رئيسهم فارس المحمد). ريحان(البو راحان )14(

 .رئيسهم خلف الجاسم. البو شبيل)15(

)16( .رئيسهم محمود المال خضير. البو صميدع

 341



)17( .رئيسهم مجيد العلوان. البو رسالن

 .رئيسهم علي الحمّيد. ربالبو ع)18(

. وظاهر العلي السعد رئيس البو عجور ويقولون انهم من الجعفر. اخذت المعلومات من الشيخ مخلف العبد المحسن
وأما الشيخ مشحن الحردان فانه ذآر لي ان علوان وفهدًا اخوان . وهم نحو عشرين الف نسمة... وصيحتنا دليم: قالوا

 .وهما أوالد جاسم السبت

 بو علوانال-8

يسكنون في الطاش من ) اخوة خضير(نخوتهم . وتوفي واآلن اخوه جميل المهنا. رئيسهم عبد اهللا المهنا الصالح العلي
 .الرمادي والزوير قرب سّن الذّبان وهم آثيرون

 :وأشهر فروعهم

رئيسهم في المحاويل . اررئيسهم في المحاويل فرج المنّوخ، والبو حسين العر. ومنهم البو حسن العرار: البو عرار)1(
 .رئيسهم جدعان الجميل. والبو محمد الظاهر. رئيسهم في المحاويل حمزة الظاهر. والبو حمد العرار. فياض السعيد

. رئيسهم في المحاويل شعالن العبد اهللا. ومنهم البو حمد الفرج. رئيسهم في المحاويل ساهي السلمان. البو غادر)2(
. والبو بوالد. رئيسهم في المحاويل ابراهيم النصيف. والهنادزه. لمحاويل علي الحسينرئيسهم في ا. والبو جنيوي

 .رئيسهم في المحاويل حسين العلي

)3( .رئيسهم في المحاويل جواد العنيفص. البو علي العلوان

حاويل في ومنهم في الم. وقال لي الشيخ مشحن أنهم اخوة فهد. وهؤالء يعدون من البو فهد، وانهم متفرعون عنهم
 .واالفخاذ مشترآة مما يدل على انهم لم يتقادم انفصالهم). تبه(أراضي 

 الحالبسة-9

ذآر لي . وقسم منها في الشامية... عشيرة آبيرة تسكن في الجدول في جهة الدليمية. رئيسهم عبد اهللا بن محمد الظاهر
، وهم )سالطين(نخوتهم . م في التاجيوقسم منه. الشيخ مشحن أنها من أوالد سلطان بن علوان، فعرف االتصال

 .ومن الشيخ مظهور علمت التفرعات. متفرقون، ومنهم من يقول انهم يرجعون الى خميس

. رئيسهم شمخان الحسين في الشامية ومظهور أبن ابراهيم العواد جاء الى ضفة ديالى منذ مات أبوه. بو شاووش)1(
 .بو واحد، والبو حسن الحمدومنهم البغاليون، والبو ناصر، والبو محسن، وال

 .ومنهم النجادي، والبو عديل، والبو مطر. في الفرحاتية. رئيسهم فرح العبد. بو مشعل)2(

)3( .ومنهم البو حسن الخلف، والبو ظاهر، والبو خليفة. رئيسهم عبد اهللا المحمد الظاهر. بو عفارة

وهم مع . وأستولى عليهم الطاعون فقضى على غالبهمآانت الرئاسة العامة في البو علوان ولكنهم قسوا في العشيرة 
 ...البو فهد نخوتهم ضياغم

 البو عبيد-10
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قسم منهم بدو في الجزيرة، وقسم آخر في جهة لواء الرمادي في . من أوالد محمد الرديني. وهؤالء آثيرون جدًا
 ).اخوة عبدة(لف، نخوتهم م واآلن خ1932توفي سنة . رئيسهم نومان الخلف العبد). آسرة معروفة(العبيدية 

ومن ... وتعد عشيرة يرأسها ويقال انهم أخوة رديني ولكن ال يستطيعون أن يوصلوها. ومن رؤسائهم عفتان الشرجي
 :وفرقهم... المقطوع به انها من الدليم من سبت وهم رحالة في الجزيرة أصحاب أبل

 .قسم في الشطرئيسهم عبد اهللا الهزاع في الجزيرة، و. البو خلف العبيد)1(

)2( .رئيسهم عبد اهللا االحمد. البو عبد اهللا العبيد

 .البو ملعب)3(

)4( .البو مطاوع

)5( .رئيسهم خلف النومان رئيس الكل. البو طّعان

)6( .رئيسهم عبد الحمد في الجزيرة. البو سرحان

)7( .رئيسهم عبد اهللا االحمد في الجزيرة. البو ظاهر

 .وهو الرئيس في الجزيرة. ن العبد السلطانرئيسهم سليما. البو خليفة)8(

)9( .رئيسهم معروف الظاهر. البو عبدو

)10( .رئيسهم مخلف العبد. البو صناع

)11( .رئيسهم فريح الخليفة في الشط. البو سالم العبيد

 .رئيسهم فرحان المحمد في الشط. البو سامر)12(

 .رئيسهم محمد السليمان في الجزيرة. الزحامطة)13(

 .رئيسهم حسن السعود في الجزيرة. لمشاعيفا)14(

أوالد (م، ونخوتهم 1938 آذار سنة 9رئيسهم العام فاضل المرعي رأيته وهو الذي عّدد فروعهم في : البو بالي-11
 .، يسكنون الزوية قرب تل ماحور)المجنونة

 :ومن فروعهم

)1( .رئيسهم فريح الحمادي العطيه. البو عبد الحسن

)2( .يسهم طارش الجلعوطرئ. البو جنعان

)3( .الرؤساء. البو عبد اهللا

 الكرابلة-12
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وهؤالء في الجزيرة بجوار البو هزيم في أراضي الحماميات، وهم مشتتون واالآثر منهم في الرحبة ومنهم في 
) لرحبةأهل ا(، ومعهم في الجزيرة فرقة من البو عبيد يقال لهم )بو عّلو الخلف(أراضي الداوودية قرب الراشدية فرقة 

 .فهم من البو عبيد). أخوة عبدة(ونخوتهم 

 .ومنهم قرب القائم رئيسهم عاصي االسد. ومنهم البو عجاج ويعدون اليوم من المالحنة

 :وهذه فروع الكرابلة

 .واآلن رئيسهم دّلي االحمد. رئيسهم محمد الغضبان وتوفي. البو حسن)1(

)2( .ورانرئيسهم علي العبّيد ويقال لهم الع. البو شهاب

)3( .رئيسهم عاصي السند. الذيابات

)4( .رئيسهم خضير المحمد. البو عّساف

)5( .رئيسهم أحمد السليمان. البو عجاج

 .رئيسهم عاصي السند. البو جاسم)6(

 .رئيسهم عاصي السند. البو خالد)7(

 .رئيسهم خليف العواد. البو حسين)8(

 .رئيسهم خليفة المحمد البكر. البكر)9(

 .مواطن متفرقةيسكنون في 

 المالحمة-13

وهو . رئيسهم الحاج جاسم المحمد العبد بن محمد بن عبد بن محمد ابن عبد بن طرودي بن مغضب بن عيسى بن عبيد
 .رأس الفخذ

واآلن طالل ابن الحاج جاسم وقد رأيت الحاج جاسم، وابنه طالًال ومنهما علمت عن هذه . الرؤساء. البو عبيد)1(
 . التاجيومنهم في. العشيرة

 ).البدين(رئيسهم علي المحمد الحسين . البو فليح)2(

ومنهم بالراشدية . ومنهم بالمخيسة ورئيسهم نصيف الجاسم المحمد الخضير. رئيسهم عناد الصوين. البو بالل)3(
 .ونايف الجعاطة. يرأسهم خلف الحمود العوّيد

)4( .رئيسهم خضير الحمد يرجعون آرابلة. البو عجاج

 .ويتصلون بألبو عبيد. رئيسهم نايف. روديالبو ط)5(

)6( .رئيسهم غضه العبد اهللا. المجاحيل
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 ).الكنعانية(ويسكنون الحماميات في الجزيرة غربي السرية . رئيسهم جوير الجاسم الغرب. البو علي)7(

 خلفة خميس أو المحامدة-4

من يمت الى خميس منهم ورؤساؤهم الشيخ وهم أخوة سبت، وآل . وهؤالء آثيرون، وهم خلفة ثامر أي أوالده وعقبه
يسكنون من سّن الذّبان من الفلوجة الى حدود البو ). خميس(ونخوتهم . والشيخ سمير الشالل. حبيب الشالل، وقد توفي

 .ومنهم في التاجي. علوان في أراضي الزوير وفي الجزرة الى الفلوجة على الشط والكرمة
خميس، ومن شيحة المحمد الخميس، ومن سلمان الخميس، ومن خضر وآل فروعهم من على المحمد المحمد ال

أوالد (نخوتهم . الرؤساء. وهم أوالد عزام الحمد. البو عزام-1: يتفرع الى الفروع التالية) علي(الخميس، فمن هؤالء 
 :يسكنون في أنحاء الفلوجة في أراضي الطالعة وحويوه وهم). علي

وهم البو محمد الهالل، والبو علي الهالل، والبو . رئيسهم سمير الشالل. الدومنهم البو هالل الخ. البو خالد)1(
 ).البو ساروت(شاوردي الهالل، ويقال لهم 

 .وهم البو حمد الحسين، والبو يوسف الحسين، والبو حسن الحسين. رئيسهم سرحان الذياب. ومنهم البو حسين الخالد
 ).أبو صالح الخلف(رئيسهم مطلك العكاب . ومنهم البو رشيد الخالد

 .ومنهم البو لباد، والبو شفيه، والبو جامع، والبو حديد. يرأسهم حماد الدرويش، وشمهود الجواد. البو محمد العزام)2(
 .وهؤالء في المشاهدة

وهم البو . رؤساؤهم شيحان الحسن ومال موسى ومنهم في المحاويل رئيسهم عبود الحميد. البو علي العزام)3(
ومنهم اآلن . رئيسهم شيحان الحسين، والبو سيف العلي. والبو عليوي. رئيسهم عنيفص الظاهر. و آويدرحمودي، والب

 .معالي االستاذ جميل الوادي ومعالي االستاذ شاآر الوادي

في الشامية في أراضي . رئيسهم عبد اهللا النايف الحسن). أوالد علي(ونخوتهم . أوالد ذياب الحمد العلي. البو ذياب-2
 .الرؤساء ومنهم البو حسن السالم. البو زيدان)1: (نّساف وجوخه ويتفرعون الىال

)2( .رئيسهم عبد الجاسم. البو محمد الحسين

 .السادة الحديثيين تبع)3(

 :ويتفرعون الى). أوالد حمد(نخوتهم . رئيسهم سعود المحمد). الحمد العلي(أوالد شهاب . البو شهاب-3

 .ن الحمدرئيسهم سليما. البو طعمه)1(

 .رئيسهم حمود الحمادي الفاضل. البو خلف العبيد)2(

 .رئيسهم عاصي الفرحان). البو حسين العليوي(العوران )3(

 .رئيسهم سعود المحمد. البو شجل)4(

البو (وهؤالء أوالد محمد العلي ويقال لهم ). أوالد الشايب(ونخوتهم . يرأسهم عبود الدهام وسطم الحسين. المصالحة-4
 ...وفي هيت) النعمانية(ومنهم في البفيلة . وهو أخو حمد العلي ومنهم في المحاويل في أنحاء الحلة) العليمحمد 

 .الرؤساء. البو عكل)1(

 .رئيسهم سطم الحسين. البو حديد)2(
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)3( .رئيسهم راحان االسماعيل وقد توفي واآلن ابنه حسين. البو شحاذة

)4( .حسينيرأسهم علي االحمد، وهديب ال. الرعود

 .البو مشعل)5(

من . ويقال لهم البو حسن. في هيت. ويعدون فخذ آخر، يرأسهم عبد الرزاق الحمد، وذياب الياسين)الجحاليون(-5
 :وفروعهم. ومنهم جماعة ابن حاصود في الموصل. رئيسهم عبد الحمود الحمد) البغيلة(ومنهم في . اوالد حسن العلي

 .البو سليم)1(

 .البو طرفة)2(

 .بو شوآةال)3(

رئيسهم مخلف الصّياح وعكش من قّطب ). أخو حمد العلي(وهم اوالد طعمة العلي ) البو طعمة(من ... البو عكاش-6
من أوالد خميس أخوة ) دليم الخضر(و) دليم مالج(ما بين حاجبيه لما رأى من ألم أو لما أنتابه من غضب ويعد 

) علي(، والخاصة )خميس(ونخوتهم العامة . ، وأزرآية البو عكاش)أزرآية البو عريم(المحامدة، ومواطنهم االزرآية 
. وقسم آبير منهم يرجعون الى البو طعمه العلي الحمد، وهو أصل فخذهم ومنهم قسم في التاجي رئيسهم جاسم المحمد

 :وفرقهم

)1( .لبو هاللومنهم البو عبد الجاسم، والبو بكر، والبو عبد العلي، وا. رئيسهم حمادي الشهاب. بو جدعان

. بو خضير)2( .ومنهم البو عبد، والبو حديد، والبو درب. رئيسهم عياش العشيش

ومنهم البو شيخ عبد اهللا والبو عمران، والبو محل، والبو . رئيسهم عبد المحمود وعابد الشيخ محمد. بو عليوي)3(
 .حسين الناصر

 ناصر، والبحرانيون، والبو ابراهيم، والبو صبيح، ومنهم البو. يرأسهم المال عنيزي وابراهيم الحبيب. بو سالم)4(
 .والبو وردي

)5( .رئيسهم عنيزي الصحن من دليم الخضر. البو سرداح

 .في االزرآية. من دليم الخضر. البو سوسة)6(

)7( . من دليم الخضر في االزرآية. البو مسعود

)8( .في االزرآية. البو آبرز من دليم الخضر

 .خلف الضياعرئيسهم م. البو ناصر)9(

البو (و) البو بكر(و) البو مسعود(ومنهم من يعد . االفخاذ مشترآة في الكل. اشتق منهم البو عكاش. البو طعمة-7
 .وال شك ان االختالط ظاهر والقربى مشترآة والفروع متداخلة. من البو عكاش والباقون من البو طعمة) سوسه

وقال بعضهم انهم من البو فهد . ان الخضر ابن محمود جد المحامدةمن اوالد عف. رئيسهم فياض الجاسم. الفالحات-8
 :وهم. ومنهم في الفلوجة والوشاش والمزرفة. ومنهم في التاجي
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)1( .البو سرداح

 .والبو خضر. والبو جدعان. والبو عليوي. ومن هؤالء البو سالم: البو طعمة)2(

: وهذه فرقهم. والباقون البو سالم من أوالد جشعم الطعمةمن البو عليوي البو جدعان والبو خضر أوالد حمد الطعمة 
 .يرأسهم عزيز الخلف، وحمادي العبد اهللا. البو ضويو)1(

)2( ).البو حسين الخلف(رئيسهم عبد العزيز الحسين ويقال لهم . الحداحدة

)3( .ومنهم البو جاسم الحمد. الرؤساء. البو عليوي الحمد

 .رئيسهم أحمد الحسون. في المزرفة. البو لطيف العابد)4(

)5( .البو حمدان

)6( .البو جّداح

 .رئيسهم عبد بن عزيز. االزهرية)7(

 .رئيسهم عبد اهللا الجاسم. البو جاسم الحمد)8(

)9( ).هم من المحامدة يرجعون شيحه. (البو ذويب

 .البو حليحل)10(

)11( .البو آعّيد

 .البو اسماعيل)12(

 .البو مرعي)13(

. منهم في بغداد في الكرخ وفي المحاويل رئيسهم موسى الخضير. بو حسين العلي من خميسوهم ال. الجريصات-9
 .وهم جماعة اسماعيل اغا وخالد ولهم صلة بأقاربهم. ومنهم في عقرة فصاروا ال يعرفون العربية

حمد الصالح رئيسهم عالوي بن ... هم أوالد شيحه بن محمد بن خميس اخوة العلي جد المذآورين أعاله. الشيحه-10
ومنهم في سلمان باك رئيسهم مال حرز بن محمد . ومنهم في المحاويل رئيسهم نومان الحمزة. وسلمان النصيف

 :ومن فروعهم. ويشارآونهم في غالب االفخاذ. واآلن ابنه عبود. م1941الرجب وتوفي سنة 

 :ويتفرعون الى. ومنهم الغياثات. غيث)أ(

ومنهم البو حمد، والبو خلف، والبو حسين، . سم في سلمان باك في أراضي باويرئيسهم عبد بن جا. البو منصور)1(
 .والبو علي

 .في سلمان باك أيضًا. البو عز الدين)2(

 .في سلمان باك. رئيسهم سعود الظاهر. البو جامل)3(
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)4( .نفس الغياثات

( :وأما مدلج فيتفرع الى)ب

 .حرئيسهم حمد الصال. ومنهم البو جليد. البو جمسل)1(

 .رئيسهم سلمان النصيف. البو جناه)2(

 .رئيسهم علي الصالح في سلمان باك. البو شديد)3(

)4( .رئيسهم مال حرز بن محمد في سلمان باك. البو دريس

)5( .البو مطرود

)6( .رئيسهم عيفان الصالح. البو ابراهيم

 .من البو جميل. البو جليد)7(

 .الصبغان)8(
 .البو بكر)9(

 .البو صيفي)10(

)11( .البو دحوح

 .ومن هؤالء السيافية أيضًا

)12( .ولم يتبين لنا أنهم من مدلج أو من غيره. في سلمان باك وفي السيافية. المشارفة

: ويتفرعون الى. ومنهم قسم في بغداد ويرجعون الى خضر من خميس. رئيسهم حمادي الفياض. البو آريفع-11
 .رئيسهم عالوي الصالح: البو جنعان)1(

 .رئيسهم حمادي الفياض: بو عجيميال)2(

 .وهؤالء في دير الزور وهم محامدة رئيسهم حسين العلي الراشد: البو خميس-12

وقسم آخر في المشيرية، رئيسهم احمد . قسم منهم في اليوسفية. من أوالد خميس من المحامدة: دليم الخضر-13
 .وهناك من يعدهم من سبت. السلمان

 .ومنهم من يعدهم من العشائر الملحقة. وهم من المحامدة. ون الجاموسوهؤالء يقتن: الخوابرة-14

 .يسكنون في أراضي سمرة في ناحية سلمان باك. من المحامدة: المشاك-15

أوالد (ونخوتهم . وفي نقرة السلمان. يسكنون في حصيبة. من المحامدة. من أوالد سلمان بن خميس: البو سلمان-16
 :وفروعهم). سالم
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 .رئيسهم سطم المضحي: نصورالبو م)1(

 .رئيسهم عطية المحمود: اللجي)2(

)3( .الكدور

)4( .ومنهم من يسكن في ربوع الشام. رئيسهم جبل المحمد الحسن. الرؤساء: البو سلطان

 .رئيسهم نوار. قرب المحمودية: دليم المالج-17

 .رئيسهم علي العويد. في بزايز الهور. دليم الصباح-18

. والحاصل أن عشائر الدليم آثيرة... ولم نستطع أن نوصل المالج أو الصباح أو العواصم بخميس. هذا. العواصم-19
انفصلت من أمد قديم وأآتسبت ) الفتلة(وفيما ذآرنا آفاية على أن من عشائرهم . ويهمنا أن نعّين مجموعاتهم الكبيرة

 .يتهاوافردنا لها بحثا خاصا الهم. عوائد أخرى غير ما هو مألوف الدليم

وهذه حدثت مع آل مراء من طيء بينها وبين . وهي أنتصار على طيء). وقعة المره(ومن وقائع الدليم المحفوظة 
وهذه . وآذا وقعة الناظريات مع شمر بين سميكة والمشاهدة. ولم نجد تدوينات عنها. العشائر الزبيدية، ومنها الدليم

أما حوادثهم االخرى فقد تناولناها في . نتصار شمر على الدليموتتضمن ا. بقيت مجهولة من جراء نقص في التدوين
 .تاريخ العراق بين احتاللين

ومن عوارفهم المشهورين مطلك بن حمزة من البو . وعرف عشائر الدليم مختلف بين أهل البدو وأهل االرياف منهم
يمان من البو حسين العلي من ورشيد ابو زعبان من البو ذياب، ومخلف ابو ريشة بن سل. علي الجاسم وقد توفي

 .واآلن ابن أخيه علي بن معجل السليمان، ونايف الوعيلي من البو عساف. وتوفي قبل بضع سنوات. العساف

والغالب ان الرؤساء يتحكمون . ولم يكن ذلك دائما. وهؤالء يصار اليهم في حسم النزاع بين االرياف، وبين البدو
. وللكالم في العرف محله. ر يخشى خطرها، أو تكون بين الدليم وعشائر أخرىفيكون لهم القول الفصل اال في أمو

 .والملحوظ ان المرحوم الشيخ علي السليمان منع النهوة

 .وأما الغزو فقد تكلمنا عليه في المجلد االول فزال أثره بمنعه

 العشائر الملحقة

فحافظت على آيانها، أو . قلة بالنظر لعشائر الدليمهذه العشائر آثيرة اال أنها تعتبر في ) مما يخص سبتًا وخميسًا(
 .عاشت بين الدليم وصارت آأنها منها، وتتحرك بما ترغب فيه. تبعت عشائر الدليم فلم تخرج عليها

 البو حيات-1

 .سادة لم يعرف اتصالهم، والظاهر أنهم عاشوا من أمد بعيد، ونسوا سابق عشيرتهم

 القراغول-2

. دالالت عديدة يفهم أنهم أستخدمتهم حكومة المغول لمحافظة الطرق، وتيسير المهمة والداللةومن وقائع وأست. آثيرون
والترآية العثمانية . فقالوا قراوول وجمعت على قراولة). مغولية(فنبزوا بهذا ونجدهم في آل عشيرة، وأصل اللفظة 

 ).باش(ونخوتهم . ويراد بها الحراس ليًال. تنطق بها قراوول، وقراقول وقراغول
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اشتهر بين المطلعين على االنساب أنهم جاءوا في معية السلطان مراد ): "في القراغول(وجاء في غرائب االغتراب 
اه ورد ذآرهم من أيام المغول ." فسكنوا في بغداد بأمر السلطان، وانهم ليسوا من عدنان وال قحطان. الى تلك الرحاب

وأخذوا من آل عشيرة لمحافظة طرقها، فصار نبزًا . ب بهذا االسموالظاهر آما بينت ان المغول استخدموا العر
. واشتهرت تسميته، واآلراء االخرى ال يعّول عليها فمن آان في الدليم فهو منهم آما أن الذين في العزة منهم وهكذا

 .وال يعرف بالتحقيق ارجاعها الى عشيرة بعينها. وبعضهم تكّونت منهم مجموعات استقلت بتسميتها

 ).الحمران(ن قراغول العبيد يسمون وا

عين تلك النخوة، وتسكن في أراضي ) باش(والقراغول في أنحاء المحمودية عشيرة قائمة برأسها ونخوتها 
 ...الجنبالطية، وأم الجير في صدر اللطيفية، وصدر المحمودية، رئيسها شالل الصالح، وهذه العشيرة آبيرة

 :وفرقها

 .)منهم الرئيس: (البو غيث-1

)1( .البو آنامش

)2( .رئيسهم خضير الشمخي: البو دعرة

)3( .الكرواويون رئيسهم عبد العودة

 .رئيسهم خضير الحمزة. البو سهيل)4(

)5( .رئيسهم حمزة العباس: البو آاظم

سة ، رئيسهم عبدالعزيز الحمّيد وآانت الرئا)البو حمدان(، رئيسهم علوان الخضير، و)البو طعمة(ومنهم : البو عواد-2
 .فيهم

 .رئيسهم عباس الرحال: المراشدة-3

)1( .الرؤساء. البو عّلوش

 .رئيسهم جبار الجاسم: البيجات)2(

 .رئيسهم سلمان الحسن: البو يوسف)3(

 .رئيسهم هلول الحمادي. ومنهم السعيدات: التراجمة-4

 .من السادة المشاهدة سكنوا معهم: الشواولة، أو البو شوّيل-5

 .ول ذآروا في المجلد االولوالملحوظ أن القراغ

 عشائر تساآن الدليم 

 العكيدات-1
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القول فيهم أنهم ذهاب المحن، وأرباب .  العقيدات بجانب الشامية-من عشائر العرب-ومنهم : "قال في الدرر المفاخر
ء من العشائر وهؤال اه ."عوائدهم جميلة، وفوائدهم جليلة، سقمانهم ألفان وخيالتهم ألف. وبدر الليل وأن أجن. المنن

، من أوالد علي )زبيد(قال لي أحد رؤسائهم الشيخ مشرف بن محمد بن دندل أنهم يرجعون الى . المعروفة في العراق
 .ويوافق محفوظ عشائر العزة. ويتصلون بالعزة بعلي السالم الصهيب. السالم الصهيب

م وآان يسكن سيباطًا 1939زيران سنة  ح12وآنت شاهدته في الجانب الشرقي من الرمادي في مضارب الدليم في 
وال ... ومن الرؤساء المعدودين بين عشائر العقيدات، وابن هفل رئيس اآلخرين. له المكانة بين قومه. وهو شيخ جليل

وتولد هذا من تفسير . وبعض العشائر ال تسلم لهم بالزبيدية. شك أنهم من العشائر الزبيدية يقيمون في جانبي الفرات
، أنهم لفيف تعاقدوا، وتكاثروا فصارت لهم الفروع، واآلن يعدون عشيرة واحدة، ولكن مثل هذه ال )اتعقيد(لفظ 

... عند الملمات ويطلق عليها مثل هذا االسم) العشائر الزبيدية(تعرف من تحليل أسمهم، آما أن ذلك ال يمنع تضافر 
واآلن مهما آان االمر ال يزالون مجموعة آبيرة، . ينهاومع هذا لم يتبين لنا انهم عشائر متفرقة في االصل ال عالقة ب

وفي العراق . وموطنهم في أنحاء دير الزور من جانبي الفرات، والبو آمال). أبرز(نخوتهم ... وعشيرة لها مكانتها
 في منهم المقدار الوافر اال أنهم متفرقون، ليسوا في موطن واحد، منهم في الجانب الشرقي من نهر ديالى قرب مصبه
 .دجلة من ناحية سلمان باك وفي أراضي الجنبالطية التابعة لليوسفية ومواطن عديدة غيرها، وأآثرهم في لواء الدليم

وله ابن عم هو ). آمال(ورئيسهم الشيخ مشرف بن محمد بن دندل بن عساف بن علي ابن حسون بن سليمان بن جمال 
وتوفي الشيخ مشرف في . من ثم يتصل بسلسلة الشيخ مشرفو. محمد الهامة ابن جاسم بن عوران بن علي المذآور

. ومن رؤسائهم الشيخ دحام بن رجب وهو ابن اخي مشرف. م، وخلفه ابنه صعب المشرف1951 نيسان سنة 15
وهذا ) آامل(ورئيسهم اآلخر هو جدعان بن هفل بن عبد اهللا بن علي بن ظاهر ابن جامل .م1954رأيته في شباط سنة 

وعشائرهم آثيرة، وبين هذه من آانت وال تزال تابعة . المذآور في عمود الشيخ مشرف) آمال(ال االخير أخو جم
وهذه ): البو آمال(البو جمال -1: لهم، وتعّد منهم اال أنها في الحقيقة خارجة، وبينها ما هو منهم أصًال وهذه فرقهم

 :فرقة الشيخ مشرف وتحت سلطته، وفروعها

 ).العلي(، و)بو محمد(، و)البو حمدي(ومنهم . رة ومنهم في الشامية، رئيسهم ابن دندلمنهم في الجزي: الحسون)1(

 .رئيسهم غرب بن محمد الهرسة. وهؤالء منهم في الجزيرة ومنهم في الشامية: البو مريح)2(

)3( .رئيسهم فارس بن صياح العبد اهللا الجراح. في الشامية: الدميم

)4( .جي العبد العمرفي الجزيرة، رئيسهم ح: الشعيطات

. رئيسهم معيد البرجس). سادة(وهم ) المشاهدة: (ويلحق بالبو جمال. رئيسهم حسن العبد اهللا: المراشدة)5(
. ، رئيسهم هادي الصالح)عبادة(وهم ) المراسمة(و. رئيسهم فرحان الصالح العشبان). عبيد(وهم ) المجاودة(و
وهم ) البكعان(و.، رئيسهم ناصر العكلة الصبيخان)عزة(وهم ) البو حردان(و. ، رئيسهم فارس الدليج)الدليج(و
 .، رئيسهم صالح ابن جوير الهويدي)عبيد(

: وفروعهم. م واآلن ابنه عبود1951رئيسهم جدعان بن هفل بن عبد اهللا وتوفي سنة ): البو آامل(البو جامل -2
 .صالح الدوش: العلي الظاهر)1(

 .ساري العبد الكريم: البو عز الدين)2(

 .رئيسهم سليمان الحمادة، واآلن ابنه داود: البّكير)3(

)4( .حسّيان الشاهر: السليمان الظاهر
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، )الزباري: (ويلحق بهؤالء). الموسى الظاهر: (ومنهم فخذ يقال له. رئيسهم جدعان بن هفل: الدعيجل)5(
 ).المشاهدة(و

 .وينطوي تحت فروعهم االصلية أفخاذ أخرى وتتفرع الى بدايد عديدة

 :وفروعهم) موح حسن(يسكن في قرية . رئيسهم يونس العبد السالم: البو خابور-3

 .رئيسهم صالح بن موسى الهيال: البو ليل)1(

 .رئيسهم حمود الخزام: البو حليحل)2(

)3( .البو عمرو

 .رئيسهم، فياض الناصر وتوفي واآلن ابنه احمد: بو سرايا-4

 : الثلث وتضم الىوهناك فرقة أصلية من العكيدات يقال لهم-5

 .م واآلن ابنه علي1949رئيسهم ترآي النجرس وتوفي عام : البو حسن)1(

في الشامية والجزيرة ويرأس من في الشامية ترآي ابن حاج الحجي، وفي الجزيرة ترآي المنادي : الكرعان)2(
 .الخليل

)3( . الجزيرة آوان الجبارةفي الشامية والجزيرة ويرأس من في الشامية حسين الظاهر، وفي: البو رحمة

 .الشويط، رئيسهم جاجان بن محمد الوآاع، وتوفي واآلن ابنه حمود ويتبعون عبود الجدعان الهفل-6

 .وهم من جحيش الموصل ويسكنون قرية الفاطسة قرب الميادين. رليسهم أمين الخلف: الجحيش-7
داد قبل الشيخ مشرف بنحو عشر سنوات ومن هذا ما علمته من الشيخ مشرف، ومن الشيخ محمد الهامة الذي ورد بغ

 .ورد ذآرهم في عشائر الشام. الشيخ دحام

 أنهى النزاع بين شمر والعكيدات بناء على التدخل بين عشائر شمر والعكيدات والتحكيم الجاري 1939وفي نيسان 
لقاتل ال أن تعرف قبيلة فكان االتفاق على الصلح بأن يودي المقتول المعروف قاتله وال يهدر فاشترط أن يعرف ا

واذا هلكت او لم يعرف آخذها أهملت والغرض من هذا انهاء النزاع . وآذا المنهوبات تؤدى اذا آانت معلومة. القاتل
 .وآذلك أجري حساب الودي البن الرئيس وان لم يعرف قاتله. فحسبت المنهوبات المعلومة وأعفي ما عداها

وآان الحكم . اماتة النزاع آان الهدف المنشود أآثر من النزاع على ناقة أو بعيروال شك أن السياسة ومراعاة االلفة و
وفي هذه . فتم في التاريخ المذآور. آال من الشيوخ خميس الضاري وحبيب الخيزران ومحمد االهويدي رئيس البقارة
ولنفوذ الحكم . للسياسة االداريةوهنا . الحالة تفصل الخصومات بأمل أماتة النزاع ال بالنظر لمن آان محقا، او مبطًال

 .االثر الكبير في القضاء على الغائلة واجتثاثها من أصلها

 :ومن عشائرهم في العراق

 .منهم في الخالص، ومنهم على شاطيء دجلة: البو عيالن-1

يسهم مال ومنهم من البو ليل رئ. في الصمدية من ديالى، رئيسهم جاسم الحمادي الراشد، وفي الصويرة: البو مريح-2
 .حسان ابن الشيخ حمد
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 .بالدورة، وفي ديالى من ناحية سلمان باك: البو اسماعيل-3

 .في التويثة من ناحية سلمان باك: الجرابعة-4

 .وفي الموصل ومنهم آل دبدوب) مهروذ(في مهروت : الظريفات-5

 ).بيت دّلو(في التويثة، ويقال : البو دّلو-6

 .في الصويرة: البكر -7

 .في أراضي الطلوسية.رالظواه-8

 .في الموصل: آل عزو-9

 .في الموصل: البو سرايا-10

 .وآانوا في أراضي سنسل في لواء ديالى

يرأسهم مشعان الفرحان وجياد الجاسم وهم : البو علي-1: وأما في أنحاء الرضوانية، وفي الجنبالطية من اليوسفية فهم
 .الرؤساء

 . الرضوانيةرئيسهم فرحان الحمد، في: البو سويلم-2

 .رئيسهم عبيد العباس، في الرضوانية: البو حسن الخابور-3

 ).والبو دالي قرية في شمالي بغداد بأسمهم(رئيسهم سلطان بن مهنا : البو دالي-4

 .رئيسهم حميد بن سهيل: الجمالن-5

لناجم من جهة اللزمة وهذا يسكن في هذه االيام في مهروت بناء على النزاع ا. رئيسهم محمد اليونس: البو موسى-6
 .بأراضي الزبيرية

 .رئيسهم حميد السهيل: البو فرج-7

 .رئيسهم حميد السهيل: البو بيدر-8

: ومن فروعهم. قرب الكاظمية. وتسمى أراضيهم الزبيرية). عقرقوف(وهؤالء في هور عكرآوف : الشعيطات-9
 .زيدان العيواليوم رئيسهم الحاج . رئيسهم علي السلمان المحمد: البو موسى)1(

 .رئيسهم حميد السهيل: البو جميل)2(

)3( .البو خشمان

)4( .واآلن رئيسهم فنر الرفيع. رئيسهم محمود الخلف: البو فرج

)5( .رئيسهم احمد الحسين: البو بيدر
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العريج، والمعيبدي، : وقراهم) أبرز(يرأسهم حسن الغباشي، وياسين الحادي ونخوتهم : وفي أنحاء الموصل خاصة
 .يخ يونس، والعذبة، وباخيرة، وتل الخشم، ولزاآةوالش

 .تابعة تلكيف. والملح. تابع قراقوش). القصر(والكصر ) حمام علي(وهؤالء في الجزيرة من أنحاء 

علمت ذلك من خضر بن . وفرقهم ال تختلف عن سائر فرق العكيدات في أصل عشائرهم. وهذه في الجانب الشرقي
 . وهو من نفس الموصلم1937 حزيران سنة 17ساري في 

 .ووقائع هذه العشيرة مذآور في تاريخ العراق بين احتاللين، ووقائعها االخيرة في الشام، جاءت في عشائر الشام

أصلهم زبيد ويقول البعض أنهم من ). باشه(يشترآون والقراغول في النخوة . رئيسهم خضير الجسام: الشجيرية-2
ويعدون أنفسهم من أوالد . مع الكروية، وآخرون مع العزة والعبيد متفرقينومنهم قسم مع شمر طوآة، ومنهم . شمر

 :وفرقهم. ومنهم من يقول بأنتسابهم الى محمد الشجري المليط وال يزيدون على ذلك. أشكر ولم نعرف ما يقصدون به

 .منهم مع الكروية والعزة والعبيد: البو زامل-1

 .هي في داور الغربي مع شمر طوآة: خرارطة)1(

)2( .في داور الغربي: فداعسة

 . يرأسهم محمد الدبي وحسين الجبل في أراضي المحاويل: بو سعدى-2

 
 .في المحاويل. رئيسهم مرزوك الخلف: الشهابات-3

 .مال احمد الشالش في المحاويل: البو خضير-4

خيال (ن يتنخى ، وهي نخوتهم ومنهم م)قيس(يسكنون مع الدليم في مواطن أخرى، أصلهم جيس : الكرطان-3
العوسجة والسفحة، واللطيفية وبين : آنخوة الدليم وأراضيهم) ناصر(والعامة ) أوالد درويش(و ) الرحمن جيسى

ومواطنهم في الحماميات بحدود المالحمة، ومنهم في أراضي . عشائر الدليم بجوار البو دالى، والبو سودة، والمالحمة
ومن صدر اليوسفية الى صدر . تل أسود الى صدر الحالن قرب الديرالدجيلة شرقي صدر اليوسفية وغربيها من 

ويرأسهم ندة الداود الحميد وتوفى واآلن ابن أخيه خميس الطالل الداود . وبعضهم في أراضي فحيل. المحمودية
راضي ويقال أنهم أقارب الكريط الذين في الهندية والدليم، منهم من يسكن أ. وحسين البطي وتوفى واآلن ابنه علي

واآلن ابن ابنه ويسكنون في الدجيلة قرب االمام . رئيسهم حسن السالم: البوعبوس-1: يتفرعون الى فروع. الجعيدي
 .البو صبح، والبو عودة، والمراشدة: حمزة ورئيسهم احمد بن مرعي وفروعهم

د في أراضي العكبة غربي رئيسهم سعد العباس وتوفي واآلن يرأسهم ابنه محمد ومال عبد اهللا بن احم: البو فارس-2
 .البو شهاب، والبو هويشة، والبو حمش، والبو خليل، والبو صفر: وفروعهم. المحمودية القديمة والزوير والدجيلة

البو صكر، : رئيسهم ندة الداود الحميد، واآلن خميس الطالل، في اليوسفية في تل أسود وفروعهم: البو سليمان-3
 . حميد، والبو هّلول، والبو مناور، والبو بّواك، والبو)الدنادنة(والبو دندن 

رئيسهم محمد العبد في الدليم بأراضي الجعيدي، ومنهم في أراضي الكشك في أراضي اليعكوبية في : البو حبيب-4
 :بزايز أبي غريب وفروعهم

)1( .رئيسهم صالح الوهب: البو جّباوي
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 .رئيسهم حسين الحبيب: البو فليح)2(

)3( .سهم سلمان المحمودرئي: البو عواد

 .رئيسهم محمد العبد: البو حسين الحمد)4(

)5( .رئيسهم عبد اهللا المال: البو ذيب

)6( .رئيسهم مال محمود اليوسف: البو آريشة

 .يرجعون الى البو عباس: بو عثمان-5

 .أصلهم بو عباس أيضًا: البرطلية-6

 .بالمشيرية: بو علي-7

وهم من . فرع من البو شيخان)الطوال(الكشك، ومنهم في الهندية يقال لهم في اليوسفية في جذول : البو شيخان-8
 .رئيسهم عبطان الدهش. الجبور اال انهم عاشوا معهم

 .في اليوسفية: البو حسن-9

 .رئيسهم محمد العبد الحسين، في الدليم: البو سويد-10

 ).شثاثة(في شفاثي : الدراوشة-11

 :ومن الكرطان

 .محمد الرميض في الحصوةرئيسهم : البو يونس)1(

 .وهؤالء من البو شيخان. رئيسهم حسن الخلف في االسكندرية: البو جبر)2(

م آما علمت من آخرين، وصادقوا 1934 حزيران سنة 18هذا ما علمته من نفس العشيرة من البو عباس منهم في 
 .عليه، وأيدته عشيرة البو عباس

اليهم ... هم بنو شعبان بن عمرو بن زهير ابن ابين بن الهميسع بن حميربطن من حمير من القحطانية و: البو شعبان-4
 .ينسب الشعبي الفقيه المتقدم المشهور واسمه عامر بن شراحيل

. يعرفون بهذا االسم. وهذه العشيرة منتشرة في سورية والعراق اال ان آثرتها في سورية وقليل منها بين عشائر الدليم
 .منهم) البو سودة(ويقال ان 

 البو شعبان، السالكين في أفعالهم مسالك أآرم العربان، -من عشائر العرب-ومنهم : "قال فيهم صاحب الدرر المفاخر
القول فيهم قول المتتبع آثارهم، العارف بأسرارهم انهم عماد المكرمات، وحياة الرفات، وقطب دائرة الحروب، 

فنعم الطاعنين وأآرم، .  ال يرجى قيامه، الى يوم القيامةوالشهب المنيرة، ونعم العشيرة لتنفيس الكروب صريعهم
 .اه" خمسمائه سقمانهم ومائتان فرسانهم. وبئس لمطاعينهم وأشأم
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وبهذا يكونون من . وهم عندنا في قلة وجاء في عشائر الشام أنهم يمتون بنسب الى عمرو ابن معدي آرب وأنهم زبيد
وذآر من فرقهم العفادلة، والبو عساف، والسبخة، والولدة، والبو . ىزبيد االصغر، ويمتون الى عشائر العزة بقرب

ورئيسهم محمد آل هويدي من العفادلة في دير الزور واآد لي الشيخ حبيب الخيزران انهم من زبيد حينما آان . جرادة
 .م1939أتصل برؤسائهم سنة . حكمًا بين شمر والعكيدات

 البكارة-5

والكتائب المارة، الذين هم مآل النجا، وساق . ذوو الهبات السارة. منهم البقارة ":قال فيهم صاحب الدرر المفاخر
الرجا، ورواق الخائف، وقوام المتجانف، سيوفهم أطول من ظالل الرمح، وأآفهم ابيّض من نوالها وجه الصبح، ولو 

 .اه." وسقمانهم الف. مائةوأما فرسانهم فخمس. لم يكن لهم اال اآرام ضيفهم الطارق، لكفاهم هذا المجد الخارق
وهؤالء رئيسهم عبد بن . وفي لواء الدليم قسم قليل منهم، وهم من العشائر الزبيدية. وأصل العشيرة في أنحاء الشام

 :حمّيد وفروعهم الموجودة

 .البو علي-1

 .البو مفرج-2

ي آتاب عشائر الشام وبين وجاء التفصيل عن هذه العشيرة ف. وهؤالء في الجزيرة، وفي الكرمة من مواطن الدليم
 .اآلراء في أصلها واعتقد انهم من زبيد، والبو سلطان من عشائرهم

وقسم منهم في الكرمة، وقسم منهم رحالة، وآخرون في هور عكرآوف . وهذه العشيرة تساآن الدليم: الجميلة-6
وهي عشيرة . د آثيرة منهاعاشت مع الدليم واآتسبت عوائ). زعب(ونخوتهم االصلية . ونخوتهم عايد). عقرقوف(

يرأسهم في أنحاء الكرمة الشيخ محمد العباس والشيخ نايف المحمد الظاهر وهم نحو ألف . آبيرة من العشائر القيسية
 :وفرقهم. وثلثمائة بيت أو الف واربعمائة

 والنعيمية في يقيمون في الكرمة. رئيسهم محمد المشّوح ومنه علمت عن هذه العشيرة الشيء الكثير: البو جاسم-1
 :ومن فروعهم. وفي نفس الفلوجة البو شالل والبو مطر. الجزيرة والحصى

)1( .الرؤساء: البو عودة

 .يرأسهم مجباس الحمد وفرحان العبد البرغش في آرمة أم الخنازير: البو خالد)2(

)3( .رئيسهم فياض السرحان: البو عرنوس

)4( .الحصى في الشاميةرئيسهم عبيد العزيز، وفي : البو عبد الحديد

)5( .وهم في الحصى في الشامية. وآانت الرئاسة فيهم. م1949رئيسهم شويش المشكور وتوفي سنة : البو عليوي

)6( .رئيسهم بندر الثويني، في الحصى: البو ظاهر

 .رئيسهم عطية بن احمد، في الحصى): البو مطر(البو سّحاب )7(

)8( .رئيسهم محل الحسين: البو دمنة

 .رئيسهم حسين أبو خثم وعبد الضاري في أم الخنازير في الكرمة: و حسين المطرالب)9(
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 .رئيسهم مطلب بن علي: البو بطي)10(

 .في أبي حبوب في الكرمة). أصلهم جبور(رئيسهم ظاهر الخلف : البو خنجر)11(

)12( .في أبي حبوب في الكرمة) أصلهم عزة(رئيسهم ضيدان السلمان : البو داود

 .رئيسهم حسين المسلم في أم الخنازير في الكرمة. علي المحمدالبو )13(

رئيسهم علي الخلف في : البو عزيز العليوي)15(رئيسهم مسهر السليمان في الحصى : البو عبد اهللا العليوي)14(
 .النعيمية على الفرات

 ومنهم المحامي االستاذ عبد .م1948وتوفي نحو سنة . في قضاء الفلوجة. رئيسهم نجم الحاج عبد اهللا: البو مطر)16(
 .المجيد رشيد

)17( .رئيسهم عبد الحميد الرشيد في قضاء الفلوجة: البو شالل

 .رئيسهم احمد المال: البو نجم)18(

 :ومن فروعهم. في الكرمة، وقسم منهم في الحصي. رئيسهم الحاج محمد العباس الجسام: البو جريو-2

)1( .الرؤساء: البو رملة

)2( .رئيسهم عبد العزيز الدهش في أراضي الشهابي في الكرمة: لناصرالبو حديد ا

 .في أراضي الشهابي. رئيسهم محيميد الهجول: البو عوسج)3(

 .في أراضي الجاجة في الكرمة. زبار الكايم: البو عبيد الجريو)4(

)5( .واآلن ابنه حسّين في الخور في الكرمة. رئيسهم علي الخنفر وقد توفي: البو دخّيل

 .واآلن ابنه عباس. وقد توفي. في سكر الجغيغي في الكرمة. رئيسهم فرحان الحمادي: البو مكلد)6(

)7( .في أم الواوية في الكرمة. رئيسهم غضبان الحبيب: البو نصر اهللا

)8( .في الحصى. رئيسهم عاصي بن سمير: البو حداد

 .في البكعة من الكرمة. الوي الفياضواآلن ع. رئيسهم فياض الفهد): البو محمد الحديد(البو جوينب )9(

 .في االصيبح. رئيسهم زيدان المصلح: البو شبيل)10(

 .في الذيابات. رئيسهم فرحان الصالح: البو جميل)11(

 .في الحصيوات في الكرمة. رئيسهم عبد بن راضي: البو فضل)12(

 المرمي-3
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جعيفر، ولم يكونوا فخذًا واحدًا، جاءوا الى بغداد يذآر في سبب تسميتهم أنهم رموا بأنفسهم الى بغداد في أنحاء ال
رئيسهم حمد الجاسم ... جمالة، ولم يستطيعوا أن يلحقوا بأقاربهم، ثم عادوا الى عيشة البداوة فأطلق عليهم هذا االسم

 :ومنهم

)1( .رئيسهم حمد الجاسم: الصالح

 .رئيسهم نايف المحمد الظاهر: النصيف)2(

 .د المرزوكرئيسهم محم: البو غزيل)3(

  .وهؤالء رحالة في الجزيرة

 البو راشد قسم منهم في المسيب وآخرون في لواء ديالى في في سنسل وغيره وفروعهم-4

)1( .في صوب عكيل من الكرخ. رئيسهم جاسم الحمد العساف: البو رجب

 .في صوب عكيل من الكرخ. رئيسهم مهدي العباس البكر: البو خلف)2(

)3( . آفاش العليوي، في جانب الكرخرئيسهم: البو عرار

 .في هور عقرقوف. رئيسهم رفش العبد اهللا: المراعيص)4(

 .ومنهم في الشرقاط. البو حمد في بغداد في محلة الشيخ علي وفي محلة المشاهدة-5

 .البو سويد رئيسهم علي المعروف في ديالى ومحمد بن هجول في االسكندرية-6

ومنهم من يعدهم من . بود بن محمد في عالوي الحلة وجاسم بن محمد في المسيبرئيسهم ع) النوافلة(البو نوفل -7
 ).المرمي(

 .البو شريعة منهم آل آودة في بغداد في محلة باب الشيخ وصالح المهدي في المسيب-8

 .في التاجي. البو بيبي-9

 .البو ثابت رحالة-10

 .البو حمدان في الشرقاط-11

 .البو جرير-12

 .حمد رئيسهم حسين المسلمالبو علي الم-13

 .آما حققت ذلك من نفس العشيرة. م1933 تموز سنة 18استقيت ذلك من رئيسهم الشيخ محمد المشّوح في 
البو نوفل، والبو : وفرقهم هناك. قرب حّران)الرها(وان الشيخ محمد المشوح بّين لي ان الجميلة منهم في أورفه 

 .جندي، والبو خطيب
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. بيت ومن رؤسائهم حسين الثاني وحسن االسماعيل، وهم من قيس) 400(وهم نحو . نديورئيس الكل محمد آل ه
وعلمت من عجمي باشا آل سعدون ان الجميله تعيش مع عشائر . ويسكنون قرب تل أبيض في ترآية وعشيرة الطماح

م حينما آان 1940-8-6وآان ذلك في . في حران تابع أورفه) الصيالة(يقيمون مع السيالة . جيس، ورئيسهم ابن هندي
 .ولم يذآر الجميلة) السيالة(وصوابها ) السيارة(ذآر ) عشائر الشام(ببغداد وفي 

 البو عيسى-7

 .يأتي ذآرهم عند بيان عشائر طيء

 )آل فتلة(خلفة جمعة -3

 جدهم االعلى جمعة من اخوة سبت. وسكنت مواطن أخرى. تقادم انفصالها. المعروفة. من عشائر الدليم الكبيرة
انهم آانوا يسكنون الغراف ) آل فتلة(وفي آتاب . وخميس، تجولت آثيرًا فأقامت أحيانًا في الجوازر من أنحاء البصرة

. والجوائح والدوافع آثيرة مما يجعل العشيرة تميل الى مواطن أخرى. ثم انتقلوا الى أراضي الفوار في لواء الديوانية
وال تزال هذه في . آل عمران، وعشيرة آل جبارة، وعشيرة البو شمخيومع هذا بقي من عشائرها في الغراف عشيرة 

وذلك أيام شيخ الخزاعل حمد . وفي معرآة فاصلة أوقفوهم عند حدهم. وأراد الخزاعل ان يتحكموا بهم. مواطنها
ى علي آل وآان ذلك أيام رئاسة الشيخ موس. فأذعن الخزاعل لهم. آانوا في حماية الخزاعل ثم أظهروا قوتهم. الحمود
 ).آل موسى(وال يزال فرع من آل دليهم يعرف ب . فتلة

وآان من رؤسائهم الشيخ فرعون ساعدته الحكومة فاختار بقسم من قبيلته . ثم ان الفوار اندثر بجفاف نهر الحلة
 الواقعة اليوم في أراضي الظوالم وحلها آما ان عليوي بن العوصة بتدبير منه حل أراضي) ابو شريش(مقاطعة 

الزابية في الهندية وأتى بقسم من الفتلة الذين في الفوار وأسكنهم معه، وبعد حدوث نزاع بينه وبين الزابية استولوا 
وحلوا أراضي الزابية وتتصل بطويريج من جهة . وآان رئيس الزابية ابن حمادي فتمكنوا منه. على أراضيهم

وان الفتلة أو قسم منها لم يبق في أراضي شريش وانما .ن لهمالجنوب، وعرفت بأسم فتلة الهندية، وصار الزابية تابعو
ولم يبق في الفوار أحد . استغلوا نزاع الحكومة مع الخزاعل فساعدوا الحكومة، واستولوا على المشخاب والمهناوية

 .انتهى بتلخيص... في تلك االرضي. وبهذا توزعت العشيرة. من آل فتلة

تزال االفخاذ مختلطة في آل ناحية وموطن وجدوا فيه آما ان العالقة غير مقطوعة وال . ومواطنهم اليوم قريبة العهد
واال في معرفة ) اوالد ناصر(ال توجد نواحي تشابه بينها وبين الدليم اال في النخوة . واآلن هذه العشيرة قائمة برأسها

وفي هذه االيام . معة وبعشائر أخرىويقال ان أآثرهم من المحامدة من عشيرة الدليم أختلطت مع خلفة ج. أنهم منهم
. ولعل ذلك ناجم من التباعد من زمن طويل ومن أنضمام عشائر اخرى لهم. نرى الكّتاب ال يذآرون قديم الصلة بالدليم

يقطنون فيه من أمد بعيد، ويجاورهم . في أبي صخير) المشخاب(ويبلغون اليوم نحو عشرين الف نسمة وسكناهم في 
والمرحوم مزهر آل . ومن رؤسائهم في الجعارة عبد الواحد الحاج سكر. وآل ابراهيم وآل زيادالغزاالت وآل شبل 
 .واوالده آثيرون منهم الشيخ فريق والشيخ عبد العباس. م1938 -ه 1356 رمضان سنة 1فرعون وتوفي في 

 هذا ما تمكنت من .ومزهر هو أبن فرعون بن ياآوت بن عبود بن شبيب بن ابراهيم ابن دليهم بن حسن بن حسون
فرقة الرؤساء : آل دليهم-1: وفرقهم. ومن رؤسائهم الحاج عبد الواحد ابن الحاج سكر بن فرعون. تدوينه عنه رأسًا

وهؤالء أصل الفتلة، وأن واقعة الحسجة أو واقعة . يجمعهم بشير آل دليهم وابراهيم آل دليهم) أخوة موزة(ونخوتهم 
) النخع(وبعض الفتلة من ... وتتصل بهم عشائر أخرى وزادت العشيرة بمن دخلهاأدت الى أن يجتمعوا ) المصليات(

 :وفروعهم. ورؤساؤهم في الهندية الحاج شمران، والحاج سماوي أوالد جلوب، وغالب آل سلطان

 .ومنهم آل نذير، وآل طهماز، وآل سيف، وآل تويلي. وهو ابن دليهم. آل بشير)1(

ن دليهم رأسًا ومنهم آل مغامس وآل شبيب وآل موسى وآل جائع والبو صكر، وآل وهو ابراهيم اب. آل ابراهيم)2(
 .البو داود، والبو عودة، والبو حاجي ظاهر، والبو ثويني: رحمة ومن هؤالء
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-1-22م وأخوه عبد السادة توفي في 1935رئيسهم الحاج عبادي آل حسين أبو هدلة وتوفي في أوائل سنة : آل آّيم-2
) آوشة(، )أخوة ريزة(، و )البو هدلة(ة الحاج عبادي ولي الرئاسة ابنه الشيخ صكبان ونخوة آل آّيم م وبعد وفا1953

 :وفروعهم. وفي المشخاب والشامية. وهؤالء في المهناوية وما واالها ومنهم في الهندية وهم االآثر

يز آل حسون ومنهم البو عبد، وآل يرأسهم هادي الحاج علوان وعبد آل فهد ونعمة آل الحاج جبار وعز. آل االحمد)1(
 .، والبو توية، وآل فتالوي وزاد في قلب الفرات االوسط آل طعان، والدشين)آل مبدر(بدر 

وفروعهم البو خليل، والبو منتش، والبو شاني، والبو جّله، آل عباس، والبو . رئيسهم آل حاجي حسين. آل خليفة)2(
 .هويدي

البو شناوة، الهطرات، آل علي، العمصان، البو دليهم، البو : وفروعهم. رئيسهم محمد آل مزعل. آل جبران)3(
 .آويظم، الدسوم، البو حلو

 .ومنهم البو زغير، والبو بشير، والبو عيسى. رئيسهم حامد آل آزار آل بشير. آل معّمر)4(

 .وهم البو صافي، والبو عويش، والبو مراد. رئيسهم عطية آل حبيب. آل سالم)5(

الرؤساء منهم الشيخ صكبان الحاج عبادي ومنهم البو حسنة، والبو آمر، والبو سبيسه، والبو هدله . يآل بالد)6(
 .والبو طوينة، والزرزور والبو راشد. الرؤساء

والملحوظ اننا ال نجد ... يرجع بعض هذه االفخاذ الى بعض ما تفرع منه ولكنها اليوم معروفة بأسمائها ومستقلة بها
 .والظاهر انها متباعدة آثيرًا. دليهمصلة لهؤالء بآل 

, )نخع(وهؤالء ). جويفر(وباجي آل فضل ونخوتهم , وعباس آل ذرب, رئيسهم دخيل آل محمد العبود: آل عزيز-3
 :وفروعهم

 .والبو صالح, وآل طهماز, وآل سيف, وآل داود, ومنهم آل نذير. آل بشير)1(

 .المدرمكون)2(
 .آل بعيجي)3(

 .البو علي)4(

 .بو عروسال)5(

 .العوران)6(
 .البو صياد)7(

 .ويالحظ ان أنتسابهم الى النخع يعين درجة أختالط هذه العشائر وأندماج بعضها ببعض

 ).سرحان(ونخوتهم . والمحفوظ أنهم من بني صخر. رئيسهم عباس آل جبار: الفيادة-4

)1( .البغال

 .ومنهم آل دشاش. آل مغامس)2(
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 ).آل طوك(هم من عدهم في ومن). آل حّمادي. (آل حّماد)3(

 .والشناجلة, منهم البو جاري. البو عانية)4(

 .ومنهم من عدهم في البو عانية. منهم في الهندية. آل عيد)5(

 .والبو شامة, والمطارة, وهم البو سوادي. منهم في الهندية. السراحنة)6(

 .والبو شليبه, لبو ضايعوا, والبو علوان, والبو خبيث, والبو لهيث, منهم البو خبط. آل طوك)7(

)8( .منهم من عدهم من السراحنة. البو وشار

)9( .ومنهم من عدهم من السراحنة. منهم في الهندية. البو سوادي

 .البو مايح)10(

)11( .البو نوّيح

 .آل مشكور)12(

جحيش وهؤالء يرجعون الى البو موسى من زبيد وهم ). جوخه(رئيسهم شبيب آل موسى ونخوتهم : البو موسى-5
 :ويتفرعون الى

 .منهم في الهندية. البسّيس)1(

 .منهم في الهندية. البو نكله)2(

 . الشويهينات)3(
 .منهم في الهندية. البو صوّيح)4(

 .البو علي)5(

)6( .زبيد

 .البو حسين)7(

 .المحتضرين)8(

 .الشويهنات)9(

 :ويتفرعون الى. آل اسماعيل-6

 .البو نصر)1(

 .آل جامل)2(
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 .ذايالبو أم ح)3(

)4( .البو سليمان

 .آل دهّيم)5(

منهم في الهندية . رئيسهم علي آل مشلوخ. البو حمد)1: (والفتلة الصغار, ترجع الفتلة اليهم ي آل دليهم: البو حسون-7
 .رئيسهم ابو جواد آل المشلوخ

 .منهم في الهندية. رئيسهم علي آل شيخ محسن. البو عسكر)2(

 .البو علكم)3(

 .البو علية)4(

 .الحريزات)5(

 .والبو سبتي, والبو مطر, والبو عبدان, ومنهم البو شخير. منهم من عدهم فخذًا مستقًال. البو خريف)6(

 .وعبداالمير آل محمد, وجاسم آل فره, رئيسهم حسن آل سلمان: البو محاسن-8

 .منهم في الهندية. البو حريجة)1(

 .البو شويحة)2(

). أخوة غريبة(نخوتهم . ي المشخاب والفيصلية وفي الشامية وأم الروايارئيسهم محمد آل عبودوف. البو جاسم-9
 :وفروعهم

 .في الهندية. البو سمير)1(

)2( .في الهندية. البو هاطور

)3( .البو اجمد

)4( .الدغيمات

 .آل نصر)5(

)6( .البو شخيرة

 ).لحك(رئيسهم محمد آل سويعي : العوامر-1

رئيسهم خضير آل ). البو حمدان(ومنها . مستقلةوان آانت ترجع الى العوامرومنهم من يعدها . في الهندية. زغيب)1(
رئيسهم جابر ابن ). البو حنيجب(و , رئيسهم تايه آل وآطاب). البو بطيط(و , رئيسهم خسرو). العرب(و , عباس

 .الشيخ حسين
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بين أنهم آانوا في ) لة آما عرفتهمالفت(وفي آتاب . وهؤالء من الغرير. يرأسها ثامر البندر. وتعد مستقلة: الزابية)2(
وبهذا يعدون من ) عامر(ونخوتهم . وأختلطوا بهم. وأزاحهم آل فتلة وحّلوا محلهم أو صاروا تابعين لهم, الهندية

 .بل أآد لي شيخ الغرير أنهم منهم) الغرير(العوامر 

 أيلول 4في ) البو آمر(ن وعلمت عنهم من الشيخ هادي آل عباس م. ذآرت فروعهم) 257ص(وفي المجلد االول 
 .م1935سنة 

 .وهم من العشائر الملحقة. في الهندية. رئيسهم مال طالب: الدغاغلة-2

وحجاج وهذا من الفخذ االصلي , وآل منيع, وزاليج, ومنهم آل جهل. رئيسهم حسن آل زغيرون. من ربيعة: العبودة-3
 ).الصراخبة(

يسكنون الفيصلية المعروفة سابقًا ب . رئيسهم ابن آاشي. ل حميرأصلهم من بني حجيم ومنهم من يقو: المراشدة-4
 ).السوارية(

 .وهؤالء حمير يرجعون آلل بدير: الزرفات-5

وهناك عشائر آثيرة تبعًا لهم أو أنها مجاورة . من عشائر الحويزة. رئيسهم راآب آل بّراك وهم من طيء: بني ساله-6
 .يطول بنا ذآرها

فال ). دوم(يسكنون األآواخ والصرايف وبيوت الطين . فهي اآلن من االرياف.  البداوةهذا والفتلة خرجت من طور
آما أنهم لم تعرف عنهم العتابة والنائل وال القصيد المعروفات عند الدليم لبعد االنفصال ولكنهم . يسكنون بيوت الشعر
 .لم ينسوا أنهم من الدليم

وآذا زالت . وال شك أنها سائرة الى الزوال. روب واآلن أنعدمت تقريبًاوالهوسات عندهم معروفة اال أن الحافز لها الح
 .المنافرات والمفاخرات نوعًا

. ومنه العنبر والنعيمة وهما من خير أنواعه وعليه تجري البيوعات والمعامالت االخرى. وغالب زراعتهم الشلب
 ...وحين يقل الماء يزرعون الزروع الشتوية

همة في أدارة أوضاعهم وفي طرق السياسة العشائرية فيما بينهم وبين العشائر المجاورة يبدون والفتلة من العشائر الم
وبذلك . وأنما يستميلون العشائر اليهم بشتى الطرق وأنواع الدهاء. الدهاء والقدرة فال يتحرآون حرآة غير مقبولة

ولعل في هذا . االعطاء عند مسيس الحاجةوالبذل و. ويملون أرادتهم لما ملكوا من حسن االدارة, ينفذون رغباتهم
 .االجمال ما يغني عن التفصيل

وآان من مشاهير رؤسائها شاوي أبن نصيف من البو شاهر عاش في ). زبيد االصغر(العبيد هذه العشيرة من -4
مستحدثة وال شك أن رئاستها . أوائل القرن الثاني عشر الهجري وتكّون هذا الفخذ لم يحدث قبل القرن الحادي عشر

والمهم أن تكّون هذه العشيرة أقدم بكثير من تاريخ فخذ . ولم نجد من الوقائع ما يسبق هذا التاريخ. من هذا الفرع الجديد
 .الرئاسة

وآان رئيسها الشيخ عاصي بن علي ذآر لي أسماء أجداده بأنه عاصي ابن علي بن سعدون بن مصطفى بن علي بن 
قال لي . والملحوظ هنا أن شاوي هو ابن نصيف. ن حمد بن مشهد بن حازمحمد بن ظاهر بن نصيف ابن شاهر ب

الذي تسّمت به هذه العشيرة مما يفسر لنا )عبيد(المرحوم الشيخ عاصي انه غاب عنه شخص أو شخصان ليتصل ب 
عاصي فخلفه وتوفي المرحوم الشيخ . والحافظة ال تتجاوز غالبًا اآثر من هذا. تاريخ اشتقاقها من العشائر الزبيدية

ورئيسهم اليوم الشيخ محمد صالح بن حسين العلي وهو ابن اخي الشيخ عاصي بن حسين العلي . أوالده حسن وناظم
ولما آان شاوي عاش في الربع االول من القرن . ويتولى ادارة العشيرة اليوم الشيخ مزهر ابن الشيخ محمد صالح
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 : رها فيما يليوهذه العشيرة تعتمد في أصولها على البطون الكثيرة ونذآ

-1- 

 .والمشاهدة, ومنهم البو شاهر. خلفة مشهد وهؤالء يتفرعون من مشهد بن حازم

ومشهد أخو علي . وشاهر هذا ابن حمد ابن مشهد بن حازم). اخوة هكشة(ونخوتهم . هذا فخذ الرؤساء: البو شاهر-1
بأسم الجد أألخير ) المصطفى(يقال لهم واليوم . جد الرؤساء. الحمد الظاهر-1: وهذه فروعهم. جد الفرقة االخرى

 .يسكنون اآلن في الحويجة وآثرة العشيرة فيها. األدنى

 .وهؤالء في الحويجة أيضًا وهم أخوة الحمد الظاهر. رئيسهم مدحي العبد الرزاق. الحمد الظاهر-2
بن يوسف الحربي سنة ومن هؤالء قاتل سليمان الشاوي وهو محمد . وبقاياهم في أنحاء الزاب األدنى. الحربي-3

 ).1(م1794 -ه 1209

 .في الحويجة. رئيسهم صالح الترآي. الهندي-4

 .في الحويجة. رئيسهم آريم المجيد. الفّراس-5

 .رئيسهم احمد الحسن في الحويجة. الفارس-6

وسعدون ومنهم نظيف باشا واالستاذ مراد . وهم أوالد شاوي بن نصيف الشاهر. في بغداد وفي اليوسفية. الشاوي-7
 .ومظهر الشاوي

 .في اليوسفية. المرعي-8

 .اآلن مع عنزة ورئيسهم محمود الرميزان). الرميزان(ويقال لهم . الطّعان-9

 .في الحويجة, رئيسهم ضاري بن هيتاوي. الحمد المحمد-10

 .في الحويجة. الحسين الشاهر-11

 .ولم يتعن لي وجه أتصالهم. البو سعيد-12

. البو حمد-1: ويتفرعون الى فروع عديدة, وصلتهم مع البو شاهر في مشهد المذآور. د مشهدهؤالء أوال: المشاهدة-2
واآلن مالوا الى . وهم رّحالة). جرو حمد(ونخوتهم . يقيمون قرب الموصل في ناحية حمام علي. أوالد حمد المشهد
 .رئيسهم عاآوب اليوسف. الحمد الجاسم)1: (الزراعة وفروعهم

 . رئيسهم حماد.الحمد الجاسم)2(

 .رئيسهم قدوري الهصيص. البو نوفل)3(
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وعبد . وام الشيخ عجيل الياور فطّيم بنت عبد العزيز الفندي. رئيسهم حمد الداود الفندي). البو فضلي(الفضلي )4(
 .العزيز هذا أخو داود

 .البو بدير)5(

 .الكنج)6(
 .الصعب)7(
 :فرعون الىويت. في الحويجة. رئيسهم جاسم العضب. البو بطوش-2

 .العّساف)1(

)2( .الشديد

)3( .الحنيشات

)4( .البو شيبان

 .رئيسهم أحمد الهندي. البو رّيس-3

 ).البو عكلي والعجالي(ومنهم من يقول . رئيسهم داود الخضر. العجالي-4

 .رئيسهم داود العلو. الكوامات-5

 .رئيسهم محمد السعيد. البو حمزة-6

-2- 

 :خلفة علي

رئيسهم فرحان . يسكنون الحويجة في المنسية وما جاورها. ء خلفة علي أخو مشهد المذآورهؤال: البو علي-1 
ومنهم في االعظمية جماعة آبيرة منها أبو تاج السيد فائق بن توفيق بن عبدالباقي ). أخوة علية(الرّوضان ونخوتهم 
 .لروضانرئيسهم فرحان ا. البو هويشل-1: وفروعهم. وبيوت آثيرة, سادن االمام االعظم

 .ويقال أنهم قراغول العبيد. رئيسهم علي الشدة. الحمران-2

 ).الحسيوات(ومنهم الماللحة والنويرات . رئيسهم خلف المراد. البو مسعود-3

 .وهم البو آاظم والبو رّحال والمشهد. رئيسهم خلف الفرحان. البو فضل-4

 .البو حاضر-5

 .الذويبات-6

 .العساجرة-7

 .الحسيوات-8
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 .جلةالمعا-9

 الحّمور -10

-3- 

وهؤالء : البو عّساف-1: ويتفرع أوالده الذين حافظوا على أسمه الى. خلفة حازم مر بنا ذآر حازم بين سلسلة الرؤساء
 .رئيسهم جراد الناصر. الوضيمات)1: (وفروعهم). أخوة علية(ونخوتهم . في الحويجة

 .رئيسهم جمة الرحيل. البو تعين)2(

 . حسين السلمانرئيسهم . البو عمر)3(

)4( .رئيسهم صالح الساير. البو بدوية

 .في الحويجة. رئيسهم مطلك الفارس. البو صالح-2

 .في الحويجة. رئيسهم حمد الملوح. البو حسان-3

 .والقربى ظاهرة فيما بينهم. وخلفة حازم ال تكاد تفرق عن خلفة علي

-4- 

 :وهذه هي. خلفة دويمع وهؤالء يتوزعون الى فرق آثيرة

 .البو هيازع-1

ومنهم في . والنخوة العامة العبد) راعي الرودة هيزعي(وفي عنزة منهم من ينتخون ب ). طريف(هؤالء نخوتهم 
 .وفي أنحاء الضلوعية التابعة الى سامراء, وفي الحويجة, اليوسفية

 :وفروعهم

واآلن هندي . وقد توفي. ن عبد الرحمنرئيسهم ابراهيم ب). البو عّواد(ويقال لهم ). الكبيب(ومنهم : اوالد الشايب)1(
. م1955-3-26يرأسهم خلف بن احمد آردة ومحمد الفرج في الخالص وتوفي في ). البو طلحة(و . بن سلّيم العليوي

رؤساؤهم صالح االحمد ). البو صليبي(و . رئيسهم عبد اهللا العواد). البو غّنام(و . ورئيسهم في سامراء عبد اهللا العّواد
 .مد وشرجي الحسنوصالح الح

واآلن ابنه صيار . توفي. رئيسهم مال نايف). الغوالبة: (ومنهم. يرأسهم محمود المنديل وحمد االحمد. الكبيشات)2(
يرأسهم فرحان العباس وتوفي واآلن ابنه ). البو عيسى(و . والباقون متفرعون عنهم. ومنهم من يعد الغوالبة أصًال

رئيسهم علي ). المناهلة(و . رئيسهم محمد الخليف). البو حنيحن(و .  واآلن ابنه.وتوفي أيضًا. محمد واسود الجميل
يّدعون أنهم من طيء وآذا . رئيسهم عبّيد). المخايلة(و . رئيسهم حايف). الواليدة(و . يرجعون الى الكبيشات. المشّوح

 .العانيون والهيتاويون

واآلن ابن اخيه . رغش بن محمد بن عزبة ابن حمد بن ملحموهؤالء رئيسهم شجاع بن فهد بن ب): علقي: (البو علكة-2
 .وفرقهم في اليوسفية والحويجة ولواء ديالى). صبحة(و ) علوج(ونخوتهم . احمد الشايع
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البو (و , )البو شبيب(و , )العفاريت(و , )البو حسين(و , الرؤساء). العزبة(ومنهم . فرقة الرؤساء. المالحمة)1(
 ).ناجي

 ).المناجلة(و , )البو راشد(و , )البو جامل(و , )السبيعات( ومنهم . رئيسهم صالح االسيود. البو ثاير)2(

, )الشالهمة(و, )الدرعان(و , )البو والدة(ومنهم . وآان عبطان الصالح السبتي, رئيسهم عوّيد النجم. البو محسن)3(
 ).البو حبيب(و

)4( ).الرمالت(و, )الرّفة(و , )البو جادر(ومنهم ). رّفةابن (رئيسهم حمودي الحسن الحمد ويعرف ب . البو رومي

)5( ).البو هور(و , )البو عليوي(و , )البو عباس(ومنهم . رئيسهم عباس المخلف المحيميد. الشعيفات

)6( ).البو حمد(و, )البو فنش(ومنهم . وجاسم المسعود, يرأسهم مسلط بن محكان: البو طرودي

)7( ).المصلح(و , )البو درويش(ومنهم .  الشيحانرئيسهم محمود الماجد: المشاعلة

)8 ).البو نداوي(و, )البو داود(و, )البو آمر(و, )البو نجم(ومنهم . رئيسهم عباس الجرداغ: الشليخات

 .آاآي ابن الحاج عوفي). جرو مّياح(أو, )مّياح(هؤالء يسكنون الحويجة ونخوتهم : البو رياش-3

 . الحاج عوفيرئيسهم آاآي. البو ظاهر)1: (وفروعهم

)2( .رئيسهم منير الخضر. المريخات

)3( .رئيسهم سطوان البشو. البو سليمان

 .رئيسهم نجرس الحرجان. الحمور)4(

)5( .رئيسهم محمود الخليفة. البوجابر

 .رئيسهم محمود العودة. البو عوفي)6(

 .البراغشة)7(

)8( .البو برك

 .البو علي)9(

والى هؤالء ينتسب الشيخ االستاذ عبد الوهاب آل النائب في بغداد وأخوه .  بيتًا25 قليلون ال يتجاوزون: البو جهيمي-4
 .االستاذ الشيخ سعيد رحمهما اهللا تعالى

وآذا علمت من غيره . م1937 آانون الثاني 13علمت الفروع من المرحوم الشيخ عاصي في مجالس متعددة آخرها 
 .م1939 شباط سنة 2علي في وتوفي الشيخ عاصي ال. من رؤساء الفروع االخرى

 .وبو شديد, ومنهم بو سهيل: البو غّنام-1: ومن العبيد في جّبة
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وأنتشرت في ألوية عديدة في لواء آرآوك والوية ديالى وبغداد , تفرعت آثيرًا. وآل ما يقال في هذه العشيرة قليل
ويرجع عهدهم في بغداد . آل الشاوي-1: دادومن اجّل بيوتها في بغ. واالآثر مال الى المدن. والموصل والحلة والدليم

آان . وله المكانة المعلومة في الرئاسة العشائرية. الى أوائل القرن الثاني عشر الهجري وعرف منهم شاوي بن نصيف
ومن رؤسائهم . أي ان الحكومة استخدمت هؤالء الرؤساء واسطة التفاهم بينها وبين العشائر االخرى) باب العرب(

وعبد , واحمد, وسعود, وظهر منهم علماء وأدباء أفاضل مثل سليمان ومحمد, ن شاوي واوالده واحفادهعبد اهللا اب
واالستاذ مراد الشاوي مدير العشائر العام , وعبد المجيد ومنهم معاصرون مثل معالي االستاذ نظيف باشا, الحميد

. وسعدون وعبد اهللا مخلص, ومظهر.  ذآراهفأعاد, عين ما يقصد من منصبه اليوم) باب العرب(وآان أجداده بمنصب 
ولألزري وآل السويدي والعشاري وابن سند والتميمي وآخرين . م1953 تشرين االول سنة 28توفي بال عقب في 

ولعل ما جاء في حوادث ) 1...(ولسليمان بك آما ألحمد بك وابنه عبد الحميد بك شعر آثير. قصائد آثيرة في مدحهم
وموقع العبيد يتعين في العالقات . تاللين من المجلد الخامس فيما بعده ما يوضح الحاالتتاريخ العراق بين اح

وال يخلو األمر من وقائع مشادة أحيانًا ولكنها ال تلبث ان . وعشائر أخرى, والعزة, وبشمر, العشائرية بالكرد من جهة
شائر وازالة الضغائن واحالل الطمأنينة وفي غالب االحوال نرى عزم الحكومة مصروفا الى التأليف بين الع, تزول

 .والهدوء من طريقهما

وآان المرحوم حمد الباسل باشا قد توسط في الصلح بين شمر والعبيد آما تدخل المغفور له جاللة الملك فيصل األول 
ا بعد انتهائها واستمر الى م, شخصيا فحسم النزاع بين العزة والعبيد بعد ان طال أمده من قبل الحرب العالمية االولى

ونرى أآابر العشائر يسعون أن يكون الخالف في دائرة , وفي مثل هذه يحدد النزاع في الغالب. بزمن ليس بالقليل
واذا آانت المشادة لم تنقطع بين هذه . ولالرادة الفاضلة دخل آبير في ذلك. ضيقة ومحدودة ويمنعون من توسعه

 القربى بعامل الزبيدية والقحطانية فال تلبث ان تزول المفاخرات فيرجع العشائر بسبب الجوار فال ينكر االتصال في
فال يعطف على ما يقع . فاالشتباك في القربى مشهود والصيحة واحدة في أآثر األوقات. القوم الى المصافاة وااللفة

 .ا أثروجرت حوادث أمثال هذه وزالت ولم يبق له. أو يتالفى بوقته. فهو سريع الزوال, آبير أهتمام

وآلل الشاوي أثر آبير . وهي آثيرة جدًا. ويطول بنا تعداد الوقائع في المشادة ويهمنا ان نلتمس حوادث السلم وااللفة
 .في حسم مثل هذه الخصومات

, وآان من العلماء المعروفين في القضاء وفي التدريس. االستاذ عبدالوهاب النائب مؤسس هذا البيت. آل النائب-2
 . أفاضل مثل السادة حسين فوزي وحسن فهمي وعالء الدينوالوعظ وأنجب

وآان مدرسًا . وله مؤلفات. آان الشيخ سعيد من العلماء األفاضل وينتسب الى الطريقة النقشبندية. آل الشيخ سعيد-3
 .وسنذآره في التأريخ العلمي. وفي التكية الخالدية, وفي سامراء, في مدرسة االمام االعظم

وّلي قضاء بغداد ورئاسة . ومنهم المرحوم األستاذ عبد الحميد الشيخ علي). علقي( من البو علكة .آل الشيخ علي-4
م ومنهم معالي األستاذ علي محمود الشيخ علي 1939 مايس سنة 12وتوفي في . محكمة البداءة في ألوية عديدة

 :ويلحق بعشائر العبيد. وآثيرون

واعتقد ان هذا هو الصواب ويقال لهم الحمران آما ان . م من العبيدومنهم من يعده). عشوة(نخوتهم . القراغول-1
 .قراغول العزة منهم

 .ألنها معروفة ومستقلة بذاتها. وأما العشائر التي تساآنهم فكثيرة وسيأتي الكالم على آل واحدة في محلها

) راء في أخبار الوزراءحديقة الزو(وصاحب , )قويم الفرج بعد الشدة(وأول من ذآر عشائر العبيد صاحب . هذا
منهم آل عبيد وهم : "وهذا االخير قال). الدرر المفاخر(وفي آتاب ). 5ج(أوردت ذلك في تأريخ العراق بين احتاللين 

مسكنهم بين بغداد والموصل . وآل بو هيازع, وآل بو علقي, وآل بو حمد, آل بو شاهر: ينقسمون الى أربع فرق منهم
 .اه وتوالى ذآرهم في تاريخ العراق بين احتاللين." ا الرمي بالبنادقولم يتعاطو, وهم الفا فارس
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, ولهم الشجاعة المسلمة لدى القبائل... العبيد من حمير" : وجاء في عنوان المجد في تاريخ بغداد والبصرة ونجد
, وآل هيازع,  عكلةوآل, والسعيد, وآل حمد, والحربي, وقبائلهم آثيرة منها آل علي, واالقدام المعروف عند العشائر

مقدار خمسمائة ) آل شاهر(ومشايخهم الحمائل . والكبيشات وغير ذلك من القبائل الكثيرة, وآل طلحة, وآل رياش
 .اه..." وهم من أشراف العرب... وآل شاهر ليوث الحروب. وال ترى لعشيرة من العشلئر حمائل بهذا العدد. فارس

. ولست من الكرام بني العبيد وال صلة لهؤالء بهم: ار اليهم االعشى بقولهوعّدهم الحيدري من بني العبيد الذين أش
قال انهم سلك من تبع وهم بنو عبيد بن . فأوقعته التسمية ومشارآة لفظها بهذا الغلط. وانما هم من العشائر الزبيدية
واال . متأخرة آتفرعاتهاوتسميتها . فالعشيرة لم تحفظ بأسم قديم. وهذا واضح الخطأ... عدي ابن جناب بن قضاعة

 .وال تزال محافظة على مكانتها. فهم من عشائر العراق المهمة. فالنصوص آثيرة على بيان مكانة العبيد

 .والعتابة وهي أقل, والقصيد والرآباني, وللعبيد من الشعر العامي النايل وهم أشهر فيه من الجبور

 
 .يدية وسنتعرض لهوعرف العبيد ال يختلف عن سائر العشائر الزب. هذا

 : العزة قال الشاعر البدوي-5

 بني عمرو جمالسـيل دّفـار    ولو دفعناهم شوي يعيون
 يستاهلون مكّند البن ببـهـار يعجفون وحيل عليها النشامى  

وعشائر العزة من زبيد األصغر وهي واسعة النطاق معروفة في لواء . وبنو عمرو العزة وعشائر أخرى من آل سبيع
وآخرون في ألوية الموصل آرآوك والحلة والدليم والكوت , وقسم آبير منها في لواء بغداد, لى في غالب مواطنهديا

وان التشتت أصابهم الحداث جسام من أهمها الحروب المستمرة بين العراق وايران لوجودهم في الحدود ... والعمارة
 .وآذا القحط وما شابه ذلك. أو بقربها

, ذوو المجد والعزة, )العزة(سكان جانب دجلة الشرقي بين بغداد وآرآوك : "به عشائر العربقال البسام في آتا
واألخذ الوبيل لمن , وغمام المعصرات, والقول فيهم انهم امام المكرمات. والشوق للمكرمات وال شوق آثّير عزة

وفال , وقرة عين الخائف, هموزاد المتحمل من عند, ومآل المؤمل رفدهم, والرآن المنيع لمن واالهم, ناواهم
 .اه ." لم يعرفوا الرمي, فرسانهم خمسمائة, المستنطف والعائف

 
 : ومن أشعارهم التي يفخرون بها قولهم. وأراد الرمي بالبنادق

 ياهيه يهل الـرمـك    حّس المحورب صاح
 وآروم حمير عـدوا   على الماطلي برماح

أي ) صاح. (يدعو الى سوح القتال بأشعاره ونخواته وتشجيعه) حوربالم(يريد يا أهل الخيل الرمك أسمع صوت 
المسّماة بهذا ) أهل البنادق(وعند ذلك لبى دعوته قروم حمير ورجالها الشجعان وعدوا أي هجموا على الماطلي . نادي

 .يفخر بشجاعتهم. وآان هجومهم برماح فلم يبالوا). مارتيني(االسم وأصل هذا اللفظ 

وان التاريخ في . أو لحقها من تطّور, وأّنما يهّمنا تاريخ عشائر العزة وما أصابها من تحّول. قف عند هذاوال يكفي أن ن
وان العشائر ليس لنا مرجع في اّطراد التدوين عن وقائعها اال عندما تدعو , حوادث عديدة صّرح بتصريحات وافرة

 .عالقة بدولة
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: قال) الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير(رد قي ومن النصوص التاريخية التي عثرنا عليها ما و
آانوا يسكنون في عشرين , بين الحجاز واليمن وباء عظيم) السراة( وقع في بني عّزة بأرض -ه597سنة -وفيها "

اعته وآان االنسان اذا قرب من تلك القرى يموت من س, فلم يبق منهم أحد, ووقع الوباء في ثماني عشرة قرية, قرية
وال أحّس أهلها بشيء مما آان أولئك , فلم يمت فيهما أحد, وأما القريتان االخريان. وبقيت ابلهم وأغنامهم ال مانع لها

 .اه." فيه

ثم . ومواطنهم بين الحجاز واليمن. والقريتان يصح أن تتكاثر وان تزيد نفوسهما للمدة الطويلة التي ذآرها هذا المؤرخ
 .وغلط الناسخ أو الطابع فيه ظاهر). عنزة(وفي ابن آثير في تاريخه ورد لفظ . ةانتشروا في أنحاء عديد

جاء فيه ذآر جبال . من تأليف عّرام بن االصبغ السلمي) اسماء جبال تهامة وسكانها(وأقدم من هذا ما ورد في آتاب 
 ).شوان(واحدهما ) شوانان(وجبالن يقال لهما , ومعدن البرام, وفرقد, السراة ويسوم

ولكن المصحح ال يعرف . وال محل لذآر عنزة هنا. اه). ورد غلطا لعنزة(ولخوالن ولعزة ... وهذه الجبال آلها لغامد
وهكذا وردت في طبقات أبن سعد فأن عبد اهللا ابن افرم الخزاعي آان مع ابيه بالقاع ... فتوهم انها المراد) عنزة(سوى 

فصليت معهم فكأني انظر الى ) ص(فشاهدتهم فأذا فيهم رسول اهللا . قمن عزة قال مّر بنا رآب فأناخوا ناحية الطري
 .عفرتي ابطي الرسول صلى اهللا عليه وسلم اذا سجد

في أول عهد العرب المسلمين ) فتح العراق(وأذا رجعنا الى أصل تاريخها وجب ان نتحرى عشائر زبيد في حوادث 
ومذحج من أعظم , ة التي آانت تتوّلى رئاسة العشائر الزبيديةالعشيرة المعروف) بجيلة(فهذه . بين العشائر الفاتحة

عمرو بن (أشتهر من رجالها وفرسانها ). قبائل زبيد االصغر(ومن القبائل الزبيدية ). زبيد(ومن بينها . مجموعاتها
و وما هو مشهور وأن العزة من عشائرها ورئيسها عمر, وفي قصصه التاريخية في الحروب). معدي آرب الزبيدي

 .وردت في مختلف النصوص. بن معدي آرب

وهم العّزة بين , )زبيد األصغر(ومن يمّت الى , )زبيدًا(ذآر صاحب عنوان المجد في تاريخ بغداد والبصرة ونجد 
وهم أوالد عمرو بن معدي آرب .  عشيرة العزة-أجّل عشائر العراق-ومن أجّلها : "قال. القبائل الزبيدية الحميرية

فبّين ) عشيرة زبيد(ثم أعاد ذآرها عند الكالم على . اه." وهم عّدة قبائل مشهورين آّلهم من حمير. بيالزبيدي الصحا
آما جاءت ) زبيد االصغر(فعلم أن العزة من . وزاد أن هذه العشيرة في نواحي بغداد. أنها من زبيد األصغر
وفي تاريخ العراق بين احتاللين جاءوا . أخرى) حمير(و , تارة) زبيد(ويرد ذآرهم أحيانًا بأسم . التصريحات األخرى

 .بأسم زبيد

والكردوس لغة ). آراديس حمير(وعند أستصراخ أفراد العشيرة يقولون , )حمير(و , )العمرو(وال تزال نخوتهم 
رية وبينها ألفاظ حمي. بين عشائر زبيد) انطى(ومثل هذا ما شاع من لفظ . حميرية وهذا اللفظ وارد في المعاجم اللغوية

 .وجاءت التصريحات بأنهم من حمير آالعبيد والدليم والجبور وزبيد. عديدة أخرى

وفي منتصف المائة الحادية عشرة جاءت فرامين السالطين وأوامر . والحوادث التاريخية تابعة لما يقع فتستدعي الذآر
 .ناطقة بأسماء وؤسائهم المشهورين آنئذ) البيورلديات(الوالة 

 :ومن ذلك

. ذآر فيه شيخ العزة درويشًا من شيوخ جماعة عرار) م1639(ه 1408رمان المؤرخ في أوائل ذي الحجة سنة الف)1(
.  منه صدر فرمان آخرذآر فيه درويشًا وأنه شيخ آل عزة14وفي . أعطى من االسحاقي تيمارًا وتقع في لواء تكريت

 .وآتب االثنان في صحراء جيق

فوجهت اليهما المزرعة الواقعة في لواء تكريت ) برصم(يمان ابني بورسون فرمان ثالث بأسم درويش محمد وسل)2(
وفي . ه1409وتاريخه في صفر سنة . وناحيته ليتصرفا بها بوجه التيمار لوفاة أبيهما وهذه المزرعة لجماعة العزة
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فرمان في مشيخة الشيخ درويش بن سبيع وآان شيخًا في لواء تكريت في جماعات آل عزة وجماعة شاهين البو )3(
والبو , )ورد طراد(وجماعة البو طراز , والبو ويسي, جنابيومحمد العمر ال, والعميشات من الجحيش, جواري
, وبّين أن والده توفي. وجماعة حسن المالحة, وجماعة البو فراج, وجماعة عمر الخير الجنابي البو مهلهل, سمري

ان وأنه أرشد أوالد ابيه المتوفى وقادر على القيام بخدمة المشيخة فأعطى له هذا الفرم, فأصبحت المشيخة شاغرة
ليتصرف آتصرف والده مجددًا بالعشائر والقبائل وأن يكون شيخًا في الجماعات المذآورة آما آان والده وان ال 

 .ه1053في أواسط جمادى االولى سنة . وهذا الفرمان السلطاني من دار السلطنة العلية. يصدر منه تقصير
في ) قرية المنصورية) (ادينه آولي(ية الواقع في ه يتضمن ان نهر اليعقوب1103 ذي القعدة سنة 8بيورلدي مؤرخ )4(

صحراء ناحية الخالص أعطى الى الحاج مرتضى والشيخ طوي ليحفر ويعمر بالوجه المبين في األمر وان يعطي 
والملحوظ أنه آانت أعطيت تذآرة ديوان لبايزيد من بيكات , ميريه الى ضابط الخالص مع اعفائهما من التكاليف

ه ثم رفعت يدهما عن النهر واعطي 1111 جمادى االولى سنة 16بن موسى من بيكات عانه في الكروية ولعباس 
ان شاطيء الدوجمة التابع لشواطي ناحية بط )5. (ه1112 جمادى االولى سنة 29للشيخ بايزيد شيخ العزة في 

يؤدي المقرر فأعطيت وان ضبطه عسير فأعطي الى بايزيد على أن . ال يحصل منه شيء ان لم يكن طغيان) العظيم(
ثم توفي الشيخ بايزيد فوجه هذا النهر الى ابنه عّرار بأمر من . ه1109 ذي الحجة سنة 26اليه تذآرة الديوان بذلك في 

 12ثم ان عرارًا توفي فوجه الى الشيخ حسن بتذآرة ديوان في . ه1140الوالي احمد باشا في غرة جمادى اآلخرة سنة 
ثم رفعت . ه1145 ربيع االول سنة 3سن من النهر ووجه الى سمّيه حسن بن بايزيد في ثم رفع ح. ه1141شوال سنة 

 .ه1147 ربيع الثاني سنة 27يد حسن هذا ووجه النهر الى فارس شيخ العزة بأمر الوزير احمد باشا في 

سبب فرار وأعطي تذآرة ديوان ب) ورد الشطوي(ثم وجه هذا النهر بأمر الوزير اسماعيل باشا الى حسن الطوي 
ه هذا ملخص ما ورد في الفرامين واألوامر فأيدت هذه الوثائق ما جاء في 1148فارس بتاريخ غرة المحرم سنة 

وهكذا معالي االستاذ فؤاد حمزة . لالستاذ السيد محمود شكري اآللوسي رحمه اهللا) نجد(وفي . عشائر العرب للبسام
ومعالي االستاذ حافظ وهبة في , رة بين عشائر سبيع في نجدوأوضح أن العزة عشي) قلب جزيرة العرب(في آتابه 

رحلة المنشي (وفي ) رحلة المستر رج(وفي , )سياحتنامهء حدود(وجاء ذآر العزة في ). جزيرة العرب(آتابه 
وفي العراق أنتشروا في . معروفة وهي مجاورة لشرقي األردن) عشيرة العزة(وفي أنحاء القدس الشريف ). البغدادي

ووقائع آبيرة فرقت قسمًا عن آخر آما ان , وهذا يحتاج الى عصور عديدة. ئه المختلفة مما يعين تاريخ تحولهاأنحا
ذو عالقة بأنتشارها وبتاريخها وأيصالها بالعشائر ) تاريخ العشائر الزبيدية(تشعب الفرق وتوزعها دليل آخر بل ان 

 أنعدمت جميع النصوص التاريخية لعلمنا تاريخ هذه العشائر وهو تاريخ ناطق ال يقبل األرتياب حتى أنه لو. االخرى
 .ومثلها العشائر الكبيرة األخرى. وفي أنحاء العراق المختلفة, من طريق توزعها في األقطار

) عزي(والحال أن بني عّز عشيرة من عبادة والنسبة اليها . ثم انه التبس على آثيرين التفريق بين العزة وبين بني عّز
 ).مختصر تاريخ ابن الساعي (ذآرت في

وهو . مخفف أعزة)العّزة(وأما في غير العراق فينطق . هكذا ينطق بها في العراق). عزاوي(والنسبة الى العزة 
وآان أعتراض آثيرون على هذه النسبة وأن األستاذ األب أنستاس ماري الكرملي قد وجه هذه النسبة . الصواب

والعامة تعامل الهاء االخيرة . نسبة عامية الى العشرة: "قال في مادة عشراوي) العربيةالنقود (توجيهًا لغويًا في آتابه 
وعّزاوي في النسبة الى البصرة والحلة والعزة آما يقول , فيقولون في العراق بصراوي وحالوي. معاملة األلف

 .اه..." الفصحاء حبالوي ودنياوي في النسبة الى حبلى ودنيا

رّتبه على ) فهرس القبائل(بعنوان ) المقتطف(لقبائل في آتاب له أراد أن يجعله ملحقًا لمجلة ثم ذآر االستاذ بعض ا
فلم يدخلهم في فهرسه , فقال أن العّزة حديثو عهد في تكّونهم, ولما لم أر فيه للعّزة أثرًا أعترضت عليه. حروف الهجاء

) الجامع المختصر(فقلت له انك نشرت .  أو ثلثمائةولم يمض عليهم نحو مائتي سنة. فلم يكونوا من العشائر القديمة
 .فلما رآه أذعن. وفيه ذآر العّزة ألمد أآثر مما قدرت. ألبن الساعي
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ويزرعون , أن العزة يسكنون القرى والخيام) آليكان هوار(وجاء في آتاب عشائر العرب الذي نقله الى االفرنسية 
وان شيخهم ملحم يخضع . بيت) 500(ويبلغون . س عشرة عشيرةويتألفون من خم. األراضي ما بين آرآوك وبغداد

 .لحاآم بغداد دون أن يتقاضى منه مخصصات

 البو أجود-1

) أجود(وال نستطيع أن نصل في تعداد أجدادها الى رأس هذه العشيرة . وفيها بيت الرئاسة. من عشائر العزة المهمة
وقد أختبرت الكثيرين ممن . ن تعّد ما تكاثر من أسماء األجدادفالحافظة ليس في وسعها أ, وبعد الصلة, لتقادم العهد

 .فلم أعتمده لما رأيت من أختالف في المحفوظ, يّدعي حفظ أجداده

واألولى خاصة بالبو . واألخيرتان عاّمتان في الكل)... آل عمرو(و , )حمير(و ). اخوة هكشة(ونخوة هذه العشيرة 
 .أجود

 :ويتفرعون الى

والرئيس الشيخ حبيب خيزران بن . والرئاسة اليوم في هذا الفرع. حاج فارس هذا ابن عرار بن بايزيدال: البو فارس-1
 .عبد اهللا بن محمد ابن مروح ابن الحاج فارس ومن ثم عرف االتصال

 :وأفخاذهم

واآلن . م وآان رئيسًا1912وتوفي في نحو سنة . ومنهم الشيخ خيزران الرئيس العام لعشائر العزة. البو مرّوح)1(
 .ابنه الشيخ حبيب ومنهم البو رشيد والبو عبد اهللا الحمد وغيرهم

ثم المرحوم الشيخ الحاج عبد اللطيف رئيسًا عامًا للعزة , آان منهم الشيخ غضبان الخلف رئيسًا. البو غصيبة)2(
غصيبة ابن الحاج ه فخلفه في الرئاسة ابنه الشيخ علي ابن الحاج عبد اللطيف بن خلف بن 1324وتوفي نحو سنة 

وهما اآلن محاميان وهذا الفرعان . أصل الفخذ ومنهم االستاذان شاآر وحسن أوالد محمود الخلف الغصيبة. فارس
وهي تابعة للمواهب . وآانت ال تخرج عن البو أجود. البو غصيبة والبو مرّوح تواليا على الرئاسة وأستقرت فيهما

وآان عضوًا في .  وفي الشيخ حبيب الخيزران لما أجتمع فيه من أوصاف,والمصلحة واآلن الرئاسة في البو مرّوح
 .المجلس التأسيسي ونائبًا مرات عديدة

ومنهم اليوم عيسى وأخوته أوالد دانوك ابن عبد اهللا بن ابراهيم عبد المولى بن محمود ابن الحاج . البو محمود)3(
 .يسكنون في الشوهاني. أصل الفخذ, فارس

 .في عبر الكوام. منهم ابراهيم وحمد أوالد ابراهيم بن صالح ابن درويش بن خالد ابن الحاج فارسو. البو خالد)4(

)5( .ومنهم ضاري بن نكة بن محمد بن بندر ابن حسن ابن الحاج فارس. البو حسن الفارس

البو )1: (ومنهم). ودالبو أج(وبايزيد جد الحاج فارس المذآور فأنه ابن عرار بن بايزيد فرع من فروع : البو بايزيد-2
وآان ملحم هذا . وهؤالء أنقرضوا تقريبًا وهم أوالد ملحم بن عرار البايزيد ومنهم اليوم احمد بن حسن الملحم. ملحم

 .في آتابه) آليمان هوار(وذآره . رئيسًا على العّزة

د بن ثامر بن محمد بن جادر ومنهم مؤلف هذا الكتاب عباس بن محم. وهذا ابن بايزيد ومنهم البو ثامر. البو جادر)2(
 ).أخو ثامر(والبو آرم . بن بايزيد وأبناء عمه الحاج أشكح الثامر

ولم يبق منهم اال , ومنه تكّونت أفخاذ بأسماء أبنائه مالوا الى بغداد. المذآور) بايزيد(طوي هذا ابن : البو طوي-3
 .وتوّلى رئاسة العّزة.  في الفرمان)حسن الطوي(وهؤالء ذآر جّدهم . البو حسن الطوي)1: (وهم. القليل
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منهم في بغداد وفي ديار العزة ومنهم والدتي آريمة بنت لطيف بن سعدون بن محمد بن . البو أسيود الطوي)2(
 .درويش بن اسيود الطوي

. وهذا سبع هو جد بايزيد فأن بايزيد ابن طوي بن درويش ابن درويش اآلخر ابن محمد بن علي بن سبيع: البو سبيع-4
منهم بيت تمن وعبد الكسارة واقاربه ومنهم بازول واقاربه وآخرون سكنوا القرى ويقال لهم سبيعات وبيت ثابت في 

 .المسيب منهم

وجاء ذآر درويش الدرويش في الفرمان وانه من أل عرار فهم من اقدم فروع . وعرار هذا جّد أعلى: البو عرار-5
 :ويتفرعون الى. البو أجود

ومحمد العلي السبع ويتفرعون الى البو حنظل والبو طوآان والبو عوسج , ومنهم حسين العلي السبعالبو ملوح )1(
 .ومنهم البو دزمان. م وآان عارفة وآان رئيسهم1947ومنهم لفتة الهيالن توفي سنة . والبو هيالن

 .م1954رئيسهم حديري بن شهاب وقد توفي سنة . البو سالم)2(

)3( . محمد الحسين الكرآاعرئيسهم. نفس البو عرار

 : منهم. وهم اآلن في قلة. فأن عرار بن صالل. صالل هذا أبو عرار: البو صّالل-6

 .ومنهم حسين العلي العفريت. البو عفريت)1(

)2( .ومنهم احمد بن مخلف الدفار. البو دفار

 .البو بشير)3(

)4( .البو صّمور

وهؤالء منهم في دّلي .  وبعضهم يعّد البو عرار آخر الكل.وهذا هو أبو صالل ومنهم من يقول جّده: البو غجر-7
 . ورئيسهم محمد الغزال. وفي مواطن عديدة من الخالص, وفي جديدة األغوات, )ناحية المنصورية. (عباس

 .صاروا من أهل القرى

اد وتولى قسم منهم وغالب البو عواد مال الى بغد. وهو االآبر. من اخوة أجود. من عشائر العزة الكبيرة: البو عواد-2
وهذه . وال تزال أفخاذهم موزعة في العشيرة وفي بغداد وفي محالت عديدة منها. مناصب آبيرة في الجيش واالدارة

 : وفروعهم. رئيسهم خلف البراك. البو حمد-1: فرقهم

 .ومن هؤالء في لواء الكوت. الرؤساء. الصوالبة)1(

)2( .الشبالغة

)3( .البو علي الراشد

 .منهم المرحوم أمير اللواء يوسف باشا. جديالبو )4(

 .البو منجل)5(

 373



 .البو صعب)6(

)7( .رئيسهم صالح الجايد. الهساترة

 .ومنهم ابراهيم باشا الحاج خلف. رئيسهم عوادالحمد. البو أسد-2

 .التنيجات)1(
 .البو حمود)2(

)3( .البو دالي

 : وفروعهم. البو داغر-3

)1( .البو عيسى الساير

 .لىالبو مو)2(

)3( .ومنهم المرحومان صبري باشا واخوه احمد الشويش. البو عبد اهللا الحمد

)4( .منهم المرحوم زآي باشا. البو شداد

 . ومنهم المرحوم أحمد جودت باشا وابنه المرحوم الدآتور محمد فاضل. رئيسهم خلف الفليفل. البو غادر-4

 .البو سليم)1: (فروعهم

)2( .البو شدة

)3( .البو درغام

 .في الدرعية من ناحية سلمان الفارسي) العمرو(تخوتهم ). الحضاريون(وهؤالء يقال لهم 

ومنهم . وقسم في العظيم, وقليل منهم في قرية زهرة. منهم علوان بن حمد الحبيتر. يسكنون مع البو فراج. البو جابر-5
 ).البو باز(من يعدهم من 

 .وفي أراضي العظيم ورئيسهم يعقوب الحسين.  بن خلف اليوسفيسكنون مع البو فراج ورئيسهم حميد. البو باز-6
 .ومنهم حميد بن خلف اليوسف. الخليفات)1(

)2( .الحسين الفياض) يعقوب(رئيسهم يعكوب . البو عثمان

والدآتور جالل العزاوي والمرحوم , منهم االستاذ المقدم المتقاعد صالح بن حسن ابن محمد الربيع. البو ربيع)3(
 .جميل

)4( .البو هرموش في الضلوعية

)5( .البو حنوش في الضلوعية

 374



)6( .رئيسهم عليوي المبرد. البو مسّرة

 .الكواشتة)7(
 .آانوا رؤساء البو عواد. البو سعدون)8(

 البو بكر-3

نه رئيسها محمود الدّلو وقد توفي واآلن اب. وعواد اآبر الكل, وبكر أآبر من أجود. من عشائر العزة الكبيرة اخوة أجود
وقد مّر بنا ان عوادًا هو ). بكر السعيد(وهم أوالد ). صبيان العمور(ونخوتهم العامة ). أوالد الخاتون(ونخوتها . علي

وهذه الصلة تعين القربى بين ). البو بكر(وهذا األخير جد ). بكرًا(و , )عجيًال(وان أخاه أعقب , ابن حسن المحمد
. فلم نعول على المحفوظ الضطرابه, ع عديدة ويتصلون ببكر يقينًاوالبو بكر يتفرعون الى فرو. عشائر العزة

 .فالحافظة تؤيد الصلة والقربى فقط

 :وهذه أشهر فروعهم

وبرصم . وجاء ذآر هؤالء في الفرمان السلطاني المذآور سابقًا. والرؤساء منهم. رئيسهم دهلوز الحمزة. البو برهم-1
 :ومن أفخاذهم. بن محمد) برسم(

 .رالبو نم)1(

ومنهم قسم من البو جيلي وهم البو عمرو . ومنهم غصوب بن داود اليوسف وحافظ بن محمود اليوسف. البو عتيج)2(
 .البو سراب

ومنهم عبد السالم بن رستم بن نجم بن محمد بن وردي بن حمد . واآلن ابنه علي. رئيسهم محمود الدّلو. البو خليل-2
 :ومن فخاذهم. مدبن مح) برسم(بن خليل بن رستم اخو برصم 

 .البو صليبي)1(

 .البو سرحة)2(

 .البو ملحم)3(

 .وقسم منهم يرجع الى البو خليل. ومنهم البو جيلي. البو حمد)4(

 :وهذه أفخاذهم. ورئيسهم في العزة ياسين بن ثويني. توفي واآلن ابنه مالك. رئيسهم حسن بن جار اهللا. البو دّلي-3

 .الكالصنة)1(

)2( .البو آطبة

 .لبو شيخ علي بن أجودا)3(

)4( .نفس البو دّلي

)5( .البو حسين العلي
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)6( .البو حسن العلي

)7( .البو آريش

)8( .البو سراج

) البو محمد(ومنهم . وهم أوالد محمد السعيد. ويعدون في عدادهم. هؤالء من أوالد محمد أخو بكر. البو محمد-4
 .وهو نخوة الجميع من البو محمد) واحد (ونخوتهم. رؤساء عشائر العمارة المعروفين بهذا االسم

 :ومن فروعهم

. وفي أراضي الخرجة فوق تكريت, وفي أراضي سمرة, رئيسهم احمد المرشد في أراضي االنجانة. البو شداد)1(
 .خلفة فيصل من رؤساء البو محمد في العمارة وانهم من البو شداد) الشدة(ومنهم 

. رئيسهم مرشد العطية وتوفي واعقب احمد وتوفي وله ابن اسمه شهاب. قوقفي أنحاء دا). بو مهاوش: (ومن أفخاذهم
 .رئيسهم مال عبد الدرويش. في داقوق). البو فرج(و . رئيسهم عوّيد المطر. والبو مجداد في الخرجة

 ).البو يوسف(و , )البو سرحان(و , )االجيودات(و , )البو آطل(ومنهم : البو فهد)2(

وهو مهاوش بن جاسم بن . ئيسهم مهاوش الجاسم رئيس الكل في الرضوانية في ابي عامودر. البو جاسم المحمد)3(
العابد : ومنهم. محيميد بن طارش ابن فياض بن وادي بن عابد بن ادريس بن علي بن جاسم بن محمد بن سعيد

. صالح بن شاووشمنهم , والسويف. رئيسهم سهيل بن عبد. الرؤساء والحمّيد ومنهم الحمد والزويني والبو حاجي
 .ومعهم الصليهم من البو بكر. ومنهم الربّيع والكعّيد والخميس والبعير والخلف

). البو عز الدين(رئيسهم عبد اهللا الصبحي ومخلف النوفان ومنهم . سّموا بأسم جدهم خواجة السعيد. البو خواجة)4(
رئيسهم فيزي ). البو حسين البكر(و . هيم الخلفرئيسهم عطية الصالح الياسين وابرا). البو حمد الجادر(و , الرؤساء

 .بن حسين الهايس

. رئيسهم أحمد العلي الشلغيم). البو ذياب(ومنهم . في قلعة القصاب وفي الويسي والوشاع في الخالص. البو موسى)5(
رئيسهم ) زليالبو غ(و . رئيسهم صالح بن زوين) البو عليوي(و . رئيسهم لطيف الجاسم الماشي). البو نصر اهللا(و 

رئيسهم علي بن ) البو سراب(و . رئيسهم لطيف الماشي بالوشاع) البو مفرج(و . نجم العبد اهللا في زاغنية والمشيرية
 .في أراضي ابي عامود ومنهم في صنباب وهم من البو بكر. ثبات

 .رئيسهم ابن ياسين. البو شاهين-5

 .من البو بكر. رئيسهم مظلوم الداود. البو حامد-6

 .البو مهنا)1(

 .البو سلومي)2(

)3( .البو طاموس

وصكب المحيسن وحمزة , ومن البو حامد في التاجية والجوب من المجرية والقص من لواء الحلة آاظم الحويلي
 .الحويلي

 .مشاري الحسين. البو حسين)1(
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 .عزيز االبراهيم الحمد. البو حسن)2(

 .رآوكومنهم في آ. رئيسهم حسن بن بيات. البو محمود-7

)1( .في االنجانة تابع آرآوك. الرؤساء. البو زوبع

 .في آرآوك. رئيسهم سليمان الخليل. البو مطر)2(

رئيسهم حسين ابن غرآان ومنهم في مهروذ رئيسهم خليل بن ابراهيم . منهم في النيل التابع للواء الحلة. البو حردان-8
 .ومنهم في لواء الدليم. العمران

 .منهم في النيل وفي أراضي العمية من المحاويل. وسلطان الحردان. م عزيز المعروف الشكحرئيسه. البو حسان)1(
 .رئيسهم آسوب الطعمة وحسين العرآان منهم في النيل وفي العمية. البو جابر)2(

)3( .رئيسهم سلطان الحردان العبد اهللا في النيل وفي أراضي العمية وفي أراضي العّبارة. البو جوعان

 .في النيل. عبد اهللالبو )4(

 .في العظيم. رئيسهم غضيب بن حسين. االجيودات-9

 .رئيسهم محمد بن بيات. الصهيبات-10

 .رئيسهم جاسم بن محيميد. البو عامر-11

 .رئيسهم عبد بن حبيني. الشغيبات-12

 .رئيسهم آاظم بن اسماعيل. العرابضة-13

 .في ناحية الدور. رئيسهم من البو خليل. البو سالم-14

 .رئيسهم جدوع بن آاظم. البو شحاذة-15

 .وبينهم قسم من البو محمد. وهؤالء يقتنون الجاموس. رئيسهم آرآوز. البو فرج-16

 .من البو بكر وهؤالء يقتنون الجاموس. رئيسهم عبد بن حسين. البو نعمة-17

. وقسم من البو خليل, لبو برصميرأسهم علوان الدرب وابنه جاسم العلوان قسم من ا. في أنحاء بلد. البو جيلي-18
ويقع في غربيهم . يسكنون الخويخة مجاورة أراضي عقاب والخرجة مجاورة االراضي المذآورة وتقع في غربيها

 .من المجمع) الحباب(

 :وأفخاذهم

 .يرجعون الى البو خليل. الرؤساء. البو علي)1(

)2( .ليلويرجعون الى البو خ. رئيسهم عبد العلي الجاسم. البو عمرو

 377



)3( .يرجعون الى البو برصم. ومنهم في الخالص في الكبية. رئيسهم علي المحمود. البو حمدون

يسكنون مع الشيخ حبيب يرجعون الى البو برصم ولقربهم من الدجيل وسكناهم . عبيد العلي الثبات. البو سراب)4(
 .واصلها دجيلي) البو جيلي(وخفف الى . فيه

 .بن مزعل من البو بكررئيسهم حسين . البو عجيل-19

)1( .الغديرات

)2( .المجاحيل

 .رئيسهم نعمة الخلف. البو حذيفة-20

 .رئيسهم محمود بن مخلف. الجالغمة-21

 .وهم نحو مائتي بيت. منهم في جانب الكرخ بغداد في شارع الشيخ معروف. رئيسهم محمود بن نايل. الجيايلة-22
 .ومنهم من يعدهم تبع العزة. ة زهرةرئيسهم سعيد بن سارة في قري. البجاريون-23

واآلن في صدر . في أراضي ابي عامود في اليوسفية. رئيسهم حسن بن علي واآلن ابنه محمد. البو فياض-24
 .المحمودية

ومنهم في شمال االعظمية وآسرة . ويقال انهم تبع. في شمال الكاظمية. رئيسهم صالح الفريجي. الفريجات-25
 .اك آان بستان داود باشا وقصرهوهن. الفريجات معروفة

 . قرب مندلي. فرع مستقل. الحريث-26

ويقال ان . رئيسهم لفتة ابن عبد علي الداموك وهم نحو ثلثمائة بيت. يسكنون مع ربيعة في لواء الكوت. المالطشة-27
ومنهم بيت داموك . كروهم من البو ب. فكانت تسميتهم بالمالطشة. سبب تسميتهم أنهم لطشوا في االرض التي حّلوا بها

بيت (من عشيرة البو بكر ويساآنهم ) البو دّلي(وبيت آّناص ويرجعون الى , وبيت حمزة, وبيت آّنوش, الرؤساء
 .نزحوا الى لواء الكوت أيام الشيخ حسين العبجل. من البو عواد) جاسم

 .الشويالت-28

 .في أنحاء تكريت. البو عجيل-29

. ومنهم من يعد بكر بن سعيد بن أسود بن طراد بن خلف بن عزيز.  أنتشارًا وتوزعًاونرى عشيرة البو بكر أآثر. هذا
وال شك ان اآلفخاذ صاروا يعدون . وهنا اختالف في المسموع في التقديم والتأخير مما يدل على اضطراب الحافظة

 .وترآوا ما بينهم آما يتبين ألول وهلة, أجدادًا

ونخوتهم . توفي واآلن رئيسهم شنيف ابن الحاج محمد. رئيسهم طعمة الخلف. ةمن عشائر العزة المهم: البو طراز-4
 ).آل عمرو(

 :وفرقهم

 .رئيسهم شنيف. البو عبيثة-1

)1( .الرؤساء. البو درويش

 378



)2( .البو زامل

)3( .البو عوّين

 .منهم الرئيس. البو لهيمد)4(

)5( .البو بكر الحسين

)6( . من مشاهير تجار الحبوب في بغدادوهو. منهم مهدي الصالح العلي. البو عذب

 .ومرعي الخلف الحمد. يرأسهم المال محمد ابن المال حمد. البو حسن-2

 .يتفرعون من طعان بن حسين بن جميل. البو جمعة)1(

)2( ...من عيادة ابن حسن بن طراز ومشهور عنهم معرفة االثر. رئيسهم مرعي ونجم العبد اهللا الحمد. البو عيادة

 .من علي بن سالم. وعباس االبراهيم وخماس السالم. وؤساؤهم زهو الخلف الالحم. تالطرازا)3(

)4( .آانت الرئاسة فيهم وهم من مجرن بن حسن بن جميل. رئيسهم حسين الصالح. مجرن

)5( .رئيسهم مال احمد الحمّيد بن فتيان بن حسين. البو فتيان

)6( .جميلرئيسهم آريم الحاج روضان من ظاهر بن . البو ظاهر

فمن هؤالء المال احمد عّد نسبه بأنه ابن حمّيد بن درويش بن خليفة ابن فتيان بن حسين بن جميل بن حسن بن علي بن 
محمد بن حسن ابن طراز بن علي بن سالم بن صهيب بن عمر بن خلف بن عزيز بن محمد ابن علي بن سالم بن 

آما انه قال البو بكر . ومن ثم ذآر االتصال.  الخلف العزيزوقال البو أجود أوالد حسين. صهيب هذا ما تمكن من عّده
من أجداد . والبو عواد من عواد بن حسين العزيز وقال العكيدات يتصلون بعلي السالم. أوالد حسين السعيد بن عزيز

 .العزة

)7( .وهم من طالع بن حسين. بضعة بيوت. البو طالع

 .مد بن طاللرئيسهم مح). المرشد(ويقال لهم . البو شعنون-3

. والحال أنها فرع من عشائر البو طراز. عّدهم االستاذ ورنر آاسكل عشيرة من عشائر العزة مستقلة. البو نجدي-4
 :ويتفرعون الى

)1( .رئيسهم محمود الهذال. البو معّلى

)2( .رئيسهم نجرس البكي. البو آنعان

 .رئيسهم هادي المعلى الطعيس. البو يحيى)3(

 .يسهم خماس الصالحرئ. البو حديد)4(
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شهاب بن احمد الحسن واخوه ولكن . ومن المعرفين. ويمتاز البو طراز على سائر عشائر العزة في معرفة األثر
 .وهما من البو شعنون. شهاب معروف اآثر في حوادث يحكونها عنه ومشاهدته منه

وهي .  وهم من عشائر العزة1035ورد ذآر هؤالء في الفرمان المؤرخ أواسط جمادى االولى سنة : البو فراج-5
رئيسهم . فلم تتمكن من الصلة باألجداد وان آان يقطع بأنهم من العزة. أنفصلت من أمد بعيد. عشيرة قائمة بنفسها

, وقسم آبير منهم في الدليم. وفي جانب ناحية بلد, علوان المحمد المصطفى يسكنون أراضي الطريشة والضلوعية
ولعل تباعد بعضهم . ساء الدليم ان الذين يسكنون عندهم من البو فراج هم من العزةحكى لي سرحان الذياب من رؤ

ومع هذا فالدليم والعزة آلهم من زبيد وال يضر . عن العزة يقصد منه أن ال يتكلفوا بما يقرره رؤساء العزة من الكلف
وقال لي بتأآيد الشيخ صالح .  يميزونواختلط بهم البو عواد والبو بكر فال يكادون. اعتبارهم من أي فريق آان منهما

 .وأيد ذلك الشيخ محجوب ابن الحاج مصلح في الطارمية. الجاسم أنهم والبو محمد من البو بكر يتصلون بجد واحد

 :وفرقهم األصلية

 .ومنه علمت الشيء الكثير عنهم. رئيسهم صالح بن جاسم بن جواد بن محمد ابن ظاهر. البو ظاهر-1

يرجعون الى البو . يدعون ان جدهم محمد الشهاب. وتوفي واآلن ابنه محمد. هم أحمد الحسين الكاظمرئيس. البو علي-2
 :وفروعهم. وهم في عزيز بلد. شهاب

)1( .البو شروين

)2( . البو سلطان

 .البو علي)3(

 .هابواصلهم من البو ش. وفي جويزرات, رئيسهم علوان المحمد المصطفى ومنهم في عزيز سامراء. البو حسن-3
 .رئيسهم مزعل المطر. البو حميد)1(

 .الرؤساء. البو عبد)2(

 .نفس البو حسن)3(

)4( .رئيسهم حردان العليان. والبو آاطع. ومنهم البو اسيود رئيسهم محمود الحاج رضيمة. البو رباح

 .ومغامس اخو حسن. البو مغامس-4

 .الطارميةمن . من البو شهاب رئيسهم جاسم المحمد الدرويش. البو بّتار-5

 .رئيسهم احمد النجم من البو حسن. البو برغش-6

 :من البو عواد

احمد بن حسين بن ضاحي بن هندي بن زيدان بن . رئيسهم احمد الحسّين وهذا هو. ومنهم البو حنوش. البو حمود-1
 :وفروعهم. درويش ابن حمود بن رحال بن نزال بن حمد بن جمّيل بم محمد بن باز ابن عواد

)1( .يرأسهم احمد الحسين وخلف الحسن الضاحي.  هنديالبو
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 .رئيسهم شموس النغيمش. البو يوسف)2(

 .رئيسهم صالح االسود. البو نمش)3(

)4( .رئيسهم عبد الحمود. البو حنوش

)5( .رئيسهم اسود بن حديد. البو هوش

)6( .البو ضعن الدروش

 .لبو باز من البو عوادوهم من ا. وجّدهم رّحال. رئيسهم حمدوش العلي. البو هرموش-2

 .ومنهم في العظيم. رئيسهم علوان ابن حمد الحبيتر. وهؤالء من البوباز من البو عواد. البو جابر-3

وان ابراهيم هو أبن . ويرجعون الى البو هرموش. رئيسهم ابراهيم الحبيب من البو باز من البو عواد. البو دالي-4
وبهذا يرجع الى هرموش .  بن نزال بن احيمد بن محمد بن باز بن عوادحبيب بن دالي ابن هرموش المغيل بن رّحال

 .المغيل الرّحال وبه يتصل بآل حمود

 .رئيسهم عواد الحمد الحمود من البو عواد. التنيجات-5

 .من فخذ البو دّلو. البو شطب-1: ومن البو بكر

 . في الفروع مع البو فراج في الطريشةويشترآون. ومن البو فراج في الطارمية شمالي المشاهدة فوق الحياليين
رئيسهم محمد الجديع ونخوتهم . يسكنون في أراضي شوآة في صوب الجزيرة تجاه الرمادي: البو فراج في الدليم

 .ومنهم متفرقون في الطارمية وفي الراشدية. آانوا يزرعون على الكرود). وردة(

 :وهذه فرقهم

 .ومن رؤسائهم فريج الجواد في الطارمية. مصطفىمن اقارب علوان المحمد ال. البو شهاب-1

رئيسهم تليل االبراهيم العايش واآلن عبد الرحمن العايش في الطارمية ومحجوب الحاج مصلح في . البو مارد-2
 .الراشدية

 .رؤساء الكل. البو خليفة الذياب-3

 .رئيسهم سلمان الحمد. البو عتبى-4

 .نهم البو ذيب في انحاء السليمانية واآلن ال يفرقون عن الكردوم. رئيسهم ابراهيم الخلف. البو غانم-5

 .ومع اهل الطارمية. يسكنون مع العقيدات في مهرة فوق عانة. وهؤالء من البو شهاب في غربي عانة. البو شبلي-6
والبو فراج . ومع هذا منهم من يعدهم والبو فهد في جّد واحد. والبو عيثة من الشرق, ويجاورهم البو ذياب من الغرب

 .في الدجيل يشترآون مع اهل الطارمية

 محفوظات

العشيرة المعروفة ) بنو عجيل(ومنه تكون ) عجيًال(وان اخاه حسين أعقب , يقولون ان عوادًا هو ابن حسن المحمد
حمد وآذا قال لي المرحوم م, وقد سمعت من المرحوم الشيخ عمران الزنبور أنهم أقاربنا. ومنها من يقيم في الخرجة
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. احي الموصليسكنون في قرية عباس الرجب التابعة لناحية قراقوش من نو, وهؤالء نحو مائتي بيت: الشمطة-6
 :وفروعهم. رئيسهم صالح الخضير). اخوة سالم(والنخوة الخاصة , )العمرو(نخوتهم 

 .البو محمد-1

 .البو آضيب-2

 .البو ذيبان-3

 .البو مجمل-4

 .وهم في الشنافية). دمن(رئيسهم ). الحوّير(وال مجال لالستقصاء ومنهم من يساآن الشبل ويقال لهم . هذا
 .يعدون من العزة: القراغول-1: زة وهؤالء منهمالعشائر الملحقة بالع

البو )1: (وفروعهم. يسكن قسم في ابي صيدا وقسم في دويليب. من البو سرية رئيسهم عباس الصالح: السريوات-2
 .رئيسهم خلف الجواد. يعكوب

 ولهم الوقائع .ولكن ال يعرفون اال العزة). زبيد(ومنهم من يقول اصلهم . رئيسهم عباس الصالح. البو بندر)2(
 .المعروفة

 .من طيء من الراشد: الغريشات-3

 .وعشائر اخرى تساآن العزة يأتي الكالم عليها عند ذآرها

والمرحوم , وهؤالء ذآرهم السيد ابراهيم فصيح الحيدري في عنوان المجد: العزة في نجد-1العزة خارج العراق 
واالستاذ حافظ , )قلب الجزيرة(معالي االستاذ فؤاد حمزة في و). نجد(االستاذ السيد محمود شكري اآللوسي في آتابه 

 )...الجزيرة(وهبة في 

. لكن شاعت عندنا في العراق بفتح العين, وهو الصواب من النطق). أعزة(بكسر العين مخفف ) العزة(ويقولون 
 .ثم انتشروا في االطراف. وآانوا في جبال السراة

والعزة منها تتفرع الى بدايد . ا عشائر متجمعة ومتضامنة فسميت بهذا االسمولعله. ويعّدون في نجد من عشائر سبيع
 .وعّد الجبور منهم) عمرو(وآلهم بنو . ورئيسها اليوم ابن جفران رئيس جميع العزة هناك. أي فرق عديدة

من أحد فسنحت لي فرصة للسؤال ) مؤتمر المحامين في الشام(م ذهبت الى 1944في آب سنة : العزة في فلسطين-2
. وآنت أسمع أن هناك عشيرة منهم فردت أن أتحقق عنها. المحامين في القدس االستاذ عمر الصالح عن عشيرة العزة

. ومنهم في يافا). تل الصافي(و ) عّجور(و ) جبرين(وموطن آثرتهم في . ومجمل ما علمته منه أنهم في قضاء الخليل
جمعوا اخوة على ). اخوان صيحة(يريد ) اخوات صيحة(ذوا نخوتهم فأخ) الدعاجنة(ويسمون ) الدعجيين(تغلبوا على 

 .اخوات

, وعندهم قليل من الزيتون واألراضي الواسعة الصيفية والشتوية. يتعاطون الزراعة. وهم أغنياء جدًا. ليس لهم وسم
. ن بطول قاماتهمويعرفو. وهم جميلو الصورة تغلب عليهم الشقرة. أي اآلبار) البّيارات(وبساتين البرتقال على 

والشيخ ابو نعمان , وعبد المعطي في تل الصافي, والمختار طلب في الخليل, وزعماؤهم عبد الرحمن في بيت جبرين
 .في عّجور
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, )بيت اولى(وعشيرة العملة وهي قيسية في قرية , في قرية دورة) العمور(واليوم يجاورهم . ويجاورهم الربيعيون
 ).بيت عطاب(وعشيرة الّلحام في 

 .والحوادث تدفع. وربما مالوا من الجزيرة. ولعلهم ذهبوا الى هناك فعادوا. جاءوا من أنحاء مصر: وقال االستاذ

 .وأننا وسعنا بعض القول من جهة المعرفة بهذه العشيرة واالتصال بها أتصاًال مباشرًا فال أعذر في التقصير. هذا

 ملحوظة

وآذا الميمر والحداء شائعًا عند العزة . والعتابة والرآبانيات.  فيه من الجبوران اآلداب من القصيد والنائل العزة أشهر
وآذا العرف يعد مشترآًا تقريبًا بين . اآثر وال تختلف عن العشائر الزبيدية األخرى المجاورة من عبيد وجبور ودليم

ة والسعيد والجبور هناك يبتعدون هذه العشائر وال يختلف بعضه عن بعض آثيرًا اال ان البو سلطان والجحيش في الحل
 .عنهم ويقربون من آداب أهل األرياففي أنحائهم

اال ان هؤالء تقادم ) حمير(ونخوتهم . البدير هؤالء يعدون من العزة من البو أجود-1عشائر زبيدية وحميرية 
 .ولم تعرف اتصالهم بجد معروف. واآتسبوا عوائد جديدة وهذا هو المحفوظ, أنفصالهم

وهم في الدغارة والشامية رئيسهم شعالن الشهد واآلن ابنه الشيخ عبد االمير وسلمان .  اليوم من عشائر عفكويعدون
والظاهر ان هذه الفرقة من طيء على . حي من طيء: فقال) بوالن(وذآرهم القزويني في مادة . الصكبان من حمير

يرأسهم عبد االمير . والرئاسة على العشيرة فيهم. حنةالفرا-1: االغلب والعشائر متداخلة في تلك االنحاء وتتفرع الى
 :وأفخاذهم. الحاج شعالن وسلمان الصكبان واآلن رحم الحاج صكبان

)1( .الشبابيط

)2( .الشموس

 .العمور)3(

 .البو مزيد)4(

 .البو نصف)5(

 ).1(شارة اليههذا وعّد صاحب قلب الفرات االوسط أفخاذًا آخرين ومنهم من يعدون فرقًا مستقلة فنكتفي باأل

 : وأفخاذهم: البو خلف-2

)1( .في أراضي سحابة. رئيسهم دويج بن صويح. البو زياد

 .البو شريفة)2(

 .الباوية)3(

 .السباهي)4(

 .العليوي)5(
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)6( .الداغر

 .آل علي)7(

 :ويتفرعون الى. في أراضي ابي صفصاف. رئيسهم محمد الفضل. البو سعد-3

 .الورس)1(

)2( .البو راشد

 .سلبوحال)3(
 :ويتفرعون الى. في أراضي الطينة. رئيسهم نور العباس. بوالن-4

)1( .السوري

)2( .السعيد

)3( .الصامة

 :ويتفرعون الى. السندال-5

)1( .نفس السندال

 .البو شرجي)2(

 .الشحتول)3(

 .حميدان)4(

 .وفي أراضي المرادية. رئيسهم فيصل بن مزعل. ومنهم آل خنيجر. البو حسين)5(

 :وفروعهم. يساآنونهم. في أراضي الدسمة. يمبنو حج-6

)1( .الجوالت

)2( .البو شهاب

)3( .الدويريج

)4( .البو درفع

هذا وقد فصل صاحب قلب الفرات . وعرفوا بالهوسات. رئيسهم صالح العطشان في أراضي سويد. البو جاسم-7
 .االوسط عن رؤسائهم
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. رئيسهم احمد الورشان وهو من مشهوري رؤسائهم. ن زبيديدعي قسم منهم أنهم م. في أنحاء الموصل: الحديديون-2
-1: وفروعهم. ومهنتهم غّنامة, منها قرية زرآوش, رئيسها عباس الشهاب, وهم رحالة وقليل منهم يسكن القرى

 .رئيسهم أحمد الكريم. المطاوحة

 .رئيسهم عبد اهللا المضحي. البو دروبي-3رئيسهم صالح االصيغرز . الكواصمة-2

 .ورئيسهم أحمد الورشان. فرقة الرؤساء. وحةالمال-4

 .رئيسهم صالح. الشويجات-5

 .رئيسهم عبد اهللا المضحي أيضًا. السويفات-6

 .رئيسهم حسن. االآعد-7

 .رئيسهم خلف المربط. البو آضيب-8

 .البو سويدان-9

 .النوافلة-10

 شباط سنة 1ه و 1312 شعبان سنة 18 واسماعيل بك وهو المؤرخ, وفي التقرير الترآي للعقيدين الرآنين رجب بك
. آان عاقّال متنفذًا. م يتعلق بممالح الموصل جاء عن هذه العشيرة ان رئيسها حسين بن روشان1895- رومية1310

 .رئيسهم سليمان الحمادي. السويفات-1: وعّد فروعهم

 .رئيسهم حسين بن روشان. المالوحة-2

 .رئيسهم وادي). الكواصمة(الغواصمة -3

 .رئيسهم محمد الصالح. بو غويثمال-4

صيفًا وشتاء والمالوحة في الصيف يقيمون في ما بين ) الزرآة(و ) وادي الكصب(فمن هؤالء يتجولون في أنحاء 
وباقي ). الحضر(وفي الشتاء يسكنون في أنحاء . الزاب ودجلة في الجانب االيسر من دجلة بين الموصل والزاب

 .وفي الصيف تتجول بين الزاب والموصل,  الثرثار شتاءالفرق تقطن في القسم االسفل من
وباقي العشائر ال عالقة لها في . ومعامالتها مع تجار الموصل, وهذه العشيرة ترعى االغنام لها ولتجار الموصل

 ...حرب أو سلم بها

ولتجار , نم من الغ5000و,  من الخيل60 من االبل و450وفي هذا التقرير أيضاحات أخرى مهمة عّد للسويفات 
وألهل ,  من الغنم10000و ,  من الخيل80 من االبل و 500وللمالوحة . رأس من الغنم) 15000(الموصل عندهم 
 20000,  من الغنم10000و,  من الخيل60و ,  من االبل400) آذا(وللغواصمة .  من الغنم20000الموصل عندهم 

 20000وألهل الموصل .  من الغنم10000 من الخيل و 30 من االبل و400وأللبو غويثم . من الغنم ألهل الموصل
 .من الغنم

وآانت . وفتحوهما, حفروا أنهارهما. والتمرى, وآانت هذه العشيرة في أنحاء القسم االسفل من الثرثار في العجرى
ومن جراء أعتداآت عشائر شمر عليهم اضطروا ان يترآوا مواطنهم . سكناهم هناك مدة طويلة يزرعون ويفلحون

ولم تتمكن الدولة العثمانية من محافظتهم من اعتداء شمر لتعيدهم الى مواطنهم بل آان ثويني ومطلق يأخذان . هذه
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هذا عدا ما آان يأخذه مجول ونايف وغلب ومتعب وسوعان أوالد محمد الفارس ابن عم فرحان باشا رئيس عشائر 
وأثنتي عشرة أوقية , ليرة واحدة واربعة أغنام) خيمة(عن آل بيت ) الخّوة(فأن هؤالء آانوا يأخذون مشترآًا من . شمر

 .من السمن

وجاءت التفصيالت الوافية عنهم .  هذه العشيرة آان منها من نزح الى أنحاء سوريةوالملحوظ أن. هذا ما حكاه التقرير
 ).عشائر الشام(في آتاب 

وان عشيرتهم تتكون من فرعين مهمين وهما الكواصمة والمالوحة وانهم ال , قال وأصل الحديديين من أنحاء الموصل
وعلى يسار دجلة بين الزاب وسهل ) العليل(ي يزالون في الموصل يسكنون ما بين دجلة من تلعفر الى حمام عل

من ) األنصار(االوس والخزرج ويعرفون ب ): الخزرج(خسرج -3: وتتألف هناك من فرق عديدة). 2)(باشايا(
ومنهم مجموعات قليلة . فال نعرف لهم مجموعة آبيرة, وتفرقوا آثيرًا, وهؤالء أنتشروا في األقطار. العشائر القحطانية

 :وهم. منهم في شرقي البو جواري). سناعيس(ونخوتهم في أنحاء بلد 

 .البو مسار-1

 .البو فالح-2

 .في سميكة). منصور(وهؤالء نخوتهم . المعامير-3

وفروع أخرى ال تتجاوز الجد األول أو . تجاه بلد) البو حيدر(ومن فروعهم ). أوالد نمر(أو ) نمر(هذا وأصل نخوتهم 
وأهل سميكة منهم من نفس ). البو علي السلطان(ويقال لهم .  وآثرتهم في دجيلوهم أسر أآثر منهم أفخاذ. الثاني
وفيها مجموعة . ومنهم في أراضي شطيطة وفي مندلي ومنهم في أنحاء العنبكية وآخرون في أراضي السيافية, القرية

 .ال بأس بها

وام , والرآيوة, وام الدانك, امياتوالحج, والرشيدة, من عشائر االجود يسكنون التساعين): بنو رجاب(بنو رآاب -4
داخل قضاء الرفاعي الذي , وام الهتر, وابو مهيفة, والمسبح, والجباسي, والمصيفي, وابو جويري, والصفاوة, الطحيم

). حمير(وهؤالء قدماء قبل االجود ونخوتهم . ومنها التساعين التابعة للحي). الكرادي(ثم ) قلعة سكر(آان يسمى 
. وهي نظرًا لنخوتها قحطانية. انهم من ربيعة: وقال القزويني. ومنهم من يعّدهم من خفاجة.  األجودولكنهم يعدون في

وان خفاجة أآثر من . وهم اليوم أآثر من خفاجة. فصارت للمنتفق وتعد في االجود. ولعل النفوذ آان لربيعة فعّدوا منها
الثلث وآذا ما يسمى بالحصان وذلك أن أمير المنتفق وبعد أن صارت الى أمارة المنتفق اخذت تؤدي معها ). عبودة(

وهذا ال صلة له بالعشيرة . يأخذ خيًال من العشائر ليقدمها الى الوالي فيصيب االجود حصته تشترك بنو رآاب فيها
 .وأصلها

 :ومنهم. ورئيسهم الشيخ وثيج العرنوس). مزايدة(و ) اوالد األملح(أو ) ملحان(نخوتهم . آل عايد-1

 .رئيسهم ابن ثّغاب. بو سعّيدال)1(

 .الرؤساء. العرنوس)2(

)3( .الدسوم

 .البو فاطمة)4(
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)5( .البو عّدة

)6( .البو نصيري

 .رئيسهم حزيوت بن ثغاب. الرواوسة)7(

 : آل صالح نخوتهم مزايدة رئيسهم عبد اهللا الفليح وآان قبله مطلك آل فليح وفروعهم-2: وفروعهم. قبله مطلك آل فليح

 .الرؤساء. حآل فلي)1(

 واآلن ابنه موازي. وتوفي. رئيسهم شعيوط الجّساس. البو حمد)2(

)3(  .رئيسهم شجر آل ناهض. الحميدات

 .رئيسهم عبيد آل حبتر. آل حبتر)4(

)5( .الدنادنة

)6( .الواّجين

)7( .رئيسهم حبيب بن سحيط وهؤالء في أراضي العكرة وأم جميل وبيش يعكوب. الكريشات

 . المجّلي وهم في الرآيوة وام الطحيم وأبي جويري والصالحيةشحاذة: الجابر-3

. والعواجيل. رئيسهم ابن شعيوط آل أزيرج. وآل مزيود, آل مجبل: وأفخاذهم. رئيسهم فزع آل دهلة. المناصرة)1(
 .والغّنامة

). مياناخوة ه(رئيسهم جبير آل مصيفي وآان رئيسهم غدير الصبح عم جبير وقد توفي ونخوتهم . الجدوع)2(
 .ليسوا منهم اال انهم يعدون منهم ويقال انهم من السراي) الطوال(و ) اخوتهم(والخّواف . نفس الجدوع: وفروعهم

. وآل عبيد. والعبّيد. والبو علي والبو نزال. وهم الرؤساء ويتبعهم آل هّبة. البو حسين: ومنهم. نفس آل جابر)3(
 .والثامول. والوحش

وهم في الصفاوة وفي ابي جويري . رئيسهم مزعل الحاج حمادي آل شاني الحميدة. ايدةنخوتهم مز. البو غوينم-4
 .والمصيفي

 .رئيسهم خضر آل فّشاخ) اخوة برآة(نخوتهم . البو حمزة)1(

وأفخاذهم آل بريع وآل عاتي . رئيسهم مزعل الحاج حمادي) اخوة موزة(الرؤساء آل حميدة نخوتهم . أل زويحم)2(
 .الموآل شاني والبو غ

البدهان رئيسهم شياع : وفروعهم. واآلن عكلة آل رّزاك ونخوتهم اخوة صبحة. رئيسهم ثويني الخنفوس. آل ساير)3(
 .وخنفوس من أجداد سعدون) الخنفوس(آل جودة والعبثين والمنصور والجوير والسعدون ويقال لهم 

 .وهم في المصيفي وجباسي). دزيو(أو ) مزايدة(نخوتهم . محمد الشالل رئيس الكل. البو عطا اهللا-5
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, )آل حمود(و ) آل مهاوش(يرأسهم بهلول الكاطع وابراهيم آل عبد اهللا وهم ). اخوة جضة(نخوتهم . البو خير اهللا)1(
 .وآل بليبش, والبو فضيل, وآل هلّيل

 :ويتفرعون الى. ومنهم من يعدهم االصل). البو عطلة(ويقال لهم ) باشة(نخوتهم . آل خنفر)2(

 .رئيسهم الحاج غلوب آل طوآان وهم الرمثان والمنصور. بو عليال-أ

 .رئيسهم محمد الشالل. الفياض-ب

 .ونفس اليوسف. ومنهم المطوك. رئيسهم بهلول آل يوسف. آل يوسف-ج

 .رئيسهم نبع الفياض. الحداحدة-د

يسكنون في المسبح وأبي . درةرئيسهم عبيد الكطران ومن رؤسائهم ثامر البو ح). منايدة(نخوتهم مناجدة . آل حاتم-6
 :مهيفة والجوازر وفروعهم

)1( .رئيسهم ثامر) اخوة عوفة(يسكنون الجياس والجوازر ونخوتهم . البو زامل

 :وأفخاذهم

 .أخوة دخيلة-1

 .عبد بن سلبوح منهم. آل خنياب-2

 .آل فنطيل-3

وهم آل عاني . مهنا بن دخيل بن زاملرئيسهم ثامر بن سلطان بن سلمان ابن ابي حدرة بن . الرؤساء. البو جدرة-4
 .وآل مبارك والبو حدرة

 .رئيسهم شغناب آل حشف. الطعيس-5

 .رئيسهم سويف آل آاظم. آل بالل-6

 .رئيسهم حرامي آل بطي. آل صبر-7

 .آل عكّيل-8

 حاتم ويعدون من آل. البو طرفة)3. (ومنهم من يعّدهم من آل حاتم. رئيسهم خشان آل جبر الروضان. الفصامة)2(
 ).آل آطيش(و , )آل ناصر(و , )الكريون(و , )الطعيمة(ومنهم . رئيسهم مبارك آل مهّيد. أيضًا

 ).الكشاطة(رئيسهم صبر آل عذاب ومنهم . البو نصف)4(

 ).آل خالد(و , )البو عاشور(و , )البو شاهر(ومنهم . رئيسهم نعيمة آل سلمان. البو جامل)5(

)6( .وهم آل مسيلم ورئيسهم جبر آل سهر وآل رويشد رئيسهم حافظ آل مانع. راننفس الحاتم رئيسهم عبيد الكط
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 .رئيسهم خضر آل محمد. البو بريسم)7(

. رئيسهم ابراهيم الصالح وهؤالء اختاروا السكنى مع خفاجة ويكادون يعدون منهم وال يفترقون عنهم. آل حمام)8(
 ).البو دخنة(و , )السباهي(ومنهم 

, منهم) العايد(وان . وآلهم تابعون قضاء الرفاعي. ويجاورهم عبودة ومياح. رة مبعثرةآل آطان وهذه عشي)9(
وقسم من بني رآاب في لواء ديالى في . منهم تابعون قضاء الشطرة) الحمام(و . قسمًا تابعون قضاء الحي) الصالح(و

 .ية خان بني سعدأنحاء الغرفة أيام الربيع وفي أنحاء بغداد في األيام االخرى ويمتدون الى ناح

وهناك عشائر حميرية وزبيدية مختلطة بغيرها من العشائر بأن تولت رئاستها أو امتزجت بها مثل عشيرة . هذا
 .مما ال محل للتوسع فيه) البو سلطان(الداينية فان رؤسائها من زبيد 

شائر الزبيدية األثر الكبير في فتح فاذا آان للع. فالكل من نجار واحد, العشائر الطائية تشارك الزبيدية في نسب قحطان
وسكنته حينًا وصار لها في عهد المغول ومن بعدهم الصوت , العراق فان الطائية آانت قد وليت أمارة العراق مدة

 .واآتسبت امارتها المكان الممتاز, األعلى

غّطى .  تعرف غيرهافال تكاد, آانت الدول تخطب وّدها في العراق وفي الشام ومصر وفي الحجاز ومواطن عديدة
, واالصل ان امارتها آانت موحدة. فالدول تحاول ارضائها أو تجتذبها الى ناحيتها. اسمها على سائر العشائر أو تغلب

وانظمت اليها عشائر عديدة ال تحصى لالستفادة من هذه الوحدة والقوة فجذبت . آانت مجموعة موحدة. وقدرتها مكينة
 .وينقاد بالطاعة لها, وصار يأتمر بأمرها, اليها ما ال يحصى من العربان

وهدفها األسنى أن , وصار هّمها الوحيد, واألمر الذي يؤسف له أنها لم تكن تعرف سوى االحتفاظ بالرئاسة فتنازعتها
وصارت قدرة هذه العشائر محدودة من جهة ومصروفة الى , تبقى محتفظة بالرئاسة مما ادى الى خذالن الكل وتفرقهم

 . العشائرية من جهة أخرىاألطماع

. ولم تكن مكانتها بأقل منها في خارج العراق. وليت امارة العراق العشائرية مدة, وهذه العشائر معروفة قبل األسالم
 .والنسبة الى طيء عند االيرانيين تازي آما يقولون في ري رازي. وجاءت النصوص متواترة لتأآيد منزلتها

 .اه.."  اسم جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن يزيد ابن آهالن بن سباطيء: "قال السمعاني في أنسابه
, وداود الطائي في فقهه وزهده, وعد من مشاهير رجالها حاتما الطائي في جوده وابنه عديا من اجواد العرب أيضًا

وبيان مشاهيرهم مما , وعهموفي آتاب االشتقاق البن دريد فّصل معنى طيء ووسع القول في فر... وأبا تّمام في شعره
 .ال تعرف له عالقة بعشائرنا الحاضرة نظرًا لتكّون فروع جديدة وتباعد القديمة عنها

ثم أنها علمت بما في جبلي . وهو اآلن لمراد وهمدان. من اليمن) الجرف(وفي آامل أبن األثير أن طيئًا آانت تنزل 
فسميا , وأقاموا بالجبلين, فقتلوا من فيهما) فيد(وهما بقرب . ااجا وسلمى من نخيل وزروع ومراع آثيرة فهبطت عليهم

ثم اآتسبت ). حّوًا(وآانت تسمى ). اليمامة(وآان ذلك بعد حروب جرت بين طسم وجديس حدثت في . بجبلي طيء
 .وبتفصيل اآثر في معجم البلدان. بسبب المرأة المعروفة بهذا االسم) اليمامة(اسم 

وهؤالء مال قسم منهم الى العراق فنالوا امارته الى أن فتحه العرب المسلمون . ة طويلةوبقيت طيء في الجبلين مد
وفي عهود المغول زاد أنتشارهم . وال يزال قسم آبير منهم في جبلي طيء. وفي العهود االسالمية انتشروا في األقطار

 .مالوا الى هذه االنحاء فحّلوها. وقويت سلطتهم في الشام والعراق

وانما هم من . لك األبصار أن ربيعة طيء في عشائر الشام موضحًا أنهم ليسوا من البرامكة آما توهم البعضوفي مسا
ربيعة بن حازم بن علي بن مفرج بن : "وهم آرام العرب وساق نسبهم نقًال عن الحمداني فقال: قال. أوالد سالمان

ابن ) غير منقوط(بن رفيع بن علقي ) اهرغير ظ(غفل بن جراح بن شبيب ابن مسعود بن سعد بن حرب بن زلن 
 .اه."ابن عذ ابن سالمان) غير منقوط(حوط بن عمر بن خالد بن معبد بن عدي بن ابلب 
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ومرا بن ربيعة الذي . فانتزعها آل فضل من طيء, وآانت االمارة فيهم. وعّدد فروعهم. آل مرا من طيء: وقال
 .ينتسب اليه الربيعيون من آل فضل

صبح (وفي . ونفى أيضًا نسبتهم الى البرامكة. في بعض األشخاص) مسالك األبصار(ن ما يخالف وفي ابن خلكا
وآل فضل تشعبوا الى آل . والى هؤالء ينسب أبو ريشة أمير الموالي. أن آل فضل أمراء طيء من الربيعيين) األعشى
 .لك الدرر وتواريخ عديدةوفي س, وتوالى ذآرهم في خالصة األثر. وآل مسلم, وآل سميط, وآل فرج, عيسى

لم يعارضه أحد . وهم من ذرية حاتم الطائي الذي هو أشهر من بدر السماء. ومن قبائل الجزيرة طيء: "وقال السام
وماذا أقول فيهم ولم , وال مكذبة أسانيدها المنقولة, وأخباره ليست مجهولة. ممن خلق اهللا من العرب والعجم, بالكرم

ولم يقف العائم بحر مكارمهم على , لم يدرك المادح حصر فضائلهم. لقول فيهم أنهم درة القبائلا, يترآوا مقاًال لقائل
وأرفع , أشجع لدى القراع. وأعلوا نيران القرى على اليفاع فأخبارهم نار على علم. فاقوا األمم بأآتساب الشيم, ساحلهم

وأما . وهم ال يستعملون البنادق. بين الموصل وماردينوأما مساآنهم فهي . وأطولهم في طلب العلياء باع, أقرانهم بقاع
 .اه."فرسانهم فألفا فارس

آيف ال وحاتم . وهم أنجب القبائل وأآرمهم. ومن اآابر عشائر العراق أخوالي عشيرة طيء: "وفي عنوان المجد
وبنو عمر , غوثوبنو عمر بن , وبنو ثعلبة, وآل عساف, وآل سنبس, وهم عدة قبائل آثيرة منها آل آوآب. منهم
ووالدتي من آل سيالة . وهم أوالد حاتم من العرب العاربة. وشيوخهم وحمائلهم آل سيالة. وغير ذلك من القبائل, سلسلة

 .اه." وهي بنت محمد باشا ابن محمود باشا ابن تمر باشا ابن عثمان باشا الطائي حاآم آردستان. أصًال ونسبًا

ولما ذآر . والصورانيون أو الصهرانيون آرد ال عالقة لهم بالعرب:  طيء وقالوهؤالء هم االآراد الملية عّدهم من
 .الصورانيين أشار الى أنهم من طيء وليس لدينا دليل يؤيد ما ذآره االستاذ الحيدري

فقد , وانما تعوزنا الصلة بين طيء القديمة والحاضرة. وهذه النصوص ال تكفي. وموضوعنا قبائل طيء العربية
فال يؤمل أن نتوصل الى ذآر األجداد من مراجعة . ى فروع عديدة وانتشرت بعد أن أصابتها غوائلتكاثرت ال
تعلموا أنسابكم ما : وأن نعرف عالقتهم النسبية بالماضين اال اجماًال وآفى أن نقول ما جاء في الحديث, الحاضرين

 ... على البر والتقوىوآلكم من آدم وآدم من تراب اال اذا اريد التعاون, تصلون به أرحامكم

انما نرى لها عالقة قوية بالعراق ... أو في الحجاز, أو في العراق, وليس من الصواب أن نعين طيئًا في الشام وحدها
 .وآثير من عشائر طيء اختارت السكنى في العراق وان لم تنقطع العالقة باالقطار االخرى. وسائر االقطار

 

 امارة طيء

ق قبل االسالم في بني هناء ومن هؤالء اياس بن أبي قبيصة أمير العرب في العراق واله وهذه االمارة في العرا
. وأنزل طيئًا في الحيرة فكانت الرئاسة له وألعقابه الى ظهور االسالم, آسرى ابرويز بعد أن قتل النعمان ابن المنذر

وآانت الرئاسة فيهم أيام . ابي قبيصةفي عقب اياس بن ) بني الجراح(وفي عهد العرب المسلمين آانت امارتهم في 
وبقيت االمارة فيهم في , بن دغفل بن الجراح ثم تولى بعده ابنه حسان وسكن جنوبي الشام) مفرج(الفاطميين آلميرهم 

وان . البادية وأصابها ضعف احيانا وزاد نشاطهم في عهود المغول والترآمان وفي العهد العثماني لم تنقطع هذه الصلة
 .وتبعثروا هنا وهناك, ثم توزعوا). آل أبي ريشة(ثم في فروع ربيعة وآخرهم . آانت في ربيعةامارتها 

. وآان ربيعة أمير العرب في أنحاء الشام وفي عهد األتابك طغتكين. بعد بني الجراح) بني ربيعة(صارت االمارة الى 
, وآل بقرة, وآل نمي, وآل مسخر,  ابن حجيمنهم آل أحمد. وتعددت منه فروع. وهو ابن ربيعة. آل مرا-1: ومنه تفرع
وفضل بن . وآان لهم شأن في عهد المغول. ودام النزاع بينهم وبين آل فضل على الرئاسة مدة. آل فضل-2. وآل شما

آل (و , )آل عيسى(و , )آل مهنا(ومنه تفرع . وآانت أولية هذا البيت من أيام االتابك عماد الدين زنكي. ربيعة جد الكل
وهؤالء ). آل ملحم(ومن فروع آل فضل . وتوالى ذآرهم بهذا االسم . وهؤالء عرفوا مؤخرًا ب آل أبي ريشة. )حيار

 .وآل مسلم, وآل سميط, منهم آل فرج
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وفي . وفي تاريخ العراق ذآر وقائعهم) آل أبي ريشة(وفي العهد العثماني أستقرت في . تنازعت هذه الفروع االمارة
 .ضح العالقة ويبصر بطيء الشامآتاب عشائر الشام ما يو

 المشهور من عشائر طيء

وال . ثم توزعت وأنتشرت في االقطار, )اجا وسلمى(حلت جبلي طيء . وتستحق أن تفرد بالتأليف. وهذه آثيرة جدًا
. توزعوا ألوية آثيرة منه. وتختلف قلة وآثرة وقوة وضعفا, تزال عشائر طيء منتشرة في العراق في أنحاء آثيرة منه

 .ومنهم ما ال يزال على البداوة. وعدد آبير منهم مال الى االرياف

فالتفاوت بين . وال شك أنهم في بدوهم وريفهم تحولت أحوالهم وتبدلت حياتهم االجتماعية بالنظر ألختالف المواطن
 .فرعوا منهاوالكل محتفظون بأنسابهم ونخواتهم تبعًا للفروع التي ت. شمر واليسار أو بين شمر وبني الم مشهود

 عشائر شمر-1

وهنا أشير الى ما شاع أن . ذآرتها في المجلد االول. ومن القديم استقلت بتسميتها. تعد اليوم من أهم عشائر طيء
من عشائر شمر ترجع الى القحطانية في حين ان عشائر طيء آلها ترجع الى القحطانية بواسطة طيء اال اني ) عبدة(

فزال , بن قدامة يصرح بأن عبدة من شمر آما آنت عينت أن أصل شمر من طيء نقالل) آتاب مجمع االنساب(رأيت 
 .البهام وبطل المسموع بورود النص

. وبقيت عشائر شمر هناك مدة طويلة. بعد أن انتشرت طيء وخرجت منهما) أجا وسلمى(وعشائر شمر حلت جبلي 
.  من شمر الى العراق في أوائل القرن الثاني عشرثم مال قسم آبير. ويغلب على الظن أن ذلك آان بعد عهد المغول

أمراء شمر ) آل الجرباء(وشمر طوآة وفي أوائل القرن الثالث عشر مال , )ابن حسان(ورد العراق الصايح برئاسة 
وتقع في الوادي الحائل بين أجا . بلدة شمر) حائل(وبقيت شمر أو قسم آبير منها في . برئاسة فارس الى العراق

 ).حائل(نيت فيه بلدتهم المسماة بأسم وسلمى وب

ولم تهدأ من حوب طاحنة بينها وبين أمارة آل سعود الى أن انقرضوا واستولى ). آل الرشيد(وولي امارة شمر هناك 
 .أمراء آل سعود عليهم

آل (أزاحهم . أمراء شمر ظهروا في أوائل القرن الثالث عشر بسطوة وسلطة واسعة النطاق) آل محمد الجرباء(و 
 .وتسلطوا على غالب أنحاء جزيرة العرب) سعود

وأآتسبت مكانتها وتقلصت أو انكمشت , مالت عشائر شمر الى العراق والشام والى أنحاء ديار بكر فحلت محل طيء
 .وقد أوضحنا وقائعها في التأريخ وفي المجلد االول من آتاب عشائر العراق. عشائر آثيرة تجاه سيلها الجارف

م رحمه اهللا وآالمنا هنا عن 1940 تشرين الثاني سنة 14توفي المرحوم الشيخ عجيل الياور بتاريخ : وهنا أقول
 .وهم مستقلون عن زوبع برئاستهم وبعشيرتهم: الجدادة-3: زوبع-2: شمر طوآة-1: عشائر شمر الريفية وهي

 .وهذه ذآرت في المجلد االول: المسعود-4

وتغلب عليها الشمرية ولم يستطيعوا تعيين العشيرة التي . ت فيها االقوالأضطرب. من العشائر القديم: بنو سعد-5
 :وفرقهم. وهي ريفية. ينتسبون اليها من شمر

وفي ناحية خان , ومنهم في قرية السعدية. والسعدية, الرؤساء. ومنهم الطعمة. رئيسهم علوان الجار اهللا. البو علي)1(
 .من الرباحومنهم من يعدهم . بني سعد في قضاء الخالص

, والبو عاشور, والبو خليفة, ومنهم البو ثنيو. رئيسهم عزيز النايف العاشور والحاج علي الكثير. الرباح)2(
 .والكويخات
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 .ويعدون من الرباح. ومنهم البو عمر. رئيسهم عبد اهللا العزيز. في المسيب في الجيالوية. الزريرات)3(

)4( .والنواشي, والبو مهنا, والو حسين, خان بني سعد وهم بنو سعدومنهم في ناحية . في آربالء. الحمامدة

). سناعيس(نخوتهم . يسكنون مقاطعة الناصرية من المسيب. وهم أهل أرياف. معروفون بهذا االسم: الشمامرة-6
 :وفروعهم

 .رئيسهم هاتف العباس الكاظم العوفي. الجراونة)1(

والبكة , )الرؤساء(والسليمان , ومنهم العديل. ناهي وخميس وماجدرؤساؤهم الحاج راشد الخريبط وأخوته . الجدي)2(
 .والصكر

 .والمشهور أنهم من تميم. رئيسهم عمران بن حسين العلي النمل. العبودي)3(

وهم , والبو نصيف, والسكوك, والشهيالت, والبو شدّيد, ومنهم العوادل. رئيسهم علي الدنبوس في مهروت: الجعفر-7
 ).العلي(من 

وأصل هذه العشيرة . أبدوا فيها تفاديًا عظيمًا وشجاعة. ولهم أيام مشهورة. وهؤالء يسكنون الدغارة أغلبيًا: آرعاال-8
على هامش الجزء الخامس من آتاب العراق بين (قال ذلك الشيخ وداي العطية ). البو حسان(وهم اخوان . من شمر
 :وفروعهم. ألستاذ مصطفى العمريوهم من شمر من الجعفر على ما قاله فخامة ا). احتاللين

ه يدعون أنهم من الصايح من شمر 1370 آانون االول سنة 19توفي في . رئيسهم الحاج سعدون آل رسن. آل أحمد-1
 :ويتفرعون الى). علية(ونخوتهم 

)1( .رئيسهم رسن العهد. البو عليوي

)2( .رئيسهم مطلك الحمود. المناصير

)3( .عّدها فخامة االستاذ العمري عشيرة. مدرئيسهم عودة الح. زبيد الفليت

ولم ) حمير(وهؤالء نخوتهم . عدها فخامة االستاذ العمري وسماها زبيد الحية. رئيسهم ظاهر الكاظم. زبيد الوجيه)4(
 ...يكونوا منهم

 .رئيسهم محمد البريت. البو عويمر)5(

)6( .رئيسهم جاسم الصدام. الغانم

 .د تيلةرئيسهم سيد عب. الطوال الداود)7(

من الجعفر من شمر قاله فخامة االستاذ مصطفى . وصالح بن عبد الرسالة, يرأسهم علوان آل محمد. البو نايل-2
 :وينفرعون الى. العمري

)1( .رئيسهم صالح بن عبد. البو ناهض

 .رئيسهم راضي العليوي. الغوانم)2(
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)3( .رئيسهم حسين آل محمد علي. الدبالجة

)4( .اسم الكاظمرئيسهم ج. البو برآة

)5( .رئيسهم محمد الظاهر. البو جسام

 .رئيسهم طراد الحاج رميح. البو شهيب)6(

 .رئيسهم حسين الزبارة. النواصر)7(

: ويتفرعون الى. وهؤالء أيضًا من الجعفر من شمر عن االستاذ العمري. رئيسهم الحاج حمزة السلمان. العمرو-3
 .رئيسهم عطيوي الحاج حمزة. الداود)1(

 .رئيسهم عبد الحمزة المهدي. الزالزلة)2(

 .رئيسهم جواد الحواس. البو مويلة)3(

 :وفروعهم. رئيسهم الحاج شعالن العطية. آل شبانة-4

. عجمين)1( .رئيسهم موجد الحاج شعالن

 .رئيسهم تهلوك العراك. البو خزعل)2(

 .رئيسهم تايه العليوي. البو صالح)3(

)4( .رئيسهم مهلي الحاجم. الشديدة

 .رئيسهم حسن المهجهج. البو جريد)5(

 .رئيسهم شدهان الموسى. المحرولين)6(

 .رئيسهم حمزة الخوان. الحجلة)7(

 .رئيسهم محمد الكاظم. البو عبيد)8(

 .رئيسهم دهش الحاج عطية. الخالط)9(

قال .  منهموآانت رئاسة االآرع. هم من آل علي من فرقة جبريل من شمر. رئيسهم عبد الرضا الرشيد. الكروش-5
 :ثم صارت الرئاسة إلى آل أحمد ويتفرعون الى. فخامة االستاذ العمري

)1( .رئيسهم عبد الرضا الرشيد. نفس الكروش

 .رئيسهم جبر الحاج حسين. الشواظي) 2(

 .رئيسهم سعيد ابن الحاج حسين الصالح وهم من عبدة من شمر قال فخامة االستاذ العمري.  الهالالت-6
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 .ئيسهم سعيد ابن الحاج حسينر. الحمادي)1(

 .رئيسهم علي الحمادي. العميش)2(

 .رئيسهم دخنة الحمد. الزحيم)3(

 .رئيسهم حسين الحسن. البو حميد)4(

)5( .رئيسهم محمد الهالل. البو جمال

نبي وغالبهم في ناحية الشنافية على جا. ويسكن في الديوانية. م1931رئيسهم سلمان الجبار وتوفي سنة . المجاوير-7
 :نهر الديوانية ويتفرعون الى

 .رئيسم عودة الهداي. مزاريج)1(

 .قسم منهم في الدغارة. رئيسهم محمد المطر. العماريين)2(

)3( .ويتفرعون الى البو غانم والبو فياض. رئيسهم نجم العبود. العفالجة

 .رئيسهم آمر الطجور. البو حسن)4(

 .رئيسهم جالب الرطان. البو خنيفس)5(

 .رئيسهم حسين المايع. و عربالب)6(

)7( .رئيسهم حلواص الحبيش. البو حي اهللا

 .رئيسهم صالح المرسول. البو صالح)8(

 .وعد فخامة االستاذ العمري آل خليفة منهم ولم يعد المزاريج. رئيسهم الحاج عالوي الحتروش. البغادة)9(
 .آل خليفة-8

 .رئيسهم محمد الحميد. الطواريف-9

, والقزاونة, والسيد منصور, السادة المحانية: ويلحق بهم) عكبة(ونخوتهم , ئيسهم جاسم الجبرر. البو عزيز-10
 .وساعدة, والعويديين, والبو علي خان, والخميس

, )اوالد عامر(ونخوتهم . رؤساؤهم الحاج غيدان آل حسين ومحسن آل علي العبد اهللا وسليمان الناصر : البو حسان-9
: وقال الشيخ وادي العطية من الحميدات. يثة في أراضي ابي واوية والعوجة من الرميثةويسكنون في الرم) عمور(
وعلى اثر معرآة حصلت بين االآرع وعفك اتفقت القبيلتان بعد . آانوا يسكنون مع اخوانهم قبيلة االآرع الشمرية"

ينية غربي الرفيع من أراضي وعلى اثر ذلك ارتحل البو حسان وسكنوا بره. المعرآة على جالء البو حسان ونفيهم
ولهم تأريخ حافل بالحوادث الجليلة ولم . ثم انتقلوا منها وسكنوا الصويحية من ناحية الرميثة مسكنهم الحالي, الحسكة

ومن البو حسان هؤالء فخذ . تكن هذه القبيلة آلها من شمر بل حالها آحال اآثر قبائل الفرات مجموعة من عدة قبائل
والشيخ محمود , أخذت المعلومات عنهم من الشيخ خوام. اه..." سواعد الزبيدية في لواء العمارةيسكن مع قبيلة ال

 :ويتفرعون الى. الساجت رئيس الظوالم
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ويرجعون الى . يقيمون في العالوية. الرؤساء. يرأسهم الحاج غيدان بن حسين العريعر ومحسن آل علي. آل خميس-1
 .شمر

 .في شط خنجر.  العبدرئيسهم خفيف. آل عبد الحسين-2

 .في شط خنجر. رئيسهم مجهول آل محمد. آل جليل-3

 .في شط خنجر. رئيسهم نجد الرحال. آل أعبس-4

 .في شط خنجر. رئيسهم عباس الحمادي. البو عينين-5

 .في شط خنجر. رئيسهم سراج الوالي.  آل سحور-6

 .في شط خنجر. رئيسهم آاطع الصياد. الجالبطة-7

 :وفروعهم. هم الحاج غيدان واآلن سلمان الناصررئيس. الحماش-8

 .في سويجة. رئيسهم خافور الشمار. آل عذار)1(

)2( .يرأسهم ابراهيم الحسين ونجد. العيسى

 .رئيسهم عبد السادة. الجالبطة)3(

)4( .رئيسهم علي العبد اهللا. الخميس

 .رئيسهم عبد الدرويش. العبد الحسين)5(

)6( .حماديرئيسهم عكلة ال. البراهنة

ونرى الفرق . ويدعون انهم من شمر اال انهم في عداد بني حجيم). عامان في الفرات االوسط(وجاء ذآرهم في 
 .وهذه تعين سلطة الرؤساء. موزعة ومشترآة

 عشائر بني الم-2

 : قال لقيط بن وداعة: بنو الم-1

 اذا ما ابتنى الناس الحصون فإنما حصون بني الم مثٌقفة سمر  
 اء ليس فيه معاقلوأرض فض   وال وزر ال الصوارم والصبـر

. وال تتزحزح عنه أو تميل الى غيره اال لضرورة قاهرة أو منفعة جليلة, ال نرى عشائر ريفية اال التزمت موطنًا بعينه
 من جراء .وهذه العشيرة ال تزال أقرب الى البداوة منها الى الحضارة وان آان مكانها محدودا نوعا. وأمثلة ذلك آثيرة

والتجول , فتقوم بالرعي, واالغلب االبل. االتصال بأيران ومجاورته بقيت بعيدة عن الزراعة وتتعاطى تربية الماشية
 ...وأنما آانوا في نطاق واسع لعدم المانع, أو التحول من مكان الى آخر ولم تكن آشأن البدو

ولكن العشائر التابعة لها بّدلت , اء العمارة أو أآثر بقاعهوان بداوتها في أيامها السابقة مّكنتها من السيطرة على لو
وانما يحتاج , وهذا ال يتعين بسهولة. وأنحسر نفوذ بني الم رويدا رويدا, والتزمت مواطنها فاستقرت فيها, أوضاعها
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وال يرتاب في أن بني الم من طيء بل أنهم من . وهي من عشائر طيء وال توازيها عندنا من عشائر طيء اال شمر
شرقي من نهر ديالى مما امتدت سلطتها قديما من القرنة الى الشاطيء ال. أقدم العشائر التي أحتفظت بأسمها القديم

وانقطعت , )لواء الكوت(وانتزعت سلطتها من بعض المواطن مثل , هوقريب من بغداد اال ان هذا تقلص رويدا رويدا
آما ان عشائر أخرى في الجنوب قلت سلطة بني , فبقي موطنها محصورا فيما هو ال يزال اآلن بأيديها, الصلة اال قليال

وآان يعد تاريخ . اريخ وقائعها ما يعين توسع سلطانها في الماضي وتقلصها في الحاضروفي ت. الم عليها بل انعدمت
وآانت الدولة تأخذ منها المقرر سنويًا في منتصف . وعالقاتها بوالة بغداد آثيرة, )حوادث بني الم(اللواء متكونا من 

شائر اللواء من غيرها آثيرة اال انها آانت وال شك أن ع. المائة الثالثة عشرة ثمنمائة الف قرش تدفع الى خزانة بغداد
ومن جراء ذلك . فالقدرة واإلدارة لها, وتعد امارتها عامة وتأخذ اللواء بطريق االلتزام أو المقطوع, واسطة التفاهم

 .فكان من الضروري االتصال بتاريخ هذه االمارة... آانت الوقائع محصورة فيها ألتصالها بالدولة

وسبقت , والتاريخ مملوء بحوادثها, واصل موطنها اليمن. م تسكن الحجاز في جبال أجا وسلمىوآانت عشائر بني ال
 .عشائر شمر في سكنى العراق وذلك في نحو القرن الثامن الهجري

آان تزوج بأمرأة ثم . ومنهم من يقول ابن ياسر. ويحكى عن بداوتها أنه آان بعض رؤسائها ابن عّروج من الفضول
ثم تزوجت بأخيه بعد وفاته فقالت في وصفه حينما . وشجاعة عظيمة, نت قد عرفته بصفات حربيةوآا, توفي عنها
 : سئلت عنه

 الزول زولـه والـحـاليا حـالياه    والفعل ماهو فعل ضافي الخصائل

ه لم يكن تريد أن تقول ان هذا يشبه زوجها االول في شكله وعالماته الشخصية مشابهة تامة اال انه يختلف عنه في أن
 .وآان آامل االوصاف دونه. وال عمل ما عمله, فعله فعل زوجها ذاك

ذهب في طريقه وبعد أمد عاد الى أهله بغنائم آبيرة وأموال . فعزم على الغزو, ويقال انه طرق سمعه ما نطقت به
ه بقصيدة آانت السبب فرحبت ب, فأنتبهت لالمر, فاراد أن يبرهن على أن خصاله آاملة, وافرة ربحها في هذه الغزوة

وحصلوا على ما يعيشون به دون عناء مما أمات فيهم روح الغزو , وردوا العراق. وال ينتقم منها, في ان يغضي عنها
. مضى أمد طويل قضوه بالحروب للتسلط بنطاق واسع في لواء العمارة وما واالها, وزالت نفسيات الحروب, رويدا

 .لدعةوأن هذه الحالة أدت الى الراحة وا

, ومن نظر الى مئات السنين وجدها تطوى سريعا. وأصابتها حوادث فّلت من قوتها. وفي هذه الحالة قطعت مراحل
 .فأنتزعت منها السلطة رويدا رويدا, ثم قويت, وجّل ما هنالك أنها تحكمت بالعشائر الصغيرة مدة. والتبدل يشاهد قليال

 .وهذا محل ذآره التاريخ.  زائدويحتاج تاريخ تلك الحياة في العراق الى بسط

وعالقة نسبها اال ان هذه العشيرة , بعض العشائر تحتاج الى االستدالل بأوضاع لمعرفة أصلها: االنساب والفروع-2
وان أهم ما هنالك اسم . حافظت على أنسابها وعلى آثير من عوائدها القديمة مما النضطر في معرفته الى بذل جهود

 : قال الشاعر). وتهمنخ(العشيرة القديم و

 اال ابلغ بني الم رسوال   فبئس محل راحلة الغـريب
 اذا عقدوا لجار أخفروه   آما غّر الرشاء من الذنوب
 وما أوس وان سودتموه   بمخشي العرام وال أريب
 أتوعدني بقومك يا ابن سعدى   وذلك من ملمات الخطوب

 396



 : وقال آخر

 آيف الهجاء وما تنفك صـالـحة  ن ابن سعدىبظهر الغيب تأتينيم  

. ولعل أعظم شئ فقدته لغتها القحطانية) سعدة(وينطقون بها ) اخوة سعدى(جاء هذا صفحة آاشفة عن نخوة قديمة
 ...وتغيرت لهجات عديدة من جراء االختالط بغيرهم, زالت الفاظ آثيرة منها

وهذه القبيلة السامية الجليلة تنقسم الى فرقتين وهم .  واالنعامواالآرام لنزيلهم, بنو الم ذوو القدرة والتمام: "وقال البسام
اه ." آلهم فرسان, وأما الخيل فألفان. عددهم ثالثة آالف سقمان. وشيوخهم عرار وعلي خان. والعبد الخان, البالسم

ذهل بن رومان وهم بنو الم بن عمرو بن علية بن مالك ابن جدعان بن , قبيلة من قبائل طئ: "وجاء في نهاية االرب
وينزلون في اآثر , قال ابن سعيد ومنازلهم في المدينة الى الجبلين... بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة ابن طئ

اه وهذا النص ..."وذآر الحمداني ان بني الم داخلون في امرة امراء آل ربيعة من عرب الشام, أوقاتهم مدينة يثرب
. وجعلهم داخلين في امارتها, وأيام امارة آل ربيعة في عهد المغول, لحجازالمذآور يشير الى أيامه بوجودهم في ا

 .وهؤالء امراء طئ

... بطن من طئ القحطانية , حمائلهم من أآابر الناس آرما ونجابة وبأسا, هي آثيرة العدد والبطون: "وزاد الحيدري
 اه." لى العراقثم أتوا ا... وآانت منازل بني الم في االصل في المدينة الى الجبلين 

منها من تولى الرئاسة ثم ان االوضاع , وتفرعت الى فروع جديدة, ان هذه العشيرة توسعت آثيرا: بيت الرئاسة-3
وفي حوادث . وانما نرى آل رئيس اختص بمقاطعة أو مقاطعات بمن معه من عشائر, فلم تذعن لرئيس بعينه, تنوعت

 .عديدة جاء ذآر رؤساء توالى ظهورهم

وهذا عبر شط . وأول من نزح الى العراق الشيخ بّراك بن مفرج بن سلطان ويتصل نسبه بأوس بن حارثة: قالوا
ونال مكانة عنده فمنح ابنه حافظا , من المشعشعين فأحسن نزله) برآات(ومال الى المولى, العرب من أنحاء البصرة

وان . وانتصر عليهم, يطيع الموالي المشعشعينولم يعد , وبعد مدة اذعنت له االطراف, فاستقر فيها, أنحاء العمارة
واعقبه ابنه فرج وهذا ترك له من االوالد . وان نصيرا ولي الرئاسة بعد والده, حافظا هذا ترك ولدين نصيرا ونصارا

وبعد , ولي االمارة بعد والده) عبد الشاه(ومن هؤالء ). طعان(و, )معّلى(و, )بالسم(و, )عبد الخان(و, )عبد الشاه(
وبعد وفاة عبد القادر تقلد الرئاسة ). عبد القادر(وهو )جادر(ثم مات فخلفه ولده , )عبدالخان(اته صار مكانه أخوه وف

وأما نصار فانه صار رأس فخذه ومنه تفرعت افخاذ تالية ). مذآور(وهذا ولى بعده ابنه . بن بالسم) عبد السيد(سيد 
 .مشجرات الموجودةآما يستفاد من ال)... مرمر(و, )خميس(و, )رحمة(

وفي موجز تاريخ عشائر العمارة ان امارة بني الم من حين استولت على أنحاء العمارة تمكنت ودفعت سلطة الموال
 .فانتصر مذآور عليه, وان المولى فرج اهللا حارب مذآورا, المشعشعين

ي 

وبعد وفاة . ن عبد العالى بن مذآوروعرار ب, وهذا تقّلد محله ابنه جنديل االول. ولما توفى مذآور خلفه ابنه مشعل
وأمثال هذه نراها في عشائر آثيرة فان فكرة ) 1.(جنديل صار ابنه مذآور الثاني وآل من اخوته علي خان ومحمد

تعد أصال في تكون العشيرة وان باقي العشائر تتفرع منه وهذا مشهود في الكثيرين حتى في الدول ) بيت الرئاسة(
وانما يقتصر العمل . وربما التذآر من يبدى انتصارا للعشيرة أو العشائر التابعة. ثا اال اليهاالنكاد نجدها تنسب حاد
 .على بيت الرئاسة وحده

فلم يعرف منهم غير شخص واحد عبر العراق من أنحاء البصرة . وفي بني الم وتكونهم النرى ما يختلف عن هذا
وابدى قدرة ومهارة وحل ابنه حافظ لواء العمارة , )المشعشعين(ي وهو الشيخ بّراك بن مفرج قتل عّمه فمال الى الموال

 ...ومنه تفرعت الفروع المشهودة من عشائر بني الم من ذريته. وتجّلت قدرته اآثر وحكم العشائر هناك

انت في وانها آ, والحوادث التاريخية المدونة تطعن في هذه الفكرة وتبطل القول بها مع وجود العشيرة سابقة لهذا العهد
 .فكان الميل للعشيرة ال لشخص بعينه. الحجاز فمالت الى العراق بعد ان آانت مع طيء بل من أشهر عشائرها
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. ولنا من التاريخ ما يؤيد هذه الجهة فان عشائر بني الم مالت الى العراق واآتسبت المكانة في محل وجودها اليوم
وانهم في نشاطهم االول فتمكنوا ولم يؤثر فيهم , البداوة والكفاحورجالها ال يزالون على . وآانت سلطتها أقوى واآبر

 .الرآود واالستقرار اال بعد ان غلبت عليهم حالة االرياف

من الحوادث ما يبصر انهم آانوا من أوائل العهد ) قويم الفرج بعد الشدة(يكر في آتابه ) يوسف عزيز المولوي(فهذا 
وال شك انهم اغتنموا . م1534-ه841السلطان سليمان الذي ورد بغداد سنة العثماني يحكمون هذه البقاع من أيام 

فلما فرغت الدولة . ومكنوا السلطة, وتقووا على العشائر, ودولة ايران فعّز جانبهم, فرصة انشغال بال الدولة العثمانية
وفي الغالب اختارت طريق . ةالعثمانية من مشاغل ايران التفتت الى حوادثهم فكانوا حجر عثرة في طريقها الى البصر

أو رأت سهولة السير من طريق , المنتفق لما رأت من أوضاع هؤالء وتخريبهم الطرق أو حاالتهم المعاآسة لها
وللتحقيق عما جاء في محفوظات عن بني الم وتثبيت صحتها يجب أن . الشامية لئال تكون المياه عثرة في طريقهم

آتاب موجز عشائر (وعندنا . بما هو االقرب الى الصحة) تاريخ بني الم(بذلك نفهم و. نتبين قيمة ودرجة قبوله علميًا
) آتاب االعرجي(ولعله اعتمد على . دّون ما سمع ولم يكن تاريخا عن نصوص منقولة من مؤلفات معاصرة) العمارة

معاون الشرطة ) يمحمد فهم(في المشجر وما دّون من محفوظات زمانه آما راجعنا المشجر الذي آتبه المرحوم 
سابقا هناك فقد آان مكث مدة طويلة توغل في التحقيق وفي خالل ذلك تمكن ان يكتب مشجرا عن بني الم فكان ذلك 

 .وآالهما بذل جهدا يشكر عليه. آله من المحفوظات

نه أو آان ومهمتنا ان نتخذ هذه أصال للمنقول عن االفواه ونقرب بينها وبين المدونات التاريخية مما آتب في حي
, وبهذا نتبين أصل ما جرى ليتعّين الوضع الحقيقي ويزول االبهام بقدر االمكان. معروفا في زمن حدوث وقعة ما

 .ونترك الباقي الى ما يظهر من وثائق, وتصحح الحالة بما تيسر

واالخير معروف في ). فرج اهللا(والمولى ) المشعشعين(أمير الموالي ) برآات(والذي يدعو الى االلتفات معرفة عهد 
ومنه نعلم قرب العهد بالموالي وبأوائل العشيرة ومن ثم نناقش النصوص ونبين ما لدينا من تعليقات على ما . التاريخ

ومن ثم نعلم المعاصر لفرج اهللا وهو )... محمد فهمي(أو مشجر . وهو االصل) موجز تاريخ عشائر العمارة(جاء في 
واالخير ورد ديار الموالي واستولى ابنه على انحاء ). ي بن حافظ بن براكمذآور بن سيد بن بالسم بن نصير(

 .العمارة

وبهذا نعرف زمن ورودهم العمارة مع احتمال ان . من هذا يتحتم علينا أن نعرف برآات من امراء المشعشعين-1
 .أو بينه وبين المعلومين بعده مسافة بعيدة, أو أنه ال وجود له, يكون هذا االسم مغلوطا

, فهذا يصح أن نعين تاريخه لنثبت من الحالة. من رؤساء بني الم) مذآور(ومعاصره . المولى فرج اهللا معروف-2
 .ونعلم ضبط التاريخ

 .فيؤيد ما جاء في المسموعات أو يخالفها فيصّححها, لعل فيها ما يبصر أآثر. نلتمس الوقائع االخرى-3

فما هي النصوص المؤيدة لوجهة . رفت وقائعه وعلمنا تاريخه بالضبطوهذا ع.  آان من رؤساء بني الم عبد العال-4
وهذه تدعو . الوقائع التالية ونصوصها-5أو أضطراب؟ , وهل هناك غلط في المحفوظات, نظر العشيرة ومحفوظاتها

 .ماتوما يتعلق به لالطالع على توالي الرؤساء وبذا تصح المعلو) بيت الرئاسة(الى االلتفات من ناحية تاريخ 

وال يهمنا تعيين النهج بقدر ما نأمل ان نقدمه للقاريء من التحقيقات وذلك ان هذه العشيرة ذآر عنها أنها من أيام 
وسنة , ه1089ومن حوادثها المهمة ما آان سنة . وانما اعتزت بموطنها. السلطان سليمان القانوني تذعن للدولة

 .وانما المهم أن ندّون بيت الرئاسة للتحقيق عن صحة المحفوظ. ئعهمه وال يهمنا أن نتناول عشائر بني الم ووقا1106

ومن حوادثه مع الدولة . ه1112وهذا ورد ذآره في حوادث سنة ). عبد الشاه(وأول ما وصل الينا خبره من رؤسائهم 
 ان التاريخ دّون فتحّدد تاريخ امارته على عشائر بني الم مع العلم. ه1123وما بعد ذلك الى سنة , ه1116ما آان سنة 

 .وقائعها قبل هذا بكثير
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والوقت ال . واذا رجعنا الى المشجر علمنا ان عبد الشاه بن فرج بن نصيري ابن حافظ أول من ورد الى أنحاء العمارة
مع العلم بأن عشائره ) قويم الفرج بعد الشدة(يفي الرجاع هؤالء الى أيام السلطان سليمان القانوني آما جاء في تاريخ 

وجّل ما نفسره ان عشائرهم االخرى ممن . ولم يأتلف والواقع, آانت تبلغ عشرين الفا مما ال يأتلف والمؤسس المذآور
وانهم اقدم , لم يتولوا الرئاسة ألصقوا بأعلى رؤسائهم القدماء لتوآيد الصلة بهم مع أنهم ال يشك في أنهم من بني الم

 . صلته باالعلى بأن تفرع منهم فروع جديدة ال تبلغ أقدم عهدوما آانت, مما قالوا او انهم نسوا ما تجدد

وروعيت صلتهم القريبة بأنهم من أوالد نصار . ومن أمثلة ذلك رحمة وخميس ومرمر فأن هؤالء تكونت منهم عشائر
وما ذلك اال النهم لم تتأهب االفكار لحفظ نسبهم آالرؤساء فالصقوا بأقرب . جد الرؤساء) نصيري(ليتصلوا ب 

 .المحفوظ مع أن البحث يجلو عن خالفه

ولزم أن نعين تاريخ , من رؤساء بني الم وعرفنا النصوص التاريخية فثبتنا ما وصل الينا) عبد الشاه(علمنا تاريخ 
ولنرجع الى المطالب ). تاريخ العراق بين احتاللين(المولى برآة المشعشع وهل هو المذآور في المجلد الثالث من 

ذآورا شيخ بني الم جاء أن معاصره فرج اهللا فب حين أن المولى فرج اهللا معاصر لعبد الشاه ال للشيخ فأن م. االخرى
. بن بالسم) وصوابها عبد السيد. آذا(فأن مذآورا هو ابن سيد ). موجز تاريخ عشائر العمارة(آما جاء في ) مذآور(

 .ه1123وان عبد الشاه دامت رئاسته الى سنة . وقد صار قبله رؤساء سابقون له. وبالسم هذا هو أخو عبد الشاه

ومن وقائعه ما حدث سنة . ه وآان شيخهم عبد العال1127ثم ان أمير الموالي عبد اهللا آانت حروبه مع بني الم سنة 
 .ه1131وبعده الشيخ عبد السيد سنة , ثم صار الشيخ فارس رئيسا. ه1130

ودام الشيخ عبد . ه1131وهو عبد الجادر في نفس السنة . يساوبعد ذلك صار الشيخ عبد القادر اخو عبد العال رئ
 . ه وآان له ابن اسمه موح1150القادر الى سنة 

وأما عبد العال فانه ابن . وان مذآورا ابنه, )عبد السيد(والملحوظ ان من عمود النسب ان بالسم أخو عبد الشاه و 
وفارس ال . وهكذا توالوا بالوجه المذآور. ه1131ا آان سنة ومن وقائع عبد العال م... مذآور بن عبد السيد بن بالسم

وهذا . ه1131وأما الشيخ عبد السيد فهو ابن بالسم ولي بعد عبد العال سنة . نعرف مكانه من بين اشخاص الرؤساء
وابنه . ه وربما تجاوزها1150خلفه في السنة المذآورة عبد القادر بن مذآور بن عبد السيد ودام في الرئاسة الى سنة 

 .موح ال ندري عنه اآثر من اسمه

ومن الرؤساء . ومنهم تكونت االفخاذ. ولم يتعين لنا ضبط أسمائها سوى المحفوظ. وبيوت الرئاسة تفرعت آثيرا
فهو ابن عبد العال ابن مذآور بن ) عرار(فمن هؤالء ) علي خان(و ) عرار(الوارد ذآرهم في آتاب عشائر البسام 

 .فانه ابن جنديل االول ابن مشعل بنمذآور بن سيد بالسم) علي خان(وأما . لذآرسيد بالسم السابق ا

ومن حويفظ . ومن مراجعة محفوظات بني الم ان الرئاسة فيهم تكونت من حافظ ابن براك وله أخ اسمه حويفظ أيضا
و , )الخميس(و, )رحمهال(ومن النصار تفرعت ). النصيري(و , )النصار(وأما حافظ فانه تكون منه ). الحويفظ(تكون 

وتكونت من . وانحصرت الرئاسة فيهم) آل نصيري(ومن نصيري تكونت بيوت عديدة يطلق عليها )... المرمر(
وهؤالء في االصل ). الطعان(و , )المعلى(و , )عبد الشاه(و , )عبد الخان(و , )البالسم(نصيري بيوت عديدة أصلية 

 .الء تفرعت بيوت أيضابن نصيري بن حافظ ومن هؤ) فري(أوالد فرج 

جادر , )أخوة عبد الخان(, عبد الشاه, فرج, نصيري, حافظ: وفي موجز تاريخ عشائر العمارة رؤساء بني الم بالتوالي
, )ابنه(مشعل , )ابنه(مذآور االول , وبه انتقلت الرئاسة الى بيت بالسم. سيد بن بالسم, بن عبد الخان) عبد القادر(

وعرار وعلي خان من ) 1(ومذآور الثاني واخوته علي خان ومحمد, عبد العالي بن مذآورعرار ابن , جنديل االول
 .الرؤساء ذآرهم البسام في عشائره

والصواب ما قدمنا بيانه بالنظر للنصوص ولعل هناك تصحيحات أخرى . وهذه القائمة التخلو من نقص أو خلل
 .تظهرها الوقائع
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 :ل وهمورؤساؤهم في الوقت الحاضر من بيت جندي

 .شبيب المزبان)1(

)2( .جوي الالزم المزبان

 .حاتم الغضبان البنيان المزبان)3(

 .سكر الفالح البنيان)4(

)5( .علوان الفليح الحسن الجنديل الثاني

)6( .ناصر الماجد الجنديل الثاني

 .أخوه حسن)7(

 .يعقوب بن يوسف بن علي المحمد العلي خان)8(

 .لمذآور الثاني ابن جنديلذياب الجتب السعيد الموسى ا)9(

 :ورؤسائهم من بيت عرار

)1( .قمندار الفهد الغضبان النعمة العرار

من أنه قبل اآثر من مائة ) سياحتنامهء حدود(حسين بن ابي ريشة الغضبان وهنا ال نمضي دون ايراد ما جاء في )2(
ففصلت الرئاسة بعضها عن بعض , فاتخذت الدولة ذلك وسيلة للتدخل, سنة حدث نزاع بين رؤسائهم في الرئاسة

فأعطته الى ) أم الجمل(واآلخر في يسارها وفصلت ما آان من القرنة الى النهر , فجعلت ما آان يمين دجلة لشيخ
ومن يمين دويريج من يساردجلة الى بدرة وجّسان , وصارت سلطة بني الم من أم جمل الى شط الغراف. المنتفق

وذآر صاحب سياحتنامهء حدود حادثا . ولكنهم يتجولون في ايران دون مانع. الموزرباطية لبني ) طرسخ(وتورساق 
وفي أثناء . جاء بأبن أخيه الصغير معه. جرى معه بقوله انه آان يوما قد ذهب أحد شيوخ بني الم الى مواجهة الوالي

. فال يرى حاجة الى ذلك, خفأنه من أوالد الشيو! الصحبة التفت الى الصغير وسأله هل تقرأ وتكتب؟ فأجاب عّمه ال
وابدى عظمة وبّين ان من تعلم القراءة والكتابة , وال تترتب علينا القراءة والكتابة, وقال ان اسرتنا ال تقرأ وال تكتب

 .وبهذا أظهر جهله وانه حيوان أعجم. يعاب

, ولم يعد من يقرأ ويكتب مستحقراوالحق ان العشائر آانت في االغلب تعد التعليم عيبا وفي هذه االيام دّبت روح التعلم 
وان آانوا يعوضون عن ذلك بأستخدام . تكاثر في أيامنا المتعلمون منهم, ولكننا ال ننكر أن بعضهم آان يقرأ ويكتب

 .والعلماء للوعظ واالرشاد وقراءة بعض القصص التاريخية في مجالسهم, الكتاب

وبينها ما ال . وفي هذا نظر وعشائر بني الم آثيرة. جل واحدهذه العشائر تستند الى أنها من ر: تفرعات بني الم-4
أو أنه من عشائرها القديمة والصق باجداد بيت , وبينها ما هو متكون حديثا من بيت الرئاسة, يصح ان يعد منها
 .فهي امارة آبيرة. الرئاسة ومتفرعاته

 ولم يفرق بين أصولها واتصاالتها وانما لحظ واعتبرها من بني الم, وفي سياحتنامهء حدود جاء بيان عشائر العمارة
وهذا مشهود من آل من ال يعرف العشائر وأنسابها وانما يراعي المجموعات وال يهمه سوى ذلك . البداوة والريفية

 .ومواطن هذه, وسوى السلطة وما دخل في حوزتها
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ودّون ما علمه . ه1329عرجي الفه سنة لسيد جعفر اال) آتاب االساس النساب الناس(ومن الكتب المؤلفة في بني الم 
وال . وذآر بعض االفاضل أنه رأى نصوصا منه. في أيامه أو سمعه من االفواه أو لم يذآر اال الصلة بين الرئاسة

 .يختلف عما هو معروف اليوم

ات المتعددة لم والرئاسة العامة انعدمت منذ مدة اال ان الرئاس. أبدى أن سلطة بني الم آانت واسعة تشمل اللواء آله
 .أما إدارة آل عشيرة فانها تابعة لرؤساء الفروع. تخرج من بيت الرئاسة

 
, والعبد الشاه, والخميس, والرحمة, والحمد, والطعان, المعّلى: وجاء في سياحتنامهء حدود من عشائر بني الم

 .والبالسم, والعبد الخان, والظاهر

ونحن نذآر . فاختار االرياف, لى بني الم ومنها ما يرجع الى بني الموعد عشائر أخرى ال تمت بصلة ا. عّدهم بدوا
 :المعروف من عشائرهم

. والمشهور انهم فضول. تفرعوا من نصيري من حافظ بن براك. وهؤالء من بيت الرئاسة: آل نصيري-1
 .نصيف الشاطيو. يرأسهم حمد المعّلى. يسكنون في قضاء بدرة. أوالد فرج بن نصيري. الطعان-1): افخاذهم(و

ومهيلي , يرأسهم سلمان العزي. يسكنون في أنحاء جّسان ومندلي وبدرة. بن فرج بن نصيري) معّلى(أوالد . المعّلى-2
 ).اخوة صيتة(ونخويهم . ومحمود الصجم, وفرحان البالسم, السويح

اخوة (ونخوتهم . رحمةرئيسهم رحمة ابن عبد علي واآلن ابنه رسن ال. من أوالد فرج بن نصيري. العبد الشاه-3
 .وهم في أنحاء العمارة وبدرة). شايعة

رئيسهم عزيز الفيصل في أراضي خير آباد من منطقة ) اخوة نايفة(نخوتهم . من أوالد فرج أيضا. آل عبد الخان-4
 .رئيسهم نعيمة بن مسيلم. وفي أبي حالنة في العمارة, ميناو في ايران

 :ومن فروعهم). سعدى(و ) أوالد فضل(و ) فضول(ي ونخوتهم من بالسم بن فرج بن نصير. البالسم-5

بيت (ورئيسهم قمندار بن فهد في علي الشرقي ويقال لهم . وهذا ابن مذآور بن سيد بن بالسم. بيت عبد العال)1(
 .ومنهم ذياب ابن جتب بن سعيد بن موسى بن مذآور). مذآور

)2( .ن بن أبي ريشة بن غضبان بن نعمة بن عرارومن رؤسائهم حسي. وعرار ابن عبد العال. بيت عرار

 ).شيخ سعد(هذا ابن مشعل ابن مذآور بن سيد بن بالسم رئيسهم علوان ابن فليح في . بيت جنديل)3(

وجوي الالزم , شبيب المزبان. ومن رؤسائهم. فهم فرع من بيت جنديل. ابن مذآور الثاني ابن جنديل. بيت مزبان)4(
 .ومزبان هذا هو ابن مذآور بن جنديل بن محمد. وسكر الفالح البنية المزبان, لبنية المزبانوحاتم الغضبان ا, المزبان

)5( .منهم اليوم يعقوب بن يوسف ابن علي بن محمد بن علي خان. ابن جنديل. بيت علي خان

 ):آل نصيري(ويعد من 

 .ولم نستطع ان نعين اتصالهم). حبشة(نخوتهم . بيت عبد الشويخ-1

 .رئيسهم فرج السلمان. الخرسان)1: (ومن فروعهم. هؤالء جدهم براك بن فضلو. الربود-2

 401



 . رئيسهم راضي الحسين. الصرخة)2(

 .ويقال انهم من السراي. رئيسهم شاطي. الرويشد)3(

 .المقارفة)4(

 ).االسماعين(رئيسهم فرحان االسماعيل . الحمد-3

 .الظاهر-4

 .ن يعدهم من جنانةومنهم م. وقالوا ان هؤالء جدهم براك آل فضل

 :ويتفرعون الى. وهؤالء ينسبون الى نصار بن حافظ بن براك: آل نصار-2

, وعبد الحسن اليوسف, ورؤساؤهم مولى بن مشكور. وهو رحمة ابن نصار. ويتكون منهم فرع بهذا االسم. الرحمة-1
 ).بندنيج(ومنهم في مندلي . وعباس المولى, وشياع الصفوك

, برأسهم محمد الخميس). اخوة عبدة(ونخوتهم . ومنهم في أنحاء بدرة وجّسان. حمة بن نصاروهذا أخو ر. الخميس-2
 .واسماعيل العباس

 .رئيسهم رحمة بن نصار. المرمر-3

ويعد من . وهؤالء فخذ يرأسهم. وهو أخو حافظ ابن براك. وهؤالء يدعون أنهم من أوالد حويفظ بن براك: الحويفظ-3
 . رأساأقدم االفخاذ يتصل ببراك

 ويلحق بعشائر بني الم

فمالت اليهم عشائر عديدة وبمرور االيام صارت تعد منها في حين أنها ال , ان بني الم اآتسبوا مكانا مهما بين العشائر
عشائر العمارة من السواعد ) سياحتنامهء حدود(وذآر صاحب . وبينها ما آان من جذم عدناني. صلة لها نسبية بها
 .وبينها من ربيعة وآعب. رج واخرى عديدة منهاوالبو محمد واالزي

وانما نعد بعض العشائر التي ليس لها شخصية مشخصة بنفسها وانما . وال نتعرض لما يأتي ذآره أو سبق أن ذآرناه
 :هي تابعة

هي ويعدون من ربيعة بل عشيرة مستقلة فهم من العشائر العدنانية و. وزامل الضمد, يرأسهم مسلم الدنبوس. جنانة-1
 :وفروعها. ويظهر ان قد دخلتها بطون من غيرها). آنانة(

والحجاج , وبيت سنيد, والعمارنة, والزريجات, ومنهم بيت شمر. رئيسهم دنبوس المحسن. فخذ الرؤساء. الكمر)1(
 ).حّياي(

ن قيس ولم م. والداينية, والنوآّية, والضامات, ومنهم الجالالت. رئيسهم زامل بن عّصاد بن شنان. الدريسات)2(
 .والشحينات. يكونوا من هؤالء

)3( .ولطيف, وعثوك, ومنهم جنادلة. العباس) تقي(رئيسهم تغي . خسرج

 .وهؤالء من القحطانيين مبثوثون في أماآن عديدة
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 ).اوالد الحصان(يرأسهم حسين المولى وسعيد االسماعيل ونخوتهم . بني عكبة)4(

)5( . من عنزة من الصكوروهؤالء. رئيسهم علوان بن حسين. الصكور

)6( ).من السراي(وعلوان بن حسين , يرأسهم عبد اهللا بن سعيد. الشياخنة

ورئيس الدبيس في . ومنهم الدبيس من بني الم. وهم من عشيرة آعب المعروفة. رئيسهم علي الهميم). جعب(آعب )7(
 .العمارة جبر بن مهلهل

)8( .وااللف والتاء للقّلة.  زبيدوهم من عشائر. رئيسهم محيسن بن سموم. الزبيدات

 .من شمر طوآة. رئيسهم فياض الموسى. الدلفية)9(

)10( .ولعلهم فرع من المجمع. منتشرون في أنحاء عديدة منهم في لواء ديالى. الصبيح

 .الجمالة)11(

)12( .البهادل

 ).موايد(تلفظ . المواجد)13(

 .فراآي)14(

 . وعذار,وشرفات, ومنهم عكيل. من ربيعة. السراي)15(

 ).مامو(نخوتهم . ابيض)16(

, وبيت عالك, والذهيبات, والبو فرادي, والرسيتم, والبو دراج, بنو سالة): سياحتنامهء حدود(وممن عدهم صاحب 
 .وبيت هماش, سادة. وبيت دخيل, والنجاة, وبيت دجن

رتهم الحوادث أو مالوا الى القرى وهؤالء لم يتعين لنا اتصال الكثير منهم وبينها ما ال يعرف له اليوم ذآر بل بعث
 .وبنو سالة من طيء. والمدن

والفضل ال يختلف عن البو محمد اال في المقدار مع . هذا وان وقائع بني الم مذآورة في تاريخ العراق بين احتاللين
 .يهمالمنسوب ال) الالمي(وعندهم من الشعر ما هو معروف ب . بعض تفاوت ويأتي الكالم عليه عند ذآر العرف

 )العيادة(وعند بني الم 

وعندما ترى آثار هزيمة أو انسحاب في القتال تدعو الى . وتحرض على القتال, وهذه أمرأة تحث على الحروب
والهودج الذي تكون . ومّر ذآرها). العمارية(وفي عنزة وغيرها يقال لها ... وتحرك الهمم, وتهيج الشعور) العودة(

 ).العطفة(فيه يقال له 

وتكون في االغلب بارعة في دعوتها وبيانها فتشير الى قومها . وتظهر بزينتها, بني الم تصعد البنت الجميلةوعند 
. وآان آنئذ الحروب غير منقطعة. ومن هنا جاءت تسميتها. واذا حدث حثت على العودة اذا رأت خلال. بالتأهب للقتال

 : قديموفي الشعر ال. وفي هذه االيام زالت أو سارت على الزوال
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 يقدن جيادنا ويقلن لستم   بعولتنا اذ لم تمنعونـا

وفي هذه االيام تغير االتجاه في الحروب وتبدلت أسلحته وصار العلم أقوى سالح ). العيادة(وهذا عين ما يراد ب 
لحاجة وصارت قوة العشيرة ال تعد شيئا تجاه قوة االمة فا. وأنصرف الناس الى المصالح العامة والنظر في شؤونها

 .تدعو الى اعزاز االمة لتعز العشيرة

 عشائر بني الم االخرى-3

وتؤيد النصوص التاريخية ويعدون , وهو المعروف المتحقق من الكثيرين, )بني الم(عشيرة من الفضول : الغزي-1
مد عضو م واآلن ابنه الشيخ مح1948وتوفي سنة , رئيسهم منشد آل حبّيب. من عشائر االجود وان لم يكونوا منهم

يسكنون في لواء الناصرية في . ومنشد بن مناحي بن حبيب بن شبيب بن محمد بن ناهض بن فارس. المجلس النيابي
ولهم , وهم زراع). أوالد محفوظ(ونخوتهم , )ناحية اور(صوب الشامية في أراضي السايح والمضيمات والبطحاء 

ولم ينسبهم ,  وجاء في نهاية االرب أنهم أحالف آل مرا...وال يحملون ضيما, المكانة المعروفة في الطعن والضرب
 :وفرقهم. الى قبيلة آذا نقل عن الحمداني

 :وفروعهم. فرقة الرؤساء: آل موليه-1

)1( .الرؤساء. البو برهي

 .آل نصير)2(

 .آل مويجد)3(

 .الطحيالت)4(

 .الطوامي)5(
 

 .ويتبعهم آل طشيش من االعبس وآل غزيج من بني اسد

 :وفروعهم) عالوشة(رئيسهم عطشان آل عباس واآلن علي آل جودة ونخوتهم : البو علي-2

 .رئيسهم عطشان العباس توفي واآلن عداي الكاظم ابن عمه. الشويبات)1(

 .واآلن ابنه فرحان. رئيسهم بجاي المطير. آل بصري)2(

 .رئيسهم علي الجودة. آل جرّيب)3(

)4( .رئيسهم عداي آل آاظم. المجانية

 :وفروعهم. توفي واآلن حفيده محمد ابن درويش. رئيسهم عنيطل آل مشل: ةآل غفل-3

 .الرؤساء. العرار)1(

 .آل زريف)2(

 .آل شهيب)3(
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 .آل شتاتي يسكنون مع الطوآية)4(

 :وفروعهم) برشان(رئيسهم جلعود آل دريعي واآلن ابنه سالم ونخوتهم : آل صوايح-4

 .آل صوايح)1(

 .مشرئيسهم صكبان الغ. آل بصل)2(

)3( .البو خبيزة

)4( .البّدة

)5( .الشبيب

 :وفروعهم. رؤساؤهم زياد آل تولة وجبرآل ظفير وآطع آل نهاب. آل االجود-5

 .رئيسهم جبر ل ظفير. البو حمد)1(

 .رئيسهم نهاب الشراد. السويديون)2(

)3( .ويرجع هؤالء الى الصوائح. رئيسهم زياد آل تولة. البو نصيري

 .ومنهم آل سماع وآل عليان.  آاطع آل صراخرئيسهم. آل بو غنم-6

) عّزاب(رئيسهم حمد آل مرزوك واآلن ابنه آاطع ويرجعون الى عشيرة العبيد ونخوتهم الخاصة . اهل العرجة-7
 :وفروعهم. ونخوتهم العامة محفوظ

)1( .البو عبد الحسن

 .يرأسهم آاطع الحمد والحاج حميد آل صافي. المصطفى)2(

 .السحوم)3(
 .مرالع)4(
. وثجيل آل نعيمة وهم رحالة ومن الغزي ومعهم, والحاج جابر آل مهني, رؤساؤهم حسن آل مصعط: آل عليوي-8

 :وفروعهم

 .رئيسهم عطية القطان. آل آريم)1(

 .رئيسهم ثجيل آل نعيمة. آل خشيلة)2(

 .آل رميض)3(

 :وفروعهم. رؤساؤهم مزهر آل حسين وصيهود آضّباح وشحم آل جرمد: آل معن-9

 .رئيسهم نجم آل ضّباح.المويلحيون)1(
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 .رئيسهم مزهر آل حسين. آل سلمة)2(

)3( .رئيسهم سعيد المبارك. البو عكاب

 .وهم من آل غزي. وصالتهم ال تزال مع آل غزي. واآلن يسكنون في الشطرة مع بني زيد

 :وفروعهم. وهم غزي وقسم منهم مع مّياح. يسكنون مع آل معن: آل حسين-10

 .يسكنون مع الغزي. الكوام)1(

)2( .يسكنون مع االزيرج. البو زرآة

رؤساؤهم حسن آل . وقسما مع الغزي وقسم مع بني رجاب, من الغزي يسكنون مع بني زيد الدجة قسما. آل نصر-11
 .آل محمد والزغيريون: ومنهم. مزيغيل وسايب آل فهد وعبيد آل هّداد

ي أراضي العبد في الجبايش ومنهم في لواء العمارة رؤساؤهم أصلهم غزي رئيسهم جاسم الفارس ف. آل فرطوس-12
 :وفروعهم. وأآد الغزي أنهم منهم. ومنهم من يقول خفاجة. سكران آل رآن وآريم وعبود

 .آل عّطاس)1(

)2( .يمتون الى الصوائح. البو زبارة

)3( .البو راسي

 .من الغزي. العبادة)4(

 .آل سلمة)5(

 :ويلحق بهم

 :وتوفي واآلن ابنه حسن وفروعهم. الحاج حسين شيخانرئيسهم . العبيد-1

 .االعجام)1(

 .رئيسهم عطية. الهطراويون)2(

)3( .رئيسهم عودة الوهام. الجفال

 .رئيسهم عجة الجديح. الجدّيح)4(

 :وفروعهم. وهؤالء من عبس واصلهم في حدود السماوة وهم في عداد الغزي قديما: آل بدر-2

)1( .ب بن عجيلرئيسهم ذيا. البو عبيدة

 .رئيسهم ذياب بن عجيل. البو ضويو)2(
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م ذآرهم 1456-ه953وفي تاريخ العراق بين احتاللين في حوادث سنة . رئيسهم صكر آل عنبر. آل صياح)3(
ثم توالى ذآرها في . فضولي البغدادي الشاعر بقصيدة مدح بها اياس باشا والي بغداد في انتصاره على هذه العشيرة

لمعروف ان الرئاسة العشائرية آانت معروفة البن قشعم اال ان العشائر التي آانت تحت سلطته وا.حوادث عديدة
, انعزلت عنه واستقلت بتسميتها أو مالت الى األريافوعرفت بأسمائها الحالية مثل الغزي وهي تسمية أصل العشيرة

 أظن انها من االجود وانما صارت وآنت. فتكونت من بيت الرئاسة أفخاذ صارت عشيرة مستقلة... ومثل الجوارين
 .في عدادها ولم تكن منها

فذآر . آان االستاذ يعقوب سرآيس نقل بعض ما علمه من رئيسهم الشيخ عقاب وهو أخو الشيخ محمد الذي نقلت منه
 عقاب بن صقر بن ثويني بن عبد العزيز بن حبيب بن صقر بن حمود ابن: "لي أن أخاه الشيخ عقابًا هو الرئيس وهو

اه وسبق أن ذآر ثامرا في ." ابن قشعم بن غزي) من(آنعان بن مهنا بن ناصر بن مهنا بن سعد بن المنذر بن قّسام بن 
ويدعون ) الغزي(ولكن المقطوع بهم انهم يتصلون ب , ه مما يدل على ان الحافظة ال تستمر آثيرا795حوادث سنة 

وبين ما علمته من . ويصعب ضبط االسماء.  فاتته اسماء عديدةوال شك أنه. انهم نزحوا من نجد في أيام جدهم االخير
 .الشيخ محمد وما ذآره االستاذ تفاوت يسير

. أو رئاسة بدوية على عشائر عديدة فتعتبر ناظمة لها ومشتقة منها' والملحوظ ان هذه العشيرة ليست أآثر من أمارة
ومثله , وصار للخزاعل ذآر بعد ذلك,  أثالثهاوان امارة المنتفق غطت عليها أو دخلت هي ضمنها بل ضمن أحد

وهكذا . ومالت عشائرهم الى األرياف فضعفت تلك الوحدة أو القوة وتبعثرت االمارة... لعشائر زبيد وعشائر أخرى
. وهو ناصر المشورب). عبد المشورب(ونخوة الجشعم . آان شأن العشائر آلها في تحول مستمر وتطور ال حدود له

 : الشيخ محمد وهيأخذت فرقها عن

 .ويتفرعون الى الحسين والثويني. جنعان واسرته. الشيوخ-1

 .رئيسهم سلطان بن ناصر. الناصر-2

 .ورئيسهم اليوم سرحان بن جنعان. وجنعان ورد في عمود نسبهم. آل جنعان-3

 .رئيسهم حسن. آل بندر-4

 .وهم من عشيرة اللهيب. رئيسهم شافي. اللهيب-5

 . بريجي بن مطلك الرحالرئيسهم. آل شليهب-6

 :ويلحق بهم

 .رئيسهم شعالن آل صران. المخالي-1

 .الشهبان-2
 

وفي أنحاء الكوفة ). مهنا(والبو براطم وهؤالء الجشعم في المهناوية المنسوبة لجدهم , والمسعود. ويساآنهم الجنابيون
وآان العثمانيون . نت لهم بالطاعةوآانت لهم الرئاسة العامة على عشائر آثيرة أذع. عرفت بهم) آرمة الجشعم(

ال , واآلن في حالة ضعف ولكنهم ال يزالون محافظين على عزة نفوسهم. استغلوهم للقضاء على المنتفق فلم يفلحوا
وآان الشيخ محمد أآثر حفظا لشعر . والحداء وسائر آداب البادية, يفترقون عن البدو في اللهجة ويتعاطون قصيد البدو

 .من شعراء البادية) انراآ(و ) رميزان(

 .وعشائر آثيرة, واالجود, وخفاجة, ويجاورهم بنو مالك في فروع آثيرة منهم
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 )معن(عشائر سنبس 

. وتشمل عشائر آثيرة). معن(هذه اليها غالب طيء في العراق اال انها أستقلت بأسمائها الخاصة ونخوتها : سنبس-1
وآفى أن نعلم انها تمت الى سنبس . ها بأجدادها لتوالي عددهاوالقربى والصلة مشهودة وان آنا ال نستطيع تعيين

 .والى النخوة المذآورة. العشيرة المعروفة

. وتفرقت وتوزعت آثيرا. وسنبس ال يزال منها ما هو معروف بهذا االسم وإن آان ما تفرع منها استقل بأسماء جديدة
لكالم في سنبس ثم ما تفرع منها واستقل بأسمائه الجديدة ويهمنا ا. وتمت اليها تلك العشائر. ومالت الى مواطن عديدة

 .وفي عشائر الشام مباحث وافرة عنهم وتفرعاتهم آثيرة. وهؤالء منهم مقدار آبير في ربوع الشام وحلب. من عشائر

 .ورئيسها الشيخ حنش ابن الشيخ حمود. ويقولون هذه عشيرة حاتم. وفي العراق تسكن سنبس في شمامك بين الزابين
, واآلن ابنه مرعي. ورؤساؤهم اآلخرون حسن العباوي وتوفي. وقرية زمزموك من شماشك, ويسكن قرية هويرة

ومنهم من يقيم في قضاء ). زاب شمامك(ويقطنون الزاب االعلى ويسمونه . وهذا توفي ايضا. وسرهيد الحسن العباس
رئيسهم : المدللين-1: ويتفرعون الى. ن بالطائيةوآثير منهم في بغداد يعرفو. مخمور في وادي الفضاء من لواء اربل

ومنهم صديقنا االستاذ خضر الطائي الشاعر . وقرية الكرعة من شمامك, )روالة(يقطنون في قرية . علي المحمد الكلبو
والبو , ومنه حصلت على المعلومات وعّد لي منهم اليسار. رئيسهم حسن العباوي: الضريس-2). الخنيزات(من فرع 

واستقلوا عن سنبس وان , فأنفصلوا من مدة, وتفرعوا قديما من سنبس. والفرير من رؤساء المسعود, والحريث, عامر
 .آانوا منهم

, وعمر مندان, زمارة وآنهش: وهم في شمامك وقراهم. رئيسهم سرهيد الحسن والعباس وتوفي: الرشيد أو الهيثم-3
 .وجادر من مخمور, )قراجوق(وروالة في قراج قرب جبل 

. ومنهم في الكوير, منهم في قضاء مخمور. ورئيسهم عبد اهللا الحّسو. وموطنهم سورية. نخوتهم مرشود: الراشد-4
 :وفروعهم

 .البري)1(

 .ورؤساء المسعود وهم الفرحان يرجعون اليهم. المسعود)2(

)3( .النفيش

 .الحلف)4(

 .الحسان)5(

 .المطاهير)6(
 

 .ومنهم الحليبيون. مة الفرحان آان نائباومنهم الشيخ نع. وغالب هؤالء في سورية

). البو عيسى(ومنهم ). عمشة(يرأسهم الشيخ محمد العبد الرحمن وأخوه الشيخ طالل نخوتهم . في سورية: العساف-5
ورئيسهم الشيخ حنش الحمود . ومنهم من هو تابع مرآز القضاء. ومنهم في العراق في ناحية الكوير من قضاء مخمور

نبس جميعها في العراق وهو امير طيء يسكن في ناحية الكوير في قرية الهويرة وهو من اقارب الهوار رئيس س
ومن . رئيسهم محمد بن شحاذة. ويتبعهم اللهيب. محمد ابن عبد الرحمن الشيوخ وحسن المحمد الفارس في شمامك

 .هؤالء صديقنا االستاذ آمال الدين الطائي

_6 . ويأتي الكالم على اليسار في الحلة. وغالبهم في سورية). عدىس(والخاصة ). معن(نخوتهم : اليسار
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 :وفروعهم

منهم ) الهديب(وفي الحلة . الرؤساء وهم الشيخ علي السلطان العبوش الفندي ومحمود الحسين الفندي. الفرهود)1(
 .وباقي الفروع لهم مثل فروعهم. يتصلون بهم بجد

 .الحباب في الموصل)2(

 .لفي الموص. الرطالة)3(

 .في الموصل. الخاروف)4(

 .في الموصل. العراعرة)5(

)6( .في الموصل. السنان

 .في الموصل. الشهيبيون)7(

)8( ).قراقوش(رئيسهم محمد العبد الرزاق وتوفي واآلن علي العباوي في الخازر في ناحية الحمدانية . المحاميد

)9( .يأتي الكالم عليهم. ومنهم في أنحاء سامراء. البو جواري

 .والعشائر بناحية عوينات في أطراف تلعفر. من هؤالء في نفس الموصل في أراضي خراب من باب سنجارو

 .رئيسهم حموش بن رومي: الزرازير-7

 .ومنهم في قامشلي. متفرقون: المعاجلة-8

 ).الدخ(ومن قراهم قرية . رئيسهم الشيخ طعمة الصالح. في الحدود وفي ناحية الكوير). السودة(نخوتهم : حرب-9
 .في الموصل رئيسهم محمد علي بن فتحي: السناجرة-10

وهم في االآثر رحالة ). شماملي(ويسميها الكرد) تل البعرور(رئيسهم فتحي بن عبد اهللا يسكنون في قرية : الجوالة-11
 :وفروعهم في العراق. واالغلبية هناك آرد

)1( .رئيسهم درويش الحسين في شماملي. البسابسة

 .ومنهم في سورية. رئيسهم سلوم الحمّيد. البو شريف)2(

 .الهناريون)3(

)4( .المشاعلة

, والبو صلحة, والبو رمثة, والكديرات, البو ثابت: وفروعهم االخرى). مرشود(نخوتهم . ومنهم في أنحاء العبيد
 .والطربوك, والجعافرة, والطّماسة, والعيدان

والمهاني في , ومن فروعهم المازن. ون ان رؤساء زوبع منهمويقول. يسكنون سورية والعراق. متفرقون: الحريث-12
 :وفروعهم في العراق. سورية
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)1( ).معن(نخوتهم . ومهروت وحد مكسر ومواطن اخرى) العكر(يسكنون . رئيسهم شياع العباس الصالح. النعيرات

في ) دبي(و ) أم العصافير(و) دريدر(و ) أبا جحاش(ويسكنون . رئيسهم سلوم بن احمد المطر وتوفي. البو عيثة)2(
البو (و, رئيسهم وادي البالش) حليفات(و . رئيسهم نصيف العلي) بو جميل: (وفروعهم. أنحاء بغداد وما يقرب منها

رئيسهم ) البرآات(و . رئيسهم محمد السلمان) بو عوّين(و . رئيسهم سلمان العلي) الرجيبيون(ويقال لهم ) سلمان
 .علوان ابن عبد اهللا

وهو . وآذا من مصلح الحبيب احد رؤساؤهم. م1944وتوفي نحو سنة . م1933-3-2ك من رشيد السلوم في علمت ذل
ومنهم في . في ناحية تلكيف رئيسهم شهاب االحمد) البرآات(ومنهم في الموصل يرجعون الى . الذي ذآر الفروع

 .ثة منهموالبو عامر يعّدون البو عي. اليوسفية وفي الصمدية وفي الحويجة مع العبيد

 :وفروعهم. في أراضي شيشبار في اليوسفية. ونخوتهم معن. رئيسهم غافل بن عباس: البو شّري-13

 .الرؤساء. البو علي)1(

 .البو حمد)2(

 .وهؤالء يرجعون الى سنبس رأسا

 .العاصي-14

ابو : وقراهم. ويررئيسهم دحام ابن معرف في شمامك من ناحية الك. ويعدون في عداد طيء). زبيد(وهم : الفليتة-15
. ويرأسهم حلو المطلك ومحمد الفارس وهم نحو ستين بيتا). حمير(و ) العمرو(ونخوتهم . ومطراد شرابي, شتيتة

 .وال نعرف ما اذا آانت لهؤالء عالقة بآل فليت من السعيد) فليتة(ومنهم من يسمى ) زبيدا(ومنهم من يسمى 
 .ونخوتهم شمخة. ليوسفرئيسهم حمو ا). العراعرة(أصلهم : الغنامة-16

 .ومنهم في سورية. رئيسهم الشيخ ابراهيم بن رومي في نفس الموصل: بنو فرير-17

 . بيتا150وهم نحو ). العمرو(نخوتهم . رئيسهم احمد العازل: المعامرة-18

عفر وهم متفرقون في انحاء عديدة ومنهم في تل. ومنهم العراعرة والرزيج والمسارة, ويصعب تحديد عشائر طيء
أآد لي ما ذآرت الشيخ أحمد . من طيء) العليات(وغيرها من انحاء الموصل والوية العراق وفي جنوب الفرات 

 .م وان والده الشيخ صالح العباوي هو الرئيس اليوم1955-2-27الصالح العباوي وابن اخي الشيخ حسن العباوي في 

 :ويلحق بهم

 .يبة في شمامكفي قرية مرآ. رئيسهم طاهر التّمو. الجبران-1

يقيمون في . استقلوا بأسمهم. وهم من سنبس من عشائر طيء). معن(وفي اليوم الكبير ). آوشة(نخوتهم : البو عامر-2
ويرجعون قسما الى المدللين وقسما الى . وقسم منهم في الكوفة, الراشدية واليوسفية وفي ابي غريب وانحاء الحلة

في أبي غريب وقسم . رئيسهم فياض الشيخان: البو غزال-1: وهذه فرقهم. امولم نستطع ان نعين هذه االقس. الضريس
 .منهم في الراشدية

. بو حسن)1( .رئيسهم نصر بن محمود

 .البو ثامر)2(
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 .الرئيس منهم. البو يوسف)3(

 .رئيسهم الشيخ ثامر المحسن بن محمد بن حمد الشبلي وهو رئيس الكل في أنحاء اليوسفية والحلة: المواهبة-2
 :وفروعهم

)1( .البو عساف

)2( .البو جّسام

)3( .البو درباس

)4( .البو دندل

 .البو شبيب)5(

 .الرؤساء. البو شبلي)6(

 :وفروعهم. وتوفي واآلن ابنه عبد المحل. رئيسهم محل الدرويش في اليوسفية: البو شعبان-3

 .الرؤساء. البو علي)1(

 .البو ناصر)2(

)3( .البو آاظم

)4( .البو فياض

 .لبو بحرا)5(

. واآلن رئيسهم فهد الفياض. وقد توفي. فرقة الرؤساء في الراشدية. رئيسهم شيخ علي الفياض العلي: بو خميس-4
 .أوالد فياض العلي منهم. بو علي)1: (وفروعهم

 .البو حمد)2(

)3( .البو عوّيد

 .العتوج)4(
 .البو طعان)5(

)6( .البو عليوي

)7( .البو عبد االمام

 .الشولي)8(
 .وهؤالء جميعا في الراشدية. ومنهم البو شعيب. لمطاردةا)9(
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 ).آربالء(في الرزازة . بو جلب علي)10(

والبو , واآلن ابنه عبد اهللا في الراشدية ومنهم البو هالل رئيسهم سكران الجواد. رئيسهم محمود المغير: حرارنة-5
 .حّمود رئيسهم علي العيسى

 .وهم في الراشدية والفلوجة والرمادي.  واآلن ابنه عبد اهللارئيسهم خضير العباس وتوفي. الكطيشات-6

وسكناهم في الكشك في اليوسفية ومنهم . رئيسهم عبد اهللا العودة في الراشدية وتوفي واآلن ابنه نجم. صباخنة-7
بو عيسى وال, والبو سويد, المخالبة وهم الرؤساء والبو صبيخ رئيسهم حسين الصناع والبو ياسين رئيسهم عبد المحسن

 .رئيسهم موسى الصالح والبو فراج رئيسهم علي الصالح وهم في الراشدية واليوسفية

البو آيالن الرؤساء والبو بادي : في ابي غريب ومنهم. رئيسهم آهّية العّساف وتوفي واآلن ابنه علوان: البو عيادة-8
 .رئيسهم عبد الحميد الجعاري والبو مجبل رئيسهم جواد الكاظم

 .ومنهم في ابي غريب. رئيسهم حسين الهويجل في اليوسفية: اتالعميش-9

 .في الراشدية. رئيسهم مهدي الحسن: بو غزالن-10

ومنهم البو رحيبي الرؤساء والبو سليمان رئيسهم حسين . في اليوسفية. رئيسهم ناصر الحسين: بو عطا اهللا-11
 .الناصر

والبو , ومنهم البو طي رئيسهم علي الثاجر.  أراضي أبي حالنوفي. رئيسهم علوان الشالل في اليوسفية. بو محيي-12
 .رئيسهم حسين العلوان والبو عري رئيسهم خضير المخيلف. زهو ومنهم البو دندل

والفرحات يرأسهم محمد , ومنهم الرشيد رئيسهم جاسم المحمد. في الراشدية. رئيسهم حمد الفياض: المساّرة-13
 .المحمود وعبيد الفيصل

 .رئيسهم عباس الشيمر في الراشدية: اّدةالبغ-14

البو -16. رئيسهم عبد اهللا السيف في أراضي الزبيلية التابعة لكربالء والحاج آريدي الذرب وقد توفي: العامرية-15
في النجف منهم آما ان االنباريين ) الشمرت(ويقال ان . في الكوفة عند الجسر. رئيسهم مزهو الوناس. حجي طينة
 .يعدون منهم

م ومن غيرهم ممن في أبي غريب ورئيس الكل ثامر 1936 حزيران سنة 25هذا ما علمته من أوالد فياض العلي في 
 ...بن محسن بن حسين ابن حمد الشبلي ويدعون أنهم في االصل متكونون من ثالثة اخوة سار ومسار وعامر

ويقطعون بأنهم من أولئك ولم نجد هذه , )زاعلالخ(ويقال لهم اليوم , المعروفة) خزاعة(الشائع أنها من : الخزاعل-3
 .ولعل التقارب اللفظي في الحروف ساق الى ذلك. العالقة

آنت ذآرتهم في المجلد الخامس والسادس من تاريخ العراق بين احتاللين وبينت ان الخزاعل جمع خزعل وهو ابن 
والرئاسة فيهم . م الى قبائل عديدة منها سنبسومن مراجعة صبح االعشى تبين ان طيئا تقس. الضبع والتسمية به شائعة
وذآر الحمداني أن منهم طائفة في . من االعمال الغربية) سخا(وهي في بني يوسف بمدينة . للخزاعلة في أنحاء مصر
. ولم يكونوا من خزاعة لما ورد في هذا النص, اه فلم يبق ريب في أنهم من طيء من سنبس. البطائح من بالد العراق

. وهل هؤالء من سنبس؟ والمحفوظ خالف هذا والظاهر أنهم غيرهم اذ لم يتعرض لورودهم العراق. نهم العبيدوذآر م
 .وما جاء عن الخزاعل في بعض االشعار للمتأخرين من أنهم من خزاعة يدل على عدم المعرفة بأصل نسبهم
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وآذا ما ). معجم قبائل العرب( في آتاب وآذا ما جاء نقال عنه) عامان في الفرات(وال يلتفت الى ما جاء في آتاب 
فهذه متأخرة ونقلت المسموع ووقفت ) على هامش الجزء الخامس من تاريخ العراق بين احتاللين(ورد في آتاب 

ووجودهم في العراق من القرن الثامن الهجري بل من أيام الحمداني , ومن النص المذآور علمنا أقدم ذآر لهم. عنده
وفي القرون االخيرة آانت لها االمارة المعروفة في . قدم العشائر الطائية المعروفة في العراقفهي من أ. وقبل ذلك

 .حوادث تاريخ العراق

آرامهم , واالسود اذا صالت, والقول فيهم انهم السحاب اذا انهالت, نازلون غربي السماوة: "وفي عشائر البسام
, وغربوا في نيلها واشاموا, شرقوا في العلى واتهموا... حافظةنفوسهم على الكرم م, وشجعانهم أآرم من آان, شجعان

 .اه." أبناء رجل واحد... يحمد طارقهم ويشتغل بذآراهم مفارقهم

 :وذآر من عشائرهم

 .الشيب-1

 .الصكر-2

 .الحاج عبد اهللا-3

 .آل غانم ويقال لهم السلمان في الرميثة-4

الى أن قال أما مكاسبهم فهي الحراثات في الشلب على ... فرسانواربعة آالف من ال, وعددهم ستة آالف سقماني: قال
 ...االنهار المتصلة ليال ونهارا

... هم في غاية القوة والكثرة والشجاعة والكرم): "غاية المراد في الخيل الجياد(وقال السيد رشيد آل السعدي في آتابه 
وقديمًا آانت إمارة قوية حدودها ) أخوة فاطمة(م ونخوته. اه." وهو رجل ذآي فارس, وآان شيخهم مطلك ابن آريدي

من العرجة إلى نهر الكوفة آما هو المحفوظ المعروف منذ القرن الحادي عشر فما بعده وهذا زمن نهوضهم ولهم 
 .وبالعبيد وبالمنتفق على ما هو مبين في تاريخ العراق بين احتاللن... صلة بوقائع عديدة

 :ع عديدةوهؤالء يتفرعون اليوم الى فرو

م ويدعى 1938م فخلفه اخوه الشيخ سلمان وهو نائب سنة 1937وتوفي سنة . رئيسهم محمد آل عبطان: آل شالل-1
وهذه سلسلة الرئيس الشيخ سلمان فهو ابن . واآلن الرئيس الشيخ ياسر آل سلمان العبطان. خّيال الخيل ابو ياسر

ويقولون ان أصل هذا الفخذ .  بن سلمان بن عباس بن محمدوشالل هذا بن صكر. عبطان بن طالل بن بلبول بن شالل
 .وان محمد العبطان توفي وله ابن اسمه فرحان, وللرئيس أخوة وهم سرحان ومحمد ومشذوب. غانم ولعله أبعد أآثر

 ).95 ص2ج(وجاء تفصيلها في آتاب قلب الفرات االوسط . والرئاسة اليوم موزعة

والطويلة من ناحية الصالحية وهور ابن نجم , والرويجي في ناحية المليحة, سوناحية الغما, يسكنون في الشنافية
 :وأفخاذهم. وهؤالء لم يكونوا رؤساء عامين

 .واآلن ابنه الشيخ ياسر. رئيسهم سلمان العبطان. الرؤساء. آل بلبول)1(

 ناصر في الرميثة في رئيسهم فرج آل. ومنهم الكرفوش, رئيسهم دغّيم آل براك. فرع من آل بلبول. الرواشد)2(
 .الطحيرية

 .رئيسهم محمد آل غازي بن دريس. آل حمود)3(
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 .رئيسهم جريو بن علي آل حمود. آل محسن) 4(

 ). آل صكر(و , )آل محمد(و , )آل سبتي(و , )آل دجين: (وعد صاحب قلب الفرات االوسط من فروعهم

يسكنون مع آل شالل ومغامس أخو بلبول بن . وشعالن آل سلمان الظاهر, يرأسهم جساب آل حمادي. آل مغامس-2
 .الرؤساء. آل محيسن)1: (وأفخاذهم. شالل

 .رئيسهم شعالن آل سلمان الظاهر. آل ظاهر)2(

 .رئيسهم شعالن آل سلمان الظاهر. آل مرزوك)3(

) 4( .رئيسهم شعالن آل عبار بن آريدي. البو آريدي

 .رئيسهم سربوت بن صحن. آل ذرب)5(

 .يسهم لطيف بن سلطان آل حمودرئ. آل بندر)6(

 .رئيسهم أبو عمشة آل رميح. الظويريون)7(

وهم في أراضي مخيرة التابعة للشافعية . يرأسهم عزوز وسلمان أوالد شرماهي بن محمد آل رخيص: البو حمد-3
وتوفي . المشهور) حمد الحمود(وهم أوالد . وفي العطشان وفي المشخاب, وفي الرميثة, ويسكنون في أراضي الشبل

 .وهذا االخير رأس الفخذ. ه1214وتوفي ابنه حمد الحمود سنة . ه1191حمود الحمد سنة 

ومن . والرئاسة في البو حمد وجدهم االعلى حمد الحمود, )أهل الطحّين(وهؤالء مع البو حمد يقال لهم : البو محمد-4
 :فرقهم

 .باجي وأعمامه في المنتفقرئيسهم حسن آل . وهؤالء في الشافعية في المالحة. آل شبيب)1(

 .يقيمون في الرميثة في أراضي الطحيرية. يرأسهم آّوك آل وليد ومدلول آل مشاري. آل الحاج عبد اهللا)2(

 .واآلن قليلون مع الفتلة وفي الصالحية مشتتون. رئيسهم شمران آل وادي في المشخاب. أل الحاج محسن)3(

.  وقد توفي واآلن شاني النبهار وهم في العطشان من الشنافيةرئيسهم حريز آل حمود بن محسن. البو صكر)4(
 .ويتصلون مع الخزاعل بصكر بن سلمان بن عباس باشا

 .هم من الخزاعل اال أنهم مستقلون بإدارة زراعتهم في ناحية الشنافية وآثرتهم متجولة بأغنامهم: قال فخامة العمري

 .كنون في الرميثة في أراضي طحيريةيس, وقد توفي. رئيسهم مسعر آل مزعل. آل آرنوص-5

ومن مراجعة آتاب عشائر العرب للبسام والحوادث التاريخية وما بينه لي الشيخ سلمان العبطان نقطع بمكان الفروع 
ومنهم في أنحاء بلد وال يزالون , منهم في المنتفق أعمام حسن الباجي, وهؤالء بعثرت قسما منهم الوقائع. المذآورة

 .والرميثة,  وآثرتهم في الديوانية في الشنافية وفي الغماس والمليحة والصالحية.يحفظون صلتهم

. أقتبست غالب أحوالهم الحاضرة من الشيخ سلمان العبطان ومن اخيه الشيخ مشذوب آل عبطان وآانا ذوي خبرة تامة
 .1934 نيسان سنة 2وآانت بيانات الشيخ مشذوب في 
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أنهم من : قال فخامة االستاذ مصطفى العمري. ّماس من حد الشنافية الى االوريجمن عشائر الشامية في الغ: آل شبل-4
فيميل بعضهم الى السرقات وتعتبر , أآبر عشائر اللواء وأهمها بأعتبار عددها ونفوذ رجالها اال ان ماليتهم ضيقة

 . بزراعتهاوآان من رأيه ان تعطى لهم أراضي ليقوموا, وأن قوة الخزاعل بها. قبيلتهم من الخزاعل

وقال لي الشيخ وداي العطية انهم من طيء ولم يستطع أن يرجعهم الى عشيرة من عشائرهم المعروفة والشك أنهم من 
ورئاسة الخزاعل عليهم رئاسة .وهذا يؤيده االتصال بالخزاعل أو الخزاعلة.عشائر سنبس اليختلفون عن رؤسائهم

والظاهر أنهم دخلهم بعض . وسمعت أنهم من شمر). حيزة(و, )د شبلأوال(ونخوتهم .نفوذ واال فهؤالء لهم رؤساء منهم
ولهذا لم نلتفت الى ماجاء في نهاية االرب عن الشبل من أنهم بطن من بني مهدي من .عشائر شمر فقيل ذلك

 .القحطانية

) 1( .عدها الحمداني

من عشائر الخزاعل ولعل المنقول المحفوظ من أنهم من طيء آان سبب الصلة والمرجع أنهم من سنبس 
 :وفرقهم الحاضرة.أنفسهم

 :وفروعهم.يرأسهم سلمان العبطان ومحمد العبطان من الخزاعل: آل لجام-1

وآل , رئيسهم عبود الصايل.ومنهم آل منصور.ورئيسهم آاظم آل علي آل عميش في الغماس وأبي زرّيج.آل صادج)1(
رئيسهم عباس .والبو الدّين, رئيسهم عيدان الصويلح).ّطانآ(وآل قطان , ومحمد الخّشان, يرأسهم عباس الرغيد.ماضي
 .ونفس آل صادج, رئيسهم عليوي آل سبية.وآل عسكر, رئيسهم آاظم بن علي آل عميش.الرؤساء.وآل عميش, العلي

ومنهم نفس آل .رؤسائهم جاسم آل محمد آل دخين وحسن آل حمزة وموجد آل سماوي في أراضي البطيلة.آل دهّيم)2(
. وآل هديب, رئيسهم هديرس آل عبود.وهم آل جريم, ومناحي بن حمود العواد, رأسهم محمد الحمزة العوادي.دهّيم

. وآل سليمة, رئيسهم عباس المظيهر.وآل خنفر, رئيسهم جاسم آل محمد.ومنهم آل سوّيد.رئيسهم سماوي آل عطية
 . هم جاسم آل محمد آل دخينرئيس.وآل هرموش, رئيسهم موجد السماوي. وآل ناصر, رئيسهم عبد آل محمد

 .رئيسهم أبن فرج.آل بصري)3(

 :وفروعهم.رئيسهم شعالن بن سلمان آل ظاهر من الخزاعل. آل خزّيم-2

قوي , والشيخ حسين آبير النفس. والمعروف أنهم من العزة. رئيسهم حسين آل زغير وهم الرؤساء. آل حوّير)1(
والخليفة رئيسهم عبّيس . منهم الرئيس. ومنهم الشمير. مصطفى العمريقال ذلك فخامة االستاذ . صادق القول, االرادة

 .رئيسهم عبد الزهرة الزعيور. والحاجم. آل سراج

)2( .والبو خرسة, العيسى: ومنهم. وآريم الساجت, يرأسهم موجد السلطان آل جاسم. البو بديوي

)3( ).الفبوج(والقبوي , وآل ظالل, مآل سال: ومنهم. وهم من اللهيب. رئيسهم مطلك آل عبطان. اللهيبات

وهو . رئيسهم عبد الرضا آل مّدب وهؤالء أصلهم من خفاجة الشنافية ومنهم من عدهم من غزي. آل فرطوس)4(
آل .أ: ومنهم قسم آبير بين ربيعة والمياح ومن افخاذهم في الشبل). آوشة(ونخوتهم . وسكنوا معهم. االشبه بالصواب

 .رئيسهم احمد العيسى. حمد

 .رئيسهم حرجان الدغيث. آل حمود.ب

 .رئيسهم عبد الرضا المدب. آل شتيوي.ج
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, وبيت وريد, والبو ملوح, والبو حسّين, والجروخ, والبو خليفة والحجية, البو جابر وهم الرؤساء: ومنهم مع ربيعة
هم في علي الغربي وهم تبع السراي و. والكوامات والسمران, والبو شوآة, والبديرات, والبو مويغر والبو حامد

 .وغنامة ومجموعتهم آبيرة) الحنطة والشعير(ويزرعون الشلب والدجن . والكوت والعمارة

, والبطوش, والبو زوي, وآل جنديل, ومنهم آل بشن. وناطور, ويرأسهم بازول آل عفان وعلج العواد. آل شاووش)5(
 .رئيسهم صلبوخ النويصر. وآل آّنوش

 ).الكنين(ان القنّين رئيسهم ديو. البو سويعية)6(

 .رئيسهم آصاب الهبري. آل سباهي)7(

. رئيسهم حسين الزغير. التابعة لقضاء أبي صخير في هور المايح) الحيرة(يسكنون في ناحية الجّعارة : آل شبل الجلتة
 :وهذه فرقهم. واآثر افخاذهم مشترآة

 :وافخاذهم. ون انهم من عشيرة العزةوقد اآد الكثير. فرقة الرؤساء. رئيسهم حسين آل زغير. آل حوّير-1

 .آل خليفة)1(

 .منهم الرئيس. آل شمير)2(

 .آل حاجم)3(

 :وفروعهم. اصلهم من اللهيب. الّلهيبات-2

)1( .البو بديوي

 .البو سويعية)2(

 .آل سباهي)3(

 .وهم من أقارب بيت توحلة في الموصل. وحمزة الكسار, ويرأسهم عبد المهدي الحاج جبار

 .رئيسهم عبد المهدي الحاج جبار فرقة الرؤساء. آل شاتي-1: لهيبات الساآنين في الجعارةومن فرق ال

 .آل زّآي-2

 .البو شاهر-3

 .البو حسين-4

 .البو حوطة-5

 .الفنهرة-6

 .البو شيخ علي-7
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 .وهم مع الفتلة) بنو ليث(ومن اللهيبات 

 .وقد مّر ذآرهم. برئيسهم عبد الرضا المّد. أصلهم من خفاجة أو من غزي. آل فرطوس-3

 .رئيسهم جبار أبو حليل وهو عارفة آل مايح وابنه مدفون. آل مايح-4

 .البو زيارة-5

 .آل آاصي-6

 .يسكنون في هور المايح. رئيسهم فرهود الحرمك. العكارات-7

 .رئيسهم عبد علي الكاظم. آل عبد عون-8

 .الجاللدة-9

 .البو خليوي-10

 .الجواسم-11

 .ي أراضي الكرثةوهؤالء في الحيرة ف

, حصلت على هذه المعلومات من الشيخ مشذوب آل عبطان وهم أخواله فكانت معرفته متينة تدل على خبرة تامة
ونظرا . م1934 نيسان 2وآان ذلك في ... وفيه تفصيالت زائدة, وهكذا قابلتها مع ما حصلته من غيره فوجدته موافقا

ولذا . السيما اننا نرى رؤساء أفخاذهم من الخزاعل. حداهما عن االخرىللعالقة المشهودة ليس من الصواب أن تنفك أ
 .ذآرناهم بعدهم

جاءتهم من اخوالهم واال فهم معن من سنبس من اليسار ) اآطع(نخوتهم . من عشائر طيء الكبيرة: اليسار-5
يسكنون في ,  الكعّيدوطامي بن سلمان, توفي واآلن يرأسهم شنان بن عنيزان. المذآورين رئيسهم رشيد بن عنيزان

وفي ابي , والناصرية من الحلة, وفي المحاويل في البدع والعبارة والويسية ومرونية وهمينية وفي الخواص, المهناوية
. وآثرتهم في المهناوية وما يجاورها, ويقال لهم الظواهر, في آربالء, وفي نهر الحر والجمالية, وفي الحسينية, سميج

و , )معن(ومنهم من نخوته . وفي تلعفر رحالة. ومنهم في سورية رئيسهم علي السلطان. وهم اآثر من الفي نسمة
وآانت بينهم وبين ديزه . ويتكلمون الكردية. ومنهم في شمامك ورئيسهم حسين المحمد وقد توفي). هميان(و , )سعدة(

وان امير . ة ومات النزاعوصارت بينهم الف. يى حروب فتصالحوا أخيرا فتزوج الرئيس من آل عشيرة بنت اآلخر
تزوج بنت خضر بك من . طيء حنش الحمود الهوار من العساف في ناحية الكوير في شمامك تابع قضاء مخمور

 .امراء ديزه يى آما ان هذا تزوج بنت حمود اخت حنش

 :وفرقهم

ومنهم في . جوار الفتلةوهؤالء في أراضي المهناوية ب. يرأسهم شنان بن عنيزان وشافي بن آعيد وقد توفي: الهديب-1
 .جهة الموصل والحلة

 :وفروعهم

 .ومنهم في شمامك رئيسهم محمد الجاسم. توفي واآلن ابنه طامي. رئيسهم سلمان الكعيد. الرزيج)1(
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 .الظويهر)2(

)3( .الرؤساء. نفس الهديب

 ).سنانة(سورية ويسمون في . رئيسهم عليوي الياس في المهناوية ومنهم من يعدهم تبع الهديب. الصلبوخ)4(

ورئيسهم فيها ) الخاروف(ويسمون في سورية . وهم أهل بادية. يرأسهم دهش الحسين وحتروش بن عيال. الدولة-2
 .اللو بن خاروف

 .يرأسهم لفتة الحسين وحسين السليم: الكوام-3

بو (عفر ويسمون رئيسهم رّدام الشالش توفي واآلن هادي الجبر في المحاويل في أراضي البدع وحصن ج: السبطة-4
 :ويتفرعون الى). شاجم

 .ومنهم من يعدهم فخذا مستقال) العراعرة(في آربالء وهم . رئيسهم عبد الكاظم ابن الحاج جبر. الجوادر)1(

 .رئيسهم جبارة الحاج آاظم. الحّمام)2(

)3( .توفي واآلن أوالده. رئيسهم ردام الشالش. نفس السبطة

 .من الصاخنة. ودةرئيسهم نجم العبد الع. الجشفي)4(

 .رئيسهم سالم السلطان. العرادة)5(

 .رئيسهم خليف الحمزة. الزيارة)6(

)7( .رئيسهم حسّين العباس. البو طالل

 .رئيسهم علي الكاظم. البو خضير)8(

 .رئيسهم عبد بن حمزة. البو علي)9(

 .رئيسهم عبيد بن ناصر. البو علي)10(

 .رئيسهم منديل السماوي. البو خليل)11(

 .رئيسهم طراد الحاج محمود: الهيجل-5

 .توفي. رئيسهم دهش العودة: المعيبد-6

 .رئيسهم محمد الحسن الليلي: الليلي-7

 .في المهناوية) الشهابات(ويقال لهم . رئيسهم علي بن ظاهر الناعور: الشهاب-8

 .رئيسهم صبري العمران: النعيم-9
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ومنهم من يقول من . وزنكاح في اليهودية قرب الحلة. في الويسيةأو البو براطم رئيسهم دّلي الشبيب : البراطم-10
 .الجشعم

 .يعدون من الجشعم. رئيسهم مدودي: النواصر-11

 .ومنهم من يعدهم تبعا. في اليوسفية وفي القاضية من الحلة. رئيسهم زنكاح السلوم: البو زيد-12

 .رئيسهم علي الظاهر في المهناوية): الشهاب(الناعور -13

: وفروعهم. وقسم منهم شمر. وهم في الخواص. وابنه خرباط ويعدون تبعا, يرأسهم ياسين الحسون: لمسافرا-14
 .رئيسهم عمران في الخواص. الحميد)1(

 .رئيسهم عبد ربه. الرحمة)2(

)3( .الخميس

)4( .المحمد

 .المظهور)5(

 .الخاروف)6(

)7( .الخدام

)8( .السليمان

)9( .تم في آربالءرئيسهم عبود الرس. البو جمعان

 .رئيسهم ابن سماوي: الشكر-15

 :الحثيان-16

 .وهم فروع عديدة. في نهر الحسينية ويجاورهم المسعود. رئيسهم بحر: الظاهر-17

. المناآطة: ومنهم. وتوفي. يرأسهم عبوش الهويري وظاهر الجاسم. منهم في الحلة وفي الموصل: العراعرة-18
 .هم ظاهر وعبوش اوالد هويريرئيس. والمنصور, رئيسهم حسن الخضر

 .رؤساؤهم حنش الحديد وآلبو بن حميد الصالوة ومحمد الحمزة. منهم في الحلة وفي الموصل: السنان-19

 .رئيسهم جاسم الرعوي. منهم في الموصل: الشواجم-20

 .رئيسهم عوّيد المنّوخ: الشهيبيون-21

 .الذياب-22
 .صلومنهم في أنحاء المو. رئيسهم بحر: العساف-23
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 .ومنهم في أنحاء الموصل. رئيسهم أحمد الدياب: الرطاطلة-24

 . رئيسهم عبد اهللا المطر: السوآي-25

 .منهم في أنحاء الموصل. رئيسهم حصيني. في الخازر نحو مائتي بيت: المحاميد-26

 .يرأسهم اسماعيل العموري والحاج عبد اهللا العساف: البو جواري-27

 .لمحمودرئيسهم عويد ا: الصوافة-28

 .ونجرس العوّيد. يرأسهم خضر الصويلح: الحباب-29

 .والفرهود, والحليحل, الهبو: ومنهم. رئيسهم علي السلطان العبوش الفندي. رؤساء الكل: الفرهود-30

ويقال انهم ). اخوة موزة(نخوتهم . يرأسهم خلخال المصحب المدلب وحسن العاصي في أنحاء المحاويل: الفواضل-31
 .ى الجشعميرجعون ال

 .ومنهم من يعدهم تبع الهديب. رئيسهم جاسم المحمد في المهناوية. هم الفريج: الفريجات-32

 .رئيسهم شخير الموسى تبع السبطة: الشفاتة-33

 .ويجاورهم الكريط والفتلة وخفاجة

 لناحية بلد من في الضلوعية التابعة. رئيسهم شهاب بن احمد المحيمد) اآطع(من اليسار ونخوتهم : البو جواري-6
. وفي شرقيهم خسرج. أقرب الى الضلوعية. وفي البحرية من الضلوعية وهي جزيرة آبيرة. قضاء سامراء

 : وفروعهم

ولقبوا بهذا االسم وأصله من . وأصلهم من تلعفر. رأيسهم شهاب بن احمد المحيميد. منهم في الضلوعية. البو عفّير)1(
 .عفر ويريدون تلعفر

ومنهم في تكريت وفي مندلي . توفي واآلن حسين العلي العيط. رئيسهم سلمان العلي الحمد).  دوغانالبو(دواغنة )2(
 : ومنهم. وفي الضلوعية وفي البحرية

.1 .رئيسهم حسّين العلي العيط. منهم في الضلوعية. البو شوك

. فخذ الرؤساء. آل اسماعيل: وهم. رئيسهم علي المطلك. ومنهم في أراضي الطحماية من مندلي. والبو سلمان العلي.2
 .والفياض رئيسهم مال نصيف العبد

. ويعدون منهم ويقال انهم من الشواجم الفخذ المذآور. يسكن قسم آبير منهم مع العزة. البو شاجم من طي)3(
 : وأفخاذهم

 .رئيسهم عباس بن محمود بن صالح بن حمد الصفيف. البو صفيف-1

 .ن حاجي سلمانرئيسهم هالل اب. البو حسن العلي-2

 .ومنهم مع اليسار في أنحاء الحلة وآربالء, ومّر بنا ان البو جواري منهم في أنحاء الموصل
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. يرجعون الى سنبس وهم في اليوسفية والجيبة جي في هور رجب رئيسهم نّوار االمين الصالح. من طيء: المعين-7
وآثرتهم في البيجي ). البو حداد(ومن هؤالء . يرةومن رؤسائهم بداع العفن وهم متجولون في الجز. وهم فخذ مستقل

 .والفتحة

وهؤالء من سنبس وهم قليلون ). الزرازير(و ). بنو فرير(ويقال لهم . رؤساء المسعود) الفرير(ومن هؤالء : الغرير-8
آربالء وفي , والباقون في سورية. وقسم منهم في الموصل رئيسهم الشيخ ابراهيم بن رومي. ليس لهم مجموعة آبيرة
 .ذآرتهم في المجلد االول

 : ويتفرع هؤالء الى). عاوس(ونخوتهم . من العشائر الكبيرة في لواء الدليم: البو عيسى-9

 البو مهنا-1

ومن أجدادهم خليفة من . وقد توفي واآلن ابنه حسناوي. رئيسهم هراطة البني رئيس الكل وتوفي وخلفه ابنه عيفان
 : وفروعهم. ولم أعلم من محفوظهم اآثر من هذا. مهناوسموا آل . طيء تزوج بنت عيسى

والبو , رئيسهم فرحان الحميد. الجوثيات: ومنهم. بالعامرية يرأسهم فرحان الحميد ومرآب المطر. البو آريطي)1(
 .رئيسهم مرآب المطر. مرير

)2( .و بو ظاهر الحمد. البو مرزوك: ومنهم. بالمويلحة رئيسهم فرحان الظاهر. الهريمات

 .والبو عابد وهما اخوان. العمور: ومنهم. رئيسهم رشيد السعود. بالحصي في جانب الشامية من الفلوجة. البو عابد)3(
 .والبو سلطان, الحنافيش: واآلن ابنه ابراهيم ومنهم. رئيسهم علي السويط. بالحصي. البو هوا)4(

 .رئيسهم محمد الصالح. بالحصي. البو خالد)5(

 .والبو خميس, البو سباع: ومنهم. يرأسهم رشيد الشحان ودلف العلي. صيبالح. البو خميس)6(

 .رئيسهم جاسم السعود. بالحصي. البو يوسف)7(

والبو , والبو حوري, والمناصير, البو ظاهر: ومنهم. رئيسهم عباس العبد الفرحان. بالعامرية. البو محمد الجاسم)8(
 .عطوان

 .يلرئيسهم علي الفح. بالحصي. الفحيالت)9(

 .رئيسهم مهنا الظاهر. والبو دعيج, والبّني, البو عبد الجادر: ومنهم. أصل الفخذ وهم الرؤساء. البو مهنا)10(

 البو صالح-2

 : ويتفرعون الى). عوس(نخوتهم . رئيسهم دحل العبد الباقي بن خلف بن علي بن جابر بن علي بن خليفة ابن سالم
. وهم من اخوة صالح رأس الفخذ. رئيسهم سالم ابن فاضل الحبيب. لنسافبالحصي من سن الذبان وا. البو حاتم)1(

رئيسهم سالم . والبو آذيلة, رئيسهم عيفان العنفوص. والبو سلطان, رئيسهم سرحان العبد الفياض: البو فاضل: ومنهم
 .الفاضل

: ومنهم. ناء صالح رأس الفخذوهم من أب. توفي واآلن ابنه شويش. رئيسهم عبد اهللا الجرنان. بالنساف. البو دهام)2(
 .والبو حسين الرديني, البو ثليج
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. والبو رملة, والبو غانم, والبو حسين الخالد, البو محمد الجرب: ومنهم. رئيسهم فرحان البطي. بالنساف. البو خالد)3(
 .غنامة ورحالة. رئيسهم فرحان البطي بالشامية

 .م البو جابرومنه. في بزيبز من أراضي الصخرية. العواجيون)4(

, البو غريبة: من أبناء صالح أي من ذرية رأس الفخذ ومنهم). البعة(رئيسهم علّيج الجاسم . بالنساف. البو سالمة)5(
 .والبو عساف

 .يسكنون في بترة وبزيبز. الرؤساء. البو علي الخليفة)6(

 .م1939-10-23في . علمت عنهم من علي الجوالن من البو سالمة وجماعة عن أصلها وفروعها ومواطنها
 :ويلحق بهم

ليسوا من البو صالح ولم يستطع أحد من الجماعة الذين أخذت عنهم أن يرجعهم الى ما يرجع اليه . العويسات)1(
 .ولعلهم أعرف من غيرهم بذلك. أولئك

 .ويقولون انهم من البو عيسى هؤالء. ومن البو عيسى فرقة آبيرة تسكن مع بني حسن وتعد منها

 ى في أنحاء سامراءالبو عيس

وأما البو عيسى في أنحاء سامراء فأنهم من البو مهنا على ما نقل الكثيرون وان المرحوم الشيخ علي الكرّيم رجح أنهم 
). عوس(و, )أوالد الشايب(ونخوتهم . وهم في مكيشيفة تحو ثلثمائة بيت. ويقولون أنهم أوالد خليف العيسى. من أولئك

جمعة (وقالوا منهم . ويعدون من أقاربهم هراطة البّني من البو مهنا. كات تكريت والجزيرةوبي, ويجاورهم البو عباس
 .في سورية) العيسى

وآان شيخا طاعنا . وان ترآي الفارس منهم سرد اسماءهم. ومن البو عيسى من أآد أنهم سادة من اوالد زين العابدين
رئيسهم الشيخ علي . الرؤساء. البوسليمان-1: وفروعهم. يموانكر ان يكونوا من البو عيسى الذين في الدل, في السن
 .واآلن ابنه الشيخ غازي. الكريم

. يرأسهم ترآي الفارس ومصطفى بن محمد بن الفارس ابن حسن بن مصطفى بن احيمد بن حسين. البو أحيمد-2
 .واحيمد رأس الفخذ وان أخاه سليمان رأس الفخذ السابق

وخلف . مد االبراهيم بن محمد بن ابراهيم ابن خليل بن أحمد بن جّلو بن جميل بن خلفرئيسهم الحاج مح. البو جّلو-3
 .هذا وحسين الخلف أخوة

 .رئيسهم منصور بن حسين الحمادي. البو خضير-4

 .وهؤالء أوالد أخت وأصلهم من ربيعة. رئيسهم محمد الصالح. المخالبة-5

والمشهور انهم من , وهي في قلة. وت منهم تدعي انها سادةهؤالء من طيء اال ان بعض البي: عشيرة بني سبعة-10
 :وفرقهم. طيء ويؤآدون أنهم من العزة ومنهم في دير الزور وفي ترآيا

: ولم يتعرض البسام الصلها وانما ذآر منها الخضر فقال. رئيسهم محمد السليمان الغنام. في ترآيا: البو خضر-1
لم يبق لغيرهم . مسكنهم بين نصيبين وماردين. القامعين المعادين, المضروالجيش , ومنهم الخضر ذوو العيش النضر"

فاشتاق أهل زمانهم , فاقوا من قبلهم. ولم تعارضهم السحب الروائح اال بتكرار حمدهم والمدائح, مطمعة اال من خيرهم
إذا , والمعجلي قراها, هاوالبالغ أشد, واما الحرب فهم ولدها. وال وقف على نهاية, ولم تدرك لهم غاية, بعض فضلهم
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ك وفي تل يسكنون المسطاح في لواء آرآو. ولعل هذا السبب في عدهم من العزة). العمرو(ونخوتهم : الشللة-2
آما . وهم من بني سبعة. وجدهم محمد الخضر أعقب موسى وعامرا. الشعير مع اللهيب دون الزاب الكبير في شمامك

ويرأسهم احمد الجاسم ومحمد بن عامر العبد اللطيف بن خضر ومر البحث عنهم في . أآد لي الشيخ أحمد الصالح
 :وفروعهم. 94ص

العمران والدروبي والحيادرة والجاسم الشاعر والموسى : ومنهم.  العامريرأسهم محمد الموسى ومحمد. الموسى)1(
 .المحمد

الجاسم والسوادي والحمد الجبر واللجي والكردي والحمد الظاهر : رئيسهم محمد الصالح ومنهم. المحمد العامر)2(
 .والجنعان والحمزة والسالمة والسمان والو شارد والجليب والبو دنون والمفتاح

)3( . ويرأسهم محمد الغنام وجّلو قرب العكيدات في دير الزور. عانالكر

 .رئيسهم صنيف العبد الرحمن. البو دلوه)4(

 .رئيسهم حميد النايف. الحسين العامر)5(

 .العلي العامر)6(

 .رئيسهم محمد صالح بن عبد العال في الجديدة والطواحية. وهؤالء في الموصل. العرار)7(

 .لفاخرة والمسطاح في تل عليا: ومن قراهم في آرآوك

 .وهيهاو, ومهانة, وخريدان, والخالدية, والصالحية, وآديلة, وسيدوة, الحلوه: وقراهم في مخمور

. وهم في لواء الدليم). الصبيحات(ويقال لهم . وهؤالء من طيء من بيت االمارة على ما هو المسموع: الموالي-11
. وتجاورهم عشيرة الجميلة وزوبع). صبحي(بي غريب ونخوتهم يسكنون الكرمة في أ. رئيسهم أحمد المناور

 :وفروعهم

)1( .البو حماي

 .البو ساير)2(

)3( .الرؤساء. البو حمود

. يدعون أنهم من الموالي) والشورتان. (هذا. يسكنون مع البو عيثة من الدليم. رئيسهم عويد بن عّلص. الجواهنة)4(
وغالب ما علمته آان من رئيسهم احمد . والمعروف أنهم تبع الموالي.  الكعيدونايل, يرأسهم فرحان ابن ابراهيم السبع

 .م1943 تموز سنة 18المناور في 

وبين الحويجة , أصلهم من طيء من الموالي آذا قالوا يسكنون الحويجة من لواء آرآوك مع العبيد: البو مفرج-12
وهم ). اخوة فرجة( ابنه سلمان العبد الرحمن نخوتهم واآلن. وهو شيخ طريقة. رئيسهم عبد الرحمن الطيار. والعظيم
يرأسهم . وليس بصحيح عدهم من العبيد ومنهم في أراضي دحيلة والحرآاوي وما جاور من أنحاء اليوسفية. متجولون

 .رئيسهم مجيد. البو صالح-1: وفروعهم. صالح المحمد العمر ومال علي المحمد العمر
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 .بد الرحمنرئيسهم سلمان بن ع. البو زرآة-2

 .الخشافنة-3

 .رئيسهم حميد الذابل. الجكاآات-4

 .وهؤالء أخوال صاحب الفخامة االستاذ جميل المدفعي. رئيسهم جاآة بن بتسين. البو عابر-5

 .منهم بيت الطيار. البو حيد-6

 .رئيسهم اسماعيل العباس. البو جامل-7

 . نازيسكنون سامراء مع البو. رئيسهم مطر الحسن. البو رزوقي-8

 .البو عليوي-9

 .في أنحاء الموصل. الطوابنة-10

 .رئيسهم صالح المحمد العمر. البو ظاهر-11

 .رئيسهم آامل العفون. يعدون تبعا. المداهنة-13رئيسهم سهيل المصيبح . العالونة-12

 . جلد االولتشتتوا آثيرا وقد تكلمنا على الغرير في الم. هؤالء يعدون من الغرير والشهوان: البو حمدان-13

ومن . في الزاب االعلى. البو سلمان-1: ويتفرعون الى. تفرقوا في أنحاء مختلفة. منهم من يعدهم من طيء رأسا
 .على الزاب تماما) الكهنش(و ). تل حمّيد(قراهم 

حمام ومنهم في عدة قرى من ناحية . بأرض الحاوي المتصل بقرية حمام علي) قبر العبد(يسكنون قرية . البو حسين-2
 .ولهم قربى بالغرير. رئيسهم علي بن داود الصالح). ناحية الشورة(علي 

 .253ذآرتهم في المجلد الثاني ص. واآلن آلهم يتكلمون الكردية. في ناحية شوان. الشهوان-3

ومنهم من يجعلهم . ويعدون أخوة البو حمدان. ويسكنون الحويجة قرب الزاب. رئيسهم حافظ بن جناز. البو صباح-4
وغالبهم . فبعثرتهم الحوادث, )لواء البو صباح(وآان يتكون منهم ). الغرير والشوان(وقديما يقال لهم . في عداد شمر
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 االحوال العامة

1  
 سياسة العشائر

وما ذلك اال . فليس من السهل حكمهم أو التحكم فيهم. دن يرضخون لالوامر رغبة أو رهبةالعشائر لم يكونوا آأهل الم
, وآيف تستطيع السلطة أدامة السيطرة والعشائر الكبيرة تعتمد قوتها... لقلة السلطة أو ضعف اإلدارة في التسلط عليهم

. ويصعب أمر اإلدارة. في الصغيرة والكبيرةوربما آان هذا مما يمنع الدولة أن تتدخل . فال ترضى باالنقياد لكل أمر
وتظهر حوادث الدول في العشائر الضخمة وفي عشائر الحدود ... فتكتفي تارة بالطاعة االسمية أو بالضرائب النزرة

 .وما ماثل بخذالن ذريع في حين أو أحيان

واستمرت في المحافظة , توحويتكون منها غالب العشائر التي اشترآت في الف. وآانت عشائر زبيد ذات قوة وسلطة
وفي الحكم العثماني شغلت . فتترآها الدول وشأنها في غالب االزمان, ومثلها العشائر القحطانية. على قوتها مدة طويلة

 .الدولة آثيرا بهؤالء أو لم تجد وقتا لاللتفات اليها

.  وال نريد أن نعيد ما جاء في التاريخ,وامارة طيء جرت لها من الحوادث المهمة ما يبصر بحالتها السياسية وبقدرتها
حينما التجأ الى العراق ومعه ) قراسنقر(ومن ذلك ما آان أيام . وانما نشير الى بعض االمثلة للوقوف على الوضع

ومن هذا القبيل أن بعض أمراء الجيش قال لسلطان مصر بعد عزل أمير طيء ونصب غيره ان ). أمير طيء(
وظهر الجواب في . مير المعزول فقال له اياك ثم اياك ان تعيد مثل هذا القول او تفوه بهالفرصة سانحة ان نوقع باال

 .التجاء االمير المعزول الذي رأى نفرة من دولته ما رأى فمال الى العراق

ومن ذلك ما وقع لشيخ االسالم ابن تيمية حينما غضبت عليه الدولة المصرية لمسائل دينية سخط بها بعض العلماء 
فجاء أمير طيء ملتمسا العفو عنه فأجيب طلبه مع أن السلطان آان في حذر من مخالفة العلماء مع الرغبة في , هعلي

ففي هذه . ومن ثم تكون الوقيعة به, خاف أن يميل االمراء مع أحد فيعلن سلطنته. أن يكون بنجوة من التضييق عليه
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وان ال يتدخل بشؤونها للغاية . ومن األمثلة ان دولة مصر أدخلت أمر العشائر في الصلح المعقود بينها وبين المغول
 ... سابقةنفسها والخشية من اثارة القالقل من طريقها آما وقع ذلك فعال في حوادث

ولعل هذا أول اتفاق دولي لمنع العشائر من التدخل في أمور الدول في الحدود إليجاد قالقل أو أحداث نزاع قد يؤدي 
 .إلى حرب بين دولتين متجاورتين

وال شك ان تاريخ االمارة يشعر بسياستها الداخلية ... وهكذا تحري االمثلة في الحوادث العديدة التي ال تحصى
 .وفي تاريخ الجالئرية والترآمان ما يعين االوضاع أمثال هذه. والخارجية

. أو للقيام بأمر بسط سيطرتها في الوقائع, وعشائر العرب لحروبها, وفي العهد العثماني استخدمت الدولة عشائر الكرد
.  وأمراء العمادية,وهذا آثير في التاريخ العثماني وظهر في اليزيدية والمنتفق وزبيد والغرير والشهوان وآل بابان

ظهروا ) آل أبي ريشة(فقد آانت الرئاسة فيها بدت في أمرائهم . ومن أآبرها عشائر طيء) عشائر العرب(ويهمنا هنا 
 .وأخرى في أمر القضاء عليها, ومما يعين سياسة الدولة مرة في أستخدامها, في حصار بغداد أثناء الحروب االيرانية

أو االلتجاء عندما , أو في الحاجة الملحة للعشيرة أيام القحط وقلة االمطار. ات الدوليةوتظهر قيمة العشائر في العالق
الى , تتدافع العشائر أو عندما يقع النزاع بين العشيرة والدولة أو في حالة التجول لطلب الكأل في أراضي دولة مجاورة

وان يكون مزودا بوقائع القطر ال سيما , رةوفي هذه الحالة يحتاج االداري الى مها. آخر ما ال يحصى من االسباب
 .وان هذه اإلدارة من أعظم ما يتطلب في عشائر الحدود. العشائر واال وقع في أخطاء ضارة بالعشائر والدولة معا

ومن حوادث الحدود ما أوقع السردار االآرم عمر باشا بعشيرة الهماوند الكردية مما دعا الى غضب دولته عليه من 
وآانت قبل ذلك جربت في البلباس غلطها وأملها ان . لفعلة المغلوطة في وقيعته بعشيرة من عشائر الحدودجراء هذه ا

فأن النزاع البسيط قد . وال يقل االمر أهمية فيما يقع بين العشائر المتجاورة في المملكة الواحدة. ال ترتكب مثل ذلك
, ظم واجب عليه أن يشعر بما يتوقع حدوثه فيتدارك أمرهواالداري الحازم من أع. يؤدي الى حروب طاحنة ومتوالية

وفي حوادث . أو أنه اذا سبقه الحادث تمكن من السيطرة عليه ليحدد النزاع ويقطع دابره بين عشيرتين أو عشائر
ومن جهة اخرى ان رؤساء العشائر قد . فهو محك. ومنها يعرف الخرق او الحزم. التاريخ الشيء الكثير من ذلك

وقد يفرط االمر في .  القدرة والموهبة في وضع اليد على الحادث فال يدعون مجاال للتوسع فيقمع في الحاليظهرون
 .النزاع بين العشائر المتجاورة فيحاولون تحديده وتضييق نطاقه

). ضدها(ا وهناك االتفاقات بين العشائر لحفظ آيانها تجاه ما تشعر بقوة من نّده. وال شك ان هذا االجمال يعين الحالة
والضرورة تدعو الى التوسع . ويطول استعراض ذلك مما يحتاج الى حنكة ومهارة ونفوذ نظر من الرؤساء أو اإلدارة

في االمثلة ونقدها وتحرير ما فيها بسعة اال اننا ال نزال في حاجة الى بيان مذآرات في وقائع خاصة أو استعراض 
 .جارب عبرة ودروس عظيمة لمن يتأهب إلدارة مثل هذه المجموعاتوفي الت. الوقائع وما أرتكب فيها من أخطاء

 .وهي مشاهدة في وقائع آثيرة جدا. واالمثلة على الغلط وسوء التدبير آثيرة ال تحصى

وليس من ببعيد ما آان بين عشائر شمر وبين عشائر الحدود في الشام في أيامنا آما وقع بين شمر والعكيدات أو 
وحوادث الحدود ال . وبين العزة والعبيد وعشائر أخرى. ين عشائر العراق بين شمر والبو متيوتالبكارة أو ما حدث ب

والتقليل من الضائعات أو ما يخشى أن تؤدي اليه , تحصى وتدعو دائما الى التفاهم بين الحكومتين لتالفي الخطر
والغرض . والحكمة من خير ما يتذرع به, وآان العقل رائدا). مجلس التحكيم(مما آان يودع في الحال الى . الحالة

أماتة الضغائن أو الغضاضة بأي وجه آان واال فأن الدول قد تستفيد أحيانا من ذلك الثارة الفتن وتوليد الخصام أو 
ومن الضروري التيقظ في أمر إدارة العشائر حذر حدوث ما يكدر الصفو بين . وحدود العراق آثيرة. الشحناء

وقدرة اإلدارة تتجلى في حسن التوفيق . ن عشائرنا في الحدود أو بين هؤالء وبين المجاورينالمتجاورين وهكذا بي
وحوادث بني الم وآعب ال . والسلطة القوية ال يفيد وحدها ما لم تكن مقرونة بحكمة وعدل. بينها وبين هذه العشائر
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. وفي الداخل يحتاج االمر الى التعّقل والبصيرة اآثر واال أدى الحادث الى ما يجر اليه من مصائب تدمير وقتل
لة بل ربحها في وفي هذا ال تخسر الدو. وال تغفل معرفة بل تكون على بصيرة تامة, والسياسة القويمة ال تهمل وسيلة

وال . ان ال تخسر ما يتوقع حدوثه من جراء حرآة طائشة أو خرق من موظف فتؤثر فيها وفي العشيرة أو العشائر
وال يقال في االهمال و االغفال اال لما آان . وليس آل الوقائع مما يصح أن ينتفع به. نقطع بأهمال الوقائع أو وهنها

 .تافها ال يستحق االلتفات

وانما المطلوب التفاهم من طريقه وان . لمهم ان ال تعد من المصلحة اذالل هذه العشائر بالنظر لما وقع أو يقعواالمر ا
فال تقبل الدولة , ومراعاة العدل, ال ترضى بوجه ان تتحكم هذه وامثالها بالعشائر الصغيرة بل يجب االحتفاظ بالموازنة

د للموظف الطائش واتخاذ الذرائع للوقيعة بها ال ان تفسح المجال بل باالعتداء بامل آسر نشاط عشيرة واذاللها لتنقا
 .والطيش مذموم في آل االحوال. وفي هذا ربح. تمنع من االعتداء في مراعاة الهدوء والراحة

ه جرى حادث مؤلم بين شمر وبين البو متيوت والجحيش في أنحاء 1365م وشهر رمضان سنة 1946وفي آب سنة 
ومن مراجعة . والسبب الداعي لها, ذابح طاحنة بين الفريقين تضاربت اآلراء في أصل وقائعهافوقعت م, الموصل

والسبب ان هذه العشيرة لها مكانتها . وبينهم وبين عشائر أخرى, حوادث سنين نرى وقائع عديدة بين شمر والعكيدات
ولكنها اليوم صارت في . الشاغلوهي شغل الحكومة . وحوادثها معروفة في أنحاء سنجار, من أيام العثمانيين

ومن ... وال يصح أن تترك, من العراق فال تنكر مكانتها من حيث السياسة ومن نواحي عديدة ال يهمل شأنها) الحدود(
وال مدار , وعلى آثرتها ليس لها مواطن رزق, وربما تتحكم بهم وال تلين لهم, أخرى قوة ال يخشى منها المجاورون

والعقود , وان تتولى بعض االلتزامات من الدولة, وان تشتغل بالتهريب, )الخوة(أو ) الخاوة (معيشة فتضطر أن تأخذ
, وغضب بعض التجار في الموصل بوضع اليد على مثل هذه األمور, معها وتستدعي ما أدى إلى سخط المجاورين

أصحاب القرى مثل البو متيوت فأدى ذلك إلى نفرة , وآان هؤالء أي شمر يملكون قرى في سنجار, فزاد التذمر منهم
ومن أآبرها نفرة ... والتنديد بها في آل حادث يصدر منها, فتجمعت النفرة واتفق الكل على معارضة هذه العشيرة

, أولئك التجار من أهل الموصل من اجل انهم لم يكونوا أحرارا في تصرفاتهم مع الخارج وهو مورد رزق الكثيرين
 .فقهم رجال هذه العشيرة فحرموا الفائدة ولم يتفاهموا معهمواستولى على مرا, فسلب منهم

ويتظلموا منهم االمر الذي جعل , ويتشكوا بلسانهم, وسبب أن ينطق جماعات بأقالمهم, آل هذا أدى الى التشنيع عليهم
وقد . رولكنها من جهة واحدة وال مناضل أو مدافع عن رجال شم, والتنديدات عظيمة منهم, صوتهم عاليا في الصحف

فاتخذ , وما دعا من تنديد, صدق سعد الشيرازي في قوله ما معناه ان القلم بيد االعداء يكتبون ما أوحاه لهم من حنق
وسيلة على خالف حقيقة الوضع أو اآباره وعلى ما هو مؤثر في الرأي العام باظهار ان شمر من الجناة العتاة في 

يراد منهم أن يموتوا جوعا دون أن يعملوا . بل ضاق آثيرا, عيشوال طريق للت, وقت نرى الرزق عندهم محدودا
والحاجة االقتصادية . ولم يتفاهموا معهم في التجارة. فصاروا يتاجرون أيضا, وان يتحرروا موارد رزقهم, لبقائهم

وة فلم نتخذ فما العمل تجاه ذلك؟ فهل نكتفي بالتسكين للحوادث بالق. تؤدي الى اآبر من ذلك دون التفاهم من طريقه
فندعها , وال نفتح لها باب رزق يؤدي الى اعاشتها, لالمر تدابير ناجعة بحيث تذل لحد ان تتبعثر حالتها وان تدمر

ان هذه ! فلم نتخذ ما يلزم؟. تتدهور فتحرم االستفادة منها في مواطن الحاجة الملحوظة ال سيما بعد منع الغزو
وأن تنال االمة , وان الحكمة تدعو الى محافظة الموازنة,  عقل فعال جوالفي مثل هذه وغيرها تحتاج الى) السياسة(

والحالة ال تداوى مع بقاء العوامل الحاآمة , الطمأنينة ال بالفتك والتدمير بل من طريق التوجيه االجتماعي واالقتصادي
 .أو المتحكمة دون ان يؤخذ من زمامها لتصد غوائل عديدة

وهكذا يقال في الوجهة االخرى بأن تعالج من . والحادث بين عشائرنا). شائر الحدودع(وال تفترق هذه عن إدارة 
, واالسباب الداعية لتحسين السياسة ال يتم بقبول عيثها وافسادها بل مراعاة ما يساعد على حياتها. طريق البو متيوت

النشاط بحيث يكون االرتباط من طريقه واالنتعاش و, ويقى شأنها في معيشتها بأفساح المجال للعمل المؤدي الى الحياة
وان لم تكن , وقوة مكينة مرتبطة بالدولة وعينا ساهرة ال تنام, فتكون حارسا أمينا, وتتأآد المصلحة, وان تشعر بالنفع

وهكذا يقال في عشيرة البو متيوت . والثقة متبادلة, هناك حراسة من الدولة بل نجد االرتباط قويا والصلة متينة
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ورعاية المصلحة واالعتماد , وحسن الثقة, وإنما هناك الحكمة. وطرائق لإلدارة, وال يصح إن توضع قواعد لإلعاشة
والحادث الموضوع البحث لم يتدارك . وال إن تسخط الدولة دائما لتؤدي الحاجة المنشودة, فال يعد أي عمل منها مضرا

والحزم أن يتعقب الموضوع من . ال يغيرها الوضع من جراء حادث بعينه, بل ما هو إال سلسلة من الصالت التاريخية
أو يقوم بأمر مغلوط بل يراقب االمور , ان ال يتحرك االداري حرآة طائشةو... ويجتث من اصله, طريق التاريخ

 .وليس القصد اذالل أحد المتنازعين بل رفع الخالف بوجه صحيح. خشية ان يفرط ما ال تحمد عقباه

واالتصال بآمال آل , واالختالف الحاصل من اتجاه النظر المتباين, ومذاآرات المنازعات, وان حلول الفصل. هذا
آما أن االتصال باألوضاع االخرى بين , طرف استدالال بالظواهر مما يسهل هذه المعرفة ذات العالقة بالعرف العام

وأقرب للعرف , وعنزة وسائر العشائر ممن هم بدوي, العشائر التي ال عالقة لها بهؤالء من صور الحل أمثال الضفير
وهكذا يقال في العشائر . ويبصر بالحل, يكشف عن اآلمالو, مما يجلو عن العرض. والعادات المألوفة بين الكل

ونرى وضع شمر اليوم أشبه بوضع طيء في . وأمر تالفيها سهل بالتفاهم. المتجاورة وما يحدث بينها غالبا من وقائع
 .العهود السابقة وحسن اإلدارة في الجوار ضرورة الزمة وتدل على حنكة

يل أمر هذه المعرفة ولم تتخذ الوسائل العلمية لالتصال بأمر العشائر وتنظيم في تسه, والى اآلن لم نر تدبيرا سديدا
أو أن تراعي , مطالبها تنظيما علميا بحيث تدخل المطالب في دراسة اجتماعية وحقوقية وتوجه توجيها صالحا

 . الموسعةومثل ذلك أفساح المجال للمباحث... االوضاع ويتدرب عليها للدخول في أمر اإلدارة او ما يمسها

. وفي هذا نرى لزوم تكوين المعرفة الحقوقية والتاريخية لصالح اإلدارة وتمكين أعمالها مقرونة بالسياسة السليمة
واذاآانت تشكيالتنا في أمر الحدود والمنازعات العشائرية الكبيرة نافعة ولم تتكون إدارة موسعة بالوجه المطلوب فال 

يين حازمين بأختيارهم اللوية الحدود وااللوية المتكونة من أغلبية العشائر لئال ريب ان الحاجة تقضي بأستخدام ادار
 .وخرق اإلدارة واالضرار الكبيرة في الداخل, تقع أغالط تكلف الدولة سوء السمعة في الخارج

لق بعشائر أو ممن قام بأعمال تتع, والى اآلن لم نشاهد مذآرات من رجال اإلدارة في هذا الشأن ممن عمل في الحدود
وال رأينا من قام بنشر بعض , أو تدبيرا ناجحا في نظر أولئك ليمهد التفكير في اإلدارة الصالحة, الداخل مما يعين نهجا

 .قرارات التحكيم مما يهم نشره لما فيه من مطالب

يرة دون ومن الضروري أن نشير الى ان الصالت قوية بين سياسة العشائر وبين العرف المتكون بين عشيرة وعش
 .روابط أفراد عشيرة بآخرين من نفس تلك العشيرة

2 
 )والعالقات بين العشائر(الخصومات والعرف 

 .أو العارفة وليس لهم عرف عام) الحكم(ثم الى . وهذه ترآن في الغالب الى قوتها. تاريخ النزاع بين العشائر قديم

وفي العشائر الزبيدية والطائية العرف مشترك تقريبا . وانما لكل عشيرة عرف نتيجة أزمان متطاولة أو اثرة وتحكم
 .وآانت على هذا دون استعانة بسلطة. وال يختلف أو يتباين آثيرا

وفي هذا يشترك أهل . والبداوة محدودة في قضاياها. وآنت تكلمت في العرف البدوي وخصوماته في المجلد األول
 .ال ينكر وجودها فيمن حلت محلهاألرياففي الغالب ولكن األريافاآتسبت عوائد جديدة 

ولذا . أو العارفة انما آان للخشية مما يجر اليه النزاع من حروب طاحنة ومستمرة, والشك ان اللجوء الى الحكم
وال يتخلى العارفة من مراعاة الحكمة وتعيين وجه . يستهدف الحسم تطييب الخواطر في الدرجة االولى باعادة االلفة
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وأنما الغاية التقريب ومراعاة الحل المرضي الجتثاث ما . وحل أصل النزاع من أسهل االمور أو أنه في درجة متأخرة
 .هو سبب التخاصم

واالستفادة من ,  االرضين ال الغزو وال أيجاد عداء الستغالل الحروبوان األريافأحدثت مشكالت جديدة آاالنتفاع من
وبأهل األريافبعضهم مع بعض مما دعا ان تنشأ أوضاع لم , المقارعات نفسها وانما هي في االآثر ذات عالقة بالبدو

 من حروب وربما آان خطرها أعظم لما تؤدي اليه. ومن ثم يستدعي االمر الحل في هذه المشكالت. تكن مألوفة
ومنازعات أو معارك طاحنة بين المتجاورين فتسلب راحتهم وقل ان آانت تتدخل الدولة فتقضي على النزاع , دائمة

 .وتقف بكل عشيرة عند حدها اما لتهاون او غفلة او ما ماثل

د المتنازعين واذا تدخلت فانما آان بأمل ان تتمكن سلطتها أو أن تستوقي حقوقها أو تستغل النزاع للقضاء على أح
وربما تكسب الحكومة قوة ) الحكم(وهكذا قّل ان يرى الحق ظاهرا في جهة ومن ثم يختار . فيكون وسيلة سانحة

وتظهر سياستها في , بمساعدة الضعيف لتقضي بعض مصالحها المعلقة أو تقوية سلطتها استعانة بالفريق المناويء
ادث التأريخية مثل هذه تعين ضعف سياسة الدولة العثمانية والحو. هذا التدخل ألمر غير ما وقع عليه النزاع

ومن المهم ذآره ان الحكومة قد تكون سلطتها قوية وقدرتها ظاهرة فتدرك أصل النزاع . واستغاللها لالوضاع
وهذا قليل في . فتمضي في الحل على طريقة مستقيمة. فتسعى للقضاء عليه دون الرآون الى االستغالل, وبواعثه
وفي هذا ضياع السياسة الرشيدة والحق والعدل معا فاالمر . ومن السخف ان تلجأ الى القوي فتساعده.  السابقةالعهود

ومن الواجب ان يحتمي الضعيف , وتعند القوي في مطالبه الجائرة. لم يكن بالسهل السيما عند تعادل القوى أو اختالفها
 .بقوة الحكومة فيجد له ناصرا قويا

وادراك صور الحل , والحوادث التأريخية مما يسترشد به دائما اذا آان ذلك مقرونا بتدقيق الحادث, ةوالوقائع اليومي
 .فالحذق يميط اللثام ويسهل أمر الحل. بمعرفة آنه الوقائع وما ينطوي ضمنها من آمال آل فريق

فتحتاج الى سيطرة , رضوالمصاعب التي تعترض في هذا السبيل آثيرة جدا بل قد تكون بعيدة أو مبتعدة عن الغ
 .فتكون أقرب الى التفهم, وهذه توضحها الحاالت المشهودة واالوضاع. وتغلب

ولكن االولى ان نتدبر الموضوع . أو ما يخشى أمرها ويتوقع خطرها, وال نقول آل الوقائع بمثابة واحدة من التعقيد
 .ة سالمة ناجحة في حسم النزاعمن جميع وجوهه ليتيسر الوصول الى حل صريح وصحيح أو نمضي في طريق

 
أو , ويالحظ ان حياة العشائر الريفية تعين ما انفردوا به مثل المنازعات على االراضي أو االعتداء على المزروعات

فمن الضروري ... واالعتداء على االشخاص أو على العرض... أو غير ذلك من حقوق شرب أو حدود, على الماشية
 وبواعثه وحينئذ ال يصعب الحل بان ندرك ما وراء ظاهره من حاجات مدنية أو اقتصادية االطالع على أوجه الخالف

 .دعت للخالف

وال ينكر ان بعض الحوادث تضظرب فيها . ومهارة االداري ونفوذ نظره) العارفة(أو ) الحكم(وبهذا تتفاضل قدرة 
 يحاوالن الحسم االداري بأي وجه آان أو ان الطرفين, اآلراء فيخفي الغرض أو يتصلب المتنازعون فيعسر الحل

 .أو أن يكون ذلك ممثال رغبة أحدهما في الحل... ليعودوا الى نضالهما

وفي . وآل ما تباعد الطرفان فال يدع الحازم تدبيره اال وذهب عمله هباء. فيوجد الهدف. ومثل هذه يجب أن تعرف
 .أو ما آتم القوم ابداءه,  ما خفىهذه الحالة يجب ادراك الحق وان اليفلته االداري وال يهمل

وآل واحد من المتنازعين في أدلته . وحينئذ نخشى أن نميل الى أمر ال يعد صوابا. ذلك ما يعين حقيقة االوضاع
 .والرأي الحقيقي يظهر البواطن ويعين مكان الحل. يستهدف غرضا
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والخطل . لمرء بأن مثل هذه ال توجد في الغالبوقد يعرض ل. اننا في هذه الحالة نحتاج الى قدرة سياسية وقضائية معا
وال . وانما تدعو الحاجة الى التوجيه. وهنا اليهمنا الطعن باإلدارة. وال يزال وجه النزاع باديا. سائد في آثير ممن رأينا
 .نلتفت الى أقوال مثل هذه

ولم يكن ...  الجاهل والعالمتولدت عندتا مشاآل عديدة وال شك ان هذه آغيرها تحسم بوجه مهما آان نوعها بيد
ولكنه لم يعمل شيئا اذا لم يكن . المقصود الحسم المطلق واال فبوسع آل أحد ان يقطع النزاع ظاهرا استنادا الى السلطة

 .ويعنينا بيان المشاآل بالنظر لقانون العشائر في االرياف. زاد في المصيبة

فع آانوا يظنونها الوسيلة المهمة لبقاء حياتهم فلم يطرأ على هذه أو منا, فان الغاء الغزو مما حرم العشائر من فوائد
فال شك ان المسؤولية يجب أن تكون محدودة وخاصة بالمسؤول اال ان تكون . الحياة خطر وزالت بما فيها من عرف

قرية أو قبيلة فال فاذا لم يعرف القاتل في . المعروفة في الشريعة االسالمية) القسامة(فنسأل الجميع آما في , اجتماعية
وعندنا في وقائع عديدة الزمت اإلدارة . أوضحت ذلك في المجلد االول. ينبغي ان نتهاون في الحل بأن نسأل الكل

المتهم الذي لم تتحقق الجريمة عليه دون مراعاة مسؤولية القرية أو العشيرة التي وقع بالقرب منها الحادث مما 
ولية لغير الجاني اعتراف من اإلدارة بضعف تشكيالتها وبعجزها عن تطبيق ولعل بقاء المسؤ. يستدعي مسؤوليتها

فال ينبغي أن يسوغ في األرياففهم أهل قرى , واذا آان هذا تدبيرا مقبوال في حق البدو الرحل لضرورة قاهرة. الحق
وان , ارة غير متسلطةآانت اإلد. ولم نر قانونا في أمة يلزم بالمسؤولية غير المسؤول حقيقة. اوال يختلفون عنهم

ومن ثم ترآن العشائر الى مراعاة العرف . وفي هذا حماية له لفقدان القدرة في مطاردته. الجاني آان معتزا بعشيرته
وان تصلب اإلدارة واصرارها في الدوام على . ولكننا نرى االجحاف مع وجود السلطة واالولى مراعاة القانون العام

لمجالس النيابية المتوالية مما يدعو الى االستغراب ويبعث االمل على لزوم الغاء هذا تطبيقه مع اثارة قضيته في ا
ولذا لم اتعرض لتفصيل مسؤوليات أفراد العشيرة بالنظر للجاني وبيان العرف الخاص . القانون في القريب العاجل

 .وهذه ال تختلف عما في المجلد االول. بها

فالضرورة ,  انه يحكم على الجاني وعلى أقاربه بسبب ما أحدث من جريرةواالمل ان تزول الوصمة عن العراق في
تدعو الى الرضوخ الى القانون العام آما أضطرت اإلدارة الى فصل منازعات االراضي بعد اآمال تسويتها بايداعها 

 .ومثلها االحوال الشخصية اودعت الى المحاآم الشرعية آما آانت. الى المحاآم

, على األريافبعد ان آان الشرع سائدا في البالد مدة أآثر من الف سنة) قانون العشائر(أتلف تطبيق وعلى آل حال ال ي
آما ال يصح تطبيقه على أهل األريافوهم أهل . وبعد أن آان وضعنا الحقوقي تابعا لذلك القانون, والقانون العام بعده
رى أو جزء منها وال شك ان زوال قسم منه وخروجه أو أهل المزارع المحدودة التي هي أشبه بالق. القرى الصغيرة

عن دائرة التطبيق مما يسهل الغاءه تماما أو أبقاءه محصورا فيما يحدث بين العشائر بعضها مع بعض في الداخل 
 .والخارج في حين أن التحكيم في قوانيننا مقرر ومن السهل مراجعة أحكامه وتطبيقه عليهم

فالعشائر نواب في . واآلن تشترك االمة في وضع قوانينها). المجالس النيابية(ل آان وضع هذا القانون قبل تشكي
وهذا من . وهم يشرعون القوانين علينا ولكنهم لم يقبلوا أن تكون شاملة للجميع بل على أهل المدن دونهم. مجالسنا

 .أغرب ما رأينا

 عرف األرياف وعالقته بالبدو

. فال يرضى أحد أن يكون مسؤوال دون أن يرتكب وزرا). العشائر الريفية(ه في ان قانون العشائر ال تظهر الحاجة الي
وأهل األريافاستقروا في مواطن وترآوا التجول اال احيانا ولدوافع خاصة . الن هؤالء ال يختلفون عن أهل المدن آثيرا

البدو ال تنكر ويجب أن تكون والعالقة ب. وبتوالي االيام فقدوا خصائص البدو الكثيرة. ومن ثم صاروا آأهل المدن
 .ولكن جرت بعض الحوادث على العرف العشائري ألنه القانون المعمول به. مدنية وتابعة للحقوق الحديثة

صور (فرأيت أن أبدي وجهات النظر في , من ذلك ما وقع بين شمر والعبيد وهذه أقرب إلى أيامنا واتصالنا بحوادثها
في هذه القضية نحاول أن . الى ما أتخذه الفريقان للتذرع باالهداف مما يدعو لاللتفاتولعل النظر . فيها للتبصرة) الحل

نعرف االتجاه الحقوقي لما تجلى من تضارب اآلراء ألستجالء الغامض عند اضطراب االفهام في أمر الحل فما تمسك 
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بقيت آما . أو انها أسرة موسعة فالتضامن مكين, وهنا أقول أن هذه العشائر آل منها بمقام أسرة في تناصرها وتعاونها
الزم فكانت ضرورة الت, وتحميها قوة العشيرة, أو حافظت على وضع االسرة لما رأت من الحاجة الى االحتفاظ, آانت

فتتخذ , وربما تتجاوز العشائر حدود حماية الحقوق. وهذا مشاهد في آل عشيرة. ظاهرة في التعاون للذب عن آيانها
 ...القوة ذريعة لالعتداء

حاولت . ومن هذا القبيل قضايا القتل والمعارك. فاذا قلنا آان جرى بين شمر والعبيد آذا فالمقصود تعيين االتجاه بينهما
ومن ثم آان ما وصل اليه المحكمون لم . الح بين هاتين العشيرتين بقصد اماتة النزاع واجتثاثه من أصلهاإلدارة االص

 .قاطعا للغضاضة, فلم يكن حاسما, يتجاوز الحل ظاهرا

آنت علمت من الشيخ جلوب الطرفة من شيوخ شمرطوآة أن المرحوم الشيخ عجيل الياور آان حينما سمع بأشتباك 
 الصائح من شمر من جماعة المرحوم الشيخ جنعان الصديد سارع في أخبار رئيس عشائر زوبع العبيد مع عشيرة

وأن , والشيخ جلوب من رؤساء شمر طوآة بأن اليسمعوا قوال للشيخ جنعان حذر أن تتوسع الفتنة, )خميس الضاري(
وهكذا رأيت رؤساء العبيد أبدوا . وأآد عليهم خوف انتشار الشر, رجاهم أن ال يعملوا أمرا. ينتظروا ما يكتب اليهما

آنت زائرا . وآنت حاضرا في مجلس المذاآرة بال علم مني أنهم جاءوا لهذا الغرض. رغبتهم في أماتة الضغائن
ولما علمت بأمر المذاآرة وان . وأبديت ما علمته من الشيخ جلوب. فحبذ منهم الفكرة, للمرحوم الشيخ حمد الباسل باشا

. لكنه لم يتم حقيقة, فأخبرت أنه تم الصلح. لها ولم يلتئم المجلس بعد ترآتهم وودعت الباشااالجتماع آان من أج
 .وحدثت بعد ذلك حوادث محزنة مما ال محل أليرادها

م ببغداد وفي هذا االجتماع حضر المحكمون رؤساء العشائر 1943 نيسان سنة 16 و15ثم أجتمع العبيد وشمر في 
والشيخ حبيب الخيزران , شائر الدليم والشيخ محمد الرشيد البربوتي من شيوخ زبيدالشيخ مشحن الحردان رئيس ع

 .رئيس عشائر العزة

وإنما القضية , )شمر والعبيد(وخالصة ما جرى أن المنازع فيه لم يكن أمرا يخص المطالبة بدماء القتلى من الفريقين 
, وآذا في أراضي العيث, ت تسكن الحويجة من مدةالواجبة الحل أن عشيرة الصائح ممن يرأسهم جنعان الصديد آان

وأنهم آانوا يتمتعون بخيرات تلك المواطن آما أن العبيد آذلك آان هذا شأنهم في تلك المواطن وسبب النزاع هو 
 .ولم تجر تسويتها بعد, االراضي

وفي هذه . ل النزاعوالمطلوب حسم أص. فحل مثل هذه سهل. أما المنهوبات والقتلى فأنها ظواهر تلك الخصومات
وقائممقام آرآوك لعالقتهم في تعيين أوجه الخالف , وقائممقام الخالص, المذاآرة أشترك االداريون قائممقام سامراء

أو يتحاشى من ذآر غرضه أو التعرض , وبيان ما يتطلبه آل فريق وآالهما ال يود أن يبوح بما عنده, وأصل النزاع
 .له وأن آان هو المقصود

واشرك شمر في مشروع , قت نفسه قال المحكمون نوصي الحكومة بما يقتضي عمله لحسم قضية االراضيوفي الو
ولكن هذا لم يكن تدبيرا ال , وقالوا ان شمر آانوا من أمد قديم يسكنون الحويجة وينتفعون منها فال يهمل حقهم, الحويجة

مع بيان آل فريق وجهة نظره وادعائه بأنه من سكان فاآتفوا بااليصاء . وهذا تابع ألعمال إدارية خاصة. طريق لحله
فطوي من , وان رجال اإلدارة لم يرغبوا في الدخول بهذا الموضوع إذ ال صالحية لهم في البت فيه. الحويجة قديما

 .البين وجعل موضوعا خاصا في حين أنه االصل في موضوع النزاع

ولما آان قد نفى رؤساء العبيد أن يكون لهم يد في أمر . مومن ثم انصرف المحكمون الى حل النزاع فيما عهد اليه
فكان من رأي المحكمين أن يحلفوا رؤساء , القتل وانهم ليس لهم القدرة على غيرهم وأبدوا أنهم ال يعلمون بالقاتلين

أو ظن , فهحينئذ تصدى رؤساء شمر الى القول بأن التحليف اهانة في حق المطلوب تحلي)... طريقة البدو(العبيد على 
ولم يطلبوه حفظا لمراعاة , فعدلوا عن التحليف, به واشتباه من صحة آالمه فلم نشأ أن نعد رؤساء العبيد بهذا الوضع

 .منزلة هؤالء الرؤساء
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, والقتلى معا, وأبدوا أنهم لم يبق نزاع بينهم من جراء المنهوبات, ومعنى هذا أنهم رضوا بأنهاء القضية ظاهرا
, ولكن العبيد لم يرضوا بهذا الحل الظاهري الذي يراد به الحسم القانوني, وا انهم أقرب الى االلفةوحاولوا أن يظهر

من ) الدخالة(وهي أنهم طلبوا , ولهذا لجأوا الى ناحية مهمة في صحة الحل وتمكينه. وعدوا ذلك غير قاطع للنزاع
وبذلك حاولوا ان .  يمنعه مانع من قبول الدخالةأو عما يستلزمه من دية وتعويضات ال, جراء أن من أعفي عن اليمين

. أرادوا أن تكون الدخالة على أحد أفراد العشيرة... أو ال يبقى حذر, وان ال تبقى المطالبة مستمرة, يكون الصلح متينا
 آلها فتضطر العشيرة, )حماية(فيصيروا في حماية الكل آما لو آان قاتال وطلب دخالة , ولو لم يكن من وجوه العشيرة

فتصبح , وهكذا العشيرة اذا طلبت الدخالة تكون ضمنا في حماية تلك العشيرة التي آانت معادية لها ومناضلة. لحمايته
. فتزول النفرة من البين, فلم يبق مجال الختراق الصلح أو حكم المحكمين, ويكون الحكم حاسما للنزاع, االلفة حاصلة

 ).يسعى بذمتهم أدناهم(

ليس ) رؤساء العبيد(وقالوا ال نقبل بالدخالة من جهة أن عشيرة العبيد منتشرة وان .  شمر على ذلكلم يوافق رؤساء
الننا النكون بنجوة من ضرر العشيرة فكيف بأمر . فليس من الصالح أن نقبل الدخالة, لهم سلطة على العبيد آلهم

وفيها . وقفت المطالب عند هذا الحد...!  دومابل يتوقع الضرر, وان نكون بمأمن؟ ومن ثم ال يأتلف السالم, صيانتنا
مع مالحظة دقة المطالب , فيعرف ذلك من الجانبين, واتخاذ التدابير له أو محاولة ما هنالك, يتجلى الذآاء العشائري

 .وآذا ما حاول االداريون التملص منه, من المتخاصمين والمقارعات الفكرية بصفائها منهم ومن المحكمين
 

وآذا ما يطلب منها من وجوه ... أو خذالنها. واإلدارة واتجاهها, وعالقاتها)السياسة العشائرية(جلى لنا أمر ومن هذه يت
فرأينا , واستجالب الحكم, فيسعى آل لالقناع من طريق الدليل, أو ما يعدل به عن وجه الصواب, الحل في الحسم
وآل منهم مملوء بالمعرفة مشبع . ون دخلوا وخرجواوهكذا المحكم, وآذا االداري خرج آما دخل, العجب في القدرة

 .ولكنهم اعترفوا بأنهم عادوا بالفشل الذريع... بالفكرة على وجه الصواب

وسياسة , مع علم غزير, ويحتاج الى خبرة آاملة مكينة, وان وراءها ما يجب حله, والملحوظ أن الخصومات ظواهر
ولعل االلتفات آان . ضيه الحل السريع القاطع لئال يدأب النزاع ويستمروالذي يؤسف له أمر التطاول في ما يقت... حقة

 ... أو حدوث الصلح الحقيقي بحيث ال يضمر الواحد لآلخر نوايا سيئة, يقتضي السرعة ويدعو لاللفة

 .وخالفه ال يفيد البّتة

, مارات مما يستدعي الحلومثلها يقال في بني الم سواء في سيطرتهم أو في أمر آخر وتاريخ هذه العشائر بل اال
 .وانما يعرف من مجرى الحوادث التاريخية المهمة. ويؤدي بنا الى المعرفة الصحيحة وال يغب عنا ما ذآر

 عرف العشائر

 : ومن أهم ما هنالك. العشائر الريفية يجري بينها عرف

.  آخر دواء لقطع الخصوماتولعل التسوية. وحروب مستمرة, وهذا أصل في وقائع طاحنة. النزاع على األرضين)1(
واستقرت تسويتها ولكن , فالمقاطعات القريبة من المدن جرى حسمها. وال يهمنا إال ما آان ضمن موضوع بحثنا

آأن هذه العشائر لم تنتفع من أرض . وما حصلوه بعشائرهم حازوه ألنفسهم دونها, البعيدة ال تخلو من تحكم الرؤساء
 .ها بقوتها ودمائهاوال حرست ارض, ولم تباشر زرعا

والمهم أآثر ما آان النزاع فيه قائما بين عشيرتين فأآثر وأصله من االراضي . وبذلك نرى حقوق الفالحين منتهكة
فقد أبديت المطالعة فيه في أول . وال قول في ما حسم... االميرية الصرفة مما ال يستغل أو أن الخالف عليه مستمر

 .وهذا يدعو لاللتفات ويؤدي الى النزاع الكبير.  قد حسموانما المهم ما لم يكن. الكتاب

واالمل أن يتولى حسم النزاع في االراضي . وفي مواطن عديدة ال يزال النزاع قائما ويؤدي أحيانا الى وقائع مؤلمة
 وأراضي أخرى, فأراضي العمارة وأراضي المنتفق. ورأي حصيف وأرادة قوية وإدارة حقة, من آان ذا خبرة مكينة

 .وال تزال من أهم مشاآل االرضين في العراق. آثيرة سببت منازعات جمة
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أو قاموا بامرها في االرضين أو , وآنا نأمل من اداريينا أن يقدموا مذآرات لمعرفة اآلراء وصور الحل التي زاولوها
وهذه مهما . بعض الوقائعفي الدعاوى الكبيرة بين العشائر لتكون موضوع المناقشة فلم يتيسر لنا اال ما علمناه من 

 . ونتبين ما في اإلدارة من صالح أو غيره, لندرك االوضاع تماما, آانت آثيرة فأنها ال تعد شيئا بالنظر للكل

في حين أنها . وآأن مثل هذه سر من االسرار ال يصح أن يبوح به أحد أو ال يكون موضوع نقاش وأبداء رأي أو آراء
 .ي واالداريتكون موضوع االجتماعي والحقوق

فكأن , وال راعت في آثير من المواطن حقوق الفالحين, ومن المهم ان نقول ان التسوية لم تحل خالفا بوجه مرض
ومنحت . فمشكلة التسوية زادت في الطين بّلة, هذه االرضين لم يقم بها غير واحد أو آحاد في زراعتها واستغاللها

واال فال يعقل ان يستثمرها واحد أو ... لم يجسر أحد أن يطالب بحقوقهو, اللزمة ألفراد معدودين بأعتبارهم رؤساء
وآان االولى أن ال تجري تسوية . ومن ثم تولدت مصيبة عظيمة بحرمان الزراع من حقوق تصرفهم أو لزمتهم. آحاد

أو مراعاة , وآل حل. ما لم تستطع الدولة السيطرة على االراضي التي ترغب في أنهاء تسويتها وتثبت حقوق زراعها
فتجعل نسبة عادلة بينهم , وتسجل ما بيد الفالحين بأسمائهم, أي تدبير ال يكون ناجعا أو ناجحا ما لم تتسلط قوة الدوله

وأن تكون سلطة , وما ذلك اال ألن الرؤساء ال يزال نفوذهم قويا بل ال يفل اال بأعطاء آل ذي حق حقه, وبين الرؤساء
ينة منهم أو ينتظر الى أن يسهل لها الحكم وأن يراعى فيما تمت تسويته طريقة تحديد فتنزع نسبة مع, الدولة أقوى

حصة معينة للرؤساء من االرضين في الحاصالت بأن تجعل لهم العشر فال تدع مجاال ألخذ أآثر من ذلك بتحوطات 
فتظهر قدرتها بل بعملها , لحاسموبذلك تتمكن سطوة الدولة من الحكم العادل ا. مهمة بالوجه الذي بينته في أول الكتاب

 .وهذا وبال عليها. هذا قّوت النفوذ وخدمته

وهكذا ما جرى بين العشائر الريفية مثل العزة . لما فيها من تحكمات. وهذه الحالة مهمة جدا بين العشيرة ورؤساؤها
بير من وقوع الحادث بل أهملت التدا. ال يختلف عما ابدته من عجز في الحل بين شمر والعبيد بل أآبر. والعبيد

. أظهرت غفلة أو غفوة عما آانت تتوقع حدوثه فاغمضت العين عن أتخاذ أي تدبير فعال يحول دون وقوع الغائلة
 .واالمثلة آثيرة يطول بنا ذآرها. فلم تشأ أن تحرك ساآنا, وأصل آل ذلك النزاع على االراضي

وهذه مسلمة الى معاون تسوية أو . منا من صور الحل الحقةوال يهمنا من هذه وغيرها في مواطن عديدة بقدر ما يه
وقد حكى لي بعض رجال . أو الوقوف في وجه هؤالء المتسلطين مراعاة لحق, رئيس ال يستطيع مقاومة المتنفذين

فقال لي باستغراب آيف تقول ذلك؟ ولم أجد من يستثمر غير . التسوية حينما سألته هل يعطى الفالح المستثمر حقوقه
. وال يقدر أن يعيش هناك, ولما أستطلعت دخيلة رأيه قال لي ان الذي يدعي بحق ال يعود يأمن على حياته. لرؤساءا

 .وال مطالب بدمه. وأقل ما يناله أن ينفى من تلك االنحاء واال فقتله أيسر آل يسير

ها وبين االراضي االميرية آنت أبديت فيه مطالعة في أن تفريق اللزمة بين) مشروع القانون المدني(ولما ظهر 
والمملوآة آل هذه مما يشوش االمر واقترحت توحيد ذلك وان يجري التقسيم على النهج , أو المتفوضة, الصرفة
وتوحيد االوضاع المتنافرة واالحكام ... ليكون التقنين موحدا بأزالة صنوف االراضي... وبينت الحالة, الشرعي

. وربما آان الكثير منهم ينافح عنها. ة ال تريد في االغلب أن تنفك عن هذه العالقةلكن اإلدار. المتعددة في أمر واحد
 .وعدم أنقطاع العالقة, وآأن التشوش أو لى وأسهل للتدخل

وأن الغير أيضا ال يقدر أن يمد يده عليه واال قامت , ولما آان الريفي محددا بارضه ال يستطيع أن يتجاوز على غيره
وما جرى حسمه وان آان في صالح الرؤساء اال أن التسوية قطعت بعض ...  وظهر التحكيم,الفتنة وتوجه الحل

 ...المنازعات على الحدود والمقاتالت على االراضي وان آان حرم الفالح من استثماره

ان المغارسات أو الغراس جعل الريفي الصق بمكانه من غيره من أصحاب . والنزاع عليها. المغارسات)2(
. وبالحكومة في هذا الغرس, وهذه ولدت عالقة بالمّالك. وله أتصال بمغروساته,  فهو ذو عالقة ببستانه,االراضي

, فأذا تكّونت جملة بساتين تكونت القرية. وهو طريق الحضارة. وللدولة سلطة استيفاء الرسوم وآل هذا يدعو لاللتفات
 .وهكذا. وتقرب القرى يؤدي الى تكون البلدة
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واستمر حتى .  أحكامها من أيام شريعة حمورابي وقبلها من حين ظهر الغرس وتربية المغروساتوالمغارسات لها
وولد حقوقا ال , عهد المسلمين فتولدت أحكام الغرس ومهما تضاربت آراء الفقهاء في هذه االحكام فأن التعامل جرى

 .يتنازل عنها الغارس بوجه

وما تعين من تعامل , وعالقتهما بالحكومة, ين الغارس ورب االرضتكلمت في الحقوق المتولدة ب) آتاب النخل(وفي 
 .وسأعود الى ذآر المغارسات في المجلد الرابع من هذا الكتاب... بين هؤالء جميعا

وللعرف والخصومات تفصيالت منها ما مر بيانه في المجلد االول ومنها في هذا الكتاب وال مجال للتوسع بأآثر . هذا
 . شائك يحتاج الى مباحث مفصلة والى أحتكاك آراء عديدةوالموضوع. من هذا

3- 
ومن أجل أموال األريافاالرضون والماشية من غنم . وقنصهم وصيدهم, وفي ابلهم, أموال االريافتكلمنا في خيل البدو

ولما آانت العالقة متصلة بأهل . وغالب النزاع جار عليها. وبعض هذه مرت االشارة اليها... وبقر وجاموس
, )الصيد والقنص(األريافاالخرى رأينا أن نعيد النظر فيها مرة أخرى ونتناول موضوعها بسعة زائدة آما نوضح عن 

 .ليكون آخر المباحث. واالموال االخرى مما يعين وجهة األرياففي أمرها في المجلد الرابع من هذا الكتاب

4 
والتفاوت المشهود في العرف انما ولدته . عاداتها وتعامالتهاالمجتمع العشائري العشائر الزبيدية والطائية متقاربة في 

وهذا المجتمع محدد بمكانه ونطاق ... واثره أو تعامل الموطن, االوضاع الخاصة من قوة وضعف أو تحكم وتسلط
 اال ان ,ومقتنيات الكثير منها االبل والخيل. وال يختلف آثيرا عن الصفات البدوية فاألريافهذه أقرب للبداوة. تحوله

 .والغنامة ال تخلو منهم عشيرة. الغنم والبقر أآثر

أو الحلف , وتتمكن القربى, تتشارك عشائر عديدة تتصل بهم النخوة) النفير(والدعوة للحرب , واالفراح, وفي الزواج
 عالقة والمهم أن هؤالء أآثر. ولهذه الصلة منزلة قوية في توآيد االواصر. والكل من حمير أو قحطان. واالتفاق

ويجدون ضرورة قوية لمعرفة االنساب وتحقيق . بالنخوة والقربى للبدو في المعيشة والحياة في ضروب الوانها
 .القربى

وبالزبيدي أو . وهكذا آل منهم وصلته باآلخر. ويتجلى هذا بالسؤال من الجبوري وعالقته بالعبيدي أو الدليمي
وأثرهما الظاهر في , واآبر من آل هذه االشتراك في اللغة واآلداب. هوال محل العادة ما أشير اليه في محل. الجنابي
 .وما يرمى اليه ونرى تأثير ذلك باديا حتى على المساآنين لهم من العشائر العدنانية, المجتمع

صل وفي الحقيقة أن االشتراك في المنافع ودفع الغوائل مما أضطرهم الى هذه االتفاقات وولد النخوة المشترآة وفي اال
 .ان العشيرة يغلب عليها حال االسرة أو أنها في االصل اسرة

ولم ينسوا أخبار , ولم تنعدم منهم القواعد العربية االولى. وفي االآثر تنطوي البداوة مع زيادة ما اقتبس من االرياف
, ون بالكرموال يزالون ينعت, ولم يخلوا في وقت من أوصاف العرب من المطالبة بالثأر. من مضى من أجدادهم

وهذه . ال سيما أنهم أقرب الى البداوة أو أنهم في حالة بين الريف والبداوة في الغالب. وبالشمم وحب التفادي بالنخوة
فهم في تمرين وأتصال بالماضي في , ويحكون ما جرى, ويكررون ما عرف, تؤآدها مضايفهم أو مجالسهم العامة

 .صصوق, وأمثال, وشعر, مطالبه العديدة من غزو

5 
وله عالقة مكينة . فهو معتقدنا. المجتمع الديني ان االمة العربية قامت بنصرة االسالم والنضال عنه والدعوة له

ولم يشغل من . وفي العشائر, ومن المؤسف أنه أهمل أمره من مدة في المجتمع المدني. بمجتمعنا أفرادا وجماعات
 عنها اال القليل ممزوجا بخرافات ومتصال بأوهام بحيث صار القوم ال أذهان البادية اال القليل وهذه بصفوتها لم نعلم

 .يعرفون سواها فيظنونها دينا
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ولم ترسخ في عقولهم . والقيام بالمفروضات واتصلوا بما هو ليس من الدين في شيء, ومن مدة ترآوا عبادة الخالق
 وسائر االصول االسالمية التي اجملت المعتقد في وما تنطق به آياته من ايمان باهللا وبرسله وبالبعث) عقيدة القرآن(

 .وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر, آيات وحثت على العبادة

فلم تدرك المعنى المألوف , تباعدت عن هذه وصارت ال تريد أن تفهم معنى فاتحة الكتاب وآأن وضوحها اغالق
 .وآأن بيان اآليات ابهام, والصحيح منها

وآان العلماء يذهبون لالرشاد فترآوا المهمة وفي . فصارا بعيدين, نا عالقتنا بالبدوي والريفيوما ذلك اال ألننا ترآ
 .هذا ما فيه من وبال على المجتمع البدوي والريفي في أضالله أو أبقاءه في حيرته

فيفهموها . وآفى أن تجمع لهم بعض اآليات دون توسع. وفي الوقت نفسه محكمة متينة. العقيدة بسيطة سهلة المعرفة
 .بسرعة وال يحتاجون الى تلقين عميق أو شاق

وان يفهموا من ... وفي ذلك آل الفائدة الصالح العشائر. واالجمال آاف. والسلوك المرضي, وهكذا أمر العبادات
 ...العبادات المفروضات دون توغل

6 
أدب (ا بآداب األريافوصلتها ب وعالقاته, اللغة واآلداب وهذه يصح افرادها في آتاب أو آتب من جراء توسعها

واشترآت لغاتها اال أننا نرى المميزات القحطانية , والعشائر اختلطت آثيرا. وهنا اللغة مشترآة في الكل). البادية
وفي الوقت . واالثر واضح حتى في العشائر التي تساآنها من العدنانية. واضحة في االنحاء التي يغلب فيها هذا الجذم

فال نستطيع أن نميز فيها العدناني من القحطاني اال في , نانية مؤثرة على ما ساآنها من عشائر حميريةنفسه نرى العد
 .وهذا ما ال نعرفه أجماال. محل آثرتها

وال نرى التفاوت اال قليال في بعض . ومن ثم تظهر اللهجات واضحة في محل آثافة آل من القحطانية أو العدنانية
بالكسر أو )العشب(واختالف في لهجتها نوعا مثل النطق ب , ئص لكل عشيرة في نطقهاوبهذا نرى خصا. االقسام

الضم آما وقع في حادث تحقيق عن العدو والتفريق بينه وبين غيره بالسؤال منه فأن نطق بالضم عرف انه من 
 .العشيرة المعروفة واال فهو من غيرها آما هو الشأن في بعض الفروق بين عنزة وشمر) العبيد(

وتتوضح لغة القحطانيين في فروقها اللغوية واالدبية عن العدنانية مع مالحظة االشتراك في الكثير عدا ما انعدمت 
وال شك أن اللغة تتجلى في آدابها وما شاع لديها من منظوم آالشعر لالرياف . اللغة منهم من العشائر القحطانية

 . والقحطانية واضحافنرى االختالف بين العدنانية. واالمثال لهم أيضا

فان من آان قبل . وال شك أن هذا التأثير مسبوق بعوامله الملحوظة قبل ورود القحطانية والعدنانية في عهد المسلمين
ثم حدثت العامية بتأثير , أو اللهجات, وهذا أثر قليال أو آثيرا على أصل هذه اللغات. االسالم أآتسب أدبا ولغة

 .فصارت اآلداب واللغة مختلطتين, أتصالهم وتغلب لغات بعضهم على بعضالمسلمين بعضهم على بعض في 
 

وال تهمنا التحقيقات التأريخية القديمة وما طرأ عليها في هذه العجالة وأنما نحاول أن نبين أن الفروق موجودة بتأثير 
 .القحطانية أو العدنانية سواء آانتا متأثرتين ببعضها أو بالمواطن التي حلتاها

, والميمر, والسويحلي, والعتابة, النايل: وهذا منه. والشعر الريفي,  ما ألدب األريافالمنثور من االمثال وغيرهاوأظهر
الى آخر ما هنالك .والحداء والطواح فأنها مشترآة بين البدو واالرياف, والهجيني, )الكصيد(وأما القصيد ... والروضة

ففي بعض العشائر النائل أآثر . ويختلف استعماال في قلة أو آثرة.. .مما له أتصال بالنغمات أو االوزان العروضية
 .وفيها يمتاز البعض عن بعض... أو الكصيد وسائر ما يشترك مع البدو من أغان وشعر, وفي بعضها العتابة, وأتقن

ولعل . بما أستعملت من معان, وتهذيب عقولها, ورقة شعورها, وهذه مستودع حكمة العشيرة في أمثالها وشعرها
وهذا نص ما ) ثقافة العشائر(أو ) أدب البادية(وجملة ذلك . الطبيعي منه أقرب وأولى في تمثيل نفسياتهم ومجتمعاتهم
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 بدو واهل االريافثقافة ال

فمضت , أو العزم االآيد على ذلك, وطرق اصالحها سمعنا بلزوم اصالح العشائر في أوضاعها العديدة والمختلفة
وال تزال أوضاعهم لم تتغير اال في أمر ,  على حالهم- آأهل األرياف-وعاشت أمم والبدو, وتحولت حكومات, قرون

فمالوا اليها أو رأى األرياففي المدن قلة نفوس من جراء , االريافطبيعي وهو ما شاهد البدو من خلل في نفوس 
وفي هذه الحالة من االنتقال ... فأزاحوا, أو تدافعوا. فحلوا محل من مضى فسدوا العجز أو النقص... الطواعين الجارفة

والباقي من ... ألوفهموحاالت لم تعهد مما لم يكن م, )ثقافة جديدة(أو الحاالت االخرى آالحروب حصل تبدل أدى الى 
 .البدو وأهل األريافاليزال على ماهو عليه لم يتغير

وال تزال اآلراء . وان يكتسبوا من الثقافة ما تعد أرقى مما هم فيه من معرفة مألوفة, استبعد آثيرون أمر االصالح
هم مما شغل أمر وقضية تثقيف العشائر بوجه عام آقضية اسكان. وهي بين االخذ والرد, مضطربة في أمر ذلك

ومنشأ ذلك أن حقيقة العشائر لم تكن . ولذا تعد مزاولة هذا العمل من أشق االمور لتضارب في الفكرة.المصلحين
منهم من يقول ان العشائر الأمل في تهذيبهم والمحافظة على الحالة من أسباب بقائهم على . معروفة بوجه الصحة

أو جماعة ال يفيد معها التهذيب بل من , م أو أنهم اليقبلون الثقافةالجهل واالمية فال يمكن خروجهم عن أوضاعه
وآخرون يرون لزوم االنتقال بهم من البداوة . ولعل حكاية سعدي الشيرازي وّلدت هذه الفكرة). التعذيب تهذيب الذيب(

ى أحوال طبيعية وقسرية ال ولعل هذا من نوع التعليق بالمحال ألن االنتقال تابع ال. الى األريافومن األريافالى المدن
وفي آل هذه االحوال أبدينا عجزا من أيجاد طريقة . يتيسر تحقيقها بسهولة ولم يكونوا في حالة يمكن أن نحققها بسهولة

 ...لبث الثقافة في العشائر

لقدرة وهم رجال دين ومهذبون بأن تتوازن ا, وهكذا يرى آخرون لزوم أيجاد مدرسين حائزين أوصافا تالئم البادية
وهل أستعصى وجود مدرسين . ويحبط التدبير, وحينئذ تحبط المشاريع. واال حدثت مشاآل ونفرة. والرجل الديني

حائزين لألوصاف؟ ولما آنا سائرين في طريق بث الثقافة فال وجه لقبول اآلراء المارة وأمثالها مما يعد عرقلة في 
آما هو ) طريقة التعليم(أتخاذ وسائله األ أننا يجب ان ال نتخذ وان نجهد في تحقيق ما عزمنا عليه ب, سبيل المشروع

وما ال يدرك آله ال يهمل جله فال نريد ان يكونوا مثل أهل المدن وبمناهجهم ومقياس . الشأن في المدن وبمقياس واسع
درة أو صبر الجتياز وهل لهم تلك الق). المعارف(حياتهم فيجاروهم في الثقافة ونجعل هؤالء تابعين مناهج التعليم في 

وهنا يهمنا مالحظة أثر التعليم في البدو والدرجة التي يستحقون ! العقبات حتى يتساوى الحضري والبدوي في الثقافة؟
أن تبلغ بهم ليكونوا أعضاء فعالة في المجتمع فينالوا النصيب الالئق وان ندرك وجوه تحقيق الممكنات فيهم ليحصلوا 

والمواهب . ية بحاجتهم أو بالتعبير االولى أن يكونوا عارفين بما عندهم منتظما وزيادة قليلةمن الثقافة على درجة واف
 .أو تكتفي بما عندها, تقويها وتزيد عليها

وأنا مسرور أن .  عاما17م أي قبل 1937وآنت أوضحت ذلك في آتاب عشائر العراق المجلد االول ونشرته سنة 
 من أهل الثقافة في الموضوع آما اني أوضحت ثقافة عشائر الكرد في المجلد يتجدد البحث وتشارآني جماعة ممتازة

 .واالحوال متقاربة. الثاني

فال أريد أن أسرح في , ويهمنا أن نوضح اآلن الوجهة العملية لالصالح التي جعلناها هدفنا بعد أآتناه تلك االقوال
في ) التعليم البسيط(وانما رجحت لزوم أدخال . لشعب آافةيجب أن يكون التعليم عاما وان يشمل أبناء ا: الخيال فأقول

ولذا أرى من الصعب ان نقلب البادية الى حضارة وان آنا , ومن ثم نرعى تقوية ذلك وتوسيعه تدريجيا, ربوعهم
س ولي. من العلوم) تخمة(لم يشبع هؤالء الخبز فكيف يصح ان نوجد فيهم . نتمنى ذلك اال ان االماني واالحالم تضليل
الثقافة (؟ وهنا أثبت النهج الذي أختططته في تثقيف البدو على أساس ...!!لهم مأوى فكيف نستطيع تعليمهم الكماليات

وفي اتخاذ تدابير , فاذا آان البدوي يفكر في طريقة القنص. وان يكون من طريق أوضاعهم في حياتهم, )البسيطة
فال شك اننا نهدف في تعليمه , أو أن يرتاد المراعي,  صيدلمحافظة آيانه خشية ان يبتلعه اآلخرون وآلهم طالب

وال الشجاعة وال العزة , فال تترك الفتوة الغريزية فيه, نواحي اصالح في هذه وامثالها وحسن التبصير بطرق ادارتها
 حاجيات وهكذا في االلتفات الى. وانما تصرف هذه الى ناحية مهمة بأن ال تتجاوز أو تعتدي على الغير. أو الشمم
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 والمناهج التي أقترحتها في تهذيب البدوي وثقافته

وأن نبذل له القرطاس بوفرة واال فال يستطيع أن يقوم بحاجته وليس له وارد , القراءة والكتابة بأبسط أوضاعها-1
 ...عن بعده عن المدن ونالحظ بعض المطالب بعد أن يتعلم النحو والصرف بأقل ما يمكن تلقينهفضال 

 .فال نتجاوز االعمال االربعة. الحساب-2

وفيه من . وأن نقدم له القرآن الكريم ليقرأه دوما. العقائد والعبادات على أن ال تتجاوز الفروض واالمور الضرورية-3
وقد أفردت في . ه من المعرفة مع حل االلفاظ الغريبة التي يصعب عليه فهمها بتغير لفظيالتوحيد والثقافة ما يقرب

عشائر العراق العربية وفي الكردية بحثا خاصا في العقيدة يتضمن ما ينبغي ان تكون عليه عقيدة العشائر واالهتمام 
 . بهذه الناحية يعد أصال في ثقافة العشائر

وسيرة الخلفاء الراشدين فانها خير ما يجب أن يلقن هؤالء ) ص(رة اعني سيرة الرسول وأما السي. السيرة والتأريخ-4
 .وباقي التواريخ مما له عالقة بنا يجب أن يلقن بأيجاز. وهي أفضل تأريخ وأجل سيرة

وفيه من االخالق الفاضلة ما يبعده عن االعمال , فيختار ما هو أنقى وأصفى. الشعر البدوي وبعض الفصيح-5
 .وله مساس بالحياة البدوية, ديئةالر

وتربية المواشي وبعض أمراضها وطرق وقايتها من االمراض وبالمراعي وتنظيمها , والسباق, أن يبصر بالصيد-6
 .أو طريق استغاللها

 .االلعاب البدوية وتنظيمها بصورة الئقة-7

 .معرفة حقوق أهل البادية وواجباتهم نحو االمة والدولة-8

وغالب أهل المدن أصحاب عالقة بالبدو ولالختيار . ر تدريجيا باستخدام مدرسين عارفين بأوضاعهمويتم ذلك واآث
والمقبول , وبيان المرذول منه, قيمته ليعلموا أوضاعهم وآدابهم معرفة صحيحة ومن طريق ما يعلمون آعرف القبائل

 .مما يدل على حنكة ودقة نظر

ويختار من آدابهم ما آان نافعا للكل بعد تجارب , وبيان المطالعات, ممارسةوهؤالء المدرسون يجب أن ال ينفكوا من ال
وآل ما نشعر به من بعض يجب . بل تكرر وتناقش في مؤتمرات سنوية, عديدة بل ال تترك التجارب مرة بعد أخرى

لى ان ال نفلت وان نسلك فيها خير الطرق ع, واالمل أن نعد ذلك مهمة النجاح. أن نسارع في تالفيه واصالح غلطه
وهكذا في . فأذا تكلمنا في االبل جمعنا ما يعلمون وبصرناهم بما عندنا مما يفيد. من أيدينا ناحية المعرفة من طريقهم

وفي , والسباق, وفي الصيد, وفي المجالس االدبية, وهكذا نمضي في الشعر. الخيل جمعنا حكاياتهم وما عرفناه عنها
وآثير مما عنهم ال نزال في . واالمل أن نعرف نحن ايضا ما عندهم لتتساوى المعرفة. تربية المواشي وإدارة المراعي

وتدريب للحياة , وفي ذلك توجيه للهدف االصالحي. ونريد ان نعلمهم ما يعلمه بعض أفرادهم االفاضل. غفلة عنه
مدن ليتعلموا ويعلموا قومهم أو ان ومن ناحية أخرى يجب ان نقدم بعض النابهين الى ال. ونقد للعوائد المرذولة, العملية

 .وبالتوالى نكثر من عدد هؤالء, نمضي بهم حتى يتمكنوا من التحصيل العالي

 .هذه الحالة البدوية في الثقافة
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فالغفلة عن حياة األريافالتقل عن البدو وال تزال العناية . وأما أهل األرياففهم أقرب الى المدن في آثير من أوضاعهم
وفي هذه .  وان آانت غير منعدمة بل زادت العناية بها ولكن من غير طريقها بتطبيق المناهج االبتدائيةبها قليلة جدا

وقد يقاربه أحيانا وفي بعض االصقاع مما تدعو . وهؤالء أدبهم العامي ال يشبه االدب البدوي. يقال ما قلنا في تلك
والعشائر . واستظهاره يقربنا آثيرا من االدب الفصيحوفيه تقريب من الفصحى أي ان معرفته . الحاجة الى أستغالله
وانما آالمنا في الثقافة بوجه . وال نريد أن نعين وجوه االستفادة منه للمطالب االجتماعية والقومية. الريفية متأثرة به

). أدب االرياف (ويكتسب, )ثقافة البادية(والتحول مشهود في البدوي اذا انتقل الى األرياففال يلبث أن تزول منه . عام
وهذا ما يدعو الى أن المرء لم يكن مقصورا على نوع من االدب وان الممارسة والمحيط أو البيئة مما تقربه الى 

ومن ناحية التأثير تدعو الحاجة الى أن نقتبس البيان من هؤالء . وهذا النوع يقرب من الفصحى أيضا. المتعارف
ن نخفف من عجرفتنا في أستعمال المجازات الظهار القدرة فنقرب بيانا من وأ, ليكون أدبنا طبيعيا أو سهال ممتنعا

 .السهل الممتنع

فحرمنا أن يكون لكل مقام مقال أو , وما ذلك اال أنها أقرب الى أفهامهم. والسواد االعظم يتأثر بالعامية وينجذب اليها
... وآذا النايل والعتابة, وبوذية, والحسكة, ساتولالرياف الهو. الغفلة عن حكمة آلموا الناس على قدر عقولهم وفهمهم

ويقرب الى الفصحى بل ال , وآل هذه أدبها مهم... والطواح, والهجيني, والحداء, آما لهم أمثال مهمة وللبدو القصيد
 .نحتاج اال الى تعديل طفيف ليكون فصيحا

درآوا االمثلة منتزعا منها القواعد القليلة فاقوا مشفوعة بأمثلة أو أ) قواعد قليلة من النحو(والبدوي والريفي اذا درسا 
ونال عندهم مكانة مهمة وان الكلمة , فكانت رغبتهم فيه قوية, فهؤالء في آدابهم المسوا الحياة. أهل المدن في لغتهم

وانما . وليس في هذا دعوة الى االدب العامي. وقد تؤدي الهوسة الواحدة الى اهاجة الحفيظة. الواحدة تقيمهم وتقعدهم
ولعل في تدقيق . فاالدب يصح استغالله لتوجيه الرأي العام,  تقريب من الفصحى مما لديهم من المعرفة-آما قلت-ذلك 

وفي هذه الحالة يهمنا آثيرا ما لم يتباعد من الفصحى . ذلك ما يستدعي التوجيه الحق من طريقه أي طريق معرفتهم
وادب ريفي في االنحاء الجنوبية وهو االدب , دنا في البدو أدب له لهجتهفعن. بأثارة االدب العامي في مختلف صنوفه

وأدب ريفي آخر يشمل العشائر الطائية والزبيدية وما يتصل بهما . العدناني نوعا يشمل المنتفق وربيعة وما يمت اليهما
 .واختالف بعضه عن البعض اآلخر. أو هو االدب القحطاني ولكل من هذه مزايا

 :طبق ما في البادية من ثقافة على األريافبمقياس أوسع بأن نراعي المطالب التاليةوأقترح ان ي

. فيختار منها ما هو أقرب للفصحى آما يلقى بعض الشعر الفصيح السهل. وضع مجاميع في أدب البادية واالرياف-1
 .ومنها الريفية بضروبها وأنواعها, وهذه المجاميع منها البدوية

وهذه تقتبس من تلك المجاميع ومن . وتدوين مادتها في العامية وأن يذآر ما يقابلها بالفصحىالمعاجم اللغوية -2
وفي هذه المادة يكثر المشترك وآلهم عرب اال ان . وفي شعر البدو واألريافمادة غزيرة. االمثال والهوسات وغيرهما

وألجل أن يعرف ما يقابل الفصحى يراجع . ويفهم معناها بسهولة. وهذه من بقايا لهجات العرب. اللهجة تختلف قليال
 .وبهذا يتمكن البدوي والريفي أن يكتبا باللغة الفصحى ال سيما اذا عرفا قواعد قليلة من النحو. المعجم

وجل ما يلفت النظر اختيار المدرسين ممن هو . وهذا يختلف في البدو عن األريافعلى اختالف مواطنها. التدريس-3
 .وينتقى من النابهين في أوضاع البدو ليكون مدرسا.  ضاعت الفائدة المتوخاةأقرب الى آل جهة واال

ومثلها في اللغة، فال تفسر اللفظة اال بما . ان يكون النحو والصرف ببساطة تامة، وان ننتزع القواعد من االمثلة-4
 .يقابلها، أو يصحح التلفظ بها

وفي الغالب ال يستطيع البدوي، واآثر أهل . درجة امكانياتهأن ال نتطلب اآثر مما يستطيع الطالب القيام به من 
 .األريافأن يقوموا بشراء ما يحتاجون اليه من آتب وقرطاسية

وآذا الريفي بانتقاله . ويهمنا أن نعلم أن البدوي ال يستقر على لغته بانتقاله الى األريافوتغير معيشته والوسط الذي يألفه
و الريفية لم تكونا غايتنا، وانما نريد أن نجعلها صالحة لالستغالل للفصحى وأن نأتي من فالعامية البدوية أ. الى المدن
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ذا ما دعا أن نقول مرارا ان المعرفة وه. وعلى آل حال يصلح االدب البدوي والريفي للتدقيق ويتخذ منه الفصيح
وبهذا تدعو الضرورة لتدوين هذا االدب بأنواعه وتكوين مجموعات منه فنخدم الفصحى ونقرب لغة . سابقة لالصالح

 .السواد منها

. واالبل وسائر ما يصلح أن يكون موضوع البحث االدبي, وفي عرف العشائر وفي الخيل, وآنت آتبت في الصيد
 ذلك معروف من طريق االصالح في موضوع الثقافة البدوية والريفية والمهم أننا ال نزال في حاجة والمفروض ان

 .ومع هذا فالمفروض أنها معلومة. الى معرفة البادية واألرياففال تزال مجهولة لنا

 خالصة وصفوة

. تاريخها بما ال يقبل الترددعرفنا مجموعات آبيرة من العشائر وتاريخها اجماال وأقل ما علمناه أن تفرعها ينطق ب
ومن جهة أخرى دونا . وادبها فتجمع لنا تاريخ هذه العشائر, وعرفها ومجتمعها) سياستها(يضاف الى ذلك ادارتها 

ومن ثم زاد االمر وضوحا عن الحاالت التي آانوا عليها مما ). تاريخ العراق(بعض وقائعها المعروفة وسجلناها في 
وال يسع المرء أن . وما فات اآثر. وأوضاع األريافالخاصة والعامة آثيرة. ن غموضيكشف عن بعض ما هنالك م

فاذا . وغالب الخصائص ال يظهر اال من طريق الفروق التي بينها. وتهمنا المقابالت. يفرد لكل عشيرة بحثا خاصا بها
وصاف الخاصة توضحها ما عند العشائر آانت األريافمتماثلة نوعا فان التفاوت بينها وبين أهل البداوة آبير آما ان اال

وهذه تنبه الى ما هنالك بما نسمعه من القراء االفاضل ممن لهم عالقة اجتماعية أو سياسية أو . االخرى من مخالفات
حاولنا به . وهو قول عظيم النفع) اعرف االرض بخّبارها(وشاع المثل ) العلم آله في العالم آله(ادبية وقد قيل قديما 

وهكذا نحن في انتظار ما . على العشائر بأستطالع آراء العارفين مقرونة باختياراتنا وما وصل الينا خبرهان نقف 
 .حتى ال يبقى غموض وال يخفى حال من أحوال العشائر, يقدمه االفاضل من جهود ومعرفة أمثال هذه

 
لك يتم االطالع على الحاالت المختلفة وتتعين الحوادث أآثر وبذ, واألمل أن نزيد المعرفة. تمكنا من تدوين ما عرض

 .ويتجلى الموضوع من جميع وجوهه
 

, آتبنا ما آتبنا والفائت يستدرك والمغلوط يصحح وهكذا االمل أن يشارآنا االفاضل لتتكامل المطالب وينجلي المبهم
 .ويبدو ما آان غامضا فيحصل االنكشاف من طريقه

 
انه ولي . يّسر اهللا تعالى ذلك. آثر وهو المجلد الرابع الذي عزمنا على نشرهوأرجو ان يوضح آتاب العشائر العدنانية أ

 االمر
 

 الجزء الرابع
 

 مقدمة عامة

 أهل االرياف

يبحث فى المنتفق ، وربيعة وآعب وامارة آل منها ، وقيس ، وعبادة وبني تميم وبني هاشم وما يمت اليها من العدنانية 
 . لها العامة وسائر ما يبصر بهاأو يساآنها من غيرها مع بيان أحوا
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 .الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين

فى و. وما يتصل بهما من قحطانية وحميرية) الزبيدية والطائية(وبعد فان العشائر الريفية فى المجلد الثالث تناولت 
وهكذا . هذه المرة أذآر عشائر المنتفق وربيعة وما يمت اليهما أو يتصل بهما من عشائر آعب وقيس وتميم وعبادة

، بل ان هذه المطالب )العشائر الريفية(وبهذا نكون قد استوعبنا . عشائر بنى هاشم وما اليها من عشائر عدنانية أخرى
مما لم نتمكن من ) العشائر المتحيرة( وفى هذه الحالة ال نهمل . صاءال تحصى وربما تجر الى ما ال حَد له وال استق
 .ارجاعه الى أحد الجذمين القحطاني والعدناني

وانما االنساب تعين الصلة بالماضين والتعريف بالحاضرين . وليس فى هذا ما يشم منه رائحة طعن أو نعرة
فان التذآير . ن لم يدرك المهمة، ولم يفهم الموضوعوليس فى ذلك شائبة اثارة عداء آما توهم بعض م. وعالقاتهم

بالقربى تحقيق للمناصرة، والتعاون فى الشؤون االجتماعية والخيرية وسائر المساعدات لما فى ذلك من تحكيم قوة 
وال يكون ذلك سبب العداء، وال وسيلة اثارة البغضاء فان االسالم منع منعا باتا من . االواصر، وتوآيد التعارف

 .وال تزال فى آل االمم تراعى القربى واالواصر ويرجع ذلك الى الماضى البعيد أو القريب. رآون اليهاال
واآلن أدخل فى مطالب القسم اآلخر منها أعني العشائر العدنانية تحقيقا . سبق أن أوردت قسما من العشائر الريفية

 االخرى من عرف، أو آداب، أو خصال ولكل مجموعة من االوصاف ما تختلف بها عن. لالغراض العشائرية
وال ينكر فى هذه الحالة تأثر بعض هذه المجموعات أو آلها بمن تقدمها فى السكنى، وال نجحد بوجه ما . اجتماعية

االختالط وأثره فى اآتساب عوائد جديدة، آما ال ننكر الميل الى المدن واختيار المعيشة فيها بالنزوح اليها فتغلب 
 .نى وحل محل سابقهالعنصر العدنا

وال شك أننا فى هذا النوع من العشائر الريفية نتناول شيئا جديدا، ونبحث فى ما يتعارض وغيره من خصال ثابتة أو 
بل أثر فى من ساآن هؤالء من العشائر فى تغلبه وهذه . ما اآتسبته العشائر من المحيط ومن العشائر المتجانسة

شائر الزبيدية أو القحطانية التى عاشت معها ففقدت أوصافا آثيرة مما عندها، حصلت على صفات نجدها دخيلة فى الع
وان آانت لم تنس نسبها . واقتبست مزايا جديدة ال تباين أوصاف الكثرة وال تخالفها بل اآتست آسوتها وصارت مثلها

 .هذا واهللا ولي االمر. وانما احتفظت به بالرغم من هذا االختالط

 نظرة عامة

تولدت . ئر الريفية هذه نرى تخالفا عما فى العشائر القحطانية من أوصاف وتعامالت ولها سياسات خاصةفى العشا
وان عشائرها فى هذه الحالة أقرب للطاعة ال من جهة أنها أآثر اذعانا بل من جراء تضييق السلطة . منها امارات قوية

 .المارة أو يجمحوا عليهاعليها صارت أزيد تضامنا، فلم يستطع رجالها ان يشمسوا على ا

وعلى هذا . وتكاليفها الشاقة) الحكومة(ومبنى التعاون المتقابل مصروف الى أن الغرض التملص من السلطة العامة 
والتوجيه . نرى سياسة العشائر الطاعة بال تلَوم، والرؤساء بيدهم الحل والعقد أو زمام االمر بصورة ال تقبل االرتياب

 .والطاعة من العشائر. اءالحق مطلوب من الرؤس

وان بعدها عن العاصمة، ووضعها الجغرافي فى آثرة . أنها تابعة ألمر الرؤساء) ثورات العشائر(ومن مسهالت 
آل هذه أسباب ... االهوار واالنهار، وتشويش أمرها عند الحاجة وما يتعلق بذلك من أوضاع مساعدة على العصيان

ها ضعف الدولة فى تجهيز الجيوش، واضطراب أمورها فى ثورات أخرى علم فاذا أضيف الي. مهمة، وعوامل قطعية
 .ان ذلك آان من أآبر البواعث لتلك الثورات ونجاحها فى أغلب االوقات

وال تنجح الدولة فى حالة من تلك الحاالت اال أن تتفق فى الخفاء مع الرؤساء اآلخرين الطالبين للرئاسة من مستغلي 
ن تكون نجحت الدولة لما تشاهد من الميل نحو المتفق الجديد معها فى السّر، أو الذى يتيسر االوضاع وحينئذ يصح أ

وربما يكون ذلك جعليا مصطنعا فى هرب الرئيس وانهزام قوته وميل قسم . جلبه مع قوة الحكومة التى تساعد مهمته
وفى آل هذا ال يتم . نقذ عشيرته من الدمارآبير مع الرئيس المتفق مع الدولة فيربح الواقعة بسهولة فى هذه الميلة في
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وهذه تعد من . يوضح هذا ما مر فى تاريخ العراق بين احتاللين من أمثلة ووقائع أو ما نتناول بعضها أو الكثير منها
ة فى السياسة العشائرية أو نراها فى حاجة دائما الى فكر عظيم، وتنوع فى االدارة أو ابداء القدرة أآبر أعمال الحكوم

ولعل للموطن أآبر االثر فى تمشية هذه السياسة الحباط وجهة نظر . وال تقف عند حّد وهكذا الشأن فى العشائر نفسها
قيادها أو جموحها على رئيسها واتباع غيره مما يمّكن وان سياسة العشيرة نفسها أو امارتها وان. الدولة أو الحكومة

 .الوضع أو يجعله مضطربا وحينئذ تستفيد الحكومة أو الدولة من الخالف

ففى ذلك ما يبصر ويعين وجهة . وفي آل هذا وما ماثله نرى اقتباس الحالة من حياة العشيرة نفسها ومن وقائعها
 .النظر، ويؤدي الى المعرفة

وفى هذا تتوقف السياسة . ذه االيام تغيرت االوضاع فان السياسة ال تخلو من تعقد دائم، وتغير مستمرواذا آانت في ه
العشائرية على حسن ادارة، ومواهب جّمة فى ادراك أوضاع نفس العشائر واستغاللها لتلك االوضاع فنرى التبصر 

 .ن آمال وسياسة ظاهرة أو مكتومةولكل حادث ما يحوطه م. من الطرفين سائرا باّطراد وبذل مجهود مشهود
 

) حاالت العشائر(وهذا اللون فى العشائر العدنانية قد يشترك وما فى المجلدات السابقة ولكنه يختلف آثيرا فى ادراك 
وربما آانت هذه االدارة أعظم سياسة . وأوضاعها) بسياسة الحكومة أو الدولة(ال سيما وان سياساتها مقرونة . آلها

وهذا يوجه االنظار الى اتجاهات . ولعل فى الوقائع المدَونة مما نتناول موضوعه آفاية وغنى. وأعوص موضوع
 .مستمرة فى ضروب السياسة العشائرية، وتحولها الدائم

. وال شك أنها أعظم وأجل سياسة فال يستهان بها بوجه وان آل تهاون يؤدي الى خلل آبير، وتشوش ال حدود له
 .اع حالتها االعتيادية بسهولةوحينئذ ال تكتسب االوض

وبعد عهد المماليك حاولت الدولة محاوالت آثيرة فى القضاء على امارة المنتفق بالقاء الشقاق بين أمرائها وباعطائها 
المنتفق بااللتزام بالمناوبة، وقطع بعض أقسامها والحاقها بما جاورها، وزيادة بدل االلتزام الى أن وصلت الى حالة ال 

 .من ثم سهل القضاء عليها ولكن بعد عناء آبير وبذل ال يستهان بهو. تطاق

وآل هذه تهم فى معرفة ما جرت ... وما حدث فيها من حاالت وما نجم من وقائع... ومثل ذلك يقال فى ربيعة وآعب
 .عليه هذه العشائر فى مختلف العصور وما ألهمت من سياسة

 المراجع

ويهمنا هنا أن نعين المراجع الخاصة بهذا .  المجلد الثالث بعض المراجع العامةآنت قدمت فى الكتب السابقة ال سيما
وهذه أشهر المراجع الخاصة أو التى هى أقرب لالستفادة أو أنها ذات . المجلد مع مالحظة ما فى المجلدات االخرى

 .مساس نوعا

وتوفى سليمان . مة االستاذ حكمت سليمانوالد فخا. لالستاذ سليمان فائق ابن الحاج طالب الكهية.  الخبر الصحيح-1
وهى . وتتضمن هذه الرسالة أحوال المنتفق الخاصة بأيام االستاذ. م1896-ه1314 جمادي اآلخرة سنة 28فائق فى 

 .مهمة من هذه الناحية

 441



 تلك والظاهر ان. وهذه أوسع من سابقتها، وآلتاهما بالترآية. لالستاذ سليمان فائق أيضا.  رسالة فى المنتفق-2
وآان . وآان المؤلف فى رسالتيه هاتين من أشخاص الوقائع أو الموجهين فيها، العارفين بأحوالها. مختصرة من هذه

 . لسانه بليغ، وبيانه عظيم. رحمه اهللا ذا معرفة آاملة بالسياسة وما ترمي اليه آنئذ وباالوضاع

) خورشيد باشا( هو خورشيد بك .  وافر المعرفةومؤلفها. وهذه ذات مساس بالموضوع مباشرة:  سياحتنامهء حدود-3
بين فيها ان النزاع آان قائما بين الدولة العثمانية والدولة االيرانية . جعلها أشبه بالرحلة أو التقرير اجابة لطلب دولته

بد المجيد آان ذلك أيام السلطان ع. مالت الرغبة بينهما الى التفاهم لحل الخالف. ه1263وال يزال مستمرا، وفى سنة 
ابن السلطان محمود فاختارت الدولة الفريق درويش باشا للمهمة، وان خورشيد بك المكتوبى اختير أن يكون معه 
وأوعز اليه وزير الخارجية أن يدون عن آل ما يمر به مع لجنة الحدود وان ذلك مرغوب السلطان فبذل وسعه وآتب 

 الحوال القطر العراقى وما اتصل به من الحدود االيرانية الى أن وهي آتاب جامع. هذه الرحلة، وقدمها بصورة تقرير
. وفيها ذآر واسع لعشائر العراق ال سيما المنتفق والعشائر االخرى المتصلة بها). ارضروم(وصل الى ارزن الروم 

 .لب أمرهاوالمشاهدات صحيحة فى غا. وبياناتها وافية. فهي نفيسة جدا. وعندي نسخة منه مخطوطة ومجدولة ومذهبة

. آتبها بمناسبة وفاة فخامة السيد عبد المحسن السعدون. لمعالى االستاذ الشيخ علي الشرقى:  ذآرى السعدون-4
م 1929طبعت سنة . ولو آانت معززة بالمراجع لكانت من أجل اآلثار ومع هذا فائدتها آبيرة. وتعرض فيها لالمارة

 .فى مطبعة الشابندر ببغداد

طبع المجلد . وهو من المراجع المهمة فى امراء المنتفق. فى مجلدين لالستاذ يعقوب سرآيس:  مباحث عراقية-5
 .م1955-ه1374م والمجلد الثانى سنة 1948-ه1367االول سنة 

 . تاريخ العراق بين احتاللين فى مجلداته وما يعتمده من مراجع-6

 23-ه1358 جمادى االخرة سنة 6ا فى يوم االحد صحيفة اسبوعية، صدر العدد االول منه) : المنتفق (  المنتفك -7
. وفى أول عدد منها ذآر المنتفق وامارة السعدون. م صاحبها ورئيس تحريرها االستاذ لفتة مراد1939تموز سنة 

ومنها يتكون . وأهمية هذه االمارة أو اللواء فى عشائره اذ أنها حياة البلدان. وتوالى بحثه فى االعداد االخرى بتفصيل
 .ومباحثها تستحق المراجعة من وجوه عديدة. وتعد هذه الجريدة من أهم المراجع. لواءال

ولكنه لم . آتبها فى تسلسل آل سعدون. لالستاذ عبدالحميد عبادة. مخطوطة:  شجرة الزيتون فى نسبة آل السعدون-8
 السلسلة المحفوظة بصورة ه وخير ما فيها انه دّون1344 المحرم سنة 14آتبها فى . يؤيد قوله بنصوص تاريخية

 .مشجر

ورجعنا الى مؤلفات آثيرة غير ما مر بيانه فى المجلدات السابقة آما استطلعنا آراء جماعة من العارفين بالعشائر . هذا
 . ومع آل هذا نحتاج الى ما يزيد فى االيضاح، أو يصحح ما آتبنا. لما يخص العدنانية ومن ساآنها

 . ن يقوموا بالمعاونة فى هذا االمر العظيم لئال يبقى خفاء أو غموض فى عشائرناواالمل فى القراء االفاضل أ

ونعيد القول بان غالب عشائر الديوانية من المنتفق وقد أوضح عنها فخامة االستاذ السيد مصطفى العمرى فيما آتب 
 .فعَولنا على ما جاء فيه وقابلناه بغيره). لم يطبع(من تقرير اداري 

 دون ذآر فضل المرحومين الشيخ زامل المناع، والشيخ محمد حسن حيدر وسائر من ساعدوا بادالء وهنا ال أمضى
والموضوع التاريخى ال تكفى فيه النصوص وانما يحتاج الى بيان العالقة . فلهم الشكر على ما أسدوا. معلومات

فى عشائر آثيرة متصلة بالتاريخ مثل وانما تكلمنا . بالحاضرين ليكمل البحث وال يقتصر االمر على المنتفق وحدهم
 .والمراجع آثيرة اال انها خاصة فأشرنا اليها فى حينها. امارة ربيعة وامارة آعب وغيرها

 المباحث
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وهذه آثيرة . اال ان ذاك فى العشائر القحطانية وهذا يخص العشائر العدنانية. ال تختلف مطالب هذا الكتاب عن سابقه
ومن أهم ما . والعشائر الملحقة بها نسردها فى محلها. ا تبعا لمكان آل امارة أو عشيرةونذآره. فى شعبها وفروعها

وتفرعت آثيرا . ويتكون منها لواء المنتفق. امارة المنتفق، وعشائرها، وما يلحقها من عشائر ساآنتها: هنالك
 .وانتشرت

 
وانتشرت فروعها ). لواء الكوت(ا ومن هذه تكونت مجموعة آبيرة صار منه. وعشائرها) امارة ربيعة(ويليها 

 .وعشائرها خارج اللواء آالمنتفق
 

و ) عشائر عنزة(ومن أهم ما هنالك من امارات ال تزال على البداوة مثل ... وهكذا قبائل آعب وتميم وقيس وعبادة
وآذا عندنا . ومنها من مال الى االرياف فتكونت منه عشائر عديدة. وهذه تكلمنا فيها فى المجلد االول) الضفير(
وغالبها مختلط . عديدة منتشرة فى انحاء آثيرة اال انها ال تّكون مجموعات آبيرة اال قليال) قرشية(و ) عشائر هاشمية(

 .بين االرياف
 

وقّل أن نذآر بينها من العشائر القحطانية اال ما . ويتكّون منها موضوع هذا المجلد) عشائر عدنان(وآل هذه يجمعها 
 ...وان آان معروف االنتساب. عها أو مساآنا لهاآان مختلطا م

 
وغالب هذه العشائر فى لواء المنتفق، ولواء الكوت، ولواء الديوانية، ولواء العمارة ولواء البصرة وقّل ان يكون . هذا

 .فى غير هذه االلوية
 

. لخيل، والعرف، واآلدابونتبع ذلك بمطالب عامة تتعلق بالسكنى، والمقتنيات، والصيد، والزراعة، واالرضين، وا
 .والكل مهم والزم المعرفة. وتهم معرفتها أآثر من التوغل فى آل عشيرة من العشائر

 

 العشائر العدنانية

وقبل ذلك وبظهور االسالم فى العراق مالت عشائر آثيرة ). التنوخية(هذه سكناها قديمة فى العراق من أيام العشائر 
شائر عربية قد سبقتها فناصرت العشائر الفاتحة اال انها آانت عند الفتح االسالمي من العدنانية الى العراق فوجدت ع

 .وتكّون منها مجموعة عظيمة، فلم تنفرد اال قليال بل استفادت من القوة. أقل من القحطانية

ه االمارة، واماراتها العامة فى مجموعاتها وما ينطوي تحتها، وما تتكّون من. ومن الضروري البحث فى هذه العشائر
فاذا آان ذلك مقرونا بوقائعها التاريخية . وبذلك نكون قد أدرآنا وضعها الصحيح. فنعرف أجزاءها، ووسائل تكّونها

 .ومثل ذلك تاريخ عرفها. وهكذا آانت آدابها وسيلة معرفة نفسياتها. توضح أآثر

.  وال يهمنا اال التفصيل بذآر االفخاذ والفروع.وبهذا نكون قد استكملنا المعرفة، واتصلنا بهذه العشائر اتصاال مباشرا
وال نستطيع الكالم فى . وان وراء هذا بسطا ال يسعه المجال. ومع هذا ترى سعة المباحث ال تنفد وآثرتها ال تحصى

 .أو حاولنا عرضه من المطالب. آل ما عرفنا

 
 .ت معهاوالعشائر العدنانية آثيرة تدخل ضمنها عشائر تمت اليها أو قحطانية عاش

وآلها عدنانية، وال شك ان هذه تتصل بعدنان أو مع عدنان بجد ) حرب(و ). الضفير(و ). عنزة(ومن بين هذه العشائر 
. وهى منتشرة هنا وهناك بقلة، ومتكونة من أفراد فى االصل). الهاشمية(، و )القرشية(ومنها العشائر . أعلى

 ).امارة المنتفق(ة ومن أقوى االمارات العدناني. ومجموعاتها صغيرة

 443



وهناك عشائر منقرضة ذابت فى المدن، أو مالت الى أصقاع أخرى أو خلفتها عشائر جديدة نجمت منها أو صارت، 
وهذه ال تكون موضوع بحثنا اال ما آان ذا اتصال بالعشائر الحاضرة مما . بحيث لم تتكون منها مجموعة فى الحاضر
 .ارة الى التعريف بأصلهاال يزال غير مقطوع الصلة أو تذآر لالش

وفى هذا نراعي ما راعيناه فى المجلد السابق، فال نتجاوز حدود نهجه وطريقة بحثه اال لضرورة دعت، أو وجهة 
 .تاريخية اقتضت أو خصائص لزم ذآرها

 امارة المنتفق

هة، وتماسك من ج. فى العراق ظهرت امارات عديدة تغلبت لما رأت من ضعف الدول الحاآمة، وانحالل سلطتها
وأمراء العمادية، . وامارة المشعشعين، وآل أفراسياب، وبابان، وبني الم، والخزاعل. المجموعات الكبيرة مثل المنتفق

وان العثمانيين لم يتمكنوا منها بالرغم من منهاج الدولة فى . وامارة المنتفق من أآبرها... والهكاريين. والصورانيين
ولعل للبعد عن العاصمة ولمجاورتها البادية واالهوار دخال فى بقاء هذه . ن تذعناستعصت وأبت أ. القضاء عليها

 .االمارة وأن ال تسلم للقضاء

قطعت على نفسها أن ال تذعن الى سلطة أجنبية فتقوى على العشائر واالمارات، . وآانت من امارات العراق المهمة
وي لها سوءا أو يطمع فى االستيالء عليها، فال تستسلم بل ان هذه تتحين الفرص للوثوب أو للوقوف فى وجه من ين

 .للقدرة، أو تذعن بسهولة

وفى الغالب تعجز الدول عن التزام جيش أو قوة مسلحة، فهى فى حالة حرب مستمرة مما أزعج الدولة، ووقفها عند 
ومن أجل ما آانت . الوقيعةوفى االآثر نرى تدابير الدولة قاسية فى . حد من التدخل أو االنصياع فى أآثر االحيان

وهكذا آان الشأن فى عشائر العرب للتمكن . تتوسل به استخدام العشائر المناوئة، أو العشائر الكردية للتحكم بالعرب
وأمر آخر هو انها تترقب الخالف بين الرؤساء سواء فى المنتفق، أو فى بابان، أو فى الخزاعل أو بني . من الكرد

ولم نر الدولة .  بعضه ببعض أو واحدا بآخر للتغلب على الرؤساء واالستفادة من االوضاعبأن تطحن عنصرًا... الم
ولعل . تغلبت على امارات العراق اال فى عهد المماليك أحيانا وآانوا أبصر بأحوال االمارات وطريق االستيالء عليها

وهذا الحال اقتبسته .  على االخرىالمماليك أول من تمكنوا من اخضاع االمارات نوعًا باستخدام بعض العناصر
فاتح (ويرجع ذلك فى الحقيقة الى أيام حسن باشا الوزير . الحكومة من أصل الدولة ونفذته على عناصرنا واماراتنا

وجعل لها ادارة خاصة مرتبطة بالوزارة . للعشائر للتفاهم معها) باب العرب(استخدم . فانه نجح فى خطته). همذان
 .وآل هذه التدابير لم تكن وسائل للقضاء وانما هى تدابير لالذعان. تاله أو مشى على سياستهرأسًا، فتابعه من 

تدارى مرة، وتثور أو تجمح أخرى وتستغل موقفها أحيانا وبسلطة . وامارة المنتفق تجاه هذا بين قوة وضعف
وفى وقائع المنتفق ما يبصر . وتخذل تارة أخرى... فتتبعثر االمارة مدة أو تبدل رياستها بأخرى منها.. محدودة

وفى غالب الحاالت آانت . وفيه ما ينبه العراقى الى ما جرى على هذا القطر من تحكمات. باالوضاع لمختلف االزمان
الوحدة فى العشائر أظهرت االمارة بقوة آبيرة، فلم تبال بما آان يجرى عليها من استخدام العناصر االخرى فكانت 

واذا آانوا تحكموا . ولالمارة الدخل العظيم فى االحتفاظ بهذه الوحدة وشدة تماسكها. ا ووحدتهاعزيزة الجانب بتناصره
 .فيها أحيانا فانهم لم يستطيعوا القضاء عليها

فالعشائر قوة، وحسن ادارتها من أهم ). االمارة(وأصل ) عشائر المنتفق. (وهنا عنصران فعاالن فى قوام هذه االمارة
 .طها وال ينفك هذا التالزم بل أدى الى بقاء االمارة، والقدرة مشهودة دومًااسباب بقائها وتسل

ومن أجل . وان االسلحة الجديدة للدولة العثمانية وعزمها االآيد أدى الى انحالل االمارة. والحاجة دعت الى التماسك
شيرة وبدت رئاستها، وتعددت ومن ثم ظهرت آل ع. المسهالت بناء الناصرية مما دعا الى االرتكاز مقرونًا بالقوة

وان زوال الرئاسة وسلطتها سائر الى . وآان ناظمها العشائر الكبيرة مثل االجود وبني مالك وبني سعيد. بعدد العشائر
 .وعاد الرؤساء يشعرون بذلك. االضمحالل بتكون القرى والبلدان فتصير محدودة فى عالقاتها فى العشائر
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لكبيرة واالمارات بقى أمرها تاريخيًا، آما ان الرئاسة العشائرية سائرة الى الزوال أو وآل ما فى االمر أن العشائر ا
بانعدام تلك االوضاع لاللفة بين الحكومة واالهلين ... تكون محدودة بميل العشائر نحو تأسيس القرى الكثيرة والمدن

 .والتفاهم من طريقه

 تكون االمارة

وانما القدرة . ن عشائر المنتفق آبيرة وآثيرة، وليس من المستطاع أن تذعن لبيتوذلك أ. ان تاريخ تكّون االمارة قديم
ولم يخل بها أو ... فى هذا البيت جعلتها تذعن وبالتعبير االصح ان الحوادث وتواليها جمعتها فى الرئاسة ذات المواهب

كنتها، فاثبتت الكفاءة بادارة يضعضع أمرها ما قامت به الدولة العثمانية من حرآات عسكرية للقضاء عليها بل م
 .عشائرها والجدارة بحزم فى التفاهم معها

وآانوا من ) بني معروف(، و )بني أسد(ويهمنا أن نقول ان هذه االمارة آانت مسبوقة بامارات أخرى، عرفنا منها 
حّلوا . م1157-ه552ه وآان أول تكونهم سنة 616ربيعة المنتفق بن عامر ابن صعصعة وبنو معروف انقرضوا سنة 

ما يعين سياسة الدولة العباسية تجاه العشائر فى ) م1194-ه590(وجاء فى ابن االثير فى حوادث سنة . محل بني أسد
حاالت نزوعها الى ما يؤدي الى االخالل باالمن وان الوضع يلهم السياسة أو يعين التدابير المتخذة سواء فى عهود 

وما تولد فيها من امارة بني أسد وانما آان ) ربيعة المنتفق(مر غير مقصور على واال. الدولة العباسية أو فيما بعدها
وامارة المشعشعين وهى امارة . ومن ثم عرفت فى المنتفق... وامارات أخرى) بني شيبان(فى امارات أخرى آامارة 

 .وضوع بحثناوهى م). آل شبيب(ثم ظهرت امارة المنتفق فى . دينية للتوصل الى السلطة حكمت واسطا مدة

وال شك أن أهمية هذه االمارة تدعو الى معرفة ماضيها، . واضطربت اآلراء فى تكّون هذه االمارة وتاريخها
أحدثت دويا فى تاريخ العراق، وخذلت قوى الجيش العثمانى مرارا عديدة، وحكمت البصرة زمنا . واالتصال به

ظهرت ظهورا بينا فى المائة ). لواء المنتفق(وم من حدود طويال، وزاد نطاق سلطانها الى أآثر مما هو معروف الي
واالقوال فى أصلها عديدة منهم من قصر أمر ذلك الى المحفوظ من أنها . التاسعة والعاشرة للهجرة، وتوالى ذآرها

وهى ). أسرة شبيب(ان شيوخ المنتفق ينسبون الى : "قال فى سياحتنامهء حدود. وهو جّد أعلى) شبيب(تنتسب الى 
، و )بني مالك(سنة من الحجاز فاتصلوا بعشائر ) 200(أو ) 150(وردوا العراق قبل . ليست من عشائر المنتفق

لم يهدأوا، فتوزعوا الرئاسة فيما . وآانت المنازعات بين هذه العشائر قائمة على قدم وساق). بني سعيد(، و )االجود(
اروا بوجه أن تودع مشيختهم الى أحد أفراد هذه االسرة، وآان آل شبيب أغنياء، وأهل حرمة، ومنزلة فاخت. بينهم

) 1(اه..."فبقيت الرئاسة فى نسل هذه االسرة يتوالها الواحد بعد اآلخر. فينقادوا لها جميعا، ويكونوا تحت امرتها
عثماني وحوادثها مشهودة قبل الفتح ال. وأسرة آل شبيب تولت الرئاسة قبل مدة أآثر بكثير مما قّدره صاحب السياحة

 .ه941الذى آان سنة 

وهكذا نرى االستاذ سليمان فائق فى رسالتيه يرى هذا الرأي والصحيح ان هؤالء الرؤساء أّلفوا بين عشائر المنتفق لما 
واستمروا حتى تمكنت . ثم تسلطوا عليهم. آان لهم من وقائع جمعتهم ومن حرمة فى النفوس ومواهب عقلية فائقة

ذلك صاحب سياحتنامه حدود، واالستاذ سليمان فائق ذهب الى ان اسم المنتفق محرف من وقد أشار الى . الرئاسة
ويراد به الذى يدخل . وانما هو سابق لهذا العهد. وهذا غير صواب. المتفق، وانه بسبب ايجاد االتفاق عرفوا بهذا االسم

عة منه أو المتصلة به بجد أعلى وهكذا الذى تسمت به العشائر المتفر) المنتفق(وأصله اسم جدهم ) السرب(النفق أى 
 ...العشائر الملحقة بهما

واالقوال فى هذه . وانما نريد أن نعلم تاريخ امارتهم فى العراق، ونسبهم، وسائر أحوالهم. وهذا االجمال ال يكفي
مزاحم وال والمسموع يصلح تاريخا اذا آان غير . وغالبها يستند الى السماع، ولم يؤيد من حيث التاريخ. آثيرة

 .معارض بنصوص سابقة

فهل هم من شرفاء مكة المكرمة خاصة المقطوع بنسبهم أم أنهم من .  اتفق الكل على أن آل شبيب من الشرفاء-1
وما عالقة هؤالء الشرفاء بالعراق فهل هم . فمن هو الذى تفرعوا منه. وهذا ينافي المنقول اجماعا). سادات المدينة(

أواخر أيام المغول، وداموا الى أيام الجاليرية وأميرهم الشريف أحمد بن رميثة ذآر ذلك فى الذين حكموا الحلة فى 
تاريخ العراق بين احتاللين ان أمراء المنتفق هم الذين حكموا البصرة، ثم عادوا اليها، وانتزعتها االميرة دوندي وابنها 
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وتعوزنا معرفة الصلة باالشخاص من الطريق التاريخى واال فان الشبيبيين آان لهم شأن فى تاريخ البصرة واالحساء 
 .وذآرهم ابن بشر الحنبلى فى آتاب عنوان المجد

والقول بأنهم من الشرفاء ال يدع مجاال للتردد فى أن .  وان الشريف احمد منهم هؤالء الشرفاء من السادة الحسنية-2
. والمحفوظ أنهم أوالد الشريف حسن. والقول بأنهم من السادة الحسينية آان غير معروف. هؤالء من السادة الحسنية

وان . وهم من آل شبيب. واحدولعل هذا من ذرية أخى الشريف عبد اهللا أو أوالد ابن أخيه الشريف احمد فلم نقطع فى 
والنصوص المارة تصرح انهم جاؤا من مكة ولم . شبيبًا رأس االسرة فصار الوالده شأن فى وقائع البصرة واالحساء

فالقول بأنهم . نجد اشارة الى المدينة وسادتها وال جاء ذآر رجالها فى حوادث االحساء وال فى حوادث تاريخ العراق
وان العمود الذى رتب أخيرا ال يرجع فى سنده الى أصل قديم وانما النص المنقول انهم جاؤا . حسينية ال دليل يعضده

 .من مكة

وهؤالء .  بل المتواتر يؤيد انهم من الشرفاء2378م وعدد 1931-12-11بتاريخ) العالم العربى( ما ورد فى جريدة -3
 تأييدها بما عرف من الحوادث التاريخية عن وجاء. ولكن الصلة مقطوعة لبعد العهد وان شهرة شبيب غطت. حسينية

وآانت . فان العثمانيين استولوا على البصرة، فانتزعوها منهم. الشرفاء فى العراق، وما ظهر منهم أخيرًا من حوادث
ثم استولى العثمانيون عليها . وبعد انقراض الجاليرية من البصرة عادت اليهم.  ه فانتزعتها دوندي820بيدهم الى سنة 

اخذوها منهم وان زعم آل راشد اخوة الرشيد من شمر ال يؤيده تاريخ بل جاء التاريخ بما يطعن بصحة هذا القول، و
واالتفاق فى االسماء ال قيمة له وانما العالقة للمنتفق بالبصرة أآيدة ومن المؤآد ان راشدًا ورد ذآره فى عمود نسب 

 .رق هذه الديار فى ذلك العهد، ولم يعرف لها خبروفخذ الراشد منهم معلوم وان شمر لم تط. آل شبيب

أسرة من الشرفاء الذين وردوا العراق أيام خدابنده واخالفه، وال شك أن هذا يدعو الى االلتفات ) آل شبيب(واعتقد ان 
 .فى التحقيق عن هذه االسرة

وان عبد اهللا البرجس أقرب الى )1(وهذا أقوى دليل لما ذآرت.  ورد فى تاريخ المنتفق للرفاعي انهم سادة حسنية-4
 .االتصال بهم وهو من آل شبيب يؤآد انهم حسنية وهو من العارفين بنسب أمراء المنتفق وعدهم لي واحدًا واحدًا

 
ويقولون ان سبب تولي الرئاسة على المنتفق ان أحد الشبيبيين قتله االجود وآانوا نازلين على بني مالك . هذا

وفى حروب وقعت بين الطرفين ). وثال( وآان رئيس بني مالك ابن خصيفة ورئيس االجود وبجوارهم فثاروا لقتالهم
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). آلشن خلفا(بشر الحنبلى فى عنوان المجد وصاحب ذآرها ابن .  أفخاذ االمارة فى العراق معروفة من أمد بعيد-5
وشبيب بن مهنا المقصود منه انه من أوالد . حكموا المنتفق والبصرة. واالمارة تكونت بتاريخ أقدم من هذه النصوص

. وآان استولى على البصرة مدة وحاربه الجاليرية. فانه مسبوق بمانع آخر أمير العرب. االول قبل مانع هذا) مانع(
لم تنقطع العالقة من أيام الشريف أحمد بن رميثة فعادوا الى االمارة ثم انتزع البصرة أويس الجاليري الثاني من و

 820 فى حوادث سنة 43 ص 3ج(وتفصيل ذلك انني آنت ذآرت فى تاريخ العراق بين احتاللين . أمير العرب مانع
دوندى من الجاليرية باسم أويس ملكت البصرة نقَال عن تاريخ الجنابي وعن المنهل الصافى ان )  م1417-ه

ومثل ذلك فى . وانتزعتها من مانع أمير العرب، وبهذا لم ينقطع الشرفاء عن مناضلة الجاليرية من أيام احمد بن رميثة
وتقريب الحوادث بعضها من . االنباء وفى صبح االعشى، ثم عرفوا بالشبيبيين بالنسبة الى ابن مانع أو أحد أوالده

 . يجعلنا نقطع بذلكبعض

نسبة اليه وذآره " عطية مانعية"وهذا هو المذآور فى المثل الشائع . تفرع اخالف مانع االخير الى فروع عديدة
 :وتفرع منه. مرتضى آل نظمي فى آلشن خلفا

فى يسكنون . ورئيسهم بدر آل عزيز وتوفي واآلن ابنه محمد. من عزيز بن مغامس بن شبيب بن مانع: آل عزيز) 1(
 .سوق الشيوخ وفى الهارثة

رئيسهم الحاج فشاخ العبد العزيز العمر فى المجرة من سوق الشيوخ . من راشد بن بدر بن شبيب بن مانع: الراشد) 2(
واعتقد . اخوال فخامة عبد المحسن السعدون واخوانه. ومن رؤسائهم سعود الراشد ومنهل العبد العزيز الراشد. أيضًا

 . والمحفوظ ال يعول عليه فى ان الراشد من اخوة الرشيد من شمر وانهم غير الشبيبيين...انهم حكام البصرة

رئيسهم ضارى الصقر وحزام الصقر وهذا توفى . منهم فى سوق الشيوخ. من صقر بن شبيب الثاني: الصقر) 3(
 .رئيسهم الحاج مجيد الصقر. ومنهم من يسكن جزيرة صقر فى أنحاء البصرة

 .رئيسهم علي الناصر العجيل. وعرفوا بآل محمد. حمد بن مانع بن شبيب بن مانعهو م: آل محمد) 4(

 .فى سوق الشيوخ. ورئيسهم خالد الروضان. وروضان بن عبد المنعم بن محمد. من آل محمد: آل روضان) 5(

 .نهوغالب الرؤساء المتأخرين م. وهو الذى تسمى به أل سعدون. من سعدون بن محمد المذآور: السعدون) 6(

آرمة (و . وهم من أخوال فالح باشا. اآلن ابنه حمد. رئيسهم سيف العثمان وتوفي: آل عثمان بن شبيب الثاني) 7(
 .وهى اآلن بيد ذريته. باسم جدهم وتقع فى جنوب شرقي الناصرية فى جهة الشامية) عثمان

قتله . وآان فتحها أو ملكها.  باسمهتعرف) آرمة علي(و . استقلوا بفرعهم. وهو علي بن ثامر السعدون: آل علي) 8(
 .آل زهير فى الزبير أو اتهموا بقتله

 .رئيسهم فهد البرغش. فخذ معروف بهذا االسم من اخوة مانع: آل نجرس) 9(
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اخوال سعود وعجمي . فى الناصرية. رئيسهم آطامي آل صكر السبتي: السبتي. 1: يتفرعون الى: آل صالح) 10(
 .السعدون

. 2 . البرغش رئيسهم محمد الفهد البرغشوفخذ: البرغش

) 11( .رئيسهم نصار العيسى.  ه1269والشيخ عيسى والد الشيخ صالح باني قلعة صالح سنة: العيسى

طحنتهم وقائع ايران والمنتفق أيام صادق خان . يسكنون بين الناصرية وسوق الشيوخ، وآانوا آثيرين: الحمادة) 12(
 .ولم يرجع منهم اال القليل. لزندأبلوا فيها، وقهروا جيش ا. الزند

 ).آل شبيب(ويعرفون ب ). بيت الرئاسة(توّلدت هذه االفخاذ من 

توالوا فى الرئاسة ويفهم مكانهم من وقائعهم التاريخية، وآانت . وآانت رئاسته محصورة فيهم، وهم بدو فى معايشهم
 .امارتهم آبيرة عظيمة النفوذ

، )الشبيب(وهم قبائل متعددة منهم . شيخ المنتفق اآلن حمود الثامر: "قال وجاء ذآرهم فى عشائر العرب للبسام 
ذوو االنفس االبية، والشيم العربية، الكماة المشهورون، والحماة المذآورون، باعهم فى . زبدتهم، وفى المهمات نجدتهم

يكرمون . ن المحامد واصلةهباتهم متواصلة، واآفهم لنيل ما رامته م. المجد طويل، وطباعهم الى طلب الحمد تميل
شادوا مكارم . النزيل بال ملل، ويطفؤن الغليل مما اشتعل، بأياد تحكي الغوادي، وسواري منن تغيث الصوادي

 ".االخالق، وبنوا للحرب أرفع رواق

 :وهم. والشبيبيون أربع فرق آلهم مشهورون: ثم قال

 .وهم آل محمد الذين منهم الشيخ:  الشبيب -1

 . الصقر-2

 . الراشد-3

اه وعّد من اتباعهم بني منصور ". وهؤالء االربع فرق الفا خيال وثالثة آالف سقمانى) هم آل عزيز. ( المغامس-4
 .وما ذآره من الفرق غير مستوعب للمراد. وبني خيقان واهل الجزائر

 عادات بيت االمارة

 وال سبب اال توالي السيطرة والقوة تنسب اليها وتقص بعض القصص فى توليدها. وعادات بيت االمارة تاريخية
وان الينهض االمير لكل قادم وان تقدم له الذبيحة والمنيحة ) اخوة نورة(وتولدت النخوة ب. بحيث انقادت القبائل

وهذه بال شك نتيجة السلطة أو التحكم، فافرغت بقالب روائى ومضت الحالة على عشائر . وهكذا توالت فى أعقابهم
 فى آتاب ذآرى السعدون والملحوظ ان الحوادث المدونة ترجع الى أيام خدابنده، ودامت الى أيام وتفصيلها. المنتفق

 ه وتفرقوا، ومن ثم حدث ما شاع على االلسنة 742أبي سعيد، وفى أيام الجاليرية ثم زالت امارتهم من الحلة سنة 
 حوادثهم ومن ولي االمارة منهم ودونا ما وفى تاريخ العراق بين احتاللين ذآرنا. بصورة مغلوطة من اخبار ماضيهم

 .استطعنا تدوينه

 السياسة العشائرية

فى المنتفق الوقائع تلهم، وتؤدى الى أمر أجل أعنى معرفة العالقة بالعشائر، وقوتها، وسيطرة الرؤساء واتجاههم 
 .نة هذه الوحدة، ووجه اتصالهاوبذلك نعلم مكا. وهكذا االمر فى العشائر ورغبتها، والتوفيق بين آمال اولئك الرؤساء
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فاذا رأينا السلطة مستمرة فى امارتها، ورأينا قلة الشموس فى العشائر علمنا مراعاة المصلحة لالثنين، والسيطرة 
التناصر مشهود . وانما هى لخدمة تلك المصلحة. المستمدة من الوضع أو آما يقال المستبدة ولكنها ليست بالقاسية

 .وبذلك تكتسب العشائر الراحة بمن سهر المرها، وناضل لصالحها. منفك من جانبوغير 

. ويصعب ادراك قيمة هذه االمارة بالنظرة البسيطة او الخاطفة، ولكن فى هذه الحالة تبدو هذه القيمة واضحة جدًا
درة أو حسن االدارة آما أن والتوغل فى الوقائع وادراك آنهها يكشف عن المعرفة بوضوح زائد، فال يبقى خفاء فى الق

العشائر فى طاعتها واذعانها أمر أغرب، بل جدير باالهتمام فكيف تمكنت هذه االدارة من االستمرار؟ وما هو سر 
بقائها مع اختالف اآلمال واضطراب بعض الحاالت؟ ان مثل هذه االوضاع تبدو فى النزاع على االمارة، والطموح 

فيدرك رجال االمارة الحالة فتحصل . ة بموهبة جبارة، لما يشاهد من خلل طارئفى االمراء، أو فى بروز القدر
 .السياسة القويمة حتى يتم االمر، وتعود الحالة الى ما آانت عليه

وفى عالقات الدولة بهذه االمارة وسياستها العشائرية أآبر داع الى االلتفات، فالدولة تجابه قوة االمارة بعشائرها 
تها وتظن أنها تنال من العشائر مأربًا لتفريط الوحدة فيها بسهولة اال أنها ال تلبث آثيرًا حتى تشعر استنادًا الى قو

فتتخذ وسيلة لحل " هزعة وال وآعة"بالخطر، فيعقبه الخذالن مقرونا تارة بهزيمة، وطورًا بما يقوله المثل البدوى
 .الحادث من اقرب وجه، وأجدر تدبير

فتميل الى تقوية جانب يتخذ ذريعة ) بيت الرئاسة(ف فى االمارة، والنزاع بين االمراء من ونرى الدولة تستغل الخال
وفى مثل هذا قد تكون المخذولية أآبر، بحيث تتمكن االمارة وهكذا يستفاد من وقائع عديدة ! للتدخل، وهيهات

 .اتصاالت الدولة فى استغالل قوتها لحادث من الحوادث

ران فى االستيالء على البصرة أيام صادق خان فى الدولة الزندية وما لقوا من حروب ومن أجل ما هنالك حادث اي
سياسة (ومثل ذلك . قبل ذلك وأمر االستيالء عليها) حروب البصرة(وهكذا حروب المنتفق أيام مغامس أو . المنتفق
 .وآذا حروب ابن سعود. تجاه هذه الحوادث واستغالل الوضع) الموالي

. وهذه عالقات خارجية مهمة.  االمارة فى مقارعاتها وصالتها بالخارج، وما تنال من نفوس المنتفقومن ثم تظهر قوة
وآان المّسير لها الدولة . ولعل حوادث العالقات بنجد غير بعيدة منا. ففى التاريخ سعة. وال نريد أن نسرد الحوادث

وان . ارة آل سعود والمنتفق أو آل السعدون أمراء المنتفقالعثمانية بسبب النزاع المباشر واستغالًال لما آان يقع بين ام
بحثها يطول فى عالقتها بابن سعود ومقدار تمكن هذه الحوادث فى حربها وسلمها، وفى هدوئها وثورتها، وفى آل 
أمر من أمورها مما يسوق الى المعرفة الحقة، ويميط اللثام عن السياسة العشائرية من وجوهها الخارجية نحو 

 .وفيها ما يبصر بالحالة نوعَا... ثمانيين، ونحو ايران، والموالى وابن سعودالع

سياسيَا آما ) تاريخ االمارة(وفى آلها يتبين لنا . والحوادث دليل النشاط، وظاهرة القدرة تنجلى فى ربحها أو خذالنها
) الصالت العشائرية(هذه تبدو وربما آانت فى . ان حياة العشائر تظهر فى ظل هذه االمارة، وفى صالتها بالخارج

 .للمجاورين، وااللفة أو النفرة بينها
 

وال شك ان . فان حالة االلفة، واوضاع الخالف آل هذا يبصر بالمراد قطعَا. وفى هذه ما يسوق الى المعرفة التامة
 .االمر أجل من أن يهمل مثل هذه الوقائع، وحياة المجاورين تتعين فى العالقة بهذه االمارة

 
ال يهمل ما وقع من تدابير متخذة المر فل القوة أو جعلها بحالة ضعيفة ال تستطيع مقاومة الحكومة أو الدولة فى و

تدابير القضاء على امارتها باقتطاع أجزاء منها من جهة البصرة، ومن انحاء العمارة، ومن أطراف السماوة لفصل 
أو ما اتخذته هذه االمارة من تدابير لدرء . السياسة المتبعةوحوادث ذلك تدعو الى ما ينبه على . سلطة بعض العشائر
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وتاريخ االمارة وصالتها بالدولة والحكومة وعلى آل حال نرى فى الحوادث ما يبصر بوجه عام بتاريخ العشائر 

ومن أجل . وبمجاوريها فال نعجل باالمر، ولعل فى هذه ما يعين حياة العشائر فى رئاستها وامارتها، وفى أصل حياتها
ما هنالك آيفية ادارة هذه االمارة داخال وخارجَا ولو بوجه االجمال، مما يؤدي الى المعرفة الحقة، والوقائع تكشف 

 ...وآلما توغلنا فى معرفة هذه الوقائع الهمتنا السياسات المختلفة لهذه االمارة فى مختلف عصورها. رأآث
 

 .اال أن الحوادث االخيرة أقرب الينا واولى بالدراسة بترجيح
 

 عشائر المنتفق

بينها وحدة عظيمة آانت ). لواء المنتفق(هذه قوام االمارة وظهورها بمجموعات آبيرة منها يتكون اللواء المعروف ب
يرجع الفضل فيها الى أمراء المنتفق، ومواهب القدرة والجدارة فيهم بادية وغالب وقائع العراق مما يخصها، أشتغلت 

وقدرة امارتها ظهرت فى حسن ادارتها، والطاعة . لم تذعن لضيم. الحكومة آثيرًا بل أذاقت السلطة الحاآمة العطب
حاولت مرارا . وفى نفرة االجنبى مشهودة فى ما جرت من حروب. ذعان الصادقالمطلوبة من العشائر مقرونة باال

أن تكون صاحبة االمر فتتمكن من ازالة السيطرة وتيسر لها ذلك أحيانا، فاستمرت بين قوة وضعف، فهى بين ادارة 
 .مستقلة، أو أذعان رسمى، أو انقياد وقتى وربما دام مدة

ايام حياتها خير مثال تاريخى يعين االوضاع والنفسيات فى حب االستقالل وحالة المنتفق المشهودة فى مختلف 
ولو آانوا تسلحوا . والمهم أن المنتفق ناضلوا نضاال باهرا طوال العهد العثمانى. والنضال عنه، والذب عن حريمه

لقاسية تجربة فكم وال بل أآسبتها الحوادث المتوالية خبرة، والظروف ا. باالسلحة الجديدة لحالوا دون آمال الدولة
وتاريخ المنتفق صفحة آاشفة لسياسة العشائر فى العراق تجلت بأظهر . خذل، ورجع بالخيبة، وآانت تعقد عليه اآلمال

 .وما بلغته. وفيها دراسة عميقة وافية لنفسيات هذه العشائر. أوضاعها

لى ورودها، وتكاملت وآأن جزيرة العرب سكنت العراق من القديم توا). عدنانية(وعشائر المنتفق من حيث العموم 
ويتخلل هذه عشائر قحطانية من زبيدية وحميرية عاشت معها، . مالت الى أنحاء العراق، وجدتها مفتحة االبواب

وأصل المنتفق اسم جد ومعناه ). عشائر المنتفق(ويطلق عليها . واآتسبت أوضاعها اال أن االآثرية الساحقة عدنانية
والمنتفق هو ابن عامر بن عقيل بن آعب بن ربيعة بن عامر ابن . تسمت به العشائر المتفرعة عنهالداخل فى النفق 

وربما اتصلت بالمكان واشترآت بالدم والمصيبة ... صعصعة وهو جد عشائر المنتفق أو تتصل به بقربى ووشائج
وآذا .  يطلق على من حل اللواءومن ثم صار المنتفق. فصارت بعض العشائر داخلة فى عدادها وان آانت ليست منها

 ).المنتفق(صار يقال لنفس اللواء 

ان : "وآان المؤرخ المولوى قد وصفها بالنظر الوضاعها فى أوائل المائة الثانية عشرة للهجرة وما قبل ذلك فقال
... لقالقلفهم جمرة الحرب، وأشجع العربان، ومنشأ ا. عربان المنتفق أصل الفتن واالضطرابات فى بغداد والبصرة

فى رؤوسهم المغافر، وعلى أبدانهم الدروع الذهبية، وان خمسة عشر منهم يقابلون ألفا ، اعتادوا الرمى بالقوس على 
أما . فكل واحد منهم بألف. وفرسانهم نحو أربعة آالف. ظهور الخيل، يلعبون برماحهم فى الهيجاء بصورة ال مثيل لها

وعلى قلتهم ال يوازيهم . شىء وقوة ظهرهم الشيخ مانع، به يصولون ويجولونطىء والموالى فهم بالنسبة اليهم آال
ولكنها لم تكن جميعها ) المنتفق(اه وعشائر اللواء آلها تحت سلطة ... "فالفارس منهم يهاجم الصفوف دون مباالة. أحد

وان الكثرة الموجودة فى . يرهاوانما هى عشائر مختلفة بينها ما هو من المنتفق وبينها ما هو من غ. من عشائر المنتفق
االلوية المجاورة مثل لواء الديوانية ولواء العمارة ولواء البصرة تعتبر منهم نظرا لما اقتطع من اللواء والحق بااللوية 

آما أورد ما . والملحوظ أن االجنبى يعدها بالنظر لمواطنها، وال يهمه أن تذآر االفخاذ مستقلة عن العشيرة. المجاورة
 .وبينها ما هو من ربيعة اال انه ذآر بين عشائر المنتفق. ن العشائر الزبيدية والحميرية ضمن هذه المجموعةهو م
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وأوضح أن . عد أنها مختلطة بعشائر ليست منها فانه لم يفرق بين هذه وبينها) سياحتنامهء حدود(واذا آان صاحب 
وفى أيام داود باشا صارت تابعة قسما . عد تابعة لبنى المآانت ت) ع(عشائر البو محمد من أم الجمل الى قرية العزير 

ولم يلتفت الى ان التقسيمات االدارية ال تجعلها تابعة اال اسما فى . للمنتفق، وما آان فوق أم الجمل صار تابعا لبنى الم
لة نسب واالضطراب حين أنها من العشائر الزبيدية آما أنها تنطوى تحتها عشائر آثيرة ليست منها وال تمت اليها بص

 .ظاهر فى بيان أصل عشائر المنتفق

ومن ثم يزول ما . وهنا يهمنا بيان العشائر االصلية وما يمت اليها بقربى من العشائر االخرى أو العشائر الملحقة
 وال يزال االمر يحتاج الى تحقيق واالآتفاء بذآر الحالة التى هم عليها دون بيان أنسابها. حصل من ابهام نوعا

 .واصولها مع بيان ما هو خارج عنها نقص فى التحقيق

فاطلق على ) المنتفق(ومن ثم توسع القوم فى لفظ .  يمت الى نجار واحد، وتجمعهم القربى- ما عدا القحطانية-والكل
والتالزم . وصار يطلق على محل نفوذ المنتفق وسطوتهم. الكل ممن يتصل بهم وان لم يكن منهم أو يتصل بجد واحد

 .وقد مر بنا معنى المنتفق. ين العشائر واالرضين غير منفكب

قال . من ان مدلول المنتفق بدأ بالشبيبيين فغير وجيه وال يأتلف والمعروف قديما) خبر صحيح(وما جاء فى رسالة 
فقيل المنتفق وهذا خالف ما هو معروف تاريخيا وليس ) نون(ثم زيدت فيه . ساقوهم الى االتفاق فصار المتفق

أن عشائر ) سياحتنامهء حدود(وان لم يصرح باسمه جاء فى ) سياحتنامهء حدود(بصواب قطعا وفى هذا تابع صاحب 
المنتفق منهم من أصل المنتفق، ومنهم تابعون لهم ولم يتمكن من االتصال بخبير يكشف عن تفصيل أحوالهم فكتب عن 

والملحوظ ان المنتفق آان أوسع مما عليه اللواء فى ). 3(أشهر العشائر ولم يدخل فى التفرعات فذآر أقسامهم الثالثة
 .هذه االيام

 :وفى عشائر البسام عد من العشائر الملحقة

 . بنى منصور-1

 . بنى خيقان-2

والعشائر .  أهل الجزائر وال يزال االضطراب باديا من آتاب آثيرين فى أصل العشائر والعشائر االخر التابعة-3
 : االصلية

 بنو مالك

لم تكن طبيعية فى تقسيماتها االدارية لتعيين مواطن العشائر بصورة . اء المنتفق عشائرى، وان بلدانه حديثة العهدلو
وبنو مالك فى مرآز اللواء وفى سوق الشيوخ وفى البصرة وفى . وانما آانت أيام االمارة وعالقاتها بالحكومة. ثابتة

وفى ,وفى مواطن أخرى فى لواء الديوانية ولواء الحلة) الناصرية(واء القرنة وفى ناحية البو صالح التابعة لمرآز الل
ولما آانت المواطن مختلفة وأجزاء العشائر موزعة رجحنا أن نتكلم فى العشائر متواليا دون التقيد بالمكان . الحويزة
رة االخرى وهكذا حتى ثم نمضي الى العشي,نذآر العشيرة وما تفرع منها ولو آانت أجزاؤها فى مواطن مختلفة. آثيرا

يتم ما انطوى تحت اسم بني مالك سواء آان منهم أو اتصل بهم بطريق السكنى أو الجوار أو على االقل االشتراك فى 
 .الثلث بالنظر للتقسيمات االدارية لالمارة فى سابق عهدها

وبهذا . ية والنواحي أو اللواءوال نهمل ف هذه الحالة بيان العشائر بالنظر للتقسيمات االدارية الحاضرة فى االقض
وآانت بينها . وعشائر بني مالك مجموعة آبيرة ال تمت الى جد. نكون قد جمعنا الغرض المتوخي لنلّم بعشائر اللواء

بنو مالك بن (وأصلهم . وحدة فى الثلث أيام الحروب وتوزيع بدل االلتزام وجبايته أو اداء المقرر السنوي للسلطة
 .يهم عشائر آثيرة آما الحقت أخرىوانضمت ال) المنتفق

 451



وآانت لهم الرئاسة العامة على ) البو صالح(وعشيرتهم . ثم صارت آلل رميض) آل خصيفة(ورئاسة بني مالك فى 
. وفى هذه االيام زالت الرئاسة العامة بزوال االمارة أو هى سائرة الى الزوال. العشائر االخرى المشترآة فى الثلث

وشعر الرؤساء بذلك فطمعوا فى . لة الى التحديد بما هو أشبه بمختاري المحالت أو القرىوالرئاسة الخاصة مائ
 .اللزمة

وهذه تعين لنا من يمّت الى مالك أو الى االتصال بها بوجه بحيث ). مالك(، و )مزايدة(أو ) زيود(ونخوة بني مالك 
 .الختالط يؤدي الى الوحدةأو شدة ا. والمصائب تجمع. صارت تشترك فى الراية أو الدم والمصيبة

واذا عددنا عشائر بني مالك فالمراد الصلة بهم ). مالك(وفى هذه الحالة ال نستطيع أن نعد أرباب الثلث آلهم من 
ولذا عددنا . ويصعب علينا أن نقطع بالقربى فى من يمّت اليها اال القليل. تاريخيا بسبب قدم السكنى أو الثلث أو القربى

) العشائر الملحقة(وبعدها نذآر . ثم بالعشائر االخرى) البو صالح(ونبدأ بعشيرة الرئيس . مجموعةعشائر بني مالك 
 ...آما عّدها غيرنا وان آانت ال تفترق عن العشائر االخرى اال فى اضطراب اآلراء فى أصلها

 وتكاثرت بما انضم اليها ).بيت الرئاسة(ومنها . وال يرتاب فى أنها من بني مالك.  البو صالح هذه عشيرة آبيرة-1
 :ومن فروعها ). ناحية البو صالح(وهى ) الناصرية(وتكّونت منها ناحية من نواحي مرآز اللواء 

). أل رميض(ويعتبر رئيس عموم بني مالك أيام امارة المنتفق . ولهم الرئاسة على عشيرة البو صالح.  بيت الرئاسة-1
 .بنه محيسنوتوفي واآلن ا. ورئيس آل رميض بدر الرميض

 .رئيسهم سعدون آل حسين.  آل غالم-2

 .رئيسهم محمد بن سليمان آل نصر الّله.  آل نصر الّله-3

 .وهؤالء سادة ترأسوا على الفرع. رئيسهم السيد عبود.  آل آوبع-4

 .رئيسهم ساجت آل مطشر.  آل مبادر-5

 .رئيسهم طاهر آل جاسم.  آل خليوى-6

 .عاريرئيسهم موسى آل ج.  التراجمة-7

 .رئيسهم ياسر آل مويجد.  آل آردي-8

و ) آل غريثم(ومن البو صالح . ورئاستهم للسادة. يقيمون بين البو صالح والعكيكة. رئيسهم السيد مبرد.  الزرآان-9
 .م تفصيل1947 لسنة 3وفى احصاء السكان ج . ومنهم من ينتسب الى المكان) آل مويجد(

 ) :البو صالح(ويلحق ب

 .رئيسهم شنينة. هؤالء من ربيعةو.  آل عمر-1

ويجاورهم آل . وهم سادة. يرأسهم السيد عبد الحسين والسيد حمود آل السيد خلف. عرفوا باسم مقاطعتهم.  الحصونة-2
أصلها من . وهى عشيرة مستقلة بذاتها. وبينهم وبين البو صالح وآل ابراهيم مصاهرة. ابراهيم من البو صالح وخفاجة

مقاطعة فى الشطرة، ومنهم ) أبي العجول(فى ) آل مسافر(فى الديوانية، ومنهم ) آل مكوطر(ومنهم . الغوالب السادة
لو يطلع جده نكص : وهَوس آل ابراهيم عليهم أثناء الخصومات. فى السيدية والحجية فى الشطرة) البو هاللة(اخوتهم 

هديناهمومثل هذه ال ترضي أحدا ولكن الحنق ايده يحسين اسمع ويد الكوفة جدنا ابرص آر جدك بيده وللشام جدوده ا
 .فهم على صفاء ووئام. وزال اآلن ولم تبق خصومات فى هذه االيام. والعداء فى حينه وَلدها
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وهم عشيرة برأسها تسكن ناحية . وهؤالء من بني مالك على قول، ومن بني خيكان على قول آخر.  آل جميعان-3
 :وفروعها). زايدةم(ونخوتها . من سوق الشيوخ) العكيكة(

) 1( .ويقال انهم من بني أسد. رئيسهم راضي الماجد. الماجد

) 2( .رئيسهم رجاب العبود. العبيد

) 3( .يرأسهم عكاب الصالح ولعيوس الهواش. الشديد

) 4( .رئيسهم مطنش آل مخيط. الجماملة

والقسم الكبير منهم فى . م آثيرةوفرقه. جماعة ممتدة من العزير الى القرنة ويعرفون ببني مالك: ومن بني مالك
 .وهؤالء بين القرنة والعزير على شاطئ دجلة ومنهم فى قضاء القرنة) زآية(أراضى زجية 

 :ومن بيوتهم المشهورة

 . بيت سارى-1

 . الطريفات-2

 . بيت آادوش-3

.  علي وملزم بن تفاكيرأسهم بدن ابن الشيخ. ومن بني مالك فى القرنة مع السعد. وال تحصى فرقهم االخرى لكثرتهم
 :ومن فرقهم. وهؤالء يعرفون ببني مالك. وهم آثيرون ولهم المكانة

 .رئيسهم محيسن ابو محمد.  بيت سعيد-1 

 .رئيسهم رضا بن غليس.  الشغاينة-2

 .رئيسهم مطلك بن صليبي.  الشدة-3

 .رئيسهم حاجم بن سعود فى أنحاء القرنة.  أهل الدير-4

 . بنو نهد-5

 .رئيسهم نصار العرفج.  فضيلة-6

 .ومنهم من يعدهم من آل ابراهيم. رئيسهم سعد بن صويح.  آل حمودي-7

 .رئيسهم شاهين بن جبارة.  بنو سكين-8

. والملحوظ أننا لم نجد من أحاط علما بعشائرهم االصلية وتفريعها وال عّين الملحقة أو التابعة المعتبرة فى عدادهم
 .ومنهم فى الهارثة وفى الحويزة. ان الوافي فى معرفتهمونحن فى حاجة الى التوسع والبي
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وأصلهم من طيء .  العليات وهم من العشائر المعدودة فى عداد عشائر بني مالك أو يعتبرون فرعا من فروعهم-2
من ناحية ) المجرة(يسكنون ) اخوة ناهية(و ) اخوة علية(ونخوتهم . ويرجعون الى آل حفاظ من اليسار وهو محفوظهم

 .يكة من سوق الشيوخعك

 :وفروعهم

وهم رؤساء . ويرأسهم الحاج خلف والحاج علوان ابنا مغامس بن نابت آل شدود). اخوة ناهية(نخوتهم .  آل شدود-1
 .وهؤالء دَبت فيهم آثار الحضارة وصاروا يقرأون ويكتبون. وتوزعت أفراد االسرة على آل فرقة. العليات

 .من العكيكة) ليوينغ(يسكنون فى أراضى .  المنابتة-2

 .فى أراضي غليوين.  البو صّياحة-3

 .فى أراضي غليوين أيضا.  آل عبد السيد-4

 .يسكنون مع الضفير.  العليانات-5

ورد ذآرهم فى تاريخ . وعشائر طيء آانت لهم السيطرة فى هذه االنحاء. وهؤالء يحفظون نسبهم من طيء
فى المشخاب ) الزرفات(، و)السباعيين(و ) البو دخنة(ى الغراف ومن العليات ف). السيالة(وبينهم ). 1(العراق

 .تحادد بني زريج) المراشدة(و . والغراف ومنهم من يساآن بني حسن

ورئيسها حموده آل ) أوالد حسين(ونخوتها ). آرمة بني سعيد(سكناها فى ناحية .  آل حسن من عشائر بني مالك-3
ويعد بعض العارفين انهم من فروع بني حسن فى لوائي . قال بنو حسنومنهم على ما ي. صار نائبا مرات. مزيعل

 :وفرقهم. وحالتها االقتصادية حسنة. وهى آثيرة العدد قوية فى المعارك. الحلة والديوانية

 :م وفروعهم1995رئيسهم عنيد بن ياسر الجوالن وتوفي سنة .  البو حميدي-1

 .رئيسهم حسين الشناوة. المعدان) 1(

 .رئيسهم خطار الموزان. ويونالمعا) 2(

 .وتوفي. رئيسهم عنيد بن ياسر الجوالن. آل جوالن) 3(

ومنهم من ). آل بعاج(وهؤالء فالحون لدى السادة . ولعلهم من الحمدانيين. رئيسهم روضان اللطيف.  البو حمدان-2
 .بني مشرف

ويرأسهم السيد برتو السيد حسين وهو . يةفهم موسو) الدجيل(دفين ) السيد محمد(ينتسبون الى .  السادة آل بعاج-3
 .المذآورين) البو حمدان(ورئاستهم على . رئيس القسم اآلخر) السيد باقر السيد عباس(رئيس قسم، و 

من بني أسد ) بني مشرف(وآثرتهم من عشيرة . والمسموع أنهم من بني وائل. يعدون من فروعهم.  بنو مسلم-4
ويرأس قسما منهم جبر الفهد ويأتي الكالم على بني مسلم فى أنحاء . لده هاللرئيسهم حسن الوهيب وتوفي وخلفه و

 .الحلة

 :وفروعهم. وهم من آل حسن. سموا باسم المقاطعة التى يسكنونها.  الغريافية-5

 .رئيسهم مطوس الحاج شهد. آل صالح) 1(
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 .رئيسهم الحاج سلطان الحاج جويد. آل جاسم) 2(

 . الحاج شهدورئيسهم مطوس . آل عيسى) 3(

 :وفروعهم. اسم مقاطعة يسكنها جماعة من آل حسن يرأسهم مريهج بن فيصل الياسر.  مشيريجة-6

) 1( .رئيسهم فرعون بن عليوي. الدبات

) 2( .رئيسهم جبير آل محيسن. الشواوشة

 .رئيسهم عودة الصالح. آل شنان) 3(

 .رئيسهم عالوي آل حمودي. آل طاهر) 4(

 .مشيرجة. وهو رئيس عام.  مريهج الفيصلرئيسهم. آل مريعد) 5(

 .رئيسهم الشيخ حسين آل الشيخ محمد حسن. آل عكل) 6(

وهو الرئيس . رئيسهم حمودة المزيعل. ومشهورة بالعنبر الجيد. اسم مقاطعة تسكنها جماعة من آل حسن.  السورة-7
 :وفروعهم. العام على آل حسن

 .الرؤساء. آل بشارة) 1(

 .سهم الحاج فهد السلطان والحاج عيسى المحيسنيرأ. البو جاسم) 2(

 .رئيسهم حمودة آل مزيعل. آل مزيعل) 3(

وهو ابن السيد جعفر ابن ميرزا ) ومنه علمت الشئ الكثير(رئيسهم الديني السيد مصطفى جمال الدين . المومنون) 4(
 ابن عم االستاذ السيد احمد جمال ابن مرزة حسين والسيد مصطفى جمال الدين هو)  ه1372المتوفى سنة (عناية اهللا 

ورئيس هذه العشيرة الرسمي طنيش آل فرج ويسكنون القرية المسماة باسمهم . الدين عضو محكمة استيناف بغداد
 .وفيها مزارع

 :وفروعهم. رئيسهم دريس آل محسن. باسم المقاطعة.  الشحالوية-8

 .رئيسهم دريس آل محسن. آل منصور) 1(

 . فرهود آل حاجي جاسمرئيسهم. آل حافظ) 2(

. ولها فروع فى االنحاء االخرى. ومن هذه الفرق والعشائر نقطع بأن المنضم أآثر من االصل فعشيرة أل حسن آبيرة
 .منهم مما يدل على تداخل الفروع وتفرقها فى مواطن عديدة) آل حسيني(ومنهم من يعد 

ورئيسهم جايد آل طاهر ومنهم ). الناصرية( المنتفق فى ومنهم فى مرآز لواء.  آل ابراهيم هذه فى عداد بني مالك-4
ولم يرجعها الى ما يعين " حي من المعادي فى العراق"وجاء فى عشائر القزويني انهم ). الفيصلية(فى المشخاب 

: ان السيد رضا النسابة النجفي البحراني يقول فى آتاب االنساب المخطوط: "وقال االستاذ سلمان الصفواني. أصلها
ولها ). عبدة(أما من فى القطيف فيقولون انهم من شمر نجد من . ن هذه العشيرة نزحت من القطيف الى العراقا
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). عبودة(من ) آل عليوي(منهم وآذا ) آل علي(ان : ويقولون. وأآد انهم منهم قطعا. يهودذآر لي ذلك الشيخ حاتم الص
ومن فروعهم فى . ويأتي الكالم عليهم فى آل ابراهيم فى الديوانية). مالك(وهم من عشائر بني مالك ونخوتها 

 :الناصرية

 .وتوفي واآلن ابنه. رئيسهم جايد آل طاهر من آل شاووش.  آل حسن-1

 .رئيسهم طاهر المصدك. ل مصدك آ-2

 ).آل حمودي(ومنهم من بعدهم من نفس بني مالك وهم عين . رئيسهم عبد الكريم آل مهلهل الروضان.  البو حمودي-3
 .رئيسهم مهدي الصالح الداغر.  آل خشاب-4

 .رئيسهم آطيو.  الصليمات-5

 .يرأسهم آاظم ومغامس.  الهصاصرة-6

 .ل الياسررئيسهم عبد الجلي.  الحمران-7

تسكن قضاء سوق الشيوخ . آنخوة بني مالك) زيود أو مزايدة(ونخوتها .  حجام من عشائر بني مالك الكبيرة حجام-5
. وفى الشامية فى الزعيلية وأم الطبول والعتيبية. فى جانب الجزيرة فى أراضى السايح والكسور والرميحية وجمالة

ورؤساء حجام الحاج فرهود الفندي وريسان ومزهر . ل لهم حجام العربويقا. فيعدون من االجود) آل حميد(وقسم مع 
 .وأشرنا الى ما عرف انسابه. وال يصح أن نعَد فرقها اال من فصيلة واحدة. ابنا آاصد آل ناهي والحاج حسين آل ياسر

. خوتهمفى االصل لهم وان آل عجيل ا) زيود(أنها من ربيعة وجعل نخوة ) ماضي النجف وحاضره(وقال صاحب 
وهى . واآلراء االخرى لم يؤيدها نص تاريخي... ولعل التقارب فى االسماء ساقه الى ذلك وتكَون الفرع ليس بالبعيد

 :وفروعها... خالف المحفوظ من نخوة ومن انساب

 : البو غطيش-1

 .رئيسهم مزهر الكاصد وأخوه ريسان وصار نائبا مرات. آل ناهي) 1(

ومنه علمت عن عشيرته ومن آخرين فى . وهو ذو آلمة نافذة. نائبا لمرات. فرهود الفنديرئيسهم الحاج . آل فندي) 2(
 : الدحلة-2م 22-1-1956

 :آل عجيل) 1(

 .وطاهر آل حاتم المزبان. يرأسهم يسر بن جناح.  آل صالح1

 .رئيسهم الحاج حسين آل ياسر.  آل حسين-2

 .آل آطان) 2(

 .رئيسهم سعدون الحسين. آل ديوان. 1
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 .رئيسهم حسن الطعمة.  آل فرحان.2

 : العتيبية-3

 .رئيسهم يحي الحاج حسين. آل شحيل) 1(

 .يرأسهم شياع اللبط وعبد الحسين نافج. آل خنفيس) 2(

 .يرأسهم الحاج حسين الجابر وضايف الجودة:  آل جمعة-4

 : أهل الشاخة-5

 .آل عطية) 1(

 .آل خليفة) 2(

 .ويرأسهما الحاج رويشد الوادي

 .وهم تابعون فى الفصل. ومنهم من يعدهم عشيرة لوحدها. رئيسهم مصيجر الفاضل. زويدات ال-6

 .وفروع ثانوية أخرى تتفرع مما سبق بيانها ويطول بنا تعدادها وسردها) آل مالح(و ) الربيحات(ومن هؤالء 

وزرعها .  القتالوتعرف هذه العشيرة بقوة الشكيمة فى المعارك والحروب وتشترك فيها نساؤهم ويحرضن على
تفصيل اال أنه جمع بين العشائر ومواطنها دون ترتيب فروع ) 3ج  (1947وفى احصاء سنة . الشلب وغرس النخيل

 .والملحوظ أن القوة تظهر بحسن ادارة الرؤساء أرباب المواهب. آل عشيرة

 .رئيسهم عبد اهللا المحمد الجار اهللا.  آوت جار اهللا يقيمون فى الكوت-6

 .رئيسهم ويطان الجويد) الكوت(يقيمون فى نفس . أيضا) آوت ابن بادي(ابن محينة ويعرف ب آوت -7

 :ومنهم.  الشواليش رئيسهم الحاج شليبة الوشاح-8

 .الرؤساء. آل وشاح) 1(

 .رئيسهم مجيد بن علي. الجمعة) 2(

موعة عشائرية أو ال يعرف وهم خليط ليس لهم مج. والباقون زراع تابعون. وهؤالء الرؤساء أصحاب أراض زراعية
 .انتسابهم بالضبط الى عشيرة معروفة

 :ومنهم. وهم من االحساء وعملهم فى الغراس). أوالد عامر( عشيرة الحساوية نخوتهم -9

 .رئيسهم طعيمة بن حمادي الحضري. أهل الجزيرة) 1(

 .رئيسهم الحاج حسن العبيد. أهل الشامية) 2(

 .فال يوجد أثر للرئاسة العامة. االمر واحدو. ومنهم من بعدهم تبع بني مالك
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 .ورئيسهم مغامس الحاج خشان. ومنهم آل حرب.  آل اسماعيل وهم تبع آرمة بني سعيد-10

 .ويتبعون فى الفصل آل حجام.  الدجين رئيسهم عودة اللفتة-11

رة آثيرا نخوتهم منتش.  آل زياد منهم من يعتبرهم من حجام، وآخرون من بني خيكان، وهم عشيرة برأسها-12
 .آل علي والدحاح: ومن فروعهم. يرأسهم عطشان الجابر وريسان النعيمة). مبارك(

 .ويأتي الكالم على من فى الديوانية منهم

وتعد من . وهى عشيرة على حالها، تساآن هؤالء. ومنهم من يعدها من حجام. الجويبر تعد اليوم من بني خيكان-13
 :وفرقها. عشائر بني مالك

 -1 .رئيسهم آريم الجريذع. المطاردة

 .رئيسهم حاتم الموزان.  الشليشات-2

 .رئيسهم حسين الظاهر.  البو نجم-3

وال يبعد تنقل أجزاء العشائر أو التنقل ألغراض . وهؤالء منهم أو أنهم من الجوابر) الجوابر(فى الديوانية يقال لهم 
 .خاصة وآل أمر من هذين محتمل

أو ) وائل(حجام من عشائر بني مالك ويساآنون بني خيكان فى الجبايش ولكن بالنظر لنخوتها  بنو حطيط تعّد من -14
. وآثرتهم تسكن فى الحّمار التابعة لناحية الجبايش. ولما تعرفه العشيرة عن نفسها تعتبر من عنزة) أوالد وائل(

رئيسهم ). البو سدرة(فرع منهم وفى نهر أبي سدرة المسمى باسم ) أراضى بني حطيط(وأراضيهم معروفة باسمهم 
 :وفرقهم. واآلن رئيسهم جابر بن تقي. هادي آل شنّين وتوفي قبل بضع سنوات

 :ويتفرعون الى. ومنهم فى الحي. ومنه ومن بعض اقربائه علمت عنهم. منهم االستاذ ابراهيم الوائلي.  البو سدرة-1

 .الزغيبات) 1(

 .آل الحاج ناصر) 2(

 :وفروعهم. ساءالرؤ.  آل فرج اهللا-2

 بيت مروح ) 1(

 بيت علي ) 2(

 بيت شنّين ) 3(

) 4( بيت سلمان

 . آل عبيد اهللا-3

 .ومنهم بيت عطية فى البصرة.  آل رحمة اهللا-4
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 .رئيسهم محمد المروح.  البو عبدعون-5

 :ومنهم.  آل بهّيد-6

 .الظويهرات) 1(

 .آل بهّيد) 2(

ويجاورهم المواجد من بني أسد . من جهة الشرق) بنو أسد(بني خيكان و من ) البو شامة(ويجاورهم فى الجهة الغربية 
 .وآل غريج وأصلهم خزاعل

ومنهم فى نفس . وهذه العشيرة أصابها تشتت عظيم، يسكنون فى لواء العمارة، ومنهم فى البصرة فى ناحية الهارثة
ومنهم أسرة فى ). بيت حرج(فطور وهم العشار، وفى الحويزة، وفى جنوب البصرة وفى الغراف على البدعة فى أم ال

 .النجف

) االحوال(و ) الفهود(و ) بنو حطيط(و ) البو شامة(و ) بنو مشرف(والملحوض أن الحّمار فيه من العشائر 
 .ومنهم من يعدهم من بني خيكان الختالط الفروع. ويعدون من بني مالك) العمايرة(و

. انفصلوا من البو شعيرة) أوالد عامر(ونخوتها الخاصة . الحاج نعيمعشيرة رئيسها حسن العبدالهادي   الحماحمة -15
 .والظاهر ان النخوة تجعلهم فى عداد المنتفق. ويصعدون بنسبهم الى ربيعة

. رئيسهم صبار آل وزير. ويقال انهم من ربيعة. والصواب أنهم من بني مالك.  البو شعيرة يعّدون من بني خيكان-16
 :وأفخاذهم. ولم يستطع العارفون ان ينسبوهم الى عشيرة قديمة). شائعةاخوة (ونخوتهم الخاصة 

 .رئيسهم ثجيل الغجيري.  العبيد-1

 .رئيسهم صبار آل وزير.  البو رومي-2

. يقولون انهم سادة. رئيسها عبد آل حطيط). أم العباس(هذه العشيرة صغيرة تتولى سدانة " القوام" الكوام -17
 .ومهور نسائهم محدودة. ال يزوجون البنات لغيرهم. وهم أصحاب تقاليد خاصة. ليهويصعب تعيين ما يرجعون ا

. ويرجعون الى عشيرة مطير فى نجد). اخوة علية(ونخوتهم الخاصة .  المطيرات رئيسهم عودة بن نجي آل عودة-18
 :وفروعهم

 .رئيسهم عودة بن نجي آل عودة وآان أبوه رئيسا.  مطير الشامية-1

 .رئيسهم علي الجنديل. يرة مطير الجز-2

 .ومنهم من يعدهم من بني خيكان. ومعهم صابئة

وقرباهم بهم ). بني مالك(ويعدون من أآبر العشائر وآان عدادهم أيام االثالث فى ). بنو سد( بنو اسد ويقال لهم -19
 م وخلفه ابنه 1954-10-2وتوفى فى بيروت يوم السبت . رئيسهم الشيخ سالم الخيون. وهم من أسد العدنانية. بعيدة

 .واآلن يشتغل بالمحاماة. وهو خريج آلية الحقوق ببغداد. الشيخ ثعبان
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بناها أحد أمرائهم مزيد بن صدقة، وتوالوا على . آانت هذه العشيرة صاحبة القول فى أنحاء الحلة ابان تأسيسها
واخر عهد المغول ونهاية أيام حكومتهم فى ولم تقل أهميتها الى أ... وسكنى هذه العشيرة قديم فى العراق... امارتها
 .بغداد

على خالف ما هو شائع على لسان ) أسد خزيمة(ذآر السمعاني هذه العشيرة، وعدد من رجالها جماعة، وتعرف ب
، فهى من العشائر )خزيمة بن مدرآة بن الياس بن مضر(وأصل أسد . رجال قبائل ربيعة من أن هؤالء من أسد ربيعة

ضح المؤرخون عند ذآر بناء الحلة أمراءهم، وأنسابهم، ووقائعهم، ظهرت هذه العشائر لما رأت من العدنانية وأو
شرف المزية فى (وآخر ما عثرنا عليه فى ايضاح العالقة، وتحقيق النجار بوجه الصحة ديوان . ضعف الحكومة
جد الوجود، ذي الطول والجود، الذى الحمد هللا مو: "، أّوله)نزهة الجليس وفرصة االنيس(، ويسمى )المدائح العزّية

اه رأيت نسخة هذا الكتاب االصلية للشاعر االديب محمد بن حسن ..."ليس بمجزأ وال معدود، وال بمجّيز وال محدود
الحلي، ) ابن نعيم(بن محمد بن آحيل ابن الشيخ سلطان العارفين جاآير بن باآير الكردي، االدرازي المعروف ب

الدين أبا محمد حسن بن الحسين بن نجم ابن مظفر بن أبي المعالي بن الصروي بن قبصة مدح به صدر الحلة عز 
: وعند مدحه قال. ومن مطاوي هذا الكتاب تعرف مكانة هذه العشيرة، ومقام الممدوح، وانه آان صدر الحلة. االسدي

در اآلفاق، ومالك العراق، ذي وعضده اهللا بالمالك االعظم، المولى المعظم، مالك االنام، صاحب ديوان الزمام ص"
 .اه."اليد والتمكين عماد الحق والمّلة والدين، أدام اهللا أيامهما، وال زال السعد يخطر بجديهما، ويمر بسعديهما

، وفى الهوسة المعلومة )عامر(وفيه يعين أنهم من أوالد عامر موافقا لما جاء فى نخوتهم العامة المعروفة اليوم وهى 
وبّين مرارا ان جدهم أسد بن خزيمة وفيه انهم آانوا وال . أي عامر آيف تجفو عامرا) جي تجفيعامر من عامر (

 ه وقدم الى الممدوح، وآان ناسخه 695 شهر رمضان سنة 16يزالون أصحاب الصولة، والكتاب تم نسخة فى 
يظ للعالمة الحسن بن اسماعيل بن يوسف الحلي، وخطه جميل، ويصح أن يعد من الخطاطين وعلى غالف الكتاب تقر

العالمة ... لقد أحسنت أيها الشيخ العالم الفاضل البارع النحرير: "المطهر الحلي العالم المشهور جاء فيه ما نصه
المحقق، ملك العلماء، شمس الملة والدين فيما نظمته، وأجدت القول فيما انشأته، وبرزت فيه على المتقدمين، ولم 

جمعت بين اللفظ الزائن البديع والترآيب الشائق الصليع، فمن جرى فى ميدانك تأخر يساجلك أحد من المتأخرين، و
وصلى، وانى يدرك شأوك اال آال، وأهنيك فى أن أحسن القول أصدقه، وقد نّم عود مقالك على صدقك فى مدح 

لملة والحق والدين، أعز آهف الفقراء، ومالذ المؤمنين عّز ا) لم تقرأ(المولى الصاحب الصدر الكبير، العالم المعظم 
آتبه . اهللا بشأنه االسالم والمسلمين، وختم أعماله بالصالحات، وغفر له جميع الذنوب والزّالت بمحمد وآله الطاهرين

 .اه."العبد الفقير الى اهللا الغني به عمن سواه حسن بن مطهر حامدا هللا تعالى، مصليا على سيدنا محمد وآله

 االبيات التى أوردها الناظم ما يشير الى أصل الممدوح وعشيرته، ونعتها بأجمل وفى. عندي نسخة مخطوطة منه
قد بان االراك وبانه فانزل بعيسك هذه الدهناء واربع بذّياك الحمى فجنا به رّق النسيم به ! ياحار : النعوت ومما قاله

من عامر لهم الوغى والغارة وراق الماء ربع زهت هضباته ووهاده فبكّل فّج روضة غّناء تحميه آساد الشرى 
 : الشعواء عرب اذا جّن الظالم لنارهم فى حندس الليل البهيم لواء الى أن يقول

 لوال خالل ابن الحسين وجوده   آرما لما سرت به االحـياء

طابت عرائقه فطاب مديحها وتطأطأت لفخاره العلياء فعرائق أسدية ومناسب مضرية ومراتب شماء فهم بنو أسد 
ى ابن خزيمة خير األنام المعشر النجباء فافخر وطل واسم االنام بمفخر شهدت به السادات والعظماء وهذا يوافق الفت

آما أن ... ما هو معروف اليوم من النخوة والنسب، والقصد تعيين أن هؤالء من أولئك ويخالف المسموع عن ربيعة
ها وانه فى أنحاء الحلة الى آخر أيام المغول بصورة هذا الكتاب أماط اللثام عن موطنها االصلي وقرر محل سكنا

 .وهو غير عامر ربيعة. ولعل محل االشتباه عامر... مقطوع بها

وعشيرة خفاجة آانت تنازعها السلطة، ومثلها ربيعة وغيرهما من العشائر فيما دفعهم الى أنحاء واسط، وفى رحلة 
واستقرارها من ذلك الحين الى ) المنتفق(ى أنحاء لواء واسط ابن بطوطة ما يعين تحولها، بل تجولها من مكانها ال

وعلى آل آان نتيجة نزاع بين العشائر، وتطلب . اال أن العصر معلوم. وان آان لم يعين بالضبط تاريخ نزوحها. اليوم
من ثم و. وهذه السلطة لها عملها فى مناجزة عشائر الخرى. آل رئيس أن يسود وتكون له الكلمة فى تلك االنحاء

 .تظهر قوة العشائر أو يتعين ضعفها
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بين ) ابن بطوطة(ولو آان المادح عّين العشيرة المناوئة للمدوح فى أنحاء الكوفة لتبين الواقع وظهر السبب، ولكن 
وهما ... مكانة خفاجة فى تلك االيام، ومثلها عبادة آانت قوية أيضا، ومن المحتمل أن تتفقا على ازاحة عشيرة بني أسد

ومع هذا ال تزال بقاياها فى أنحاء الحلة بصورة مبعثرة، ليس لها آيان ...  المكانة والقوة ما ال يقل عن هذه العشيرةمن
ومن المعلوم أنه ظهر علماء وأدباء عديدون من هذه العشيرة فى الحلة، وفى تاريخ العراق بين احتاللين بيان . قوي
 .فخروابنه ال) ابن المطهر(ومنهم العالمة . عنهم

وآانت السياسة العشائرية مصروفة الى استخدام الرؤساء لمصلحتها لتأمين الوضع، ولم تعّول على جيشها وحده 
وانما آان أمراء العشائر يظهرون االخالص، وآذا الصدور منهم يذهبون الى الفيلق ويبدون الطاعة، . دائما

وهذا تجلى . اومة العشائر المناوئة، وصد الغوائلوالحضور فى المعارك التى يطلب حضورهم فيها، أو يقومون بمق
لنا بصورة واضحة من الديوان المذآور وبعض حوادثه، وسياسة العشائر للدول وان آانت مكتومة، وال يبوح بها أحد 

 ...اال ان الوقائع آشفت عنها وأبانت مكنونها

ة بني أسد فانها تسكن اليوم فى أراضى ويهمنا أن ال نستغرق فى مباحث آهذه، وأن نعود الى أصل موضوعنا عشير
الجبايش المعروفة بالجزائر أو البطائح فى قضاء سوق الشيوخ وما جاوره حتى سوق الشيوخ والقرنةوالعمارة، وبين 

العشيرة ) السودان(وممن يمت الى العامرية هناك ). عامرا(بني مالك، وبني خيكان، والبو محمد، ونخوتها ال تزال 
والقزويني . ووقائعهم وحروبهم للدولة العثمانية آثيرة. واآلن ال يتجاوزون العشرة آالف. نحاء العمارةالمعروفة فى أ

وان السيد رشيد ابن السيد داود السعدي بّين عن ... وانما أبهم فى القول... لم يقطع فى تعييين أسد ربيعة، وأسد خزيمة
االسالمية سكن آثير منها فى نواحي بغداد فى الجانب الغربي بعد الفتوحات ... قبيلة بني أسد: "أسد خزيمة ما نصه

منها، وعند تسّلط االتراك على الدولة العباسية ملكوا الحلة والكوفة وما يليهما، وملكوا الجزيرة أيضا، ولهم وقعات 
 بين القرنة عّظيمة مع االتراك، واستقامت دولتهم مائتي سنة، وبعد انقراض دولتهم سكنوا على شاطىء نهر الفرات

وآان شيخهم محي الخيون وقد أدرآته، وبعده صار ... والمجر، وهم فى غاية القوة والكثرة والشجاعة والكرم والجود
 .وهذا هو والد الشيخ سالم. اه"شيخهم أخوه حسن الخيون

وضممت . فين بهماستطلعت آراء الكثيرين من العارفين بهم فاعتمدت االستاذ الصديق عبد المنعم داود وهو من العار
 : ويتفرعون الى الفرق التالية. اليه ما يوضح

، رئيسهم الشيخ سالم ابن حسن بن خيون بن جناه ابن الحاج ناصر ابن الحاج )آل خيون(ورئاستهم فى :  الشيوخ-1
 :ويتفرعون الى. وتوفي الشيخ سالم وخلفه ابنه الشيخ ثعبان المحامي. سواد

 .زاق بن عبد الهادي بن حامد ابن محمد الخيونرئيسهم عبد الر. آل الشيخ) 1(

 .رئيسهم عبود الواجد. آل عباس) 2(

 .رئيسهم فيصل الزاير الصكر. آل ونيس) 3(

 .رئيسهم صالح الزاير الصخي. آل عنيسى) 4(

 .رئيسهم من آل شبر. آل ويس) 5(

 :ويتفرعون الى). اخوة سعدة(ونخوتهم الخاصة :  الحداديين-2

) 1( .رئيسهم زويد. البوشيخ علي. 1: ومن هؤالء. رئيسهم من بيت عباس الظاهر. يننفس الحدادي

. 2 .رئيسهم مرهج الالمي. بيت الحجي

. 3 .رئيسهم طوفان الزغير. البو عبدة
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 .رئيسهم عباس الظاهر. الرشيدة. 4

. 5 .بيت زامل

) 2( .يرأسهم بيت صالح العبد االمير. بني عسكري

 .لخيون من آل الشيخرئيسهم حبيب ا. آل خاطر) 3(

ويعرفون . فى النجف) بيت شبيب(ومنهم ). اوالد االشمط(ونخوتهم . رئيسهم عبد االمير بن مروح. المواجد) 4(
 ....بالشبيبيين منهم من سكن بغداد ومنهم معالي االستاذ الشيخ رضا واالستاذ الشاعر الشيخ باقر والسيد جعفر

 :ويتفرعون الى).  سلمانآل(نخوتهم الخاصة ). غريق( آل غريج -3

 .رئيسهم سعيد آل جوال. آل الحاج يعقوب) 1(

 .رئيسهم راضي المغامس. أل شارع) 2(

 .رئيسهم علوان آل خالد السعّيد الجواد. آل هالل) 3(

 .رئيسهم حمودة آل زاير المزعل. آل حمودي) 4(

 ولعل لالتصال االثر الكبير فى هذه ، وآخرون يعدونهم من عشائر الجزائر ويقفون عند هذا،)الخزاعل(وهم من 
 .االقوال
 :ويعتبر من حلفائهم. م تفصيل لمواطنهم1947لسنة ) احصاء السكان( من 3وفى ج

 . البو شامة-1

 . آل أحول-2

 . آل اسماعيل-3

 . العمايرة-4

 ).آشاخلة(ويقال لهم .  الفهود-5

 . عبادة-6

و ) البو خليف(و ) البو بشارة(و ) المكاطفة(و ) آل معاوي" و )آل حميد(رئيسهم عيال آل فرج ومنهم .  بنو مشرف-7
 .وهم فى الحمار) العشرين(و ) البو حمرة(

 .من آل حسن ومنهم من يعدهم من الجزائر.  آل حسيني-8

 . آل سواري-9

.  بنو حطيط-10 .مروا. من وائل من عنزة
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 . البو عايش-11

ويأتي الكالم فى بني خيكان . ويهمنا االشارة الى ذلك. عشائر مستقلةوالحال ان بعضهم . وبنو خيكان يدعون انهم منهم
 .فال قيمة للنفوذ أو السلطة. واآلن زال نوعا النفوذ العشائري أو هو سائر الى الزوال. على قسم من هؤالء

ت فى االهوار يقتنون الجاموس، يستغلون البردي والقصب الناب. وأراضيهم الزراعية قليلة. وبنو أسد يسكنون االهوار
 .لمصالحهم واحتياجانهم

 :ويلحق بهم 

. وآانت اصابتهم جائحة بانقطاع ماء الغراف فمالوا الى بني أسد. عشيرة آبيرة من عشائر الغزي:  الفرطوس-1 
وآان ... وآانت دائبة دائمة. وقسم آخر فى انحاء اخرى ووقائع بني أسد السياسية ال تخلو من مشادة ايام العثمانيين

وان . شيخ سالم الخيون منهما باالشتراك مع الشيخ خزعل واغا جعفر بالمؤامرة على قتل فريد بك وبديع نورىال
اندفاعاته الوطنية أدت الى أن يعتقل فى الهند مدة من جانب السلطة المحتلة مما دعا أن تسند الرئاسة الى أخيه فالح 

وآان . من الرسوم االميرية بمبلغ معين ويقوم هو بالجبايةوآان يض. الحسن الخيون ولما عاد اعيدت اليه الزعامة
والشيخ سالم برز فى بداية الحكم الوطني . وان اخوانه آانوا يتمتعون بمكانة اجتماعية آبيرة فى العشيرة. نفوذه آبيرا

لبت عليه ثم ظهر فى جانب المعارضة فج. عند تكون المجلس التأسيسي وصار وزيرا بال وزارة فى اوائل التشكيالت
ومن ثم تفكك أمر . ابعد عن عشيرته وأراضيه وابعد اخوانه غضبان وفالح بسببه. السخط واآتسب منها مضار آبيرة

وفرط االمر من يده ومن يد اخوته، فخصصت له الحكومة . العشيرة، وتولى ادارة العشيرة رؤساء االفخاذ فتمكنوا
وأما أخوة غضبان فقد خصصت له أراضى فى قضاء . ن لواء ديالىأراضى زراعية فى ناحية آنعان التابعة لبعقوبة م

وللشيخ سالم اخوة آخرون منهم . علي الغربي من لواء العمارة وألخيه اآلخر فالح أراضى زراعية فى لواء البصرة
 .سعدون وهندال وبندر وحمود وعلي وفارس

والتردد اليها ولكنه قل نفوذه على العشيرة لما من أما ثعبان ابن الشيخ سالم فقد سمحت له الحكومة بمراجعة الجبايش 
ولعل تنبه العشائر ساقه الى هذا التباعد أو انها سائرةاليه . وللمعارضة أو السياسة حكمها. حصل من تباعد عنها مدة

 .وآلما قويت يد الدولة زالت سلطة الرؤساء. قطعا

ويدعون انهم من ). الحباب(وفى لواء ديالى . بني أسدومن بني أسد جماعات فى آربالء والحلة ال يزالون يعرفون ب
 .والصواب ان الحباب من طىء. نسل حبيب بن مظاهر االسدى شهيد الطف مع االمام الحسين

 .وال يبعد أن يكون الرؤساء منهم. ويدعي الزنكنة والطالبانية أنهم من بني أسد

 :ربالءومنهم فى أراضى المشورب بين الهندية وطويريج وفى ضواحي آ

 . البو غانم-1

 . البو ضاحي-2

 . البو مجدي-3

 . البو بحر-4

 . البو مجزم-5

ومن بني أسد العالمة الحلي، والطريحيون، وآل آمونة فى آربالء ومنهم االستاذ مشكور االسدي واالستاذ محمد 
 .حسين االسدي
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ثم اننتشروا فى أنحاء عديدة من . لث بني مالك عبادة من العشائر القديمة السكنى فى أنحاء المنتفق وتعد فى عداد ث-20
ان االمارة وعبودة : ويقال.  بيت، وهم بحالة متفرقة وآثيرة400وعدتهم نحو . واالآثر يسكنون مع عبودة. العراق

والمشهور من االمثال و ... وال شك انها آانت تتنازع السلطة مع خفاجة، ومع ربيعة. اتفقوا عليها ونكلوا بها ودمروها
وفيه نورية فان اشنانا عبدها، ) رخصت عبادة وباعت اشنان(، ويقولون )ان ضاع أصلك آول عبادي(لهوسات ا

 .وباعت شنانا أي النبت المعروف... ويراد به النبات المعروف، ورخصت بمعنى ذّلت

خفاجي في برية سمعت ابا اربد ال. عبادة حي من العرب، آثير عددهم، نزلوا على جانب الغراف: "وقال السمعاني 
ثم قال يكون في . السماوة، وقلت أي العرب أآثر فقال نحن أآثر خيال، وعبادة أآثر جمال، وغزية أآثر رجال

 .".قبيلتناخفاجة ستون ألف فارس

 .وعشائرهم عدنانية... ومنهم ليلى االخيلية. وعبادة من عقيل

ليلى االخيلية عاصرت عبد الملك : اجي وقالاالستاذ محمد عبد المنعم الخف) بنو خفاجة(وذآرهم صاحب آتاب 
وغلب منهم جماعة على . وبنو عبادة هؤالء لهذا العهد بالجزيرة الفراتية فيما يلي العراق ولهم عدد وذآر. والحجاج

الموصل وحلب فى أواسط المائة الخامسة قريش بن بدران ابن مقلد فملكها هو وابنه مسلم بن قريش منهم الى أن 
 .قل ذلك عن ابن خلدونن. انقرضوا

وهذا يبطل ما قيل من أنهم سادة قرشيون فهم من عقيل بن . وأّيد صاحب آتاب االنساب أنهم من مضر وفيه تفصيل
 :ومن فرقهم ... عامر بن صعصعة

 :وفروعهم) دبسة(نخوتهم . ويعّدون اليوم عبودة:  الهاللية-1

 .يسكنون مع عبودة. آل بايش) 1(

 . مناعمع آل. آل مشيعل) 2(

) 3( .ومنهم محلة فى بغداد. مع عبودة. الفريجات

 . البو عبد علي-2

 . آل فرحان-3

 . آل عثمان-4

 .وتسكن فى الحّمار بين آل اسماعيل وبني مشرف أو بين سوق الشيوخ والجبايش. ورئيس هذه االفخاذ ريكان آل يسر

ولعل هؤالء تولوا .  الى االمام موسى الكاظموذآر لي االستاذ المرحوم سامي الدبوني أن أمراء عبادة ينتسبون
 :قال ومنهم . وهم اآلن فى حالة تشتت... واال فال يأتلف هذا والمنقول قطعا. رئاستهم أخيرا

.  البدران-2. عّدهم سادة. نزحوا الى الموصل وآانوا فى سنجار وسرق والجراحي، قبل نحو مائتي سنة.  الدبونيون-1
، )الجرن(ومن قراهم . نهم من يسكن قرى عديدة فى غربي الموصل بنحو ست ساعاتوم. منهم فى لواء البصرة

والعمريني، وابو شويحة، وأبو جراذي، وعين ناصر، وآبة عبلة، والزردة، والحويط، والعريش، وعين شريدة، 
رفرة، وعين والسلماني، وخربة الطير، والجياع، والهرم، وسحل الطويل، وعسيلة، وعين الجحش، وعين البيضة، وف

وتسكن . االبكرة، واالمام حمزة، وأم الصيجان، والكراثي، ورئيس هؤالء الشيخ عبداهللا ابن الشيخ حمد العلص
 :وفروعهم. الموصل
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) 1( .رئيسهم الشيخ عبداهللا ابن الشيخ حمد العلص. المشارفة

) 2( .الزينان

 .البو حجي) 3(

 .البو سالمة) 4(

 .المراسلة) 5(

) 6( .البو خابور

) 7( .البو مجذب

مع . المكوك، وسلطان عبداهللا، ومطنطر: ومن قراهم. رئيسهم الشيخ محمد الصالح ويقيم فى تل الشعير.  بنو سبعة-3
 .الشللة والدويزات: وليس منهم. العلم ان الكثيرين يقولون بأن قسما منهم سادة، والقسم اآلخر من طىء

 .منها قلعة بدري، وزاوة، وفائدة) قرى الدوبان(رف باسمهم نزحوا الى قرى قريبة من دهوك تع.  الدوبان-4

. وما زالت هذه القرى بأيديهم حتى اليوم.  مال فريق منهم الى الرها فحّلوا قرية منارة، واعنار، وزبالة، وجاروخ-5
 .وهى فى حكم الجمهورية الترآية

 ).العقيدات(يسكنون مع ) البو صالح(ومنهم من عبادة متفرقون منهم فى الجانب الغربي من الموصل .  بنو سالمة-6
 هذا ما علمته من المرحوم االستاذ سامي الدبوني وابنه عامر الدبوني

 :وفروعهم. وهم أهل بساتين). عبادي(ونخوتهم . فى آربالء.  النصاروة-7

) 1( .فى الهندية. الدرعة

 .فى الهندية. البو حسن) 2(

 .فى المسيب فى العجيمي. البو نغيمش) 3(

) 4( .فى المسيب فى العجيمي. البو عبدان

) 5( .فى المسيب فى العجيمي. البو دوش

 .الرؤساء). سبيع(الحصاريون ) 6(

 .فى المسيب. الطعاطنة) 7(

 .فى آربالء. البو خليل) 8(

) 9( .ورئيسهم طليفح بن حسون الحسن. فى آربالء. البو عبد االمير

 .و نغيمشوهؤالء يرجعون الى الب. البو شجير) 10(
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 .البو نيسة) 11(

) 12( .البو شناوة

 .بو سبيع) 13(

وهؤالء ينتسبون الى الناصرية المقاطعة . م2431937هذا ما علمته من عبود الحصارى رئيس النصاروة فى 
المعروفة قرب المسيب ومنهم باالبّيض أيضا اال انهم قليلون، وغالبهم فى المدن، وقليل منهم يعيشون بصورة 

البو (فى تكريت والبيكات امراؤهم ومنهم ) البو ناصر(ومن عبادة . فهم سائرون الى االندماج فى المدنعشائرية 
. ، ومنهم فى أبي غريب)الخالص(فى دلتاوة ) المراسمة(ومنهم . وينتسبون الى االمير شبيب) آل النقيب(و ) عمر

 10وتبعد عن دهوك نحو ) زاوة( دهوك وقرية ومنهم صاروا أآرادا فى. شرقي البو آمال) الباروز(ومنهم فى قرية 
) عبودة(وجماعة آبيرة نراها متفرقة بين عشيرة . ومنهم فى ترآية يقال لهم االّمار) فائدة(و ) زورابة(و . أميال

 ). عبادة(أنهم من ) الدفافعة(ويدعى . وعشائر ربيعة

اطن متعددة ومتفرقون ولم تظهر لهم عشيرة ومنهم فى سورية يسكنون مو. أصل هذه العشيرة من عبادة:  بنو عز -1
وليس بصحيح ما . والظاهر ان انفصالهم من عبادة قديم، فلم نجد فرعا فى عبادة بهذا االسم. آبيرة وال تبينوا بوجه

قرب شبيكة ويعدون ) داقوق(وهم في ناحية طاووق ) شهابي(أو ) أوالد شهاب(نخوتهم . يقال من انهم من اتباع العبيد
 : بيت وفرقهم300بنحو 

بالقرب من محطة افتخار فى ) صلحة(و ) غيدة(رئيسهم احمد العبوش وهم نحو سبعين بيتا فى قريتي :  البو شاهر-1
 .أنحاء آرآوك

 .رئيسهم عبد الرحمن:  البو سراج-2

 .رئيسهم مال صالح المحل:  البو نجم-3

يسهم محمد الصالح الخلف الكليب نحو مائتي رئ. ويسمون البيكات يسكنون فى أراضي نهر نارين:  الصجاجير-4
 .بيت وقريتهم زرآوش

 .وتوفي. فى الحويجة مع العبيد ويساآنهم البو سراج وهم نحو ستمائة بيت رئيسهم مال غزال:  العثامين-5
 .مقاطعة فى خانقين). آلي(فى اراضي قوالي :  الجبينات-6

وليس لبني عز ... لى منها السادة والعواشق والعمرانية والرعاياوبنو عز فى قرية ينكيجة وفى قرى عديدة من لواء ديا
 .عالقة اليوم بعبادة وال ببني مالك

 .وهما من بني مالك.  العوابد يأتي الكالم على هاتين العشيرتين عند ذآر العشائر الملحقة-22 آل علي -21

 .وعلى بني معروف عند ذآر ربيعة. بنو معروفيأتي الكالم على بني تميم مفصال وعلى حدة-24 بنو تميم -23

 .عشائر اخرى ملحقة ببني مالك

وآخرون يعّدونهم من العشائر الملحقة . منهم من يقول انهم ترك.  بنو خيكان ويقال لهم بنو خيقان وبنو خاقان-1
ين آل ويصعب تعي. فى سوق الشيوخ) الحمار(يسكنون ناحية عكيكة وآرمة بني سعيد، والجبايش . ويقفون عند ذلك
والرؤساء يمتون الى . ولعله الصواب. فهم أشبه بالعشائر المتحيرة أو مجموعة عشائر مختلطة. فرع وانتسابه

 :وفرقهم. وهى نخوة بني مالك) مزايدة(أو ) زيود(ونخوتهم العامة ). ربيعة(
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 :وفروعهم . ونخوتهم باهش. الحاج جويد آل مغشغش. الرؤساء.  آل رحمة-1

 .رئيسهم عبد الحميد الفرهود. آل ناصر. 1: ن فروعهموم. آل مغشغش) 1(

 .رئيسهم الحاج جويد العبد اهللا. آل سلطان. 2

 .آل بحر) 2(

 .آل عبد الرحمان) 3(

 .رئيسهم عبد الحسين العفريت. آل عفريت) 4(

 .رئيسهم سعيد آل سفاح. آل سفاح) 5(

) 6( .رئيسهم حسين المحارب. البو نصار. 1 :ومنهم) ملجان(ونخوتهم . رئيسهم ضهد الدخيل. البو حمدان

 .رئيسهم زاير بن دخيل العاني. الحربيون. 2

 .رئيسهم ضيغم الحاج شالش. النجيمات. 1: ومنهم ). مشعل(نخونهم . رئيسهم مطوس آل حاجي فزيع.  أل شميس-2
 .رئيسهم ابن فهد. البو خليفة. 2

 .البو عويد. 3

. 4 .البو هيفة

 .الدالهمة. 5

 .الجحيش. 6

 .الدشر. 7

وقد . وهؤالء من عشائر آعب. ورئيسهم شبرم ابن خليف الدوخي) عسكر(نخونهم ). العساآرة( العساجرة -3
من بني أسد، ومنهم من جعلهم من خيكان، أو من ) عسكري(اضطربت اآلراء فيهم منهم من عدهم من بني عسجري 

 :وفروعهم. بني مالك

) 1( .رئيسهم مري المشرف. البو عبد اهللا

) 2( .رئيسهم آاطع النصاح. الغنانمة

 .رئيسهم عبد الحطيحط. الكوام) 3(

) 4( .رئيسهم فرهود الثامر. الثامر

 .رئيسهم الحاج آطامي آل جناح. آل سعيد) 5(

 :ويتفرعون الى). اخوة شايعة(نخوتهم . رئيسهم آّحام آل صبار آل وزير.  البو شعيرة-4
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) 1( .العبيد

) 2( .البو رومي

 .وفى االجود ذآر للعبيد والرومي. وللسكنى دخل فى عدها منها. رة بحالهاوهم عشي

 .وتعد عشيرة مستقلة برأسها. يسكنون المجرة. رئيسهم العام داحس الحسون.  النواشي-5

 .يرأسهم درعان آل علي وفارس المطلب. المعدان) 1(

 .رئيسهم داحس الحسون. الحضر) 2(

ومنهم االستاذ ). ماضي النجف وحاضره(ذآرهم صاحب ). حولة(ونخوتهم . يسىرئيسهم مهلهل آل ع.  آل االحول-6
 :ويتفرعون الى. علي الخاقاني

) 1( .رئيسهم آريم الحاج محمد. الفهود

 .البو حاجي) 2(

 .يرأسهم غيثان آل بدر ومغامس آل حجي خشان. آل اسماعيل) 3(

 :ويتفرعون الى). أوالد عامر(ونخوتهم . رئيسهم سالم آل مدهوش فى الجبايش.  العمايرة-7

) 1( .رئيسهم مطلك. البو هدار

 .رئيسهم جبير بن طريم. المعدان) 2(

) 3( .وعلي الشتيار) الغدافة (رؤساؤهم مجدي الغذيفة . الرميضات

) 4( .رئيسهم عريبي الهزاع. الصليب

 .رئيسهم من بعل البدر. الكولبة) 5(

 .رئيسهم جري الدويري. الطرايشة) 6(

 .رئيسهم حسين العلي. لحويجما) 7(

 .رئيسهم نويحي. الشهيبات) 8(

 .رئيسهم جبر الطريم. العطيات) 9(

 :يرأسهم سلطان آل آزار وموجان السفاح ويتفرعون الى.  البو شامة-8

 .آل جنديل) 1(

 .المعدان) 2(
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 .آل سهر) 3(

) 4( .الفريجات

 .البو عوفي) 5(

) 6( .البو عوض

 :ويتفرعون الى. وط الحاج مكطوفئيسهم رهي.  البو خليفة-9

 .رئيسهم شنين آل صكر. أهل البنج) 1(

) 2( .رئيسهم سلطان المحمد. الثمار

 .وتوفى فخلفه ابنه رهيوط. رئيسهم الحاج مكطوف الحاج حسن. أم مشجاج) 3(

 :ويتفرعون الى) فريخات(نخوتهم . رئيسهم عبد اهللا السالم.  الجماملة-10

 .آل نجار) 1(

 .لمآل سا) 2(

 :ويتفرعون الى. رئيسهم عودة من نجي آل عودة.  المطيرات-11

) 1( .المطيرات

) 2( .الزويدات

 .والظاهر انهم من عشيرة مطير). العكيكة(وهم فى 

رئيسهم جار اهللا العاتي، ) الحربية(رئيسهم حسن العبد الهادي الحاج نعيم و ) الحماحمة(وعّد البعض من فرقهم 
، و )الكرآوش(، و )العالونة(و . سن الستار وتوفي فخلفه ولده مجيد وعجيمي الحاج مهديرئيسهم مح) الزرآان(و
ومنهم من يعد الكثير من هذه . من الزيادات) آل حسين(، و)البو حمدان(ورئيسهم عبد الحسين العفريت، و ) العفريت(

 :ويجاورها. وهي عشائر وحدها المكان. الفروع من بني مالك

 . حجام-1

 .ن آل حس-2

 . آل جميعان-3

 . العيبد-4

 . آل شديد-5

 . الحسينات-6
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 . بنو أسد-7

 م وآان عارفا بعشيرته 1955-5-4علمت ذلك من رئيس آل رحمة من بني خيكان وهو الحاج جويد آل مغشغش فى 
رف وآذا من آخرين أخص بالذآر منهم االستاذ الفاضل عبدالمنعم داود وهو عا. وبمجاوريها من العشائر االخرى

 .باللواء ومنه اقتبست الكثير من المعلومات عن عشائر آثيرة فى هذا اللواء

وهذا القسم . ومن بني خيكان فى أنحاء الحلة ذآرتهم فى المجلد الثالث وهؤالء يقيمون بين المدحتية وناحية القاسم
خيكان (ية ويقال له وآخرون فى غربي هذه الناح. انشطر شطرين أحدهما يقيم شرقي القاسم ويقال له الشرقي

وان الحروب فيما بينهم أدت . وآانت الرئاسة فيهم). الدبات(ويعرف هذا القسم الذى نزح الى أنحاء الحلة ب). الغربي
 ).آل مغشغش(الى نزوحهم الى الحلة ومن ثم صارت زعامة بني خيكان الى 

وتعد ملحقة .  يرأسها الشيخ حسج بن مباركوهى عشيرة آبيرة.  الصيامر من عشائر المدينة التابعة لقضاء القرنة-2
 .ببني مالك أيام االثالث

ويظهر من تفرعاتهم أنهم . ولعل فى العشيرة من يكشف عن ماضيها. ولم استطع أن أرجعها الى أصل معروف
 أو من السومريين. يقال انهم من سامراء).  م1938 مايس 27(قال المرحوم الشيخ محمد حسن حيدر . عشائر مختلطة
وقال يبلغون نحو أربعين الفا ويتبعون . أو نبزوا بذلك فعرفوا به. وأعتقد أنهم من صيمرة من الكرد. ولم يؤيد تاريخيا

 .راية االمارة

المحصورة بين الحّمار والشافي على ضفة الفرات ومواطنهم فى جزر ولذا سموا ) الجزائر(وهؤالء فى منطقة 
. والظاهر ان أغلبها من بني مالك. وانهم عشائر مختلفة تجمعت). صعبر (ونخوتهم. وآلها فى أهوار). الجزائر(ب

 ).ناحية المدينة(ويعدون عشائر 

 :وفرقهم

وتوفى . آل مبارك صار نائبا فى المجلس عن البصرة) حسك(ورئيسهم الشيخ حسج . وهم من ربيعة:  االمارة-1
 :ويتفرعون الى. ولهم الرئاسة العامة. فخلفه ولده عامر

 .رئيسهم سرحان بن عفلوك. آل مير أحمد) 1(

 .رئيسهم عبود آل حميدي. آل مير عثمان) 2(

 .الشيخ حسك بن مبارك آل مير سلمان. ومنه الرؤساء. آل مير سلمان) 3(

 .آل مير ابراهيم) 4(

 :ويتفرعون الى. من بني مالك:  العوابد-2

 .رئيسهم عبدالحبيب الحاج شريف. آل علوان) 1(

 .رئيسهم آريم الحاج جواد. آل سليم) 2(

 .رئيسهم معلى بن محيسن. آل وحيد) 3(

 ).يرجعون الى آل ابراهيم من الغراف. (رئيسهم حاجي حمود آل سلمان. آل بدران) 4(
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 .الظاهر من بني الم. رئيسهم فهيد بن شمخي. آل نصيري) 5(

 . عامر وهم من آندةهؤالء فى العمارة قبيلة معروفة من. رئيسهم ضيدان آل عاتي. السودان) 6(

 .رئيسهم ريحان بن حاجي آيطان. آل جدال) 7(

) 8( .ثم توفى واآلن ابنه جياد. رئيسهم عبداهللا آل محيسن. الجناينة

) 9( .رئيسهم جياد بن سلمان. البو غزال

 .رئيسهم شهيب بن احمد. آل شاهين) 10(

) 11( .رئيسهم فيصل ابن الحاج عبود. البو شاوي

 .رئيسهم هاشم بن خليف. آل يعقوب) 12(

 .رئيسهم عبدالرضا بن شياع. آل سّوار) 13(

 .رئيسهم الحاج مهدي ابن الحاج جودة. آل فرج) 14(

 .رئيسهم داود بن سلمان. آل خليفة) 15(

 :ويتفرعون الى. وهم من بني مالك على االصح. رئيسهم يسر بن حسوني:  آل علي-3

 .لرئيسهم دّحام بن فاض. آل حاجي شناوة) 1(

 .رئيسهم دّحام بن فاضل. آل عبد) 2(

 .رئيسهم زهيو بن نزال. آل حاجي حمدي) 3(

) 4( .رئيسهم خليل بن خاجي. البو حلوة

 .رئيسهم عبدالزهرة بن حسين. آل عباس) 5(

) 6( .رئيسهم هاشم بن موزان. البو احمد

 :ويتفرعون الى.  أهل الشط-4

 .رئيسهم حميد آل محمد تقي. آل آصوان) 1(

 .رئيسهم ابراهيم بن حوشان. آل سعيد) 2(

 .رئيسهم ناجي بن علي المصارع. آل حسين) 3(

 .رئيسهم حمود الفارس من آل عطوان وشياع ابن جبر النور:  أهل الخاص-5
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 :ويتفرعون الى:  أهل الهوير-6

 .رئيسهم جودة آل بشارة. الحجاج) 1(

 .رئيسهم حسك بن منشد. البو سويلم) 2(

 .الرؤساء سادة. رئيسهم السيد مهدي ابن السيد عبدالمطلب. الح أهل نهر ص-7

 : المعدان ويتفرعون الى-8

. بيت مشعل) 1( .رئيسهم آويطع بن سرحان

) 2( . رئيسهم ديوان بن جبر. بيت روزي

) 3( .رئيسهم ساجت بن عبيد. بيت السودة

 .رئيسهم مزبان بن سنافي. العواجي) 4(

 . بن سنافيرئيسهم مزبان. البو شبيب) 5(

ومنهم فى أنحاء . وردوا فى المجلد السادس من تاريخ العراق بين احتاللين. رئيسهم مرّوح بن بطي. الحيادر) 6(
 .الحويزة ومواطن أخرى

 .رئيسهم منجل بن صكبان. البزازنة) 7(

 :ويلحق بهم

 .آل شامي) 1(

 .المحيات) 2(

 .الكعينيين) 3(

. رئيسهم الشيخ عبدالواحد المزيد السعد من الرؤساء). السعد(ويقال لهم . نتنسب الى المكا) السعد( بير حميد -3
يسكنون فى ) ملحان(والعشيرة نخوتها ). ص(ويقولون انهم من عشيرة مرضعةالرسول ) سعدة(ونخوة الرؤساء منهم 

 .ها العامةأطراف القرنة بين دجلة والفرات فى ناحية السويب وآانت عشائر القرنة تابعة آلل سعد فى رئاست

. والظاهر ان الكل مزيج من عشائر متعددة ومختلفة. ومنهم من يعد بير حميد من قبائل أخرى غير بني مالك
. وفقدوا حاالتهم العشائرية بهذا االختالط. واالوضاع اقتضت اختالطهم وان ينتسبوا الى المحل الذى يقيمون فيه

 :وفرقهم.  وبنو مالك وبنو منصور، والحوش، ومزيرعةويتبعهم الشرش. وهى نخوة بني الم) سعدة(ونخوتهم 

 .ومنهم الشيخ عبدالواحد. فرقة الرؤساء.  السعد-1

 .رئيسهم السيد معتوق السيد مهدي. وهو نهر صغير يصب بنهر الفرات.  نهر الباشة-2

 .ومّر ذآرهم. رئيسهم عويد بن شهوبي.  أهل الهوير-3
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 .وملزوم ابن تفاك. وقد مّر ذآرهيرأسهم بدن ابن شيخ علي .  بنو مالك-4

 .رئيسهم شياع بن رزن.  أهل الحالة-5

 . السميالت-6

 .رئيسهم مدهلي بن منوني.  الزيايدة-7

 .رئيسهم جعفر بن عداي.  البو عزبة-8

 .فى هور السناف. ويعد من السعد الحالف

عّدها البعض من . ضاربت االقوال فيهاوت.  بنو منصور من العشائر الملحقة ببني مالك آما جاء فى عشائر البسام-4
. رئيسهم لعيبي ابن الحاج وادي. ورؤساؤها من ربيعة. السعد من الخزاعل أو من بني خيكان أو من العشائر المتحيرة

.  أهل الرحمانية-1: وفرقهم. ومواطنهم فى انحاء القرنة على الضفة اليمنى من الفرات من نهر الرحمانية الى القرنة
 .ويتبعون عشيرة الحالف. الن الشناوةرئيسهم غي

 .فرقة من الحالف. رئيسهم حمود الصيوان.  أهل الجري-2

 .من بني منصور. رئيسهم جابر العودة.  أهل أبي غريب-3

 .وتعتبر آل قرية فخذا. من بني منصور وهى قرية. رئيسهم مسنسل بن دهش.  أهل الحّدة-4

 .وهي قرية.  منصورمن بني. رئيسهم نمر الجراح.  أهل الحوش-5

 .من بني منصور. رئيسهم لعيبي ابن الحاج وادي.  آل جاسم-6

 ).ليسوا منهم. (رئيسهم مري الرحم.  مزرعة-7

 ).ليسوا منهم. (رئيسهم شنيد الحاج براك.  النعّيم-8

. ميرطةرئيسها الحاج حسين ال. ، وهي عشيرة قديمة العهد من عشائر القرنة)ملحان( عشيرة الحالف نخوتهم -5
 .رئيسهم الحاج حسين الميرطه.  البو آتايب-1: وفرقهم. ويدعون انهم من ربيعة. واآلن أبو الهيل ابنه

 .رئيسهم يوسف العلي.  الجنزي-2

 .رئيسهم دهر الوحيد.  أهل التمار-3

 .رئيسهم ماهود آل عنيسي.  باهلة-4

وفرقهم ). ملحان(وأهل الشرش نخوتهم العامة . بواآلن يعد تابعا لناحية السوي.  اهل الشرش آان الشرش ناحية-6
. ومواطنهم انحاء القرنة. وهم يدعون انهم من ربيعة. رئيسهم حسين الفضل. ونسبتهم الى المكان. مختلفة وهم حالف

 :وفرقهم. ومنهم من يعدهم من السعد). بني مالك(وفى تقسيم المنتفق يعدون من 

 .ورئيسهم مهلهل بن حاجم) اخوة علية(نخوتهم . من آل ابراهيم.  الحمداوي-1
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 .نخوتهم اخوة علية ورئيسهم حسين الفضل. من الحالف من بني حطيط.  الصويلح-2

 .رئيسهم صيهود رآين. نخوتهم أوالد صالح.  الكرّيم-3

 ).اخوة شيخة(ونخوتهم . رئيسهم عاتي ابن طاهر). سواري(من أهالي الحويزة .  آل الحاج ناصر-4

 ).اخوة شيخة(ونخوتهم . رئيسهم طعمة الحاج فارس. من آل ابراهيم من آل مصّدك من آل شبيث.  آل شاهين-5

 .رئيسهم ابن عساجر.  البو يزيد-6

 .رئيسهم ابن عرموش.  بنو طوك-7

 . البذار-8

 . الثور-9

 . السكران-10

 :عهموفرو. فهم من ربيعة). ملحان( اهالي الجلعة رئيسهم جياد المعارج وتوفي ونخوتهم -7

 .من بيت سعد من الدورق. المعارج) 1(

) 2( .من البو سوف من الدورق. العبود

) 3( .من البو سوف. الحبيش

 .من الحالف من البو آتايب. الحسون) 4(

.  اهالي الشلهةرئيسهم مجيد الحسن والحاج ناصر بن حسين الحسن وهو والد المحامي االستاذ فارس الحاج ناصر-8
 .من الّدبات فى الغراف.  الكشوش-1: وفرقهم. وهم على شط العرب وهم من الحالف)  حولةاخوة(نخوتهم جميعا 

 .من الحالف من أهل جنزي.  الحسن-2

 .من الحالف من أهل جنزي.  آل جبارة-3

 . البو اسيود-4

 . المسعود-5

وعشائرهم . نت عدة نواح عشائر السويب ناحية آبيرة من نواحى القرنة وهذه اآبر ناحية بين نواحى العراق وآا-9
 .وغالبهم يمتون الى بني مالك. ورئيسها العام الشيخ عبدالهادي السويجت. آثيرة ومختلطة

 .رئيسهم جياد العبداهللا وهم أفخاذ عديدة واآثرهم عبودة). اوالد سالم(هم ربيعة ونخوتهم .  المياح-1

 . البو بصيري-2

 . الحوافظ-3
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 . البو جنعان-4

 .رئيسهم خليف السبهان. ب اهالي أبو غر-5

 .وآانت النشوة ناحية من نواحي القرنة. ويعدون من الحالف. رئيسهم ثامر السويجت.  أهالي النشوة-6

 .ومنهم من يعدهم من السعد. ويدعون أنهم من عشائر ربيعة. فى انحاء القرنة.  عشائر مزيرعة رئيسهم خيراهللا-10
 .ناها بالنظر لمناطقها، فاقتضت االشارة الى ذلكذآر. وهذه العشائر متداخلة ومختلطة جدا

 بنو سعيد

أو ). المنابية(ونخوتهم . تفرقوا بعد انحالل االمارة. من العشائر الكبيرة والمهمة فى المنتفق، يعدون الثلث من أقسامها
ارة اقتطعوا من ومنهم قسم آبير فى لواء العم. واآلن لكل فرقة رئيس مستقل، فزالت السيطرة العامة). المنابهة(

 ).االزيرج(المنتفق مع ما اقتطع من عشائر مثل آل ازيرق 

والشهرة العامة تعلن أنهم أهل الثلث من المنتفق وتجمعهم بالمنتفق . تحرينا آثيرا، فلم نجد طريق صلتهم بالمنتفق
) سياحتنامه حدود(يد فى ورد ذآر بني سع. اذ لم نعرف سلسلة االجداد. وال نزال فى ترقب الصلة. القربى أو السكنى

وعد من عشائرها نفس بني سعيد، والمعيوف، وآل شمسي، والعيسى، والبزون، والمريان، والبراغيث، والبوطويل، 
وزاد . ولم يذآر صاحب جريدة المنتفق بعضها. ، والوبران، والجميلة)البهي(والفهد، والدرّيع، والغشيم، واالبهج، 

آل مشبج وبّين ان بني سعيد يسكنون الغموآة والدواية فى بزايز الغراف، وان لكل آل مرعي، و: الشيخ زامل المناع
 .فرقة نخوة والرئاسة ألبي حمرة من آل معيوف من فرقهم

واالمل أن تتعاون الجهود ليضم ما نجد من المعرفة المفرقة وبذلك يتم المراد ويثبت الصواب من . دّونا ما وصل الينا
 .وضح الحالة المعززة بما هو الصحيحاآلراء المسموعة التى ت

. رجعنا الى مؤلفات عديدة واستطلعنا آراء أآابر العارفين فلم نحصل على المراد من اتصال عشائرهم بعضها ببعض
وغالب هذه العشائر تفرعت حديثا أو تباعدت عن أصل المنتفق لقدم العهد آما أنها اختلطت بغيرها لالسباب المارة فى 

والمسموع مضطرب آثيرا، فلم يكن لنا . عب جدا أن نصل من طريق التاريخ الى أصول ما امتزج بهمويص. بني مالك
 .يد من تدوين ما سمعنا وأن نترقب وجه الصواب فيما يجلو أآثر

وال يبعد أن تكون نفس عشيرة بني سعيد تولت الرئاسة وهم رؤساء على الثلث أو صاروا آذلك والباقون من 
فهم أشبه ببني مالك فى اختالط . لهم واال فان محفوظات بعض العشائر تدل على انهم ليسوا منهمعشائرهم التابعة 

 .عشائرهم والرئاسة فى عشيرة أو بيت أو ان فرقهم وعشائرهم االخرى ال يشترط أن تكون من بني سعيد

وهم فى قلة ، ) رمة بني سعيدآ(علمنا انهم يتكونون من مجموعات منها تسكن بكثرة فى الغموآة والدواية، ومنها فى 
واليوم ال تعرف . آانوا فيها) محلة بني سعيد(وفى بغداد . ومنها فى لواء العمارة، آما انهم منتشرون فى أنحاء أخرى

 ...لهم بقايا

 :ويتفرعون الى. وفى غموآة والدواية وما جاورهما بكثرة

 .وهم الرؤساء منهم أبو حمرة.  آل معيوف-1

 .هم نايف آل مشاي وتوفى وخلفه ابنهرئيس.  آل عامر-2

 . آل عمير-3
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 .وفيهم بطن من آنانة. ورئيسهم حامد بن فجر. رئيسهم جاسم بن محمد آل مغامس ومنهم آل مشبج.  آل غشيم-4

 .من بطون آل معيوف.  آل مرعي-5

 . آل مشاي وآل فجرورئاستهم العامة اليوم يتنازعها. تولوا رئاسة الثلث فى قديم العهد. وهذه فرقهم االصلية

 وبنو سعيد فى الكرمة

). 3 م ج1947احصاء سنة (وهى آرمة بني سعيد رئيسهم مطرب آل الحاج طاهر آل حسين وجاء التفصيل عنهم فى 
 :ويتفرعون الى

 .رئيسهم عبدالكاظم الحاج فهد.  آل رديني-1

 . البو معافى-2

 . القرية-4.  االخبارية-3

 .الرؤساء.  الغضابنة-5

 .ورئيسهم حّران) مهيوبه(نخوتهم الخاصة .  آل فهد فى الحي والكوت-1: رهم فى المنتفقوعشائ

 .فى الغموآة والدواية.  البوطويل-2

 .ورئيسهم عبيد العليوي) رشدة(فى الحي والكوت نخوتهم .  الدريع-3

 .مروا.  الغشيم-4

 .فى أنحاء العمارة.  آل عيسى-5

 .فى أنحاء العمارة.  آل بري-6

 .ل مريان آ-7

(عشائر بني سعيد  )فى لواء العمارة

. وهم فى االصل من طيء. فى لواء الدليم) العيسى(ويعّدون أنفسهم من . من عشائر بني سعيد المهمة:  العيسى-1
 .وآانوا فى بني سعيد فاقتطعوا منهم

 عشيرة العيسى وهم وجاء فى محفوظات العشيرة آما فى موجز تاريخ عشائر العمارة انه ارتحل ثالثة اخوة من
وقتلت عشيرة بني حسن أحد االخوة بسبب مشاجرة ) آذا(قبل نحو اربعمائة سنة ) هور الدخن(سرداح وأخواه وسكنوا 

أما سرداح فانه نزح على . حصلت بينه وبين صهره من تلك العشيرة فبقي أحدهما سرداح واالخ اآلخر جد آل عيسى
وبقي مع ذريته نحو مائة سنة فأمر الشيخ ثويني أمير المنتفق بنفي ذرّية . أثر قتل أخيه وسكن المنتفق مع خفاجة

وآان يسمى هؤالء . وأصبحوا من ضمن هذه العشيرة. رئيس عشيرة بني سعيد) المحيسني(سرداح فاستجاروا ب
 .وال يزالون آذلك). الّسرادحة(وب) آل عيسى(جميعا ب
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والحوادث المحفوظة ال يعّول عليها . فبقوا محافظين على تسميتهموأما آل عيسى . آما يأتي) آل بزون(ثم اشتق منهم 
. ونحن نحتفظ به آمسموع. ولعل اتفاق االسم ساق الى هذا. اال أنها لما لم يكن لها مزاحم فال مندوحة من بيانها

القات حربية بع) بني مالك(، و )البو دراج(، و )االزيرج(وب) آل مريان(واتصاالتهم ب. والشائع أنهم من بني سعيد
 .وصالت مجاورة وسكنى

 ).ابنه(والشيخ سكر . ومن رؤسائهم الشيخ نعمة الفدعم

 :ويتفرع آل عيسى الى

 :وفروعهم.  آل دبين-1

 .بيت فدعم) 1(

 .آل عبد اهللا) 2(

 .الزين) 3(

 .آل جديس) 4(

) 5( .عشيرة على حدة بين عشائر بني سعيد) سياحتنامهء حدود(عدهم صاحب . البراغيث

 .السعد) 6(

 :وفروعهم.  آل حمدان-2

 .الزغلف) 1(

) 2( .نفس الحمدان

) 3( .النصار

) 4( .الفليحات

 .آل جامل) 5(

 :وفروعهم.  الجبارات-3

 .الخزيعل) 1(

) 2( .السهول

 .الشريف) 3(

) 4( .الجبارات
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 من العيسى اسمه وآل بزون سميت باسم جد لها. وآانت تعيش معها.  البزون هذه العشيرة مشتقة من آل عيسى-2
وآل بزون يعدون . وسرداح هذا أول من نزح مع أخويه. بن خليفة بن عثمان ابن محمد بن صكر بن سرداح) بزون(

) موجز عشائر العمارة(وذآر فى ). منابهة(وتعتبر من عشائر بني سعيد ونخوتها . استقلت بتسميتها. عشيرة مستقلة
 .يام االخيرة معروفةووقائعها مع آل ازيرج فى اال. عمود نسبها

. فى لواء العمارة) الميمونة(المعروف اليوم ب ) المجر الصغير(والرؤساء فى . ويسكنون الجزيرة بجوار آل ازيرج
م وتوفي قبل 1939 5-14الشيخ مطلق فى) ازيرق(علمت ذلك من أحد شيوخ آل ازيرج ). سعدة(ونخوتهم الخاصة 

والظاهر انهم مالوا . خرجوا منا ولم يعودوا فلم يبق ما يستحق النزاع: قالولما سألته عما وقع من نزاع . مدة قريبة
 .مما ال نرى حاجة فى اعادة ذآراه. ثم وقع ما وقع. الى قومهم فاعتزوا بهم

 :ويتفرعون الى. ومن رؤسائهم نايف أبو عوجة وثجيل

 :وافخاذهم.  آل خليفة-1

 .رئيسهم اسماعيل الجبارة. آل عليوي) 1(

 .كصودآل م) 2(

) 3( .المناتشة

 .الخليفة) 4(

 .ومنه الرؤساء. بيت محمد) 5(

 :ويتفرعون الى.  آل بري-2

) 1( .السعيد

 .الزعيطر) 2(

) 3( .السويد

 ).آل بزون(والباقي مع . ومنهم فى النجف). آل حمودي(ومن هؤالء قسم بالجبايش يقال لهم . التومان) 4(

انه حوالي سنة ) : موجز تاريخ عشائر العمارة(قال فى . الى بني سعيدفمالوا ). الندى(أصلهم من :  آل مريان-3
عشيرة (الذى تسمت به العشيرة وسلمان ابني جميل بن صعب بن شمردل بن منصور ) مريان(ه ترك آل من 1113
علي (مع بني الم فى أراضي ) سليمان(فسكن احدهما ) بندنيجين(أو ) بندنيج(الساآنة فى شمال مندلى ) الندى
ثم حصلت ). آل عيسى(وأما مريان فانه عبر نهر دجلة والتحق بعشيرة ). البو ندى(ومنه تكونت عشيرة ). الغربي

وآانوا فى غالب وقائعهم مع آل عيسى وآل بزون على . بعض الحوادث فأدت الى االفتراق مرة، واالتفاق أخرى
اال أن ) الندى(لة من العشائر العدنانية فال تعد من عشيرة مستق) بني جميل(والملحوظ أن . العشائر االخرى اال قليال

 .تكون قد أصابتها جائحة فمالت اليها ثم صارت الى بني الم

 :ويتفرعون الى 

 .ومنه الرؤساء.  آل نخش-1
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 . آل عواد-2

 . آل صافي-3

 . بيت شويخ-4

 . الصليح-5

 .وهؤالء يعدون عشيرة من بني سعيد على حدة.  البو طويل-6

 :ويلحق بهم

 .من ربيعة.  النويصرات-1

 .من الجميلة.  التفاك-2

 . البو خنيفس-3

 ).موجز تاريخ عشائر العمارة(وعمود نسبهم فى 

وانما هى مختلطة بغيرها لطول السكنى والرئاسة العامة لبني . من هذا آله نعلم أن عشائر بني سعيد لم تكن آلها منها
 .واآلن زالت سلطتها وصار لكل عشيرة رئيسها. سعيد مما أدى الى أن تعد هذه العشائر منها

 االجود

وهؤالء منهم . وآانت االحساء بيدهم فى أوائل المائة التاسعة. أصلهم من بني عقيل اخوة المنتفق أو أبناء عمومتهم
 وأجود بن زامل العقيلي الجبري العامري القيسي جدهم أول من ملك االحساء. ثم توالى ورودهم. توطنوا المنتفق

ثم حكمها الترك . م ودام حكمهم الى تمام االلف1418-ه821فى شهر رمضان سنة ) القرامطة(أخذها من الجراونة 
 .وحوادثهم فى تاريخ العراق بين احتاللين... وهكذا تداولتها االيدي. وبعدهم آل سعود. من بني خالد) آل حميد(وبعدهم 

وهم اآلن بين الدراجي فى حدود السماوة وبين . ث عشائر المنتفقويعدون ثل. يسكنون فى نطاق واسع من لواء المنتفق
فى جانبي الفرات، وفى الغراف من نهر جسام الى الحصونة فى بزاير الغراف ) قرب سوق الشيوخ(آوت معمر 

 .شرقي البدعة، والى الناصرية

). يتيم(ونخوتهم . لثلث منهموبينهم من ال يمت اليهم بصلة نسبية أو قربى قريبة وشاع اطالق االجود على أهل ا
 .وآانت الرئاسة قديمة فيهم). اخوة منصور(ونخوتهم الخاصة . ورئيسهم الشيخ زامل المّناع

وهم بنو عامر بن عوف بن . وبنو عامر الذين ينتسب اليهم الرئيس بطن من عامر بن صعصعة ابن هوزان العدنانية
وهم اخوة المنتفق ومسكنهم : ثم قال. نسبهم بعامر بن صعصعةذآرهم ابن خلدون فى العبر ولم يصل . مالك بن سعد

 .بجهات البصرة وملكوا البحرين بعد بني أبي الحسين

وملكوا أرض اليمامة من بني آالب وآان ملكهم فى نحو الخمسين من المائة السابعة ملكها منهم : قال ابن سعيد
ل الحمداني فى أنهم غير عامر بن صعصعة، وغير ، وال عبرة بقو)عقيل(ومن آل عامر هؤالء ... عصفور وبنوة

 ).عامر المنتفق بل هم من عامر بن صعصعة

 479



 ...وأنهم آانوا أمراء نجد واالحساء. ان الشيخ زامل المناع رئيسهم قد بّين لي أنهم من ذرية عامر ابن صعصعة
 :الرئاسة فى االجود 

 : آل مناع-1

) 1( .والرئيس منهم. العبيد

) 2( .الرومي

 . الخليف)3(

) 4( .رئيسهم برغش بن جاسب. الصبيحة

 :ومن فروعهم 

) 1( .الدوشان

 .آل محمد) 2(

 .آل علي) 3(

وان المرحوم الشيخ . ان الصبيخة وآل خليف من أقارب آل وثان وقرباهم اليهم: قال لي االستاذ محمد حسن حيدر
 وآان عالما مات فى الجهاد ابن الشيخ علي ابن محمد حسن حيدر ذآر لي أنه وأخاه الشيخ محمد جعفر ابنا الشيخ باقر

الشيخ محمد علي ابن الشيخ حيدر ابن الشيخ خليفة ابن الشيخ آرم اهللا ابن الشيخ دنانة ابن حنكور بن غانم بن وثال 
 .م1938 نيسان سنة 30هذا ما علمته منه فى . بينه لي آما ذآره له أخوه فى آتاب آتبه اليه). وينطق به وثان ايضا(

وهذا له أخ اسمه (ومن هؤالء الفروع عبيد ورومي اخوان ابنا مهنا بن علي بن سيف ابن محمد بن جبر بن منصور 
وآان هذا ...) فخذ الرؤساء) 1(وبه سمي المناع(ابن منيع ) نشأت منه) اخوة ناصر(ناصر مات بال عقب، ونخوتهم 

) االجود(ى انحدر الى العراق وسكن الشامية بعشائره حاآما فى االحساء والقطيف ونجد فكان آخر أمرائهم وهو الذ
ابن سالم بن زامل ابن سيف بن أجود بن زامل العامري الجبري القيسي من قيس عيالن ومن ذرية عامر بن 

. ومن الشيخ زامل المّناع رئيسهم علمت الكثير من عشائر المنتفق، وهو شيخ جليل طاعن فى السن... صعصعة
والمهم . وصار نائبا لسنين عديدة.  بالصالح، وعمدة فيما يحكي وينقل وآان ال يترك الصالةصادق اللهجة، معروف

لكافة عشائر المنتفق وآان الشيخ عبد الكريم منهم يتحاشى أن يقضي حسب عرف العشائر العتقاده ) منهى(ان المناع 
 .بمخالفته للشرع الشريف

 :ويلحق بفروع المناع 

 . يد الباديرئيسهم جو. أهل الكوت) 1(

 عشائر االجود

: وهى. ويصعب تعيين العشائر االصلية من االجود. وهذه آانت الرئاسة عليها عامة ال باعتبارها تمت الى أصل واحد
 .غزية، والجوارين، والزهيرية، والعصوم، والخليف، والمارد، والصبيخة، وخفاجة، والبدور، والشريفات

 .ى تقسيمات الثلث والباقي تعتبر منضمة، ويأتي ذآرهاوهذه ال يصح أن تعد من االجود اال ف

 480



ولما زالت االمارة لم يبق محل للرئاسة العامة بالوجه المبين سابقا اال أننا فى تقسيم مطالب العشائر راعينا ترتيب 
 .االقسام االدارية لالمارة توزيعا للمباحث

ومنهم االمارة فى العراق الى اآلن . بين العراق والحجازوهم بالشام والعراق والحجاز وفيما :  غزية قال الحمداني -1
 .ولهم صولة عظيمة وهم بطون آثيرة

وآانت غزية قديمة العهد في العراق منتشرة بين نجد واالحساء والسواد وخفاجة منهم، وعبادة آانوا قبال فى مواطنهم 
...  ثم جاء االجود وهم من غزية أو هوزان،)امارة المنتفق(اليوم، وهم بين سعة وضيق، واقبال وادبار حتى جاءت 

وآل ما يصح استنتاجه ان سلطة المنتفق آانت ممتدة الى االحساء، مع االحتفاظ بمكانها فى العراق حتى ازالهم من 
 ...االحساء آل عريعر من بني خالد

واالجود . ية الحجازوآانوا مع غزية ببر. واالجود على ما جاء فى صبح االعشى ومثله فى النويري بطن من غزية
ومن عشائرهم . واآلن تغلب اسم االجود على ثلث المنتفق. حكموا االحساء قبل آل عريعر. آانوا رؤساء غزية

 ) :عشائرها(و . االصلية غزية

) 1( .الحميد

 .الرفيع) 2(

) 3( .البعيج

) 4( .ساعدة

 .وغزية اليوم آل عشيرة منها مستقلة باسمها

 من غزية لت غوت غويت وان ترشد غزية أرشد وأصل غزية على ما جاء فى نهاية االرب وهل أنا اال: قال الشاعر 
 .اه."وهم بنو غزية بن جشم بن معاويةابن بكر بن هوزان. بطن من هوازن من العدنانية: "

ان غزية من طىء الذين لهم الكثرة (ففي ابن خلدون . وهذا يخالف ما ذآره ابن خلدون وابراهيم فصيح الحيدري
حّلوا فى عين التمر فى برية العراق على ثالث مراحل من االنبار ورثوا : وقال). أليامه(واالمارة بالعراق لهذا العهد 

واليوم مالوا الى العراق فهم من ). بالد عنزة وجديلة ابنا أسد فعنزة بالدهم عين التمر ثم انتقلوا عنها الى جهات خيبر
 .عشائره الكبيرة

بغزية والحال ان غزي من بني الم من طيء ) غزي(لعبر، ومثله الحيدري التبس عليهما والملحوظ ان صاحب ا
 .وغزية من العدنانية

 :ومن بطونهم . ومنازل غزية مع قومهم بالسروات من تهامة ونجد: "وقال فى العبر

 . االجود-1

 . آل دعيج-2

 . آل سرية-3

 . أوالد الكافرة-4

 .اه..."ومنهم آل مسعود.  البطنين-5
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فى بادية السماوة : قال لي أبو زيد الخفاجي). غزوي(قبيلة آثيرة العدد، والنسبة اليها : "وجاء فى أنساب السمعاني 
 .اه..."نحن أآثر جمال وفرسانا، وغزية عددا ورجاال، وعبادة أآثر جماال وبعرانا

 .أو توالي ورودهم... ينفّكون عنهوفى هذا النص ما يعين قدم سكناهم فى العراق وطول مكثهم فيه بحيث صاروا ال 

لم ينقطعوا عن العراق وانما يتجولون فى بواديه، ويميلون اليه، أو يمضون الى نجد . واآلن تشتمل غزية من ذآرت
 .ال يبعد عليهم موطن، ونفوذهم ممتد... فى منطقة واسعة بينه وبين العراق

اال ان البعيج ال يعدون فى ثلث االجود ) الرفيع(، و ) آل حميد(واآلن منهم . وآذا البعيج. واالجود ال يزالون معروفين
 .والبطنين من عشائر الضفير. وان آانوا من غزية

 .ذآرتهم فى المجلد الثالث ومن لهم عالقة بهم:  آل حميد -1

ل من ويبلغون نحو خمسمائة بيت أو أآثر ورؤسائهم آل فض. انهم من عنزة: ومنهم من يقول. من غزية:  الرفيع -2
يقال ) حصان الرفيعي(ويضرب المثل ب ) خّيال البويضة رفيعي(أو ) خّيال البهكة رفيعي(و ) حسّية(عنزة ونخوتهم 

 ).الشبا(انه آثير الصهيل ورفع الشليل وليس له قدرة على الشبوة 

 تلوى، ومحامدهم شائعة، الرفيع ذوو االبل النجاب، والخيل العراب، والمن الوافر بال حساب، وقناتهم ال: "قال البسام 
وبيت النقيب فى النجف . اه."ومواهبهم ذائعة، عددهم ثالثمائة فارس واربعمائة راجل ممارس، ال ينقلون البنادق

من جهة ان السيد محمد جدهم مرض فذهب الى هذه العشيرة فعرف بها، ) آل الرفيعي(ينسبون الى الرفيع فيقال لهم 
ومنهم االستاذ السيد ). آل الرفيعي( حسين ابن السيد عماد، وصار اخالفه يقال لهم وهو ابن السيد محمود ابن السيد

 :وعشيرة الرفيع تتفرع الى. حسن النقيب والسيد عباس سادن الحضرة فى النجف

 :وفروعهم. رئيسهم فرهود بن موسى بن زغير الفارس.  الحسّية-1

 .الرؤساء. أل فضل) 1(

 .رئيسهم ابن حطحوط. آل تلعة) 2(

 .رئيسهم ابن عكل. الّلبان) 3(

 .آل علي) 4(

 .يرأسهم عبد اهللا الفريج وابن مالج.  آل شرية-2

 . 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
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 . السكران-9

أصلهم من عنزة من الفدعان أوالد بعيج : ومنهم من يقول. ويمتون بقربى الى االجود.  هؤالء من الدعيج: البعيج -3
ومنهم من يعزوهم الى عشائر زبيد وانهم يرجعون الى الجحيش وآخرون يقولون انهم آل . بن دعيج بن آشير بن وائل

فرق بين هذه الفروع ليصح ان ينسب آل منها الى ولم ي. ولعل اختالط الفروع أدى الى هذه التقوالت. سويد من عنزة
 .ولم تكن لهم اليوم صلة بعشائر االجود. ما عرف من فخذ وعشيرة

أي ) دعي(ونخوتهم . وما جاورها شتاء) شفاثا(يقيمون فى النيل من الحلة صيفا، وفى الشامية وفى انحاء شثاثة 
ومنه أخذت . عزيز بن سلطان بن ظاهر بن عثمانوشاهدت رئيسهم عبد العزيز بن نمش بن سلطان بن ). دعيج(

المعلومات والمعروف عن المجاورين أن البعيج أوالد محمد والرفيع والحميد أوالد حمدان وهما اخوة ويرجعان الى 
 ).آل حميد(عنزة ولكن الرفيع والحميد سكنوا المنتفق فعدوا منهم أو من أحالفهم وال صلة للرفيع ب 

وهؤالء أقوم الناس الىطريقة الجود، واغاثة ). النجف(ومنزلهم من الخزاعل الى المشهد . جالبعي: "قال البسام 
خيرهم متصل، وشرهم منفصل، ورماتهم ال تخطي، . المنجود، وأسرع الى داعي القتال، من دفع القوس للنبال

وتقصدهم العلياء، ذوو طباع وجفناتهم ال تبطي، نجدة الظالمات وجذوة الظلمات، وعمدة الكرامات، تخشاهم الهيجاء 
 .".أموالهم االبل النجاب، ليس البقر والغنم لهم بباب. لينة، ومحامد بينة، أما فرسانهم فثمانمائة وسقمانهم ألفان

 :وفرقهم 

 :رئيسهم عبد العزيز النمش وفروعهم . يدعون انهم من الشحمان:  الشيحان-1

 .ومن رؤسائهم ماجد توفي. الرؤساء. آل عزيز) 1(

 .وبنته تزوجها مزهر السمرمد رئيس زبيد. رئيسهم ابن غاوي السعيدان. آل سرداح) 2(

 .آل عثمان) 3(

ولهم الرئاسة على عشائر آثيرة فهم يتنازعون السلطة مع آل عزيز . رئيسهم ابن خطار الكايم. الرؤساء. آل آايم) 4(
 .أو يتوزعونها

 .آل شبيب) 5(

 .آل ناصر) 6(

والصحيح انهم من ) البو سلطان(ويقال انهم يرجعون الى ) مهيوب(ونخوتهم .  عباس آل طريفرئيسهم:  آل سويد-2
 :آما قال لي رئيسهم وفروعهم. عنزة

 .آل طريف) 1(

 .المحلف) 2(

) 3( .الدّروع

رئيسهم حمود . وهم أآثر الفرق يسكنون قريبا من الديوانية وفى الدغارة. رئيسهم آردي بن نيف:  الحراآصة-3
 :وفى المنتفق وفروعهم. يسنالمح

 483



 .آل ميمون) 1(

 .البو حسين) 2(

 .آل وهب) 3(

 .رئيسهم ابن خّطار آل آايم:  الزمالت-4

 ).الفواضل. (آل فاضل) 1(

 .آل سلطان) 2(

 .بقلب الجيم ياء). العرفية(العرفجة وتلفظ محليا ) 3(

 .رئيسهم شعالن السعيدان:  النجيد-5

 .يسكنون قرب المحاويل. ونرئيسهم فالك الكيش:  العرام-6

 .رئيسهم شعالن الدّماغ:  العصيب-7

 . البدّيان-8

 .ولم تتبّين لي صلة فروعهم

وأما فى الشامية فيجاورهم غنامة . ويجاورونهم فى أطراف الكفل بنو حسن، والفتلة، والعوابد، وفى شرقيهم الخزاعل
 . فى السماوة، والعياش، وبنو زريج، والجبوربني حسن والغزاالت والشيل، وآل زياد، والظوالم، والجبيشة

 .وصفاتهم بدوية فى االآثر. وهم أصحاب ابل ولم يتعهدوا الزراعة. وتغلب عليهم البداوة

 .مع شينة آوات عينه: ومن االمثال عندهم

 قتل أحدهم واذا.  روبية، وبقدرها من الدنانيربدل النساء االثنتين750 شاميا، أو 750والفصل عندهم . عاجر وتناجر
. والخيار فى هذه لولي المقتول.  نعجة75ويؤدى عن المرأة .  امرأة12واحدا من االمارة أو من عشائر ربيعة أدوا 

أو ) صاية وراية: (وأما بينهم، وبين زبيد فكما يقول المثل. والغالب يتماوتون. ولم يكن فصل بينهم وبين بني الم
 . مجيديا85بالتعبيراالصح 

مهنتهم نقل الحبوب . من غزية تسكن الغراف، وتتنقل بين ناحية البو صالح، وقضاء الشطرة، والرفاعي:  ساعدة -4
والمشهور أنهم من . واختلف فى أصلهم فمنهم من يقول من شمر. وحالتهم فى ضعف. على االبل من موطن الى آخر

 .غزية وهو الصواب على ما جاء فى مسالك االبصار

  خفاجة-2

والسلطة . واعتقد انهم آانوا فى العراق قبل االجود بكثير من الزمن. وهذه من العشائر القديمة: الجود  خفاجة فى ا-1
قسم آبير . وبيدها سلطة واسعة. ولها مكانة رفيعة بين العشائر. صارت الى المنتفق، فصاروا يعدون فى عداد االجود

وال نعلم تاريخ . ومنهم فى آربالء وبغداد وديالى. طرةفى اراضى الدّجة بين الناصرية والش. منها فى شطرة المنتفق
 .والظاهر انه ايام الفتح االسالمي أو بعده. ورودهم بالضبط
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ومنهم أبو أربد الخفاجي فى برية السماوة، وآان . وخفاجة اسم امرأة لها اوالد آثراء، وآانوا يسكنون بنواحي الكوفة
. لف فارس سوى الرآبان والمشاة، لقيت منهم جماعة آثيرة، وصحبتهميرآب منا على الخيل اآثر من ثالثين ا: يقول

 .والمشهور باالنتساب اليهم الشاعر أبو سعيد الخفاجي، آان يسكن بلدة حلب، وشعره مما يدخل االذن بغير اذن

وخفاجة من بطون الخلعاء من قبائل بني عقيل من آعب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة ومن خفاجة توبة صاحب 
 .وأقرب الى االجود. فهي من العشائر العدنانية... وأما ليلى االخيلية فهي من عبادة. ليلى االخيلية

والتسميات آانت أشبه . ويعدون أسرة واحدة أو عشيرة. ومن اتصالهم بعقيل وبعامر بن صعصعة يعرف مكان القرابة
 .تقلوا باسمائهم الخاصة بهمباالفخاذ فاستقلت فصارت عشيرة، وتكاثرهم فصلهم بعضهم عن بعض واس

وفى اوائل أيام المغول آان الحاآم بأمر . وآانت لهم الزعامة مدة، والمكانة التى ال تنكر، ال توازيهم فى قوتهم عشيرة
اهللا العباسي قد اختفى عن المغول ونجا، ثم خرج من بغداد وفى صحبته جماعة فقصد أمير خفاجة حسين بن فالح 

ثم تحولت القوة . آانت السلطة بيدها فى انحاء الكوفة وما واالها: وقال ابن بطوطة.. لى دمشقفأقام عنده ثم مضى ا
... الى ضعف، وأصابها تشتت، وأسباب ذلك آثيرة وأهمها عوادي الطبيعة، والعدوان بين العشائر، أو بينهم أنفسهم

 .فال نرى عشيرة اال تغيرت

 عشائر االجود، فتحولت السلطة، وال مانع من ذلك، واالجود وخفاجة واليوم فقدت آثيرا من مكانها، وصارت تعد من
) عامر(ونخوتهم . ونحاول عبثا ان نجد مدوناتهم التاريخية متصلة. تناوبوا الرئاسة، وتوالوا عليها... من جد واحد

يخين زامل واستقيت المعلومات عن هذه العشيرة من الش. ودخلت فى عدادهم عشائر آثيرة مثل عبودة والطوينات
 :وفرقهم. ومن آخرين. المناع وخيون العبيد

 .والرئيس العام صكبان أل علي بن فضل. يسكنون فى الشطرة.  آل عبد السيد-1

 :وفروعهم. يرأسهم فرهود آل محمد آل شجان وعبد العالي آل مزعل.  العلوي-2

 .وآانت الرئاسة القديمة فيهم على ما هو المحفوظ. الطربوش) 1(

 .رئيسهم فرهود آل محمد آل شجان. جانالش) 2(

 .رئيسهم جرن آل حسن. آل شلوك) 3(

 .رئيسهم آسار آل محسن من آل علوي. آل خنجر) 4(

 .رئيسهم آاظم آل فهد من آل علوي). تبع للطربوش(الزيادات ) 5(

 :وفروعهم. وتوفي وخلفه ابنه. رئيسهم عباس بن طعمة آل عبد اهللا.  آل سعيد-3

 . رئيسهم عباس آل حتيتة.آل عوّيد) 1(

 .الرؤساء. آل روضان) 2(

 .رئيسهم شياع الدّحام.  آل عصيدة-4

 .رئيسهم راس الجرن.  المشاخيل-5

 .رئيسهم طلب آل مطلك.  البو شهاب-6
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 .رئيسهم حسين آل نعيمة.  آل شمخي-7

 .رئيسهم شطب آل منهل.  الطالحبة-8

 .رئيسهم خضر بن محسن.  آل سالم-9

 .رئيسهم آزار آل محمد. ن التريميو-10

 .رئيسهم موسى آل بعرور.  آل عبيد-11

 .ومنهم فى الحلة فى المجرية. رئيسهم شياع آل ساجت). عجة( آل عّية -12

 .رئيسهم تاجر آل برغوث.  آل سمسم-13

 الى فى أنحاء الكاظمية، فنزحت) هور عقرقوف(ويقال انها آانت تسكن . من خفاجة.  البهادل-15.  المراونة-14
آان قسم من هؤالء أصحاب ابل، فلم يطب لهم المقام فمالوا : قالوا. وهذا ما يبعد بينهم وبين خفاجة المنتفق. العمارة

 :ويتفرعون الى. الى الميناو فى ايران وأصحاب الغنم استقروا

 :وفروعهم.  الجغانمة-1

) 1( .البو ثنوان

 .بيت بايش) 2(

 .بيت مغنم) 3(

 :هموفروع.  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 فى موجز تاريخ عشائر العمارة

يسكنون ) عامر(أو ) عمور(ونخوتهم العامة . يرأسهم ابراهيم آل سماوي وزغير الطراد:  خفاجة فى الحلة -2
ويجاورهم اليسار، وبنو حسن، وآل فتلة، ). راك سويلم(و ) مقاطعة لخفاجة ونهرها منشعب من نهر الحلة(ية المجر
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 .البو حسن) 1(

 .البو ناصر) 2(

) 3( . عبد اهللالبو

 .وهم غير البو عبيد الذين سيذآرون. البو عبيد) 4(

 .الرؤساء:  البو خليل-2

 :وفروعهم). راك سويلم(ويسكنون فى الويسية، و . نخوتهم أوالد حسن. رئيسهم عبد العّداي:  الصلخة-3

 .الشريف) 1(

 .الحلفة) 2(

 .الحّماد) 3(

) 4( .البو فروخ

 .البو خليف) 5(

 .سهم عبد العبيسرئي:  الجدوع-4

 .رئيسهم سالم العطية من اليسار:  اللوبة-5

 :ويتفرعون الى . رئيسهم زغير آل طراد ويسكنون بالجازرية فى نهر الشاه:  العجمي-6

 .العمر) 1(

 .الحمادة) 2(

) 3( .الحضان

 .البو حسين) 4(

 .المساعد) 5(

) 6( .البو مشعان

 .الخفيف منه الرؤساء) 7(

) 8( .الشحيل
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 ).آوشة(نخوتهم . رئيسهم حسين العطيوي:  خنيفر آل-7

 :ويتفرعون الى

 .آل رشيد) 1(

 .النجم) 2(

 .آل عبداهللا) 3(

 .آل حمود) 4(

) 5( .البو عباس

) 6( .المجاحيل

 .وهؤالء غير المذآورين فى آل زور. البو عبيد) 7(

 . يرجعون الى اليساروعبد الحسوني فى نهر الشاه وهؤالء. يرأسهم حاج عبد بن زيد:  هوى الشام-8

 .رئيسهم محمد الحسين.  آل متيج-9

 .ولم يكونوا منهم رئيسهم الحاج مهدي فى نهر الشاه) حلف. ( الهّيال-10

 .وهم من الرفيع. رئيسهم عبدالجامل فى نهر الشاه.  الرفيعات-11

 .رئيسهم ابراهيم السماوي فى نهر الشاه.  الطرفة-12

 .وهم عدة أفخاذ. فى نهر الشاه.  العاروض وعبدالعبيسيرأسهم عبداالئمة.  الجدوع-13

 :وفروعهم. رئيسهم محمد الجودة.  البو سرية-14

) 1( .الدراج

 .السفافحة) 2(

 .فخذ آخر غير ما ذآر. البو عبيد) 3(

 .رئيسهم حسين الشطب فى نهر الشاه:  الخنان-15

 .بنهر الشاه. رئيسهم الحاج عبيد:  الهّيال-16

 .بالقرب من الشنافية مجاورين آل صكر من الخزاعل:  الدغافل-17

 . رئيسهم آاظم الحويلي فى أراضى النعيمات والتاجية ويعدون منهم لطول االقامة معهم) العزة(ويساآنهم قسم من 
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 .وهم نحو ثلثمائة نسمة. وبنهر الشاه رئيسهم حمزة الحويلي

) العجمي(وتمت هذه الى فرقة ) عامر(ونخوتهم .  الحمدرئيسهم الحاج خضير.  الترابيون-1: ومن خفاجة فى المسيب
ورئيسهم عبداهللا ) المسعود(من خفاجة الحلة، وتسكن فى الجفجافة من أراضى المسيب التابعة لالسكندرية، ويجاورهم 

 .من زبيد) الشوافع(العزيز، و 

 ومن خفاجة فى آربالء

 . الطهامزة-1

 . لواء ديالى وفى أنحاء بغداد اال انهم فى قلة وتفرقوهؤالء منهم فى مواطن أخرى فى.  الوزون-2

وآل هذه نتيجة وقائع مثلتها فى مختلف العصور، وترآت ... ومن هذا نعلم آثرة خفاجة واتصال فروعها، وانتشارها
 .وفى بقية االلوية ليس لهم مجموعات مهمة.. آثارا ظاهرة من حوادث االنتشار

 .لد الثالثوفى الغزي قسم منهم ذآروا فى المج

والمعروف . رحالة يتجولون فى الشامية بين سوق الشيوخ والناصرية) أوالد واحد(نخوتهم .  الشريفات من االجود-3
ويتجولون فى الوية اخرى فى بغداد وفى الدليم وفى . وقسم منهم يساآن الطفيل ويعد منهم. أنهم حلف الغزي

وتفصيل . هذا. فى التبكير). غّباش الشريفات(ثل بهم فيقال وهم فى ضعف ويضرب الم. يكارون بابلهم... الموصل
 . ومحل ذآرهم هنا233فروعهم فى المجلد الثالث ص

وهم فى الكطيعة فى . آاالجود) يتيم(، والعامة )جحلة(و ) أوالد بدر( البدورمن عشائر المنتفق المعروفة، ونخوتهم -4
قال . يعة، واالشياب وهم نحو ثالثة آالف أو أربعة آالف نسمةوفى الما) البطحاء(شمال الناصرية فى ناحية البطحة 

اه ، ويدعون انهم من عنزة، والظاهر دخلتهم عناصر ."طائفة من العرب فى العراق فى ديار ربيعة: "القزويني
 .ويجاورهم االزيرج والعبودة والغزي وخفاجة. اختلطت بهم، وغالبهم غّنامة، ولهم شهرة ذائعة فى الحروب

 :عون الىويتفر

 :وأفخاذهم. رئيسهم شرشاب آل شحم. فرقة الرؤساء:  آل زويد-1

) 1( .رئيسهم منشد الكعيد. ومنهم من يعدها فرقة بحالها. الشدة

) 2( .رئيسهم خريبط العمير. الظاهر

 .رئيسهم شاطي الجبار. البهيدل) 3(

 .رئيسهم سويف الملحم. المرشد) 4(

 .رئيسهم مشرف الفايز. الراشد) 5(

 .رئيسهم عناد الحمدان. ومنهم من يعدهم فرقة بنفسها. السعد) 6(

 .رئيسهم ناصر الزبين. الجبير) 7(

 .رئيسهم ظاهر المصحب. الحمد) 8(
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) 9( .ورؤساؤهم آل شحم. الرشيد

 .يرأسهم جهام الجالب وضاحي الخزال. الخليل) 1: (وفروعهم. رئيسهم لفتة النون وآان والده رئيسا.  الرسن-2

 .رئيسهم بزون الجرو. لعويمرا) 2(

 .رؤساؤهم لفتة النون، وآايم الكوح، ودخام الدويح. المبارك) 3(

) 4( .يرأسهم علي الحاشوش، وشايع الحزام. الحميدان

 :وفروعهم. رئيسا أيضا وتوفي) نون(وآان . رئيسهم فلغوص العباس.  آل نجم-3

) 1( .الرؤساء. العشيش

 .ررئيسهم برهان الصك. النّزال) 2(

 .رئيسهم جوالن الشباط. الخليفة والسحيالن) 3(

 .رئيسهم غانم الشالش. الكربول) 4(

 .وتعد فرقهم مستقلة. رئيسهم مدعث الصديان. العويليون) 5(

 :وفروعهم. توفي فصار ابنه مانع رئيسا. رئيسهم مجبل آل حسين.  الفّواز-4

 .رئيسهم شويخ المهاوش. الهرموش) 1(

 .ءالرؤسا. الحسين) 2(

 .رئيسهم حسن الحافظ. المفلح) 3(

 .رئيسهم حسين الصوين. الجمعة) 4(

) 5( .رئيسهم شايع الحطاب. الصبرة

) 6( .رئيسهم خالف السمرمد، وتعد فرقة بحالها. السعّيد

 : ومن نظم نون آل رسن والد لفتة النون

 أم العلى عيوا بها اليتمان   نكالة الشلفة الشطـير
 نبغي نطارد عـمـنـا خل ينفعه حجي المدير  

هذه االبيات آانت أيام نزاعهم مع سعدون باشا والد عجمي باشا السعدون وآان البدور على ما سمع أن القائد 
العسكري محمد فاضل باشا الداغستاني والد أمير اللواء الرآن غازي باشا ذهب بقوة على سعدون باشا فوصل الى 

وآان البدور أوعزوا الى القائد المشار اليه أن يهاجم محله وفيه . لى محل آخرسعدون باشا خبر بأن ينهض من مكانه ا
ولما علم بذلك الشيخ سعدون باشا قام من مكانه وأن القوة عرفت انها ال تطيق حرب العشائر . أهله وما عنده من أموال

 : وقال. ن باشا يبدون انهم معه فقتلهمومن ثم جاء رؤساء البدور الى سعدو. العديدة التى مع سعدون، أمر القائد بالعودة
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 خمسة ذبحنا بسيفـنـا   وستة وراهم يلحكـون
 وان جان طال لنا المدى    نلحك على راسك ينون

 .أي اننا قتلنا خمسة من الرؤساء ولحقهم ستة بعدهم واذا طال لنا المدى سنلحقك يا نون بهم

 : فأجابه الشيخ نون رئيس البدور

 كمخمسة ذبحتوا بسيف   خطارآم عند السالم
 بالطيف راسي تكضبه   متوسط غوش العمام

أي ذبحتم او قتلتم خمسة بسيوفكم وآانوا ضيوفكم وسلموا عليكم وال تستطيع أن تمسك رأسي ولو بطيف المنام ال سيما 
 .وانا متوسط عمومتي وأقاربي

. ويتجولون فى الشامية والجزيرة. ادية ضعيفةوحالتهم االقتص. وهم غنامة.  الزهيرية وهؤالء يعدون من االجود-5
ويأتي الكالم عليهم عند ذآر العشائر . وأصلهم من العشائر القيسية. يرأسهم عطشان بن ضويف وحسين البطي

 .ويتصلون واالجود بجد واحد. القيسية

ئر اخرى تجمعت، من عشائر الضفير، واختلطوا بغيرهم، انضّمت اليهم عشا) بني حسين(أصلهم من   الحسينات -6
هذا هو المنقول عنهم وعن المجاورين . فصاروا آتلة واحدة، يصعب تعيين آل فريق منهم وارجاعه الى اصله

والقزويني لم يزد على انهم طائفة فى العراق فى أذناب ). آفكير(آانت الرئاسة فيهم آلل جفجير . العارفين بأحوالهم
، ومواطنهم فى السديناوية والفريجي، )اوالد حسين(ونخوتها ... ثل هذهالفرات، وال يكفي للتعريف بعشيرة آبيرة م

) الناصرية(وبسبب مجاورتهم للمدينة ... والعثمانية والمانعية والعويجة، والمصفر، والمجينية، والخندق فى الشامية
 :وفرقهم... فقدوا آثيرا من صفات البادية

 :ويتفرعون الى. بر وعبد الحاشوشحسن آل جنيح وآوتي الج. ورؤساؤهم:  العليميون-1

 .آل جوهر) 1(

 ).هم آل طلّيب(آل طعيمة ) 2(

 .آل موّنس) 3(

 .آل حسين) 4(

) 5( .الرعيد

) 6( .ومنهم من يعدهم من الدايرة. الدردوآيين

 :وبالهوسات والشعر العامي وفيهم شجاعة وفروعهم. معروفون بالحسكة:  البو عظيم-2

 .توفي فخلفه ابنه. سين آل طالبرئيسهم عبدالح. آل طالب) 1(

 .خالطي بن سلطان. آل مناحي) 2(

 .ملبس بن عواد). الطهماز(الوهابي ) 3(
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 .ومنهم الشمخي رئيسهم عبدالحسين الحنون. آل برهوص) 4(

) 5( .يرأسهم زاير الفياض، وملبس العواد. اللّكادة

آل ) 1: (وفروعهم... لحسينات فال يفترقون عنهمواليوم يعدون من ا. وهؤالء فى االصل من بني مالك.  البو سوف-3
 .رئيسهم سهيل آل نجم. نجم

 .رئيسهم عبداهللا آل جبر. آل جبر) 2(

 .توفى وخلفه ابنه. حسن الحميدي. العصفورية) 3(

 :منهم من يعدهم فرعا من الدايرة وفروعهم.  البو حمد-4

 .رئيسهم عتوي آل خالطي. آل صويني) 1(

 .ومنهم من بعدهم فرعا مستقال من البو فياض. م وهابي آل فهدرئيسه. آل خفّيف) 2(

 .طالب آل تويلي. آل علي) 3(

واآلن ابنه . رئيسهم حزام آل زعيل. ويقال لهم الزعيالت من آل غزي. آل زعيل) 1: (ويتفرعون الى:  الدايرة-5
 .مجيل

 .رئيسهم راضي الجاسم. من الجواسم. آل جنوخي) 2(

 .توفي واآلن عجيل آل تويلي الرئيس العام على جميع الحسينات.  فرحان آل طاهررئيسهم. آل عزيز) 3(

 .يرأسهم عناية الجكنوب وآايم آل سنيبل. آل فريحي) 4(

 .رئيسهم عبد آل حمادي آل سعدون. الخصيبين) 5(

 .رئيسهم طارش الحاج غثيث. الملحان) 6(

 .سائه عناد العلي ووهابي الفهدمنهم من يعدهم فرعا على حدة ويعد من رؤ:  البو فياض-6

 :ويجاورهم فى الجزيرة

 االزيرج من جهة الغرب والشمال فى ناحية الجزيرة المتصلة بتلول ام الحنطة، واالبيض والسبل المتشعب من أبي -1
 .وتلول المربع والعويلي. حالنه

 .من الشرق الجنوبى، وهم تابعون لقضاء سوق الشيوخ.  العساآرة-2

 .من الغرب) ينتسبون الى الفضول( عشائر الغزي -1:  الشاميةويجاورهم فى

 .من الجنوب) وهؤالء فى آوت معمر(الحّواس وآل محينة -2
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رئيسهم .  البو حمد-1: وفروعهم) جيس(نخوتهم . فى حد مكسر والعبارة وفى زاغنية: والحسينيات فى لواء ديالى
 .احمد السعّيد

 .درئيسهم ابراهيم االحم.  البو سالم-2

 .رئيسهم ابراهيم االحمد.  البو سالمة-3

 عبودة من العشائر -7والمقصود معرفة ذلك وهل هم عشيرة اخرى؟ . لم نجد صلة لهؤالء بالحسينات فى المنتفق
وهذا متفق عليه وتعد من عشائر االجود أهل الثلث من المنتفق وآانت قد نازعت . أصلها من ربيعة. الكبيرة والمهمة
ادىء أمرها ثم اذعنت وصارت تؤدي جميع الضرائب والرسوم لوالة بغداد آسائر عشائر المنتفق حتى المنتفق فى ب

آانت فى ) حبال الصيوان(الضرائب المعروفة باسم الحصان وآان السعدون يسامحونهم فى آثير منها ويسمونهم 
ة ال تقل عن العشائر الكبيرة فى وقائعها العصر السابق والى أواخر أيام العثمانيين صاحبة المكانة والنفوذ ولها أهمي

وحروبها وآانت ال تعتمد اال على نفسها وال تراعي اال قوة ساعدها وال يعوزها فى نشاطها وقدرتها أمر اال ان ناظم 
أمر العشائر اضطرب بالقضاء على وحدة السعدون وبالتعبير االصح ان هؤالء آغيرهم عادوا ال يذعنون اذعانا تاما 

ل عشيرة ال تنظر اال الى مصلحتها ولكن الروح لم تمت والقدرة لم تعدم والفرق بين الماضى والحاضر أن وصارت آ
وال ينكر نشاط الرؤساء وحسن ادارتهم لعشائرهم بحيث يتفادون دونهم . القوة آانت مجموعة موحدة واليوم موزعة

الذين يعرفون آيف يدبرون أمرهم ويتولون القيام والشيخ خيون من الرجال البارزين . فى مهماتهم ومطالبهم الكبيرة
م وهو ذو مكانة 1938 مايس 6ومنه تحققت الكثير عن عشيرته وصححت ما عندى من مذآرات فى . بالزعامة

وهو خيون بن عبيد بن جبير بن عباس، . عظيمة ومهارة فى البيان وحوادثه تنبئ عن مهارة وآالمه يشير الى قدرة
ووارد وهو الذى أخذ . ين ومحول آل حميدي آل جبير، واخوته سعدون وسعيد وهاشم وآاظموأوالد عمه عبد الحس

 ).الوارد(علم الشيخ سعدون المسمى ب

آانت الرئاسة للشيخ حسن السنجري وآان عالما مجتهدا وهو الذى أسس الشطرة القديمة ثم صارت البنه الشيخ 
و الشيخ موسى آل عطي فلم يحسن االدارة وتوالها أحد أبناء وآان مجتهدا أيضا ثم البن أخي الشيخ حسن وه. طاهر

وآان عنيفا سفاآا للدماء وهو ذو مواهب حربية وقد تآمرت عليه العشيرة ). راضي آل عكن(عمه المعروف ب
ثم قتل فى حرب وآان شجاعا . بأجمعها فقتلته، فثار جد الشيخ خيون وهو جبير لطلب دمه وقاتل العشيرة فترأس

 .ثم توالها الشيخ خيون. نه عبيد، وآان ذا سياسة قويمةفخلفه اب

 سنة وال زال محافظا عليها بما قدمه من خدمات ولم يخذل فى 13ولي الرئاسة العامة على العشيرة وعمره نحو 
بيت (وفى أيام جده جبير آان ينازعه فى الرئاسة الشيخ موسى آل عطي من . بل نجح فى غالب وقائعه. حروبه
وآان رئيسهم آنئذ الشيخ محسن ولكن تمت الرئاسة الى جبير وبعده انتقلت الى عبيد ثم ) الصراخب(اعده وس) الشيخ

والعرب ال ترضى ان : ولما ذآر لي ما جرى بين الشيخ موسى وجده جبير قال. صارت الرئاسة الى ابنه الشيخ خيون
ونحن . وأهل المدن ال يبالون بذلك. ائه بالرئاسةتنزع الرئاسة منها وال أن يتوالها غير زعيمها الذى سلمت له وآلب

ولكنك لو جردت نفسك ونظرت الى عشيرة العزة نظرة صحيحة لما : ننظر الى العرب وال نبخسهم حقوقهم، ثم قال
وعبودة أقل من بني رآاب ومن . فلبيت الرئاسة مكانته. والحق ما قاله. قبلت أن يتولى رئاستها من غير بيت الزعامة

 .وآل حميد عددا ولكن مكانتهم معروفةخفاجة 

 :وتتفرع الى

وسبب تسميتها ). اوالد صالح(والنخوة العامة ) اخوة فلوة(و ) اخوة دلمة(فرقة الرؤساء ونخوتهم :  السناجر-1
فكان ذلك أيام أن مالت . بالسناجر انها آانت لها حروب مع المجاورين وهم عبادة وربيعة فجلوا الى جبل سنجار

لى شادي فبقوا مدة، ثم حدث خالف بين ربيعة وعبادة فاستنجدت ربيعة بعبودة وجاؤا اليها عونا فانتصروا ربيعة ا
ثم اختص . وبقيت نسبة سنجري مالزمة لهم وهذا ما يحفظونه وفى الغالب آان يطلق على آل عبودة. على عدوهم

فكانوا عند ندبتهم وتدخلوا ) د ما آد جّدك لعبادة آ: ( وآان قد استصرخهم المياح مرة وهّوسوا قائلين.. بفرقة الرؤساء
وهذا اليوم آذاك وطلبوا أن . ويراد بهذه الهوسة ان جدك االول قد نكل بعبادة. سنة) الهدنة(فى الصلح وجعلوا العلك 

 .يكون النصر على يدهم فى هذه آاالنتصار فى تلك
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 :وفروعهم. ون العبيد عضو مجلس االعيانويسكنون الحلوي والصديفة وام التمن رئيسهم العام الشيخ خي

 .رئيسهم الشيخ خيون العبيد: الملحان) 1(

 .توفي وخلفه ابنه عبدالحسن من السناجر. رئيسهم دنيف آل عوفي: آل منجل) 2(

) 3( .وهو فرع الرؤساء. نسبة الى الشيخ حسن السنجري: بيت الشيخ

ومنهم فى لواء الديوانية رئيسهم . ة ومنهم فى أنحاء العمارةويسكنون الصديف. رئيسهم فيصل بن عناد: آل ازابج) 4(
 .الحاج حسن آل زغيرون ومنهم البو صالح، وآل شمال

 :ويتبع السناجر

 .ومنهم من يعدهم من عبادة. ويرأسهم نزال آل صليبي وعجيل آل جبر. وهم من ربيعة.  الهاللية-1

 ).آل زيادة(ويقال لهم .  آل حسين-2

 .ويسكنون الشطرة. لهم صابئة فاسلمواأص.  المساليم-3

 .رئيسهم زبيل آل دافر وتوفي. أصلهم من ربيعة من بطون اخرى. وهم غير الفخذ من البو سعد.  العميرات-4

 :وفروعهم. وهم من السناجر اال انهم صاروا فرعا مستقال. يسكنون مقاطعة الشطرة:  البو شمخي-2

 .ومنهم فى لواء الديوانية. يررئيسهم حسين آل علي آل مط. الصراخب) 1(

 :ومنهم. البو شمخي) 2(

 . الرهلية-1

 . توفي وآان شجاعا ويرجعون الى الفتلة. رئيسهم نعيمة آل زوّير.  الفيادة-2

ومنهم عبدالهادي بن عطية ) آل راهي(ويرأس هذه الفروع . يرأسهم عليوي آل حسن، وسعود آل سلمان.  آل جاسم-3
 .آل راهي

 :رئيسهم مهدى السويلم الهواش). تل آرحة(سكنون فى ي:  آل جهل-3

 .البو خليف) 1(

) 2( .بيت محمود

 .بيت عيسى) 3(

 .الجراونة) 4(

 .ومنهم فى لواء الديوانية رئيسهم آاظم آل حمود وفروعهم البو بديوي، والبو الحاج محمد، والبو صويح
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 :وهم. الى السيد عبدالمهدى وام التمنرئيسهم حسن الشمخي فى مقاطعة الخروفية لمع:  عبودة العرب-4

. رئيسهم خلف بن جبر الخليف آل بطوش فى ناحية السديناوية ومنهم آل بارز وآل خلف وآل بطوش. آل بطوش) 1(
 .ومنهم فى قضاء الشطرة

رؤساؤهم عبدالحسن الدوخي ومراد بن مشخول وعبداهللا بن عبس منهم آل موسى، والبو عياش، . البو عليان) 2(
 .ت فياض، وبيت غانم، والمسيليلوبي

 .رئيسهم جايد. البو المي) 3(

 .رئيسهم آوتي الناصر. يسكنون أم التمن والصديفة:  آل حسن-5

 .رئيسهم بندر آل شوحي وتوفي فخلفه ابنه:  البو شوحي-6

 .رئيسهم جابر:  آل عمر-7

 :وفروعهم. جعون الى شمريسكنون مقاطعة الكصة وير. رئيسهم مهنا آل برغش آل مري:  البو نجيم-8

 .الرؤساء. آل مغامس) 1(

) 2( .توفي فخلفه أوالده. رئيسهم عريبى آل وانس. الجَرابة

 :ومن فروعهم. يسكنون فى مقاطعة الحوسة:  آل عمار-9

 .رئيسهم معارج آل مرار العويد. آل مرار) 1(

 .رئيسهم عجيل البو شويطة وتوفي فخلفه أخوه محمد. البو شويطة) 2(

 .آل حاجي) 3(

منهم آل عليوي، وأل . ويقال انهم عزة. يسكنون فى البدعة وأم التمن. رئيسهم الحاج عزيز آل عليوي:  آل عواد-10
 .خافور، وأل دخيل، وأل محيسن، وأل جار اهللا

ومنهم فى سوق . رؤساؤهم شخص آل غافل وفارس آل علك وعلي التعيبان ويسكنون مقاطعة السيدية:  الدبات-11
 .ومنهم مع مياح. يدعون أنهم من طيء من سنبس. يوخ مع آل حسنالش

 .وهم خلف المجتهد الشهير السيد احمد هاللة. رئيسهم السيد عبد الواحد السيد عبد الحسن السيد راضي:  السادة-12
 .ومنهم بيت جعفر، وبيت ثويني. رئيسهم حميد الجعفر:  آل علي-13

ومنهم الدورك وبيت باز، وآل مطلك ومن عبودة قسم آبير فى لواء . رئيسهم مرجان الروضان:  آل رمضان-14
 .الديوانية، ومنهم فى لواء آربالء وفى قضاء الناصرية

 :ويساآن عبودة

 .وهم فى قلة.  عبادة-1
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ورئيسهم السيد هليل ابن السيد جعفر . خفاجة، وبنو زيد، وآل حاتم، والقراغول، وبنو سعيد، والبو هاللة: ويجاورهم
 .وهم سادة.  السيدية والحجية وهم سادة، وآل مسافر ورئيسهم السيد محمد آل السيد حسين فى أراضى أبي العجولفى

ومن مراجعة هذه العشائر وتداخلها نعلم درجة االختالط وتجمع هؤالء ال سبب له اال الحروب المتوالية واالراضي 
ومن ثم وَلد ذلك الفة بحيث ال يفرق .  استخدامهم فى غيرهاوقيامهم بها أو. وتناوب الفالحين عليها. التى يزرعونها

ولما آانت رابطة النسب . ومن ثم وَلد ذلك الفة بحيث ال يفرق بين فخذ وآخر. وقيامهم بها أو استخدامهم فى غيرها
صاف وهذه االو. أقوى الروابط حافظ على فخذه آل بمن ينتمي اليه وهذا سهل ان يراعى فى آل فرع وما اشتق منه

أو الحاالت عامة فى آثير من العشائر ومشهودة فيها هذه االوضاع مما دعا ان نشاهد االختالط فى االراضى الكثيرة 
 ).والمورد العذب آثير الزحام(

حينما جاء الى المجرية فى ) مريت انظر دار جدودي: (ومما يؤيد أنهم آانوا فى أنحاء الحلة هَوس بعضهم بقوله
 .الحلة

وهؤالء . وتوفي وعادت الرئاسة ال تعرف الوالده. صار رئيس بلدية الناصرية. رئيسهم طه آل محروت العصوم -8
 ).عصوم(يسكنون فى انحاء الناصرية، غنامة متجولون ونخوتهم 

، رحَل، وبينهم زراع، واالآثر أهل بداوة، وهم بين سوق الشيوخ )أوالد حمد( المارد من قبائل االجود، ونخوتهم -9
 ).سياحتنامهء حدود(وورد ذآرهم فى . رية، ورئيسهم مصيخ الغانموالناص

، وآل ازيرج، وآل حميد )بنو رآاب(آل غزي، والجوارين، وبنو زيد، والجشعم، وبنو رجاب  : ومن عشائر االجود
والمعروف ) عقيل(، وآل عكيل )ومنهم من يقول أصلهم ربيعة(ومنهم الشويالت والطوآية، والصريفيون والعتاب 
وآل مشلب، والخويلد، والقراغول منهم الروضان وهم الجنعان، . أنهم من أصل االجود منهم البو عمار والبو شهيب

ذآروا فى . ورئيسهم الحاج فشاخ الشبكان. ومنهم الخالوى وهم البو خلف والبو عويد. والثالثة، والسهيل، والكاظم
آل هؤالء يعتبرون فى ... ميم وجنانة سنذآرهما، وحجام مرواوبنو ت. المجلد الثالث، وآذا الضفير فى المجلد االول

 .عداد االجود

 الخالصة

وانما نرى بينها العدنانية والقحطانية . ولم تكن جميعها متألفة من بني المنتفق. ان عشائر المنتفق مجموعات آبيرة
اليام صارت آل عشيرة تتولى أمرها وفى هذه ا. جمعتها الحروب المتوالية والمنافع المشترآة وأثالث امارة السعدون

 .بنفسها دون ارتباط اال فى أمور محدودة فال تعرف لها سلطة عامة سوى الحكومة وسوى االلفة بين المجاورين

وفى سنة . وفى هذه الحالة نرى االتصال بالحكومة وادارتها المحلية فى حل النزاع للشؤون االجتماعية أو الجوارية
واذا آان لم يلتفت الى الروابط . لكل وحدة ادارية ببيان عشائرها ومواطنها) فوساحصاء الن(م سجل 1947

فانصرف التوجيه الى هذه الناحية فى . االجتماعية والعالقات القومية، فقد توسعنا فى ذلك توآيدا للصلة والتعاون
 .المجموعات العشائرية ليتم المراد

 

 وقائع المنتفق

وان انحالل هذه الوحدة أدى الى انقراض االمارة . ال العشائر عنها فالوحدة آاملةالتنفك االمارة عن العشائر، و
آنا نفكر فى ذآر الحوادث بتوال، أو . والوقائع التاريخية متصلة باالمارة والعشائر معا. والرئاسة العامة للعشائر

 .والموضوع واحد، ال يختلف فى ماهيته. بالنظر للرؤساء وما جرى فى أيامهم
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وبهذا نعلم تسلسل هؤالء وعالقتهم بعمود نسبهم، وتوالي .  التلّوم رَجحنا أن نذآر الوقائع مقرونة بأيام الرؤساءوبعد
ولما آانت الوقائع مدونة فى . ظهورهم، وبيان حوادث أيامهم، واعتقد ان ذلك أقرب للتفهم، وأآثر اتصاال بالعشائر

 . بلمحة سريعةرجحنا أن نبين ذلك) تاريخ العراق بين احتاللين(

وعّينا تاريخ ورود االمراء بوجه التقريب مما اعتقدنا أنه الجدير باالخذ، . أشرنا اليها فيما سبق:  الحوادث االولى-1
 .أوردنا النصوص بأن هؤالء من الشريف أحمد وأوالده أو أوالد عمه

انتزعت الدولة . ائهم وأجدادهمرجحنا أن يكون مانع وابنه راشد وآباؤهما وأجدادهما متحدرين ممن سلف من آب
 .دام الجدال أمدا طويال. العثمانية البصرة منهم، فكانت تحارب المنتفق فتنتصر مرة، وتخذل أخرى

م فأبدى 1531- ه941أول وقائعه تبدأ من تاريخ االستيالء على بغداد من العثمانيين سنة :  الشيخ راشد بن مغامس-2
م قدم الطاعة واالذعان وأظهر االنقياد، فأرسل ابنه مانعا يصحبه 1538-ه945وفى سنة . راشد الطاعة للعثمانيين

 .وزيره المسمى محمدا لتقديم فروض الطاعة للدولة

وجدوا هؤالء حجر عثرة فى طريق آمالهم نحو الهند، . م استولى العثمانيون على البصرة1546-ه953وفى سنة 
مسموع ان هؤالء من الراشد من شمر اخوان الرشيد امراء حائل وال. ونحو االتصال بمصر فقضوا على هذه االمارة

وان . وليس لدينا ما يؤيد ذلك بل قامت االدلة على بطالن هذا الرأي واستبعاده للشقة الفاصلة، وتفاوت الزمن. فى نجد
 .وجود عشيرة ضياغم فى التاريخ ال يعين ان هؤالء منهم

م فى حالة حرب وقعت بينه 1669-ه1080رئيس آل شبيب آان سنة رأينا فى حوادث االحساء ان راشد بن مغامس 
ومن هذا علمنا انهم شبيبيون ولم يكونوا ضياغم وقتل راشد فى أنحاء . وبين بني خالد الذين استولوا على االحساء

انها واعتقد . ونرى قبل هذا التاريخ حروب الجاليرية واستيالءهم على البصرة. ومنه تكون فخذ الراشد. االحساء
انتزعت منهم، فلم تنفك الحروب، وال انتهى النزاع على البصرة وهكذا استمروا حين رأوا ضعف هذه االمارة 

ه آان آلل شبيب 1078وفى حوادث سنة . وانقراضها فعادوا الى البصرة حتى انتزعها العثمانيون منهم) الجاليرية(
جاء عثمان لمناصرة . مذآور وعرف بعمه اآلنف الذآررئيس آخر اسمه عثمان ابن اخي محمد بن راشد بن مغامس ال

صريعا، ) عبيد(مزاحما له فى الرئاسة، فتقاتلوا ببغداد، فخر ) عبيد(وآذا ورد ابن عمه . الدولة العثمانية طالبا االمان
 ).العثمان(ومن عثمان تكّون فخذ . وهرب أعوانه الذين جاؤا معه

ومن ثم وافى اليه شيخ المنتفق عثمان ). العرجة( فوصل الى العرجاء ان الجيش سار من بغداد،) آلشن خلفا(وفى 
 .ذلك ما دعا ان يلطفه الوزير وينعم عليه، ويكبر ما قام به. ومعه نحو ألف من الفرسان والمشاة لمساعدة الوالي

 
. بن مغامسوان عم عثمان هو محمد بن راشد بن مغامس ين مانع ين راشد . والشيخ عثمان ورد فى عمود آل شبيب

وقولهم ان شبيب يراد به النسبة االصلية . ومن ثم نعلم تكّون فخذ الراشد وفخذ العثمان والمحفوظ ان عثمان بن شبيب
ومثله ابن . ومن هنا نشاهد الغلط فى المحفوظ آما نقول ابن سعود فال يراد به األب المباشر بل جد أعلى. الى جد أعلى

 .لشجاعته) أبي صرعة( مغامس بن راشد بن بدر المعروف ب والمسموع ان راشدا هو ابن. حسان
 

والملحوظ اننا نعلم يقينا أن الشرفاء آانوا حاولوا اخضاع نجد لجهتهم، فال عالقة لهؤالء بأمراء المدينة، وان الشريف 
اء العراق؟ وهل هؤالء من ذريته وانهم ممن ج). عنوان المجد(حسن بن نمي الذى ينتسبون اليه جاء اسمه فى تاريخ 

 ).الصقر(ومن هذا علمنا تكون بعض االفخاذ من الشبيبيين من العثمان، والراشد، والعلي، والنجرس، والصكر 
 
والقصة . وفى أيامه نال المنتفق قدرة وعظمة. وتفرعت منه فروع آثيرة. وهذا أخو عثمان:  الشيخ مانع بن راشد -3

ومنهم من ينسبها الى شبيب . الحويزة ما عنده من مال، وابداء هذا رجالهمع الموالي تعزى اليه فى ابداء المولى أمير 
 .مع أمير الحويزة
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ومن ثم ) السعدون(و ). الروضان(ومن فروعه . وأعقب مانع محمدا ومنه تكونت فروع عديدة توالت فى الرئاسة
عرفوا مدة ) آل محمد(و . زالونواستمروا فى الرئاسة الى آخر أيامهم وال ي). السعدون(صار يعرف أمراء المنتفق ب

 .بهذا الفخذ

ثم ان . وممن ساعده فى الفتح أمير الحويزة المشعشع. استفاد من خلل االدارة. ه1106ومانع استولى على البصرة سنة 
فوافق اال أن الشاه لم يرض بفعلة . أمير الحويزة حسن له أن يقوم هو بامارة البصرة على ان يعطيه نصف خراجها

 .ه1112وبعد مخابرات اضطر الى تسليمها الى العثمانيين سنة . حويزةأمير ال

 .ه1115وتوفي الشيخ مانع سنة 

بأنه آان مثل أبيه فى ) قويم الفرج بعد الشدة(ونعته صاحب . ثم ولي امارة المنتفق:  الشيخ مغامس بن مانع -4
وآان والي البصرة . س السماء الى االرضيكاد بسحره ينزل قو. شجاعته واقدامه، ولكنه زاد عليه بخدعته ومكره

 .ه1120ه ضبط البصرة، وبقيت بيده الى سنة 1115نصبه شيخا مكان والده وألبسه الخلعة، ففى سنة 

آانت سفن هوالندة راسية فى شط العرب، ) ه1117(م 1705 تشرين الثاني سنة 7وفى خالل حكمه البصرة فى 
ب يوحنا فالتمس الربان منه عقد اتفاق بينهم وبين العرب، فانعم عليه بما مع اال) بتر(فحضر اليه ربانها وهو بطرس 

واغتنم األب الفرصة فالتمس أن يصدر له االمر بحماية الكنيسة وداره التي . أراد مما يتعلق بشؤون الشرآة التجارية
د الى قاضيه الشيخ سلمان  منه قدم هؤالء مذآرتيهما بواسطة عبد اللطيف الى االمير مغامس، فعه9وفى . يقيم فيها

 . منه أرسل بالبراءتين اليهما12وفى . بتصديقهما تصديقا شرعيا

وبين العشائر التى انتصرت للشيخ مغامس . وفى أيام الوزير حسن باشا جرت حروب طاحنة توالت فيها النجدات
وفى أثناء . ه1120نة  شهر رمضان س19دامت الحرب الى ... السراج، وزبيد، ومّياح، وبنوخالد، وغزية وشمر

ألن الشيخ . ذلك مما أدى الى انسحابه. فتأثر عليه. شيخ االجود وآان عضد الشيخ مغامس) ترآي(المعرآة قتل الشيخ 
 .وفخذ المغامس يتصل به. ترآيا آان شوآتهم، وبموته انكسروا

ن السعدون ومن ابنه اآلخر وهذا أعقب ابنه سعدونا فتكو.  الشيخ سعدون آان أعقب مانع ولدا آخر اسمه محمد-5
تولى االمارة . من روضان بن عبد المنعم) الروضان(، ومن ابنه الثالث عبد المنعم تولد )آل محمد(تكّون ) عبد اهللا(

أنه قتل سنة : وجاء فى حديقة الزوراء فى أخبار الوزراء). آل محمد(بعد مغامس الشيخ سعدون وأوالده، وبعض 
فكانوا الى أيام المماليك بين قوة فائقة وضعف بل لم تتمكن الدولة منهم اال ). 2! غير ذلكه وقيل فى تاريخ وفاته1151

 .أيام الوزير حسن باشا

، ودامت امارته على المنتفق الى سنة )العزيز(وهذا من فرقة . ولي مشيخة المنتفق الشيخ بندر:  الشيخ بندر-6
 .ه1164

 
 ه آان لشيخ المنتفق واقعة ذآرت فى تاريخ العراق بين 1182 وفى سنة .هو ابن محمد بن مانع:  الشيخ عبد اهللا -7

 .وبسببها قتل عبد اهللا بك الشاوي. احتاللين أيام عمر باشا

 .وهو ابن الشيخ سعدون.  ه1193 ه، وقتل فى واقعة الخزاعل سنة 1188جرت له حوادث سنة :  الشيخ ثامر -8

 سليمان بك الشاوي لعقد اتفاق مع الشيخ ثويني ابن عبد اهللا، وحمد  ه ذهب1201فى سنة :  ثويني شيخ المنتفق -9
سنة (م 1787ان ثويني استولى على البصرة فى أيار سنة ) لغة العرب(وفى . الحمود شيخ الخزاعل، فضبطوا البصرة

ى مال أحد البريطاني ان الشيخ ثويني احتل البصرة بدون مقاومة ولم يتجاوز عل) توماس هويل(وفى رحلة ). ه1202
فبعد ان احتلها بنحو نصف ساعة عادت االمور الى مجراها . وال أخذ منهم غرامة حربية. وال أضر بأحد من االهلين

 .الطبيعي
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مال الى الوزير سليمان باشا، فذهب الوزير بنفسه وحارب الشيخ ثويني العبداهللا :  الشيخ حمود بن ثامر السعدون -10
اتخذ الخالف فرصة، فربح المعرآة ومنح الوزير . م1787الي البصرة فى آب سنة ومن معه، فانتصر واستعاد الو

ثم اضطرت الدولة الى اعادة ثويني . فتم له االمر. الشيخ حمودا امارة المنتفق، وأبدل شيخ الخزاعل بمحسن الحمد
 .أعيد ثوينيه بأمل حرب ابن سعود عزل حمود أيضا و1211وفى سنة . وهكذا تناوبوا الرئاسة. ه1205سنة 

ه توفي قتيال فى حربه 1212وفى سنة . ه1211عادت المشيخة اليه بسبب حوادث ابن سعود سنة :  الشيخ ثويني -11
 .البن سعود

ه عزل الشيخ 1242وفى سنة . عاد للمشيخة بعد وفاة ثويني وهو حمود بن ثامر السعدون:  الشيخ حمود الثامر-12
 . بن محمد ابن ثامر)عقيل(حمود ونصب مكانه الشيخ عجيل 

وبعد خمس . ه وبعد معرآة القي القبض على حمود الثامر1242ولي االمارة سنة . وهو اخو سعدة:  الشيخ عجيل-13
وتبدلت أحوال بغداد، فانقرضت ادارة . وعجيل هذا ابن اخي الشيخ حمود. ه توفي فى بغداد1247سنوات أي سنة 

 .المماليك

وان أمراءهم لم يذعنوا للسلطة . آانت فى االغلب الرئاسة على المنتفق فى السعدونوالملحوظ انه فى عهد المماليك 
وفى . وانما آانوا يغتنمون الفرص للقيام بين حين وآخر اال انه لم يتم لهم االستيالء على البصرة طويال. من آل وجه

الستاذ سليمان فائق انهم لم يذعنوا لدولة وعلى ما بينه ا. أيام صادق خان الزند أبلوا البالء الحسن، ودمروا جيش الخان
ولعل شواغل الحكومة، أو ارتباك أمرها مما دعا أن يتحاشوا عن مقارعة . المماليك اال أيام سليمان باشا الكبير

 .وربما مالوا اليهم ميلة عظيمة فى حرب ابن سعود وفى غيرها. المنتفق

سعت سلطة المنتفق آثيرا اال ان داود باشا تمكن أن يجلب وفى أيامه تو). سلطان البر(وآان الشيخ حمود يلقب ب
 .لجهته الشيخ عجيال فقضى على امارة الشيخ حمود، ولكن حدثت غوائل أخرى صدته من التدخل أآثر

وآذا أيام علي . م انقرضت حكومة المماليك فتنفس أمراء المنتفق الصعداء1831-ه1247 ربيع اآلخر سنة 8وفى 
 .رضا باشا الالز

). عبدي باشا(م آخر أيام الوزير محمد نجيب باشا بل الى أيام 1849-ه1265مارة المنتفق دامت فى هدوء الى سنة وا
وفى خالل هذه المدة قضى الوزراء على بعض االمارات مثل العمادية وامارة رواندز وبابان . راعوا سياسة الهدوء

 .والجليليين

 أمراء المنتفق اآلخرون

-ه1269سنة ) قلعة صالح(جيل السعدون، فخلفه صالح العيسى من السعدون أيضا وآان باني آان أمير المنتفق ع
م 1843-ه1259وعيسى هذا توفي حرقا سنة . وهو ابن عيسى الحريق. م وآان أمير المنتفق أيام نامق باشا1852

 الدولة أرادت القاء بذور ثم ان. وهو ابن محمد بن ثامر السعدون وبعده ولي ناصر باشا ابن راشد بن ثامر السعدون
وراعت فى الضرائب طريق . الفتن، وتشويش الحالة للتدخل، فصارت تتساهل مع بعضهم مرة، وتلتزم الشدة أخرى

وهكذا أخرجت من نطاقها قطعات . وفى آل مرة تنزع قسما من المنتفق، وتوسعه أخرى. االلتزام واتخذته وسيلة
 .نتزعت منها عشائر آثيرةعديدة بأمل أن تقلل النفوذ والسلطة فا

وفى آل هذه عزمت الدولة على القضاء على هذه االمارة مهما آلفها االمر اال انها متى شعرت بالخطر بدلت الوزير 
وذلك خشية الغائلة أو . أو رآنت الى سياسة أخرى ونسبت الحادث الى خرق الوالي الذى لم يتحرك من تلقاء نفسه

وآاد ينجح الوالي رشيد باشا الكوزلكلي فى .  الدولة أن تكون ديارهم خالصة لهاأرادت. توقع نتائج غير مرضية
 .مهمته التى أشبعها درسا لوال انه عاجلته المنية وحالت دون تحقق آماله

 499



وانما . آما انه لم يفاجىء فى تغيير الوضع. آان قرب المعارضين، واستغل المناوئين، وتعرف للحالة منهم، وسلطهم
ولم . لسماوة وتوابعه بعشائره، عن سلطة المنتفق، والحقة بالحلة فى االلتزام الذى أجراه بأمل فل القوةفصل قضاء ا

فاتفق الشيخ ناصر مع الرؤساء اآلخرين فحارب مرات عديدة، وانتصر انتصارا باهرا، فكاد . يخف هذا على أحد
 .يتغلب

ورفع ما آان يستوفيه أمراء المنتفق باسم . وفى الحرب االخرى انتصر الجيش وبقي مرابطا فى سوق الشيوخ
ولم تتحقق آماله، فعالجته المنية، . وهى أشبه برسوم الكمرك اال أنها ليست لها حدود معينة أو مقاييس ثابتة). جيوشية(

ومن حين استولى على سوق الشيوخ . ولم تعرف نواياه اال ان الغرض القضاء على السلطة العشائرية فحبطت مساعيه
حسين باشا من أمراء الجيش، ومدرسا ومفتيا ) متصرفا(م عينت الحكومة قائممقاما 1856-ه1272 شعبان سنة 14فى 

 .السيد داود السعدي وآان عزمها أن تجعل تشكيالته تشكيالت لواء

 وانما تعمل بما يوحي. وبعد وفاته آانت الدولة فى اضطراب داخال وخارجا، فلم تستطع أن تمضي على خطة ثابتة
فلم تظهر االوضاع اال متخالفة فى . الآمال ما قام به سابقه من أعمال. فجاء السردار االآرم عمر باشا. اليها وضعها

 .فلم يستطع أن يحصل على ما أراد لضيق فى ماليته، أو انشغال بال دولته بأمور أهم. طريق السياسة

ومن حين وروده نقض ما ابرمه سابقه لتبدل . م1857-ه1274 رجب سنة 5جاء الوالي السردار االآرم عمر باشا فى 
رأي الدولة فعّول على شجاعته، وقوة سالح دولته، فاستهان بالمنتفق، وعد نفسه قادرا على اخضاعها متى شاء، 

وال شك ان السياسة المكتومة لم تظهر لرجال الدولة فى بغداد ما عدا . فالغى سوق الشيوخ، فلم يتخذه مقرا للجيوش
وال ريب ان لضعف الدولة دخال فال تريد أن تعرض نفسها الى .  فأعاد لشيوخ المنتفق سلطتهم وسحب جيشه.الوزير

م بطريق االلتزام من جراء انها آانت 1859-ه1276الخطر، عهد بقائممقامية اللواء الى الشيخ منصور السعدون سنة 
 .تستفيد من االلتزام أآثر مما لو آانت تدير رأسا هذه المواطن

فجرت فى أيامه المزايدة بين الراغبين فى المشيخة وهم الشيخ . م ولي توفيق باشا بغداد1860-ه1277وفى سنة 
م ببدل سنوي قدره 1861-ه1277 شوال سنة 20منصور، والشيخ بندر الناصر الثامر، فأسندت الى االخير منهما فى 

 . قرش500والكيس . آيس) 4900(

انية آان يظن أن قد حان الوقت اللغاء المشيخة، فأراد أن يقتطع أوال بعض االماآن وفى وزارة نامق باشا للمرة الث
جاراه الشيخ منصور بك بل حَسن له أن يلغي المشيخة رأسا . ليقلل السلطة، ويحصر دائرة النفوذ فى نطاق محدود

لى اقتطاع بعض المواطن، فأبدى أن ال حاجة ا. وآان الشيخ منصور من أعضاء المجلس الكبير ببغداد. وبال تمهيد
 .جعل المنتفق آلها تابعة للدولة) متصرفا(وأوضح أنه اذا نصبته الدولة قائممقاما 

ولما آان . م1863-ه1280قبل الوالي هذا الرأي، والغى المشيخة فأسند اليه القائممقامية فى سلخ جمادى االولى سنة 
ارة جعلت الدولة بصحبته االستاذ سليمان فائق وآان من الكتاب ال يعرف اللغة الترآية جيدا، وليست له دربة على االد

وآان فى ذلك . ليطلع حكومته على ما يجري) محاسب اللواء(وأودعت اليه مهمة . وآان قائممقام خانقين. المجيدين
ور، أما الشيخ اال ان هذا االخير توفي فى اليوم التالي من تعيين الشيخ منص. الوقت الشيخ ناصر والشيخ بندر فى بغداد

فعارض . ناصر فانه ثار فى وجه أخيه وأشاع اشاعات من شأنها أن تثير االهلين، وتحرضهم على القيام على الدولة
وآان قطع بأن هذه الفتن آلها جرت فى الخفاء على يد االستاذ سليمان فائق، وعده أصل القالقل فى . أمر القائممقامية

 .ما جاء تفصيل ذلك فى تاريخ العراقالمنتفق، والتزم قتله، فلم يوفق ل

وعلى آل عارضوا بتحول المشيخة الى قائممقامية واعلنوا العصيان ونهبوا المؤن المرسلة من لواء الحلة الى البصرة 
ولم يكتفوا بهذا وانما قطعوا الخطوط البرقية بين بغداد والحلة وآان تمديدها من زمن . وهي المرتبات الحجازية. نهرا

بقي المحاسب ثالثة أشهر غير مسموح له بالخروج وان آان معززا فى . صد أن يعظموا االمر فى عين الدولةقريب بق
 .ثم أذنوا له بالعودة وان ادارة القائممقامية لم تطل أآثر من شهرين فثارت الزعازع. الظاهر

 
مجلس المنعقد من الملكيين والعسكريين وأثناء مداولة ال. أما نامق باشا فانه بعد المشاورة قرر لزوم اصالحهم بالقوة

 .توصي بالتأهب واستكمال العدة قبل االقدام على الحرب، وان ينتظر اشعار آخر) القيادة العامة(وردت برقية من 
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وآان قد ) محمد أمين اقندي آاتب العربية(نقل ذلك االستاذ سليمان فائق عن . ذلك ما دعا الوالي ان يعيد المشيخة
م بموجب 1863-ه1280فاسندت المشيخة الى الشيخ فهد العلي الثامر سنة ). باب المشايخ(مة عهدت اليه مه

 .شرطنامهء آتبت باللغة العربية

وبين أن اعادة المشيخة على حالها ال يأتلف وسلطة الدولة، وأظهر . وفى أيام تقي الدين باشا ندد االستاذ ببقاء الحالة
فمأل الجرائد والصحف باستنبول من التنديد بأمور المنتفق، ودعا الى لزوم القضاء لزوم توسيع سلطة الدولة وتقويتها، 

 .ولكن هذا الوزير ابقى المشيخة آما آانت، وأقرها على حالها. على امارتهم، وذآر قسوتهم وظلمهم الى آخر ما قال

 اضطراب وتجربة

شغل الدولة الشاغل، وهذا الوالي علم أن وآانت امارة المنتفق . م1864-ه1286ثم ولي بغداد مدحت باشا، سنة 
 .االستاذ سليمان فائق من العارفين بأمور المنتفق، فطلبه ببرقية من البصرة، الستطالع الحالة، فجاء مسرعا

وفى هذه االيام اوشكت مدة االلتزام أن تنتهي، فدعا الوالي ناصر باشا الى . فأجابه عن آل ما سأل. بسط الحالة للوالي
فانقضت مدة االلتزام، واجريت . فعاد االستاذ الى البصرة. مزايدة فاعتذر وطلب االمهال الى أن تنتهي المدةبغداد لل

التشكيالت الجديدة فى البصرة، ثم دعي االستاذ سليمان فائق الى بغداد، وفى خالل تأخر ناصر باشا تمكن االستاذ من 
 ...طن وتعطى المنتفق ببدالتها السابقة ال أآثراالتصال بفهد بك والزمه، وأقنعه بأن تترك بعض الموا

 
 ...هذه نوايا الحكومة، وآمالها ظهرت على لسان متصرفها

م، وواجه مدحت باشا فقال له هل ترغب فى 1861-ه1286 ربيع االول سنة 21جاء ناصر باشا الى بغداد فى 
 :وهى. التزامها بالبدل السابق بعد أن تترك بعض المواقع

 .ناحية من نواحي القرنة.  المدينة-1

 . جزائر البصرة-2

 .فاستمهل لالجابة

وآان وضعه حرجا، ال سيما وان فهد بك بالمرصاد ويخشى منه ... فاضطربت افكاره، وصار يضرب أخماسا السداد
 .ان يقبل بالشروط أو بما يوافق أآثر

ومة ومرادها، ولم يعتمد على االستاذ سليمان أما الوالي فقد آانت مقدرته عظيمة، آان يأخذ الفكرة، ولم يبد خطة الحك
وآانت نتائج المفاوضة أن تمكن .. !! فائق وال على غيره ال انه آان يراجع ما يورد من اآلراء، وهو سائر على خطة

... وان يكون متصرفه ويقوم بما يطلب منه) لواء(ناصر باشا من اقناع الوالي تأييدا لرغبته فى أن يجعل المنتفق 
وآان االستاذ سليمان فائق يريد أن تكون . وذهبت المساعي االخرى هباء.  وافق الوالي وأعلن رغبة الدولةوبذلك

ولكن الوالي أراد ارضاء ناصر باشا وان يجعله طوع . خالصة للدولة رأسا فلم يوافقه هذا الحل وعد التدبير قد فشل
 .بق أو عينه ليكون فاشالولم يكن هذا من نوع التدبير السا...!ارادته منفذا آلماله

ذهبت المذاآرات بيني وبين الوالي سدى بهمة من رائف معاون . وقال االستاذ سليمان فائق. أعلن ذلك معاون الوالي
الوالي، ووساطة من اليهودى عزرة الصراف الذى ندد بهما االستاذ آثيرا، فأحيلت متصرفية المنتفق، لعهدة ناصر 

وفى هذه التجربة لم ير بدا من االذعان، ووافق على بناء حاضرة اللواء فى تلك االنحاء، ...!! باشا لصداقته واخالصه
... فاذا قبل غيره خسر الصفقة... ورأى أن الطائل وراء معاآسة الدولة، واالقارب فى تزاحم ونضال على الرئاسة

مقام الهندية معاونا له، وعبد ه سار الى المنتفق، وعين عبد الرحمن بك قائم1286 جمادى االولى من سنة 2وفى 
 ...الباقي األلوسي نائبا، والحاج سعيدا محاسبا وآان من موظفي محاسبة االلوية
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عاد ناصر باشا الى المنتفق الجراء التشكيالت، فوصل، وال يزال فى غبار سفره، وقبل أن يؤسس االدارة فيها اذ آلفه 
 ).حروب عفك والدغارة(الفتنة وآثرت فاشتعلت نيران ... الوزير ببعض االمور العشائرية

دعاه الوالي بنفسه فجاء بمقدار آبير من العشائر الخيالة، فكانوا فى صحبته فقام بالمهمة الى أن تمت الغائلة فشكر 
 .الوزير خدماته

غراض وآانت آمال الوزير استغالل مسالمة المنتفق لبناء الناصرية وال. أوضحنا ذلك فى تاريخ العراق بين احتاللين
فكانت أعمال .. ولعل لبناء الناصرية االثر الفعال للقضاء على امارة المنتفق. مهمة قام بها ومن أهمها حادث االحساء

ولكن سخط الدولة . قَرب ناصر باشا وارضاه واستغله الموره االخرى. الوزير موفقة وتستحق آل اآبار من دولته
 ..عليه دعا أن تفسر فى غير ما هو صالح لها

وبذلك ألغى . م1869-ه1286باسمه فى سنة ) الناصرية(وان ناصر باشا لم ير بدا من تنفيذ رغبات الوالي فبنى بلد 
 .فعال امارة المنتفق بتأسيس هذه المدينة فصارت مرآز اللواء، وآانت مقدمة االستبالء على هذه االمارة

 انقراض امارة المنتفق

لى االمارات داخل العراق لما ازعجتها بأوضاعها وبأمل أن تكون الدولة اتخذ العثمانيون تدابير جّمة للقضاء ع
 .واذا تم فى وقت عاد فى آخر. ولم يكن القضاء على امارة المنتفق باالمر السهل. صاحبة االمر

لتوالي الحروب، . ولعل أهم سبب ان هذه االمارة فقدت الوحدة، وان االذعان اختل ووسائل االحتفاظ بالوحدة زالت
وان رجال العشائر انهكتهم القسوة من الحكومة لما رأوا . ولطموح الرؤساء وتنازعهم الزعامة فتعددت الكفاءة فيهم

 .من التزام وارهاق فيه اضطر الكثير الى هجر أوطانهم والميل الى ايران أو الى االنحاء االخرى المجاورة

. م تسق لكانت النتيجة واحدة اال ان الجيش عجل بالمهمةولو ل. ساقت الدولة قوة على المنتفق للقضاء على االمارة
يضاف الى هذه . وآان رآون الدولة الى ذلك استعانة باالسلحة الجديدة التى ال تطيق العشائر صبرا على تحمل نيرانها

رضاء فالعشائر ال تطيق ا. النزاع على المشيخة والمزايدات فى االلتزام واختالل أمره حتى أدى الى سوء الحالة
وربما آانت السبب . االمارة، والتتمكن من سد نهم الحكومة، فتولدت المصيبة وتحملتها العشائر على مضض

 .الرئيسي في هذا االنقراض

فأرادت أن تقوي منزلتها من نفوس . وأول ما فعلته الحكومة أن جعلت آل عشيرة مسؤولة رأسا نحوها في حاصالتها
. اء الناصرية عامال مهما فى اتخاذ مرآز للدولة في وسط اللواء للتسلط على العشائروهكذا آان بن. االهلين، فتساهلت

 .والحالة تنطق بالوضع أآثر من مئات المؤلفات اال أن الحوادث تعين على الحل الصحيح

ود عديدة اتخذت جملة تدابير للقضاء عليها، فأدى االمر الى بذل جه. ويهمنا بيان ان انقراض االمارة مسبب من الدولة
لحد أن الدولة آادت تظهر العجز مع أنها استخدمت أآابر رجالها للمهمة فلم تكن مثل بابان، وال العمادية، . بال جدوى
 .والغيرهما

. وآانت تقدمت العشائر وجعلت أمامها نحو الفين أو ثالثة آالف من االبل.  م1880 - ه 1297حدثت الواقعة سنة 
 .وآان الموسم أواخر الصيف

وآانوا حملوا االبل رمال، وصاروا . صرت آذانها بالزفت ورآبها بعض الفدائية فساقوها على الجيش وهجموا عليهو
 .يذرونه ليشوشوا الهدف

وآان رئيس الفيلق السادس عزت باشا قد باشر القتال بنفسه وآان موقفه خطرا جدا وصار يحرض على القتال وأبدى 
 ...ية أصابت االهداف وتمكنت فأضرتالضباط بسالة فائقة ونيران المدفع
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. وآانت العشائر تعاهدت على الدوام على الحرب، فأزعجت البصرة ليال ونهارا تطلق البنادق وتشعل نيران الحروب
 .انتصر الجيش على العشائر بعد ان أبلى البالء المشهود

 الشيخ عبداهللا الياسين رئيس عشائر وهذه المقاطعة في تصرف. وجرت الواقعة في أنحاء الحي في مقاطعة أم الشعير
. وال مجال لتفصيل ما جرى. وآانت الدولة في ريب من أمرها. وآانت قوة العشائر تتجاوز العشرة آالف مقاتل. مياح

هو فالح باشا ( فالح يغرنوآك طاسه وخذوها اروام بيش أحلب النوآك ومعناها يا فالح : ومن االغاني الشائعة آنئذ
. أخذ االروام طاستي فبأي اناء أحلب ناقتي) ابا جميال وله رقبة طويلة آالطير المسمى بالغرنوق السعدون وآان ش

 ...تريد انهم صاروا فقراء

ومنهم سعدون باشا وفخامة السيد عبد المحسن السعدون والشيخ عبداهللا . وال تزال بقايا رجال االمارة لها المكانة. هذا
. روا بعد هذا الحادث وعرفوا بما لهم من مواهب حتى اليوم من رجال هذا البيتاشته. الفالح وعجمي باشا السعدون

 .وال يزال محتفظا بسمعته، والوقائع الجليلة عرفت مقرونة بأمرائهم

ومن حين انقراض االمارة بل قبل ذلك اقتطعت أماآن وانفصلت عشائر يصعب اليوم تعيينها آلها بالضبط، ولم يعد 
 .لها ذلك الذآر والصيت

 عشائر المنتفق

وقائع المنتفق آثيرة، والتدابير المتخذة للقضاء على االمارة ال تحصى، وهذه فّلت من حدة ) فى االلوية االخرى(
عشائر المنتفق، وأدت الى تبعثرها وال شك ان هذا االلحاح والتضييق ساق الى اقتطاع أقسام عديدة بعشائرها، والى 

ليكونوا بمأمن من عوائل الدولة .  والى االنحاء البعيدة مثل الحويزة وما واالهانزوح أخرى الى االلوية المجاورة،
 .وعواديها

مثل ) عشائر المدينة(فان .  في لواء البصرة من عشائر بني مالك من مال الى البصرة أو اقتطع لقضاء القرنة-1
من ) عشائر السويب(و ملحقة بهم، و الصيامر والعوابد وآل علي وآل بدران والحيادر وعشائر أخرى من بني مالك أ

وعشائر الهارثة من نواحي البصرة ومن الحالف . مالك والسعد والحالف وبني منصور وما واالها من نواحي القرنة
وهكذا مالت عشائر أخرى الى الغرس فتعهدت الفالحة والتعابة فصارت من أهل . وبدران وغيرها من عشائر المنتفق

 .وتكونت منهم أسرات معروفة. لى نفس البصرة فترآوا االريافومنها من مال ا. القرى

من بناء أحد شيوخهم آما ) قلعة صالح( في لواء العمارة آان القسم الكبير من هذا اللواء مقتطعا من المنتفق، وان -2
) السواعد(، و)جآل ازير(من بني سعيد، و ) آل مريان(، و )البزون(، و )العيسى(ان من عشائر المنتفق في هذا اللواء 

 .والحوادث التاريخية مشعرة بما يؤيد. وقسم آبير من البو محمد من بني مالك، وقد سبق بيانها... 
 
وعشائره امتدت الى أنحاء .  في لواء الديوانية في هذا اللواء عشائر عديدة من المنتفق، وان السماوة مقتطعة منه-3

 .وتكونت منهم عشائر آبيرة. لمنتفق ال تزال محفوظةوصلة هذه العشائر با. اللواء واختلطت بغيرها

انفصلت من أمد بعيد، وتفرعت آثيرا وتكونت منها مجموعات أو عشائر، منها بنو .  بنو حجيم من العشائر الكبيرة-1
ومنها ما هو منتشر باسماء جديدة، أو باسمها االصلى وال يزال آل ). 139 ص3عشائر العراق ج(حجيم تساآن البدير 

وينتسبون آما يقولون الى بني العباس، واآلن ضعفت هذه . حسن فى أنحاء الناصرية وآانوا رؤساء بني حجيمم
يسكنون فى الدخية والمكاد والدراجي التابعة لناحية البطحة ومنهم . الرئاسة وال تزال مكانتهم االجتماعية معروفة

 .نصيرالصبحة والمشاعلة والبو جاوّلي والمطر والبو شويل والبو 

ولم يعدوا فى . وان آانوا يعدون من المنتفق. ولعل العارفين يقدمون ما عندهم. ويصعب تعيين أصل بني حجيم
 ).بنو حكيم(وصحيح تلفظهم . والظاهر انهم اختلطوا بهم. والشائع انهم من عنزة. االثالث من مدة
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اوة وديرة المنتفق فرسانهم خمسمائة خيال والفا وهم ساآنون بين السم. المؤملون وال تأميل طالب الغيم: "قال البسام
 :اه ومن عشائرهم."سقماني

، وعلى شط الرميثة )الفرات(يسكنون الرميثة على شط ). جّماز(نخوتهم . من عشائر السماوة المعروفة:  االعاجيب-1
ا بين الخزاعل فالسدرة وهى سدرة االعاجيب حد م. فى أراضى دياحم، والبازول، والمنيثر، والسدرة والجمجة

وتدخل فيها أراضى بني حجيم ومن رؤسائهم أبو الجيج، وتسكن ) العوجة(والمنتفق، وهى ضمن االراضى المسماة ب
 .المملحة والجمجة، وهى عين ملح

 :وفرقهم

 .وموطنه سوجة. رئيسهم الحاج سهر الحسن:  البوعبيد-1
 .يسكنون آوفة وسدرة. رئيسهم علي الطشاش:  البو ناصر-2

 :وعهموفر
 .فرقة الرؤساء. البوناصر) 1(
 .رئيسهم حسين الصحو. العبد الواحد) 2(

) 3( . رئيسهم عليوي الموسى. الزهاد
 .رئيسهم عواد الماصخ. الخنفر) 4(
 .ويقيمون فى رجة الخزاعل. رئيسهم حسن الزغير:  البو موسى-3

 :وفروعهم
 .رئيسهم دحام الرمل. السكران) 1(
 .بود البليطرئيسهم ع. البالسم) 2(
 .رئيسهم عناد الهويني. الحرب) 3(

) 4( .رئيسهم لوآي الغنم. الدراوة
 :وفروعهم. يسكنون البازول. رئيسهم سلطان الولع:  الخميس-4
 .رئيسهم جبار العلي. البو ضبع) 1(
 .رئيسهم هوب آل محمد. العبد الواحد) 2(
 .رئيسهم رسن المقصور. السعداهللا) 3(
 .ومحلهم الولع. سهم نصور آل محمدرئي:  آل عبداهللا-5

:  سالجعة-6 .رئيسهم لطيف الولع وهم فى الولع
 .فى الرفوش. رئيسهم الحاج ابراهيم:  آل دبيس-7
 .رئيسهم حسن أغا فى الرفوش:  طواورة-8
 .فى سحار، وعطشان. يرأسهم عكل أبو جيج وسعدون:  البو درقى-9

 .ارفى سح. رئيسهم جاسم المحمد:  الدوتي جلة-10
 .اه ولم يزد على ذلك"االعاجيب قبيلة فى العراق من المعادن: "وقال القزويني:  الرواوشة-11
يسكنون فى العوجة ما بين االبّيض والسماوة ). باشة(ونخوتهم . رئيسهم الشيخ جياد بن شعالن ابو الجون:  الظوالم-2

 .نهم من قال أصلهم من شمرومنهم من يقول انهم حمدانيون وم. وهم من بني حجيم. فى الرميثة
وصار نائبا فى .  م وآان من رجال الثورة العراقية1930-1-29وتوفي . وآان رئيس الظوالم الشيخ شعالن أبو الجون

 :وفروعها. وعرفت هذه العشيرة بالبسالة والشجاعة. المجلس التأسيسي
 : البو حسين-1
ومنه أخذت المعلومات فى . ومحمود بن ساجت آل ثوينييرأسهم آامل بن غثيث الحرجان . الرؤساء. آل سلمان) 1(

 :وأفخاذهم.  م ومن غيره1939 آانون الثانى سنة 27
 .رئيسهم آامل آل غثيث. آل حاجم. 1
 .رئيسهم مطلك آل جياد. آل ضيدان. 2
 .رئيسهم محمود بن ساجت آل ثويني. آل وزّير. 3
 .رئيسهم سوادي العجل. البو حمد) 2(
 .فى أبي شريش. سهم سوادي السلمان وجبار الفضاضيرأ. آل عويف) 3(
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 .رئيسهم عواد الكريدي. البو ماجد) 4(
) 5( .رئيسهم مطلك الجياد. البو عواني
) 6( .رئيسهم آاظم الزغيري. الكديشات

وعلوان . يرأسهم نجم العبداهللا. البخاترة. 1: وافخاذهم. رئيسهم فرهود الحرجان فى أبي شريش. البو شريش) 7(
 .اسمالج
 .رؤساؤهم ندة الخشان وحسين الحاجم وعبدالنبي البرهان. آل حجيم. 2
 :وفروعهم. البو شويط) 8(

. 1 .رئيسهم مدلول العباوي. البو غزّيل
 .رئيسهم غاوي الحسين. البو عوفي. 2

. 3 .رئيسهم آاظم الفالح. البو هيجل
 .البو عبيد) 9(
 :ومنهم. الرؤساء. آل حمَيد) 1: (فروعهمو. رئيسهم جياد بن شعالن أبو الجون.  الجمعة-2
 .رئيسهم حنيويت آل عبد السادة. آل شَنابة. 1
 .الرؤساء. أبو الجون. 2
م وهو خال الشيخ جياد الشعالن وانفرد 1955-5-16يرأسهم علي المحداد وتوفي فى الرميثة فى . البو حويجمة) 2(

 .رئيسهم آاظم الحاج راضي. البو آريز. 1: ومنهم. يسكنون فى حجامة. بالرئاسة آاظم الحاج راضي
 .يسكنون فى حجامة. يرأسهم علي الجياد ومسير. البو جناني. 2

. 3 .يرأسهم راضي الرباط ومحسن. البو شورد
 .يرأسهم جالب الجاسم وشنان. البحر. 4
 .رئيسهم مطرود الجندي. البو جويعد. 1: ومنهم. يرأسهم عباس العود ومنشد الحمد. آل سمَيح) 3(
 .يقيمون فى أم آنكون وجويالنة. أو الحمامرة. الحمران. 2
 .رئيسهم بعيد الحربي. البو علي. 3
 .يسكنون فى حجامة. رئيسهم سولي الجبر. الحالحلة. 4
 .يسكنون فى حجامة. رئيسهم منشد الحمد. البو بحر. 5
يسكنون فى . رئيسهم راضي الطرار. البو هيجل. 1: وتوفي فخلفه ابنه. رئيسهم مجهول آل محمد. البو خضير) 4(

 .أبي عالوة
. 2 .الرؤساء. السبعة

 .آشيش الكوماني. البو مويش. 3
. 4 .رئيسهم عباس العبود. البو آرم

 .رئيسهم جهاد الحمادي. الملحان) 5(
 .ويجاورهم البو جَياش والزَياد

 ).عامان فى الفرات االوسط(أخذنا المعلومات عن نفس العشيرة وعن آتاب 
ومساآنهم تجاه ). عامر(ونخوتهم . يرأسهم عزارة المعجون، وآطاط الرداد. من عشائر بني حجيم: الصفران -3

 :وفرقهم. السماوة فى ناحية الخناق
 .ويسكنون دوب حمد. رئيسهم عزارة المعجون.  آل غانم-1
 .ويسكنون أم نعامة. رئيسهم فرهود الخبار.  آل عطاوة-2
 .يسكنون فى دوب حمد. بطي، وآطامةيرأسهم خلف ال.  المومنون-3
ويسكنون . رئيسهم رعد البرغش.  الفالحات-5. ويسكنون فى دوب حمد. رئيسهم موسى الجبر.  البو رويسة-4

 .أزرك
 .ويسكنون المحدد. يرأسهم شاهي ومحمد الحجاري.  الغنم-6
آل توبة : "قال القزويني. الرزقمن عشائر بني حجيم فى السماوة، ورؤساؤهم ديوان الحسين، وحسين :  آل توبة-4

، والمسموع أنهم من عبدة )حجيم(اه أي بنو حكيم "قبيلة فى العراق من أهل السماوة فى أذناب الفرات من بني حكماء
ويسكنون فى . وينتخون به وهم من الرولة من عنزة). أوالد مبارك(ويؤآد آثيرون انهم وآل زياد والجوابر . من شمر

 :عهموفرو. ناحية الخضر
 . غواصنة-1
 .فى الورآاء. رئيسهم حسان.  الفضل-2
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 .فى الورآاء. رئيسهم لطيف.  حمادنة-3
 .فى الورآاء. ويرأسهم آواك الحسين وحسين الرزق. الرؤساء.  عواجد-4
لم يتعرض لهم القزويني فى . وهؤالء من بني حجيم فى السماوة. يرأسهم شالل الدارم، وآاظم المونس:  االعبس-5
يرجعون الى عمار العبسي من القحطانيين ويسكنون فى أراضي خضر الدراجي ) عمور(ونخوتهم ). بائل العراقيةالق(

 .رئيسهم راضي الرميثان، ويقيمون فى جزيرة االعبس:  الفليح-1: وفرقهم. فى ناحية الخضر التابعة للسماوة
 .ويقيمون فى الكرحة. رئيسهم عبد المونس:  آل مونس-2
 .ويقيمون فى الكرحة. رئيسهم فطيسة الحسن: د البو ماج-3
 .فى خنينة. يرأسهم دنان المحمد وعباس المطعوج:  البو يونس-4
 .ومنهم المحمد والزعيريين رئيسهم مزيغيل:  النصير-5
 . البو حسين-6
 . الحفنان-7
 .مَروا.  المشاعلة-8
 . المومنون-9

 . آل عَزام-10
 .مَروا.  البو جاوَلي-11
ويسكنون فى . وهم من بني حجيم ايضا. رؤساؤهم خشان الخارع، وهالل الوصف، وجعاري المسير: ت البرآا-6

 :وفرقهم. ناحية الخناق من السماوة
 .وهم فى بطن وخنفية. فرقة الرؤساء:  المحيرجة-1
 .فى خنفية. رئيسهم راضي الغدار:  البو سيحة-2
 .فى خنفية. رئيسهم آاطع المياه:  الجزيرة-3
 .فى البو عرار. رئيسهم آردوش ومنصور: عكاب آل -4
 .فى خنفية. رئيسهم وسيج الشالل:  آل حمدي-5
 .فى فطورة. رئيسهم وّناس الطوفان:  الحشيش-6
 .فى أم عجينة. رئيسهم حريجة:  آل عطااهللا-7
 .فى زطي. رئيسهم طالس الشاهين:  المطول-8
ويسكنون ناحية الخضر فى مقاطعة البديري، والباب، . بحثهمومّر . هم االصل) آل جويبر(الظاهر ان :  الجوابر-7

ورؤساؤهم فهد الحاجم ورحيم الحاج صفر وعزاوي . والصبية، وأم الحنطة، والجزيرة، ومويلحة، والفارسية، ونشعة
 .آل الحاج محمد ومنشد آل وناس

والظاهر ان االتفاق . لك فى الزيادمن عنزة آما ذآرنا ذ) أوالد مبارك(والمشهور ان الجوابر والزياد والتوبة من 
والحروب المتوالية . جعلهم من بني حجيم باعتبار الموطن وقل أن نرى فى أنحاء الفرات عشيرة اال ومختلطة بغيرها

من العشائر الملحقة بالمنتفق ولم ينسبها الى ) سياحتنامهءحدود(وعدها صاحب . فى المنتفق أدت الى هذا االختالط
 .أصل معروف

 :هاوفرق
 .يسكنون فى مويحة. الرؤساء.  آل حسان-1
 .فى مويحة. يرأسهم ترآي آل فهد وبهاض آل علك.  الشريدات-2
 .فى البديري. رئيسهم مسير آل حربي وآان قبله زليف آل حربي رئيسا.  آل محيفيظ-3
 .يرأسهم خضر آل رزن وعبد آل بالدي فى الصّبة.  آل منيهل-4
 .فى ام الحنطة. آل عباسرئيسهم مرهج .  البو ريشة-5
 .فى حريرة. رئيسهم عبد آل مريان العلي.  آل شجي-6
 .فى نشعة. رئيسهم منشد آل مطر.  البو شطيط-7
 .فى حريرة. رئيسهم عطية آل معني.  النويصرات-8
. ء السماوةوآثرتها فى قضا. وترجع الى الرولة من عنزة. ومنها فى المنتفق وقد مّر ذآرها. عشيرة آبيرة:  آل زياد-8

وآذا التوبة، والجوابر ). أوالد مبارك(ونخوتها . وعدادها فى بني حجيم. ومنها فى مواطن أخرى من لواء الديوانية
 .وتوفي، فخلفه اخوه فهد آل جميل والحاج ناجي. ورئيسهم العام فى السماوة بريد آل جميل) أوالد مبارك(

 :ويتفرعون فى انحاء السماوة الى
 .ويسكنون فى ذاجرة. الرؤساء.  البو حمد-1
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 ). عين صيد(ومنازلهم فى . آل خالوي ورحمة الخلفة وهالسة) خاجي(يرأسهم فالح بن خاشي .  آل عصيدة-2
ومنهم فى انحاء . البو آنجي، والبو راشد، والبو زغيري، وآل شاوي، والبو نصيف: وهذه افخاذها. الفرقة مشتقة منها

 .رئيسهم مجلي آل هنيد. والخمسيسكنون أراضى الكطعة . الشامية
 . وهم فى ذاجرة. يرأسهم حسين آل جفات وهداد المجرم.  الدراوشة-3
 .وأراضيهم الصقالوية. رئيسهم لكطان آل عزارة) لحى( البولحه -4
 .رئيسهم سوادي ابو آحيلة فى أم العكف.  آل ادّيم-5
 .كفيرأسهم بطاح آل جديح وراضي الرمثان فى أم الع.  آل حّسان-6

 :وفى الدغارة والشامية من آل زياد وهم أآثر من آل ابراهيم ويرأسهم جاسور وآرمول ابنا علوان الجحالي وفرقهم
المحمد والبو سمير وآل حسوني وآل : يسكنون الوبلة والصيهودة وفروعهم) آل فنيخر(رئيسهم صّدام .  الهراوي-1

 .حويش
أهل معيجنة والساجت والبو : وهم. لتوثي وجويحة وفى ناحية الغماسرئيسهم جّري آل مريع ويسكنون ا:  المناذير-2

 .أيضا) الكوام(و ) الرواشدة(وفى الدغارة من آل زياد . ظاهر والبو هالل والبو سمرة والبو عذار
 رئيسهم الحاج عّجة آل دّلي وتوفي شقيقه الحاج. هؤالء يرجعون الى عبدة من شمر، ومنهم فى المنتفق:  البو جياش-9

، يسكنون العوجة وهذه أراض واسعة، تفصل )جّماز(ونخوتهم .  م وآان نائبا عن الديوانية1955 نيسان 29محمد فى 
، ويقيم فيها )الدراجي(والعرجة من أراضى المنتفق والسماوة حدها . بين المنتفق والسماوة، وتعد من قضاء السماوة

. ء من حيث الصيحة والموطن يعدون من بني حجيموهؤال. آل محسن رؤساء بني حجيم وتعد أيضا من العوجة
 :وفرقهم

 .رئيسهم الحاج عبدالبهاض وهم فى الحجامة، واالعمّية، وذيل، وجرعة.  آل جريب-1
 .رئيسهم حرجان آل هّدار، فى أراضي ابي رفوش.  آل عنتر-2
 .يرأسهم حمّيد آل سهر، ورّدام الجبر ويسكنون المحجول.  آل حويش-3
 .من عشائر آعب. رئيسهم سيف آل دّحام، وهم فى المحمية.  آل جعيب-4
 .يسكنون االمتحة. رئيسهم الحاج عبدالخضر آل حسن.  الحمامرة-5
 .وهم فى السوير. يرأسهم مزيهر آل جروخي وعبيد.  الشنابرة-6
 .يقيمون فى اليجة. يرأسهم علي آل شولي ودالخ المروح.  آل زويد-7
 .أبو دّجة، وأسد خان أبو دّجةيرأسهم صدقان .  البو جراد-8
 .فى الحجامة. رئيسهم جاسم آل محمد، ومحمد السوادي.  السوالم-9

 .فى ربايع، وأبي فطايس. رؤساؤهم توفي المرعي، وعّجة آل سوادي وعّجة الغالي.  الربايع-10
 .ومواطنهم العوجة. رئيسهم حمزة الجّفال.  آل نجيرس-11
 .ومواطنهم زرور. ي آل هارونرئيسهم الحاج بط.  الزآرديون-12
 .يسكنون العمية. يرأسهم محمد السعيد، وخضر آل ريس.  آل معَلى-13
 .يسكنون مسيعدة. رئيسهم الحاج حسين توثي.  آل رفوش-14
 .وهم فى دوزية. رئيسهم ضويري آل حَنون.  البو حسين-15
 .وهم فى دوزية. رئيسهم الحاج ناجي.  آل حمود-16
 .هم فعيل آل هويلرئيس.  آل آريم-17

 عشائر بني مالك

( )فى الديوانية

وهى من العشائر المعروفة فى أنحاء السماوة، ). بنو زريق(وفصيحها ) بني زريج(تلفظ محليا :  بنو زريج-1
، فيرجع أصلهم الى بني مالك المعروفين من المنتفق أو ان عدادهم فى بني )مالج(، ومالك )زرقاء(ونخوتها زرآة 

بنو زريق قبيلة من االنصار، وهم بنو : "من الخزرج وآذا قال ياقوت فى معجمه) بني زريق(بن حزم عَد مالك وان ا
ومن المحتمل االتفاق فى التسمية، وبعضهم يرجح . اه"زريق بن عبد حارثة بن مالك ابن غضب بن جشم بن الخزرج

و الزرقاء هم بنو زريق قبيلة فى العراق تنسب بن: "أنهم من أقارب بدر الرميض من بني مالك المنتفق، وقال القزويني
يسكنون الرميثة فى صوب الجزيرة فى العوجة وفى . اه ورئيس هذه القبيلة الشيخ خوام آل عبد العباس."الى بني مالك

م قبض على 1935 مايس سنة 16وفى . وعرفوا بثورتهم على االنجليز وبالثورة االخيرة... االراضى المسماة هَدام
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ال أنها من بني زريق، والمحفوظ ان رؤساءها يمّتون الى مّياح من وعلى آل حال ال نقطع فى أصل هذه العشيرة ا
يقولون انهم من مّياح من الشحمان ولم يبق من زريق سوى ... ربيعة، الى فرع الرؤساء على ما اتفقت عليه آلمتهم

زهير بن وهناك عشيرة أخرى تسمى ببني زريق ابن عم جذيمة بن . فخذ المراديخ، وقسم آخر من بني مالك المنتفق
 .ثعلبة بن سالمان من طيئ ولكن ال نعرف لها هذه النسبة وال االتصال

وال يبعد أن يكون بنو . اه)."الحسناء(مالك فى العراق اسم لبني زريق وآل علي والعوابد وبني حسن : "قال القزويني
 ممن عَولت عليه فى وآان. زريق قد دخلتهم عناصر عديدة، عاشوا مع بني مالك المنتفق واعتبروا فى عدادهم

 مايس سنة 17آان فى آرآوك رأيته مع اخيه الشيخ آمال فى . التدوين عن هذه العشيرة الشيخ شنشول آل حسن
 .م ولم أجد بينهما اختالفا أو تفاوتا فى المعرفة1938

آما هو . )شيخة(ونخوتهم . وهذه العشيرة تفرعت من حمدان، وهو من مّياح من فرع رؤسائهم من الشحمان: قالوا
 :وتفرع منها... محفوظ العشيرة ومعروفها

 :وفروعهم). اخوة فاطمة(ونخوتهم . رئيسهم عبدال بن طالل بن دَواح:  آل مصال-1
 .آل شَنان) 1(

 .آل بو آريش) 2(

 .البو مغيث) 3(

 .آل عبد الخان) 4(

وهو . هود آل عساف آل جادرمنهم الشيخ خوام آل عبد العباس آل فر. الرؤساء ومنهم آل فرهود. آل صافي) 5(
 .الرئيس العام

 :وفروعهم). اخوة شرارة(ونخوتهم . يرأسهم جاسم آل صّالل وجبار العرنوس:  آل دّخان-2

 .آل فندي) 1(

 .الرؤساء رئيسهم جاسم الصالل. آل عبدان) 2(

) 3( .الدحيمات

 .رئيسهم جبار العرنوس). تصغير قليل-بتفخيم الالم(آل آلّيل ) 4(

 ). باشة(ونخوتهم . يرأسهم عبود آل خافور وسلمان آل عبّيس وهذا توفي واآلن ابنه برهان: ويجة آل ش-3
 :فروعهم

 .رئيسهم عبود آل خافور. آل سرحان) 1(

 .رئيسهم عبد اهللا آل ضيدان. البو علي) 2(

 .رئيسهم برهان بن سليمان آل عبَيس. الشاورديون) 3(
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 .رئيسهم دآبال آل عبود. آل ناشي) 4(

 .رئيسهم عبد اهللا الحاج شامي. آل عبيد) 5(

 .آل دخّيل) 6(

يرأسهم عبد :  العماريون-4: وهؤالء. والفروع التالية ال تمت الى آل حمدان وانما آل فرع يمت الى عشيرة أخرى
 ...وهؤالء يرجعون الى عشيرة االآرع اال انهم امتزج بهم المراديخ وليسوا منهم. علي آل مراد ومحيسن آل سوادي

 .رئيسهم عبد علي آل مراد. من االآرع. آل جّفال) 1(

 .من االآرع. الحّجاج) 2(

 .من االآرع. آل شليش) 3(

وهؤالء أصل بني زريج، والزريجية تطلق عليهم والعشائر يعرض لها ما . رئيسهم محيسن آل سوادي. المراديخ) 4(
على العارف ومن أهم ما هنالك االوبئة والحروب، يعرض لألسر والبيوت تتعاظم أو تتضاءل بسبب أحوال ال تخفى 

 .والنزوح الى مواطن أخرى، واالمراض الفتاآة

 .من العماريين. آل دحدوح) 5(

 .وهى لجميع بني زريج قالوا انحدروا من أراضى الزرآة فعرفوا بذلك). زرآة(نخوة الجميع 

. وقبله آان حمود بن دندح رئيسا. من التومان. يرجعون الى شمر. رئيسهم ناشور العبيد فى الهَدام:  آل التوم-5
 :وافخاذهم. وصلتهم بشمر قوية والتوادد متين

 .رئيسهم ناشور العبيد ومن يمت اليه. الرؤساء. آل عبد اهللا) 1(

 .آل جوان) 2(

 .آل منيديل) 3(

رئيسهم محمد . بو شّدةال) 1: (وافخاذهم). الهّدام(وهم فى . ومنهم من يقول من بني خالد. من شمر.  الشبانات-6
 .العباس

 .رئيسهم جاسم الحلو. الصكور) 2(

 .وهو رئيس الشبانات. رئيسهم حسين الخضير. آل دهيمش) 3(

 :وافخاذهم. رئيسهم آرز آل عالل وخويش آل رومي). العواتج(من بني حسن .  العواتي-7

) 1( .رئيسهم خويش آل رومي. البو دبسة

 .عاللرئيسهم آرز آل . آل عبدعون) 2(

 .آل ابراهيم) 3(
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يرجعون الى البو صالح عشيرة بدر الرميض . رئيسهم آوَيم الحاج آمّيم واآلن اليد وعرفج آل والي.  البو صالح-8
 ).الهدام(ويسكنون فى . من بني مالك

 .آل فضالة) 1(

 .آل عبد السيد) 2(

 .البو تمر) 3(

 :ويساآنهم
ومن . فى الهّدام. ومشعب آل حسين. يرأسهم جاسم الزغّير. العلياتمن بني زيد ومنهم من يقول من .  المراشدة-1

 :فروعهم

 .آل اليد) 1(

 .اهل النص) 2(

آل بو حسان والظوالم وبنو عارض والجبور والبو : فى الهّدام ويجاورهم. رئيسهم مسير الدّواح.  أهل الهويشة-2
 ...جّياش واالعاجيب والخزاعل، وبنو حجيم، والزياد، والجوابر

م 1956-2-1م ومرات عديدة آخرها 1939-1-27هذه المعلومات حصلت عليها من الشيخ خّوام رئيس بني زريق فى 
 ...ويحمل خير ما يكون من اآلراء الحميدة. وهو من أفاضل الرجال

 .ورمح أختير للمفاوضة فى الصلح فذهب هذا القول مثال). تصفى على جّية رمح(ومن أمثالهم 

وقائمة برأسها، ومن نقطة االتفاق . من عشائر بني حسن، والواقع أنها من مالك وذآرت بين عشائرهاتعّد :  العوابد-2
تسكن الشامية . ورئيسها الحاج مرزوك آل عّواد. وفرق أخرى اختلطت بها) حجام(وبينها قسم آبير من . تعتبر منها

ة الصالحية وهم بين الحميدات وبني حسن، فى مواطن أم الورد وآويسة، وأم البط، والغادوري والحجارية من ناحي
، وقال )مالك(وهم متجاورون، وعدهم القزويني من فروع بني مالك فى مادة . ورايتهم مع الحميدات وآل علي واحدة

وفى الثورة العراقية ذهب . ففى المنتفق قسم آبير منهم. وهذا صحيح". قبيلة من بني مالك فى العراق"فى مادة عوابد 
 :وفروعهم : آل رباط -1: ويتفرعون الى.  رجالهمالكثير من

 .ومنهم آل عواد. فرقة الرؤساء. رئيسهم نعمة آل عطية. آل نصار) 1(

 .رئيسهم حزمان آل عوّيز. البو علي) 2(

 ).من بني سالمة(رئيسهم خطار آل صافي . آل جدّيد) 3(

 .رئيسهم جاسم آل محمد. آل حسن) 4(

 :وفروعهم :  الصبغان -2

 ).فيهم حجام(رئيسهم جبار آل صالح . ل معّلىآ) 1(

 ).قسم منهم من بني حجيم(رئيسهم برّوش آل خنفوس . آل هالل) 2(
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 ).بني سالمة(رئيسهم آاظم آل صّراخ، من . آل سالم) 3(

 .م1934 شباط سنة 26يرأسهم مزهر آل مرهون، وحاجي فرحان آل ناجي ومنه أخذت المعلومات فى . آل دخيل) 4(
 .رئيسهم عطية آل نخو. مكصودآل ) 5(

) 6( ).آل عيسى(توفي واليوم عطية آل جبر من . رئيسهم عبد آل مجهول. نفس الصبغان

 .رئيسهم حسون آل موسى ومنه أيضا علمت عن هذه العشيرة. منهم من آل بدير. الشواتي) 7(

) 8( ).من آل عيسى(رئيسهم خّلوف آل علي . الصنادجة

 .آل محمدرئيسهم سهل . آل حسين) 9(

 ).من آل غزي(رئيسهم محمد آل حسين الكويس . آل مهيدي) 10(

 .من حجام. آل شمخي) 11(

 ) .آل عيسى ( من . الطوال) 12(

 .آل شرف) 13(

 .آل حسان) 14(

 .البودخن) 15(

 .البو باحر) 16(

 .من حجام. رئيسهم جبر آل محسن:  آل رحيمة-3

 .ومنهم المصيجاويين). مجاتيم من بني حسن( آل حمزة منهم يرأسهم آشيش أبو حالوي وديان:  آل نويشي-4

 :وفروعهم:  الحجارية-5

 .من حجام. رئيسهم الحاج سواد آل ظاهر. آل حجام) 1(

 شباط سنة 26ومنه استقيت معلوماتي فى . يرأسهم حسين آل زويد، وعبداهللا آل عبود). زبيد. (آل جحيش) 2(
 .م1934

 ).من آل زياد. (آل زياد) 3(

) 4( .من الفتلة داخلة فى الحجازية. الحّدادي

. وبنو حسن) ذآروا فى المجلد الثالث(ويجاورهم الحميدات والخزاعل والكرد وآل فتلة . ويساآنهم العناآشة من السادة
 .والملحوظ ان اختالط االفخاذ وتداخلها آثير جدا

 :ومن وقائعهم المحفوظة 
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 .قرب عفج.  وقعة الفّوار-1

 .قرب الديوانية. سفية وقعة اليو-2

 .ويعرفون بالهوسات. وهذه آانت قبل نحو مائة سنة، ودعت الى اتفاق العوابد، وبني حسن على الفتلة والجبور

آنخوة الحميدات و ) أوالد صكر(أو ) صكر(نخوتهم . يرأسهم راوي آل وّداي آل عطية وظاهر آل وداي:  آل علي -3
وهم نحو أربعمائة بيت . بي خورة فى ناحية هور الدخن تابع قضاء الشامية، يسكنون فى مقاطعة الخرابة وأ)زغبة(

وسمعت بعضهم يقول انهم من عنزة، وآخرون من طيىء، والمعروف أنهم من آل علي فى المنتفق ولهم صلة عمومة 
م وبنو زريج ه. ذآر لي ذلك الشيخ فرهود الفندي رئيس عشيرة حجام. بالحميدات فهم من بني مالك من عشائر المنتفق

 :وفرقهم. ويجاورهم بنو حسن، والفتلة. والعوابد وبنو حسن أوالد جد واحد

 .الرؤساء.  آل فرج-1

 .رئيسهم عطشان ابن الشيخ محمد. ومنهم البو شتيوي. يرأسهم عبيد آل والي وعيدان آل جبار.  آل بريص-2

 .دان آل فنطلرؤساؤهم هبيش آل وذاح ومراد آل آاظم ومحمد آل عي.  آل بو حلوة-3

 .رئيسهم حنتوش آل فارس.  الهياجلة-4

 .من بني حسن.  البو هدوة-5

 . آل حميد-6

 . الصبغان-7

م وأما النصوص التاريخية فلم نعثر اال على المتأخر 1934-2-26هذا ما تحققته فى الشامية من نفس العشيرة فى 
آل علي ) : "القبائل العراقية(ال القزويني فى آتابه ق... مشهودة) آل علي(منها، ونقطع بانها من المنتفق وصلتها ب

آل - اسم لبني زريق وبني علي-بنو مالك-وفى العراق): "بني مالك(، وزاد فى مادة "قبيلة من بني مالك فى العراق
 .اه"-بني حسن-والعوابد، وبني الحسناء-على

التى ضحت برجالها دون وطنها العزيز آل علي العشيرة المعروفة، وهى : "ما نصه) الروضة الخضرية(وجاء فى 
فى القضية العراقية، وآل علي طائفة آبيرة فى نواحي الشامية وبعض الحلة، وهم من الموالك من سكان البوادي، 

ألن مالكا وولده ابراهيم من نخع . يرجعون الى مالك األشتر وهو شعارهم عند الحرب، آان مبدؤهم من الحلة والعذار
الك ما زالت فى الكوفة، فان ابراهيم لما قتل تحت راية مصعب بن الزبير جلس مكانه خوالن ثم الكوفة، وسلسلة م
ثم تغيرت االمور، فانتقل منهم الى الحجاز وبعض اليمن، وبقيت منهم شرذمة قليلة فى أطراف . جلس بعده حمدان

ن العلماء والصلحاء، فكان ممن انتقل ثم جاء المزيدي فعمر الحلة حتى صارت معد. الكوفة منهم ابو النجم بن حمدان
اليها العالم النحرير الشيخ وّرام بن أبي فراس بن عيسى بن أبي النجم بن حمدان بن خوالن بن ابراهيم بن مالك 

 .ولم يعين مرجعا وال صلة تربط العشيرة به. اه..."األشتر

بني (ومر بنا الكالم على عشيرة . شيرةوان المؤلف أوضح ان آل الشيخ خضر، ومنهم آل آاشف الغطاء من هذه الع
 .وانها تنسب الى مالك) زريج

. وهم فى عداد بني مالك من عشائر المنتفق. والملحوظ ان آل علي والعوابد وآل حسن ذآرناهم بين عشائر الصيامر
 .وفى هذا ما يؤيد أنهم من بني مالك المنتفق
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عدهم من آل ابراهيم باعتبار أنهم من ابراهيم بن مالك ). النخعيقائد القوات العلوية مالك األشتر (وما جاء فى آتاب 
ومنها عشيرة آل بدران فى نواحي البصرة وفى المدينة التابعة للقرنة وفى قضاء ابي الخصيب فى ناحية . األشتر

 .الهارثة وفى قرية الجبيلة التابعة للهارثة

 .منهم) بني مالك(وعد . ل الخضريومن بني مالك بيت آاشف الغطاء، وآل الشيخ راضي، وآ: قال

 .وال يعّول على مثل هذه االقوال. بطون الرميض يجزمون أنهم من األشتر: وقال

والشيخ جعفر معروف بالجناجي من آل علي من بني مالك ) قناقيا(أى ) جناجة(والمعروف ان آل آاشف الغطاء من 
 .وهو نخعي من القبائل القحطانية. نهموهذا ال يقبل التردد وال يعرف مالك األشتر م. من المنتفق

وآان أملنا ان نعثر على . وال شك ان بني مالك المنتفق من العشائر الكبيرة والمهمة فى العراق ويفخر باالنتساب اليها
الكتاب المعروف أو ما يؤآد النسبة ) مالك األشتر(نصوص تنفي بدرًا آل رميض من مالك المنتفق آما قال صاحب 

 .ألشتر فلم نعثر على ما يؤيد من دليلالى مالك ا

وآل ابراهيم فى المنتفق . وتكون مقيدة بالنصوص التاريخية أآثر. واالسرة العلمية مثل آل آاشف الغطاء فخرها بالعلم
 .وانما هم من بني مالك. لم يدعوا أنهم من مالك األشتر

اله االستاذ الطريحي آما أنه ذآر تفصيال فى وفى آتاب قلب الفرات االوسط بّين االضطراب فى اآلراء ورجح ما ق
 .الفروع وفى رئاسة العشيرة

، يسكنون فى مقاطعة ابي غربان )أوالد حميد(، و)آل صكر(عشيرة آبيرة فى قضاء الشامية، ونخوتها :  الحميدات-4
 .حوالنة، وأم البّنيوالجبسة، والزهيرية، والرغيلة، والكطعة، والوارشية، والنجيصي، وأم حاوي، والمنفهانات، وال

واستقيت المعلومات من .  م صار وزيرا1952رئيسهم الحاج رايح الحاج عطية آل غضبان وفى تشرين الثاني سنة 
ويجاورهم العوابد، وآل شبل، والخزاعل، والفتلة، وبني حسن، ويعدون فى عيار العوابد اال أن . أخيه الحاج وّداي
 ...الشبل أآثر منهم

 :وفرقهم). مالك(وذآر لي الشيخ فرهود الفندي أنهم من بني . قة من بني مالكوأصلهم فى الحقي

 :ويتفرعون الى. ورئيس الكل الحاج رايح آل عطية آل غضبان. فرقة الرؤساء:  آل وّطان-1
ي وهم قرب المنفهانات على الضفة اليمنى من الشامية فى القسم الغرب. رئيسهم الحاج سرحان المحمد. البو بليبش) 1(

ومن رؤسائهم عمران الجياد وصدام آل جياد يسكنون فى الحمراني وااليشان، وابي غربان، والجبسة، . منها
 .والكطعة، والرغيلة، والبو آفوف

رؤساؤهم الحاج رايح واخوته عبدالكاظم وسوادي ووّداي أوالد عطية، ومنهم شلتاغ الجحالي، وهو . البو مشيمش) 2(
 م 1936وآان من رؤسائهم الحاج حمود البدن وهذا توفي سنة . شامية على الضفتينيسكنون شرقي ال. اآلن ضدهم

 .ويسكنون مع البو بليبش فى عين االراضي. تقريبا

 .وهذه أيضا من فرقة الرؤساء. البو شيبة) 3(

لناصر، ومن رؤسائهم حسين ا. وقد توفي واآلن أوالده مبدر وعواد. رئيسهم الحاج جاسم آل جياد:  أهل النصيفة-2
 .وجبار آل خنجر، ومطلب آل الحاج حّران

 :ويتفرعون الى
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) 1( .البريهات

 .آل عّمار) 2(

) 3( .البو درويش

) 4( .البو غزّيل

 :وفروعهم. رئيسهم الحاج رايح آل عطية:  البو عزيب-3

 .البو الفي) 1(

) 2( .فرقة الرؤساء ورئيسهم علوان آل داغر. البو داغر

 .الخضر البو عبد) 3(

) 4( .البو غادي

) 5( .العرادات

 .البو عانية) 6(

 .الصوالح) 7(

 .ومنهم البو وحيد. رئيسهم شالش آل حسن آل فنيخ:  البو خويطر-4

ومنازلهم وأراضيهم مقابل الكوفة على . ورئيسهم صحن آل آندوح) هور الدخن(فى ناحية العباسية :  المكاطيف-5
 :وفرقهم. شط الشامية

 .الضواحي) 1(

 .لمكاطيفا) 2(

 .ويعودون للضواحي. رئيسهم جياد آل عباس:  البو صريو-6

 . م1934-2-26هذا ما تحققته فى الشامية بتاريخ 

وهؤالء رئيسهم علوان وعمران الحاج . وقد مر بيانهم. فى المنتفق) آل حسن(وهؤالء لهم صلة ب:  بنو حسن-5
 ه ونخوتهم 1120سا أيام الوزير حسن باشا سنة وهم فى أراضي هور منصور وهم من آل عباس وآان رئي. سعدون

وهو من (من أآبر عشائر بني حسن رئيسهم حاتم آل حسن آل شمخي وآريم آل خادم .  الجّراح-1: وفرقهم). فاطمة(
وهؤالء . والجراح حملة اللواء. وأصل الزرفات من حمير ويرجعون الى الجوذر فرقة من الجبور) رؤساء الزرفات

 ).العباسية(ويسكنون هور الدخن المسمى اليوم ب. من أصل بني حسن

 :وفروعهم

) 1( .رئيسهم عودة بن زبالة. من الجعفر من شمر. البو حداري
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 .رئيسهم عودة بن زبالة. من الجعفر من شمر. آل جّباس) 2(

 .من عبدة من الجعفر رئيسهم جاسم آل ذرب ونخوة قسم منهم آل جبر. آل دهيم) 3(

 ).متنوعة وخليط). (من الفتلة قسما والرئيس من الفتلة(سهم جابر آل شطب رئي. البو عزيب) 4(

 ).منهم من آل شبل ومنهم من خفاجة(رئيسهم مجبل آل شعالن . آل مّواش) 5(

 .رؤساء الجّراح. الشرمان) 6(

. الد شبل م نخوتهم أو1937وتوفي سنة . رئيسهم عليوي آل عبود وآان قبله ناصر آل عبد االيمة:  البو دحيدح-2
ويرجعون الى جبور . ، وفى ناحية العباسية)الجعارة(واآلن فى ناحية الحيرة . ويسكنون فى التاجية). زغبه(والعامة 
 .رئيسهم عليوي آل عبود آل عنيد. البو ناصر) 1: (وفروعهم). شبل(آذا قيل مع ان النخوة . الواوي

 .البو عجة. 1

. 2 .البو عبداأليمة

. 3 .البو شّلوح

 .لبو خضيرا. 4

. 5 .الرؤساء. البو زغير

 .البو خزعل. 6

 .يرأسهم مشكور آل حمود وآاظم آل جاسم. البو شوجة) 2(

 .البو شبيب) 1(

 .البو عبث) 2(

) 3( .البو جراد

) 4( .البو بردي

 .والباقون تبع. هؤالء أصل البو دحيدح

 :فرعون الىويت. رئيسهم جبار آل حسن. وأصلها لهم). زغية(نخوتهم :  المجاتيم-3

 .رئيسهم عمران الرطان. وهو بيت له بواري وشطوب) الهبع(ويقولون شيالة . من حملة اللواء. الثراون) 1(

رئيسهم الحاج سلمان ابن الحاج داود الكشكول وتنازل عن الرئاسة الى ابن عمه الحاج وهيب بن . البو عريف) 2(
 .ها من فروع بني حسنومنهم من يعد هذه الفروع مستقالت لوحد. علي الرحيم

 ).علوة(نخوتهم . من مطير.  آل جميل-4
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 .رئيسها علي آل موسى.  البو عارضي-5

 .رئيسها صاحب آل حربي من جبشة وأصلهم من البو عارضي.  البو سالمة-6

 .وهناك تفرعات آثيرة وشعب تالية ال محل اليرادها

 .وفى الشام قسم منهم. معروفة لبعض العشائر) زغبة (ونخوة. وصيحتهم مع بني حسن. وأما العوابد فقد مر بحثهم

وال شك اننا . وآل ما تمكنا من معرفته ان قسما من المجاتيم، وقسما من البو عريف من بني حسن والباقون ليسوا منهم
 .فى حاجة الى ما يجلو

 :ويلحق بهم

) 1( .رئيسهم فرحان آل علي. الشبانات

والرؤساء من بني حسن والباقون فخذ من الجبور يقال له الجوذر ومنهم من . رئيسهم نجم آل عبد اهللا. الزرفات) 2(
 . آل طويح، والعليات، وآل سعيد، وآل بشت، والبو دواب، والمرارنة: ومنهم. يقول انهم من طي من العليات

 .ومنهم العفينات. رئيسهم صالل الكسار. من الزرفات فى الحلة فى اراضي الدبلة

) 3( .ويعدون من البو دحيدح.  رئيسهم الحاج راجي آل الحاج موسى.البو نعمان

) 4( .رئيسهم مدلول آل عباس. من عبودة. البو شيخ مهدي

وهم من البو عيسى من طيء . ومع الجبور. رئيسهم عبود العنيد فى ناحية العباسية فى التاجية. آل عيسى) 5(
آل مشعان، والبو جربوع، والبو عطوي، : من فروعهمو. 259المذآورين بين عشائر الدليم فى المجلد الثالث ص

 .والبو خضير، وآل عمران، وآل حاجم، والبو حنتوش، والبو حربي، والبو حمدان

 :ويلحق بهم

 .رئيسهم السيد عزوز آل السيد مهدي. وهم سادة.  الجعافرة-1

 .من طيء.  الحواتم-2

 .ومنهم من بني عارض ومنهم من اللهيبات. من شمر من الجعفر. رئيسهم عطشان آل مطلك.  البو عاصي-3

ويقيمون فى المشخاب التابع لناحية ). آل حسين(ونخوتها . عشيرة من بني مالك سبق أن ذآرناها:  آل ابراهيم-6
ومن مقاطعاتهم أم بردية، وأم رغلة، وأم البط واالحيمر وابو بالمة والطبر وهذه العشيرة مستقلة فى . الفيصلية

وليس بصواب نسبتها . رك مع بني مالك فى نخوة، ولكن غالب الفروع مشترآة، ومن بني مالك قطعاوضعها وال تشت
ولم يعين أصلها وقال االستاذ " حي من المعادي فى العراق"الى ابراهيم بن مالك االشتر وقال القزويني عنها انها

اج داخل الشعالن الجبر صار نائبا أآثر رئيسهم الح:  آل خشاب-1: وفرقهم. سلمان الصفواني انهم من عبدة من شمر
م وآلت الرئاسة 1955-6-15من مرة وهو رئيسهم العام وآان أبوه رئيسا، توفي بالسكتة القلبية فى أبي صخير يوم 

 :الى ابنه آامل، يسكنون فى أم بردية والحجر، ويتفرعون الى

) 1( .رئيسهم عبد آل صفوك. البو حمزة
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 .آل زغيررئيسهم عبد . البو حسين) 2(

 .رئيسهم جاسم آل جياد. آل عبد االمام) 3(

 .البو حنيظل) 4(

 .رئيسهم جبار آل ابراهيم. البو صالح) 5(

يرأسهم عبد السادة الكّصاد وآاظم آل . البو معن) 1: (ويتفرعون الى. رئيسهم الحاج رباط آل موسى:  الصليحات-2
 .جياد

) 2( .ل سلطانيرأسهم محمد آل عزّيز وحسن آ. البو هزّيم

) 3( .يرأسهم محسن آل علي وآاظم آل عالوي. البو نّصار

 :رئيسهم الحاج عبد العباس آل عواد ويتفرعون الى:  الخبيطات-3

 .رئيسهم مهدي آل عسل. البو توثية) 1(

) 2( .رئيسهم شيخ علي آل شيخ حسين. البو حمودي

 .يرأسهم عبد الصاحب آل شاني وصبار آل عبود. الجحالن) 3(

 .رئيسهم عبد الزهرة آل حبّيب.  البو عبيد)4(

 .ومن آل ابراهيم فى الشنافية آل عباس وآل سليم

والعارفة منهم الحاج داخل . وهؤالء مشهورون فى الحسجة وبالهوسات وممن اشتهر بالهوسات نجم آل عبد اهللا
 .الشعالن والحاج رباط آل موسى وعبد آل صفوك

 :ويجاورهم
 .من الشمال.  الفتلة-1

 .من الجنوب.  الغزاالت وآل شبل-2

 ).ناحية الغماس. (من الشرق.  آل زياد-3

 .من الغرب.  السادة آل ياسر-4

م من السيدين آاظم وعبد المهدي أوالد السيد نور الياسري ومعرفتهم بهذه 1935تموز سنة 20هذا ما علمته فى 
 .العشيرة تامة ووافية

 الجبشة
وآانت ضمن عشائر . وليس لها رئيس عام) اوالد منصور(ونخوتها . ا االسمهذه عشائر متجمعة يطلق عليها هذ

 .المنتفق
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يقال ان أصل عياش من عنزة من الدهامشة رئيسهم علوان النوفي يسكنون ناحية الشنافية من صوب :  آل عياش-1
عمام الجوابر والزياد ومن أراضيهم آرآاشة وهم أ) هور بني سعيد(و ) هور اهللا(الشامية، فى الحرآة قرب البرس و 

 : والتوبة أي ان عياش عم مبارك ومنهم

 .آل ابراهيم) 1(

 .رئيسهم سلطان آل زغير يسكنون فى أبي مَحار ومنهم آل غَباش وآل مهنا والبوسريح والبو حسين. آل سليمة) 2(

قوا وصار قسم منهم تفر. رئيسهم عباس آل تومان العبد من جبشة أو فى عدادهم وقد مر الكالم عليهم:  خفاجة-2
 :وفروعهم. يسكنون فى ناحية الشنافية) عامر(نخوتهم . جبشة

 .رئيسهم لهمود آل مطلك. آل سبتي) 1(

 .رئيسهم عباس آل تومان العبد). البو خويرة(البو خاورهن ) 2(

 .رئيسهم آنوش آل خشاب. آل آريطي) 3(

 .رئيسهم شاهود آل بلبول. آل عجيل) 4(

ويسكنون فى ناحية الشنافية فى صوب الشامية فى هور اهللا . م اسود المنذور ومريعي آل حَموديرأسه:  بنو سالمة-3
 .ونسبتهم الى جبشة نسبة مكان ال غير. وفى الحرآة قرب البرس

. فى أطراف االبَيض فى أراضى طحرية) صوب الخسف(يسكنون فى الشنافية ). صعبة(نخوتهم :  بنو عارض-4
 .وادي آل حسونيرأسهم عناد آل شحل، وس

 :وفرقهم

 :ويتفرعون الى. رئيسهم سوادي الحسون:  العون-1

 .رئيسهم سوادي الحسون. آل شيخ سلمان) 1(

 .رئيسهم شعالن الزغير. البو ختيل) 2(

 .رئيسهم سلمان الشطنان. العزوزة) 3(

) 4( .رئيسهم عزيز الهوالي. المصالية

 .رئيسهم ورد ابو آلوان. البو شويلية) 5(

 . رئيسهم عبد اهللا الخاجي. لجدعاتا) 6(

 :وفروعهم. رئيسهم آاظم الحسين.  العبيد-2

) 1( .الرؤساء. نفس العبيد

) 2( .رئيسهم غثيث الكاظم. البخاترة
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 .رئيسهم رآبان الجابر. الحويخي) 3(

 .رئيسهم رآبان آل محمد علي. آل أسد) 4(

 .رئيسهم يوسف الجاسم. آل مهنا) 5(

 :وفروعهم. هم عناد الشحلرئيس.  العبد رّبه-3

) 1( .رئيسهم عبود السعدون. الحربي

) 2( .رئيسهم جبر الدبوس. الدخيل

 .رئيسهم خزي الفيض. البو طرير) 3(

 :وفروعهم. رئيسهم عناد الشحل.  الحربي-4

 .رئيسهم لطيف العباس. الخنيفس) 1(

 .رئيسهم رباط الخالوي. الزبارة) 2(

 .لسعدرئيسهم عطشان ا. البو صالح) 3(

 :وفروعهم. رئيسهم الحاج سهر ابو خشة.  البو عبيد-5

) 1( .رئيسهم الحاج ابراهيم. الدبيس

 .رئيسهم خضر القوتيب. البو عبيد) 2(

 .رئيسهم قراح آل محمد. المشاحلة) 3(

) 4( .رئيسهم عبد العباس ابو خشة. البو درين

 .رئيسهم علي الطشش. البو ثامر) 5(

 . آل حجي-6

 . الدغافل-7

من بني عبد اهللا ) طفيل(وربما ينسبون الى : "قال القزويني. ، وهم من عشائر الهندية)منصور(ونخوتهم :  الطفيل-5
ولم . ، وهم عشيرة آبيرة)البرس(وأصل الجبشة فى الحرآة حول . اه."بن غطفان، آان يتطّفل على الوالئم واالعراس

 :وفروعهم. ظهرت لهم وقائع مهمةيشتهروا فى المعارك اال أنهم فى الثورة العراقية 

 .رئيسهم شنان آل نايف آل غيدان. الرؤساء.  البو سعدون-1

 .فى الهندية. رئيسهم حسن بن فرهود.  آل شيخ سعّيد-2
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 .وآلت الرئاسة الى ابنه ناصح. رئيسهم عوفي آل حاجي شاهين فى الهندية.  العيفار-3

 . وتوفي فخلفه حاتم الجلوب آل جويعدرئيسهم ضايف آل جويعد. فى الهندية.  آل شعيب-4

 .رئيسهم محيبس، فى الهندية.  آل خماس-5

 .واآلن ابنه فيصل. وتوفي. رئيسهم شلتاغ آل حسين اللفتة فى الهندية.  آل سهالن-6

 .وخلفه ابنه محمد. وتوفي. فى الهندية. رئيسهم حسون آل صالح.  آل حتروش-7

 .هندية وفى الحويزةمن عشائر القرنة منهم فى ال.  حيادر-8

ويدعون انهم فى . نخوتهم آوشة وليسوا منهم، ويرجعون الى البو عامر، ويعدون من الطفيل لطول االقامة.  زغيب-9
 .االصل باوية من ربيعة

 .فى الهندية.  آراآشة-10

 .فى الهندية.  البو السمن-11

 .في وخلفه ابنهوتو. رئيسهم عبد اهللا الشيخ حّسون. فى الهندية.  البو حويوة-12

 .فى الهندية.  البو هاوية-13

. رئيسهم علي العباس. فى ناحية الكفل) الترابة(يسكنون فى أراضي ). منصور(نخوتهم . فى الهندية.  بنو مسلم-14
 . ويلحقون بالطفيل) السويلمات(من ) عنزة(وهم من 

 :وفروعهم

 .بيرأسهم علي العباس وآريم الخنيا. الرؤساء.  البو خوّين-1

 .رئيسهم عبود آل حسون.  البو طوّيب-2

 :وافخاذهم. رئيسهم معتوك آل حداد.  الدبارجة-3

 .رئيسهم معتوك آل حداد. البو جغم) 1(

) 2( .رئيسهم سلطان آل سرحان. البو عليوي

) 3( .وهم تبع شبل الجلنة. ومنهم فى ناحية الشنافية رئيسهم ابن ضحك. رئيسهم مزهر آل موسى. البو هلّيل

) 4( .رئيسهم حسين آل صّياد. البو حمود

 .وآان أبوه رئيسا. رئيسهم عبود بن جاسم بن آاظم الطوفان.  البو عريمش-4
 .رئيسهم سلطان آل عبّيس.  البو خليل-5
 .يرأسهم حمادي آل مَجي وجاهل آل سلمان.  النجاجير-6
 .وهؤالء من االجود.  الشريفات-7
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 .ل حسون وهم ليسوا من البو حسانرئيسهم عبد الحسين آ.  آل بّطاح-8
 .رئيسهم سلطان آل عبّيس.  البو آشّيش-9

 .رئيسهم علي آل جبار.  البو حميدة-10
 .رئيسهم آريدي آل لطيف.  البو آريدي-11

 .وهنا االختالط فى االفخاذ مشهود. وقد مر بنا الكالم عليهم اال ان طول اقامتهم مع الطفيل جعلهم منهم

 عشائر اخرى

). شبل(ويوم الكبير ) شرماهي(و ) اخوة ميزة(أصلهم من بني صخر ويشارآونهم فى النخوة وهى : غزاالت ال-1
) هور صليب(واآثرهم غنامة، والباقي زراع فى . مشهورون بالجمال، والشجاعة. ومنهم من يقول من وائل من عنزة

 :رئيسهم علي المزعل وفروعهم. والطرمة فى ناحية الفيصلية

 .فى الطرمة. الرؤساء. يد البو وح-1

 .فى الطوك. رئيسهم منصور االسود.  آل زور-2

 .رئيسهم حاجي سكر الطّياح فى الطوك.  البو خميس-3

 .ومنهم البو عبيد. فى أم بازية. رئيسهم جعفر المحمود.  آل اليذ-4

 ).هور صليب(فى . رئيسهم زآاط الظاهر.  البو شوآة-5

 . وهؤالء شبل ولكنهم حلف. فى أم بزونة. برئيسهم سلمان الشبي.  الجواسم-6

 ).ويعدون من الجواسم. (رئيسهم عبد الفرج.  أهل السداين-7

مما يلي النجف ومنهم فى الدبلة . يسكنون قرب الشنافية. ولكنهم عاشوا معهم. هؤالء حلف وليسوا منهم.  البو حجي-8
 ).اخوة ميزة(نخوتهم . رئيسهم حسن السلطان. التابعة للحلة

 عشائر عفج -2" طارش الغزاالت دَزيته على بزر وعاد بعد مضي سنة: "ومما يضرب المثل به عند الغزاالت
مفرقين منهم فى ) الدوارمي(و ) اثيثية(و ) االثلة(و ) نفى(هؤالء من باهلة واآلن تحضرت فى نجد فى ) : عفك(

 .الدمن وفى القصيم وفى الوشم

أوالد (و ) باهل(ونخوتها . وهذا وهم. الد المغرب ولم يبق منهم أحد فى نجدوذآر ابن خلدون أنهم انتقلوا الى ب
وما يلحق ... وهؤالء آثيرون عدًا وفروعًا). جليحة وعفج(وهم عشائر عديدة يجمعها ). الدغارة(، ومواطنهم )البواهل

ما، فقويت عليها غيرها بالكثرة حلت قدي. بهم من عشائر منقرضة تقريبا، فلم يبق اال اسمها، ولم يشتهر منها اليوم أحد
 :وهذه عشائرها. فأزاحتها، أو جعلتها فى قّلة

 :ومن فروعهم. ورئيسهم الحاج مخيف المحمد. نخوتهم حاجم. من أبرزها:  آل غانم-1

 .يرأسهم الحاج مخيف المحمد وفرهود الحاج مشير. والمعروف أنهم من شمر. وهم الرؤساء. آل شخير) 1(

 .سهم آاظم بن منذوررئي. آل حسين) 2(

 .آل عكلة) 3(
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 .آل شيخ محمود) 4(

 .آل شيخ احمد) 5(

 .آل داود) 6(

 .البو شهيد) 7(

 .رئيسهم الحاج صّالل آل فاضل. آل فاضل) 8(

) 9( .رئيسهم فرهود السلمان. الحزامات

واخديدان . ة الطائيةمن اليسار العشير. آل خويسة والكوارظ والجعافرة ومطوك وجرداغ واليسارات: ويلحق بآل غانم
ويقال انهم من . وأهل السيب والجنابات) عقيل(وأهل الجلعة وآل عميش وبني ليث والعرايا والشراهنة وعكيل 

 .والبو حَية وآل سيد ناهض وآل مرمض. الجنابيين

البو ) 1(: وفروعهم. وهم أهل الثلث مع عفك) اخوة طرفة(، أو )طرفة(رئيسهم رسن آل شبيب ونخوتهم :  آل شيبة-2
 .فى الرداد. رئيسهم فرحان العليوي. نصار

) 2( .فى الفشرة والكصيبة. يرأسهم جبار الوهاب وعبود الحاشي. البو راشد

) 3( .فى أراضي العرآوب. يرأسهم علي الخلف وشالآة الحران. الخشيمات

 .فى أراضي الخمسات. يرأسهم آاظم الحسون وحسان. آل خّدام) 4(

 .فى الرداد. هم حمادي الشلتاغرئيس. آل شنيتر) 5(

 .فى أراضي العزاوية. رئيسهم عطية المراح. العجاريج) 6(

 ).الشرقيون(وهؤالء يقال لهم 

 .فى الرداد. رئيسهم آوشان الصوفي. آل حاجم) 7(

 .فى الرداد. رئيسهم ادخيل الخشم. آل خشم) 8(

 .فى الرداد. رئيسهم حسين آل زغير. آل شريعة) 9(

 .رئيسهم حلو الحجول). آل شبيب(يب البو شب) 10(

) 11( .يرأسهم شهد الفهد، وجرو البديوي فى الجحلة. الكفارات

 ).الغربيون(وهؤالء يقال لهم 

 : وفروعهم). شيخة(ونخوتهم . يرأسهم آاظم الحاج وطبان، وعبد الخضر:  البحاحثة-3

 .فى أراضي الجوعان، وأم البوة. رئيسهم صالل المجذاف. آل نجم) 1(
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 .فى أراضي الفوارة. رئيسهم آاظم الحاج وطبان. آل جناني) 2(

 .أو يتصلون معهم فى فرع. يعدون من آل جناني. آل فليفل) 3(

 .فى الدرعية. رئيسهم جاسم المحمد. آل دهيم) 4(

 .ومنهم الكّوام. فى أراضي العين، والنملة، وبعيوة. رئيسهم حياوي البادي. آل هالل) 5(

) 6( .فى أراضي العلكاوية، وأبي مرشاك. رئيسهم السيد حسن. البو ايدام

 :وفروعهم). جبسة(نخوتهم . يرأسهم الحاج محمد آل عبود وغاوي االحمد:  آل حمزة-4

 .فى التويم والبدعة والخبط. رئيسهم غاوي. ومنهم آل مشكور. آل نذَير) 1(

 .فى الكفاري. رئيسهم شمران بن حجيم. آل ورش) 2(

 .فى القيساوية. يسهم بلعوط المحسنرئ. آل خنفر) 3(

 .فى الخبط، وقسم فى أبي خزامة وأم العجبان. يرأسهم محمد بن فرحان وراضي العبود. آل سلطان) 4(

 .آل محمود) 5(

 .وقسم فى أم العجبان) أبي خزامة(فى . رئيسهم عبد الحسين الوطبان. آل آرَيم) 6(

 .ى أراضي الخبطف. رئيسهم الحاج محمود العبود. البو شبيب) 7(

 :ويتفرعون الى. رئيسهم ظاهر الفرحان:  المخاضرة-5

 ).االعمى(فى الرملة فى االعمة . رئيسهم سكر الحمادي. آل دبيس) 1(

 .فى أراضي الطويلة. رئيسهم ياسين العلي. آل آنيش) 2(

 .فى الطويلة فى الهورة على ضفة الشط. رئيسهم غافل الشبوط. البو خليفة) 3(

 . فى الكفاية فى الهورة. رئيسهم حسون الفياض. حلةالحال) 4(

) 5( ).فى االعمة(فى جرف المخاضرة . رئيسهم سنيف احمد. البو رومي

) 6( .فى الكفاية والهورة على ضفة النهر. رئيسهم حسين الحاج محمد. الدرويش

 .فى أراضي الرملة وعلى ضفة النهر فى الكتات. رئيسهم حسين الشوجة. الفرج) 7(

 :وفروعهم. رئيسهم اسكندر المرهون:  البراجع-6

 .فى أراضي الصاللة، والشريمة. رئيسهم عليوي آل رويح. آل عبد اهللا) 1(
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 .فى الميازر، وأبي شتيوي. رئيسهم سَطاي الفارس. آل فضل اهللا) 2(

 .فى أراضي الجوعان. رئيسهم عبد الكريم الشهد. آل اسماعيل) 3(

 .فى مرآز ناحية الفَوارة. در المرهونرئيسهم اسكن. المشكور) 4(

. جليحة) 5( .والظاهر انهم من عشيرة جليحة. فى أراضي الثريمة. رئيسهم جبار الدبين

 .الصوالح) 6(

 : وفروعهم. رئيسهم محمد البدر:  البو ناشي-7

) 1( .فى الجعجة. ومنهم طويرش العباس. الرؤساء. العرادات

 . فى الجعجة.رئيسهم سنيد العباس. السفيان) 2(

 .فى البريشة والجعجة. رئيسهم جادر الحسين. آل مجار) 3(

) 4( .فى البريشة والجعجة. رئيسهم فرحان المشكور. الزليمات

 .فى الجير والبريشة. رئيسهم محمد آل بدر. آل بدر) 5(

 ملحوظة

 .من عشائر عفك مر الكالم عليهم عند ذآر عشائر العزة. آل بدير

و ) جليحي(أو ) جليحة(نخوتهم . ويرجعون الى آندة). عفك(يرة أصل مواطنها مع عشائر عفج هذه العش:  جليحة-3
في الهندية ورئيسهم محمد آل نعمة ومنه ومن غيره علمت ) رجيبة(ويسكنون في أراضى ). أوالد االغبر(، أو )أغبر(

 :وفروعهم.  ومن رؤسائهم محسن الحاج حسن1932 مايس سنة 31تفرعاتهم في 

ونفس آل صريصر ومنهم . آل مهنا والبو حميد والبو جليب: وافخاذهم. الرؤساء في الهندية:  صريصر آل-1
 .الرؤساء

 .وآل عويد. والصوالح. آل دنينة: وفروعهم . رئيسهم ابن علي آل بشيشي. في الهندية والديوانية:  أهل الربع-2

 .البو دخينةو. البو جابر: ومنهم . في الهندية والديوانية:  العصامات-3

 .وليس لهم أفخاذ:  البو سحّير -4

ورئيسهم حينما رأيته آان اليزال شابا في مقتبل . اتصلوا بهم فصاروا يعدون منهم. وهؤالء من ثقيف:  الهجاولة-5
العمر، ويحكى ان هؤالء آانوا مع أقاربهم في الدغارة وعفك، فجاء بعض االشخاص منهم الى آربالء للزيارة فرأوا 

وعند ورودهم اشتروا بما لديهم بنادق وعادوا الى . في أراضي الرجيبة فأعجبهم العطن) البعيوي( المعروف بالنهر
على مقدار ) بناء للمحاصرة(تلك االراضي لمعرفتهم أنها صالحة لزراعة الشلب نظرا لكثرة مياهها فبنوا ليال مفتوال 

 العشائر، ودامت المعرآة بضعة أيام، فاستنجدوا ما يتمكنون من االحتماء به والمحاصرة فيه، فحوصروا من
 ...بأقاربهم، فأمدوهم بما استطاعوا من قوة، وبقوا حتى آّف المجاورون أيديهم عنهم وبقوا الى اليوم

 524



اشتهروا بزرع ... هذا ما تحفظه العشيرة عن تاريخ نزوحها، وهم في هذا الموطن أقوياء، وأصحاب تكاتف وشجاعة
 . يزال في أيديهمالشلب في نهرهم وال

 :ويتفرعون الى. رئيسهم محسن الحاج حسن:  البراجع-6

 .في الهندية والديوانية. آل فضل اهللا) 1(

 .في الهندية والديوانية. آل عبد اهللا) 2(

) 3( .واسمهم ينطق عن أصلهم. يقال انهم من االآرع. زبيد

 .قيل ان أصلهم من الدليم. آل مجّلى) 4(

 :وفروعهم. ديوانية والهنديةفي ال:  الرحاحلة-7

 .رئيسهم محمد السعدون. زرازرة) 1(

) 2( .رئيسهم ناجي السلمان. البو دهينم

 .في الديوانية خاصة:  آل اسماعيل-8

 :وفروعهم. منهم قليل في الهندية. آل خشم) 1(

 .الرؤساء. آل مشكور) 2(

 ربيعة

وبينها ما له صلة بعشائر .  ما قبل الفتح االسالمي أو أوائلهامارتها وعشائرها عالقة عشائرنا بالعراق قديمة ترجع الى
. وال تزال تستمد من الجزيرة الى وقت ليس بالبعيد. وعشائر ربيعة من العشائر القديمة. جزيرة العرب غير مقطوعة

ورد ذآرها في . ونطاقها ما بين الحلة والبرس وأنحاء عديدة. ونالت في أزمان عديدة مكانا مقبوال، وحلت محال فائقا
آانت في قوة . وفى تاريخ الغياني جاء بيان نفوذها في أنحاء الحلة. تاريخ العراق بين احتاللين في مختلف صفحاته

وان انتشار عشائرها في المنتفق، وفي لواء العمارة، وفي ألوية أخرى آالبصرة، والحويزة مما . مّرة وضعف أخرى
ع التي أصابتها ودعت الى تفرقتها وانتشارها ولكنها في آل أحوالها حافظت يعين الحاالت التي اعترتها، أو االوضا

). لواء الكوت(تكون منها . واآلن مجموعتها آبيرة. على مجموع آبير منها، فلم يختل أمرها بحيث يؤدي الى تبعثرها
 .وفي بعض المواطن تعد من العشائر الكبيرة. وان عشائرها في خارجه ليست بالقليلة

ان امرأة من بني عكبة : ، يقال)سعدى(ونخوتها . ورئيسها محمد االمير ابن حبيب االمير). ربيعة الفرس(ب وتعرف 
وهى نخوة ). تغالبة(ونخوتهم االصلية . من بني رآاب أخفت االمير لما أصابه من خطر، فصاروا ينتخون بها

ومن الوقائع المتداولة على ألسنتهم ان علي بك ). عامر(والنخوة العامة ) تغلب(مما يشير الى ان االمراء من . االمراء
ويذآرون ان ذلك آان في . فانتصر عليه رئيس عبادة) مكن بن جعفر(ابن سلطان رئيسهم القديم حارب رئيس عبادة 

موطنهم في العراق قبل أيام ) عبادة(ألن . الحجاز، والظاهر انه جرت واقعة تغلب فيها عبادة على ربيعة في العراق
ثم يذآرون ان االمير نجا بحيلة ثم تمكن من الحصول على ... بك آما ان ربيعة يرجع عهدهم الى أمد بعيد جداعلي 

فرآبه وشق صفوف القوم ونجا بنفسه، ثم بعد مدة استكملوا العدة فهاجم أمير ربيعة عبادة ) حردان(حصانه المسمى 
 ...أيام رئيسهم مكن بن جعفر فكانت الغلبة لرئيس ربيعة
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هذه الواقعة قويت شوآتهم، ثم وقعت بينهم وبين المنتفق حروب، وآان سكن ربيعة في البرس في الجزيرة قرب وب
وشاع المثل عن ). ومكانه قرب مرقد السيد أحمد الرفاعي) ع(غير البرس الذى هو قرب ذي الكفل (سوق الشيوخ 

هو البرج القديم الموجود فى المنتفق ال ينزل فى و) البرس(أي الذى يتطلب ). اليريد البرس ما ينزل بشادي(المنتفق 
والوقائع أمثال هذه فى الغالب تستند الى المحفوظ ويدخلها النقص والزيادة، ... أراضي شادي فى أنحاء الكوت

ومنها ما يتحاشى من ذآره ... فال يعول على الكثير منها اال أن تذآر مجردة عن آل ما يحوطها. والتهويل، واالغراق
وانما يقص ... أن يولد البغضاء، أو يهيج آوامن االحقاد فلم نورد اال ما قدم عهده، وليس فيه أثر على القوم اليومحذر 

 ...من الجانبين آتاريخ تقادم عهده

فاننا ... وأما الوقائع التاريخية فانها تشير الى المشادة بين ربيعة وعبادة والحرب سجال بينهما وبين خفاجة والمنتفق
وننقل هنا ما جاء فى بعض التواريخ عن أوصاف العشيرة قال ) تاريخ العراق بين احتاللين( بما أوردنا منها فى نكتفي
ربيعة آرام الطبيعة، ذوو القباب الرفيعة، واالآف المنيعة، منازلهم من واسط الى بغداد، وقد عمرها السخاء : "البسام

 .اه"الهم، سقمانهم الفان، وفرسانهم مائة وعشرونوشاد، افتخروا على أمثالهم، وقصر آل نوال عن نو

وال . ذآر ربيعة فى الجانب الغربي من دجلة فى أنحاء الغراف باتصال عشائر المنتفق) سياحتنامهء حدود(وفى 
اال أن . ويمتدون. والسراج والمياح فى اليسرى. وامارة ربيعة آانت تسكن فى الجهة اليمنى من الغراف. يزالون

 ...وما جاوروه من مواطن.  هذه االيام يتكون منها لواء الكوتعشائرهم فى

هم من أوالد ربيعة بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو ربيعة بن عجل بن لجم بن صعب : "وقال الحيدري
 .اه..."بن علي بن بكر بن وائل على ما هو المشهور عندهم، والناس مأمونون على أنسابهم

وعشائرهم آثيرة فال . ربيعة فى الجهة الشرقية من بغداد، وآخرون منهم فى الجهة الغربية منهاثم ذآر ان امارة 
وهى النخوة العامة ولكل عشيرة نخوة ) عامر(ولكل واحدة رئيس على حدة، ونخوتها . يعرف اتصالها ببعضها

 .خاصة

منعتها، وآفاءة أمرائها آانت وال تزال فى وتعد من أفضل االمارات العربية فى قدرتها و.  االمارة يراد بها ربيعة-1
 .رآون الى السلم والطمأنينة ال لجبن فيها، أو خور فى عزائمها بل ألنها ال تميل الى الشر، وتتوقى الفتنة بقدر االمكان

 .فال توازيها عشائر آثيرة

 :وبيت االمارة

 . بيت ميرخان-1

 . بيت درويش-2

 .يش وقاطع اخوة آرآوش ابن علي بك جد االمراءوان ميرخان ودرو). قاطع( بيت آاطع -3

 . بيت سليمان-4

 . البو حمد-5

وهؤالء يتصلون ببيت االمارة قبل علي . مساآنهم فى الحسينية. رئيسهم علي بن حسين وآاظم العودة.  البو حسين-6
 .بك

 . البو خلف-7

 . بيت آرآوش-8
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 .ة فى بيتها الخاصواستقرت االمار. وهؤالء يتصلون بجد أعلى.  بيت عزيز-9

. وعلي بك هذا غير االمير علي بن سلطان فانه جد أعلى. واالمير محمد بن حبيب بن مشكور بن آرآوش بن علي بك
 .وباقي أفخاذ بيت االمارة متفرعون عن هؤالء. وهو الذى آان صاحب النفوذ العظيم والمكانة الكبيرة

 :ومن البيوت االخيرة المتكونة بعد آرآوش

 .رئيسهم حطحوط بن حسين. وهم من أوالد مذآور بن آرآوش بن علي بك.  صجم البو-1

يسكنون أراضي الحسينية، ومزاك، . وهم اوالد مشكور بن آرآوش ابن علي بك. االمير منهم.  البو مشكور-2
 .واليوسفية فى لواء الكوت ومقاطعة الشريمة

 .م لهمود المسلمرئيسه. اوالد علي باشا ابن آرآوش بن علي بك.  بيت علي-3

 .منشد بن بدعي. وأسد خان هذا ابن آرآوش رئيسهم.  البو أسد خان-4

 .وله الزعامة المعروفة... صار وزيرا وعينا. واالمير محمد اشهر من ان يذآر). تغالبة(ونخوتهم 

  عشائر ربيعة-2

لشيخ بالسم من الزعماء المعروفين رئيسهم الشيخ عبداهللا بن محمد الياسين صار نائبا عدة مرات واخوه ا:  المياح-1
اوالد (ونخوتهم . آما ان اخاهما الشيخ سعدون معروف المكانة وقد قيل لي ان الرؤساء من ربيعة من بيت االمارة

 .وآانوا فى الضفة اليسرى. يسكنون فى جانبي الغراف). اخوة شيخة(، و)مياح
 :وفرقهم

 .ؤساءالر. ومنهم بيت ناصر. فرقة الرؤساء:  الشحمان-1

 . البو بدر-2

 .لم يكونوا من مياح على ما هو المعروف.  الدّبات-3

 . الكويشات-4

 .يقال انهم اخوة السودان. رئيسهم آاطع.  البيضان-5

 .ومنهم من يعَدهم من آل غريب.  اوالد زيد-6

 .رئيسهم مشَتت.  آل غريب-7

 .من خفاجة.  بنو عكبة-8

 . بيت جريم-9

 .ضي المعيوفرئيسهم را.  الهاشم-. 1

 .رئيسهم ناصر الحسين العلي.  بيت منيهل ومنهم المحامى االستاذ عباس حسن جمعة-11
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ومن المياح فى القرنة جماعة آبيرة رئيسهم جياد بن عبد اهللا وفى مواطن اخرى عديدة وفى الهارونية وبلدروز 
ومن .  الفليح ونخوتهم شيخةووادي الحصان وفى الدشتة قرب السعدية عشيرة آبيرة رئيسهم عباس بن حسين

 :فروعهم

 .رئيسهم حمود السعَيد.  البو جمعة-1

 .رئيسهم سعود العطوان.  البو غرة-2

 ).توبة(رئيسهم جحَيل بن آاظم الضيدان وهؤالء يرجعون دَبات ونخوتهم .  الهريشات-3

 .الرؤساء.  الشحمان-4

 .رئيسهم صالح العلي.  السباتات-5

 .الكاطعرئيسهم نخل .  الحجاج-6

 .رئيسهم مطلك النجرس. يعدون من ربيعة والظاهر انهم من آعب.  العساجرة-7

، ويقيمون فى الحميدية، وام السميج، وبزيعية، وجليبية، )حمدة(من عشائر ربيعة، ونخوتها ) : السراج( السراي -2
 ونهر ابن جسام وهم فى الجانب ،)فى لزمة بيت قصاب(والرجاجة، والشجير، ومدينة، والمريبي، وام حالنة وتوابعها 

 .الشرقى من الغراف

 :وفرقهم

 :وفروعهم.  نفس السراي-1

ورئيسهم فالح ابن الشيخ قصاب بن عطار بن بكال بن ثويني بن سعدون بن . الرؤساء). البو آليب(البو جليب ) 1(
 :ومنهم. علي خان

 .جدهم ظاهر أخو علي خان. بيت خالطي. أ

 .هؤالء يتصلون ببيت خالطي بما فوق علي خان. عمارةومنهم فى ال. الصبَيح. ب

) 2( .رئيسهم معارج بن سفي. البو حسَين

) 3( .رئيسهم فطيسة بن عفيلة. البو آشي

 .رئيسهم عبيد الزاير). سوط(البو صوط ) 4(

 .رئيسهم مسلم البدين. الضَياع) 5(

 .رئيسهم هزل بن يوسف. الججية) 6(

 .يمرئيسهم محمد الرح. الدلفية) 7(

) 8( .والظاهر انهم من شريفات المنتفق. رئيسهم عريج بن علي. الشريفات
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) 9( .رئيسهم خفي بن خلَيل. بيت سويري

) 10( .رئيسهم زعون المحراث. خسارجة

) 11( .رئيسهم صيهود بن موحان. الجروخ

 .رئيسهم مهيدي بن عبد الصاحب. بيت حَالبة) 12(

 :ور انهم من ربيعة وهؤالء يتفرعون الىوالمشه. ويقال انهم من عتبة.  عتاب-2

) 1( .رئيسهم عالوي المسلم. الدخاخنة

) 2( .رئيسهم مالح بن حريب. بيت فعيوة

) 3( .رئيسهم عَفات بن بهيدل. بيت مجَدي

) 4( .رئيسهم حاجي تاغي المشاري. البو ريح

 .رئيسهم بشير الشهيب. البو خاجي) 5(

 نرى من فروعهم ما هو مشترك باولئك وهم الدغيرات والصلبوخ والبو رامي وال. فى االجود) العتاب(وقد مر بيان 
قد تفادى فى حرب محمد فاضل باشا الداغستاني واصابه ) قصاب(وآان الشيخ آصاب . مما يدل على بعد االنفصال

لوه الى مرض قلب فمات بعد قليل، وآان قد أذن أن يسيروا لجهتهم، ولكن الشيخ آصاب لم يوافق حتى توفي، فنق
يحبها آثيرا، ويطعمها السكر، ولما توفي صهلت عنده بأمل ) وندة(وآانت فرس الباشا حينما قتل تسمى ... المعسكر

 .وحادث وفاته فى المجلد الثامن من تاريخ العراق بين احتاللين. ان يقوم فيرآبها

 :ويجاور السراي

 . المياح-1

 .ورئاستهم فى بيت رشيد.  المكاصيص-2

وفرعها . ومنها ما يعد من أفخاذ أخرى. يشاهد اختالط بين افخاذهم ومن أآبرها الشغينات: فى العمارةوالسراج 
 :صاحب موجز تاريخ عشائر العمارة الى

. يسكنون مع بني الم وفى الحويزة. ومنهم من يقول فرع مستقل. من السراج من بيت جليب.  الصبيح وهم الرؤساء-1
ويعد الزرآان فى الحويزة . وهو رئيس السراي فى أنحاء العمارة. ور فى ناحية آميترئيسهم خزعل ابن حميد المشك

 .مما يدل على االختالط) الباوية(من فروعهم مع انهم من قحطان، وآذا 

 :وفروعهم:  االخشاب-2

) 1( .البو زيد

 .المواجد) 2(

 .الطليبات) 3(
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) 4( .الجيازنة

 .الجمالة) 5(

) 6( .الهليجية

 :وفروعهم:  أهل الثلث-3

ومن فروعهم بيت جفال، . رئيسهم غضبان القاطع. فى أراضي أبي رَمانه التابعة لمرآز لواء العمارة. الوحيالت) 1(
وبيت راضي، وبيت سالمة، وبيت نصر اهللا، وبيت صياح، وبيت خليفة، وبيت صلبوخ، وبيت آريم، وبيت غنيم، 

 .والشحولة، والبو محمد، والمحترجينوبيت عجيمي، والزيود، والبو ضويعن، والبو جميل، 

 .ومنهم فى قضاء القرنة. رئيسهم بدن الناهض. ومنهم فى قضاء العمارة ويعدون من ربيعة. الحالف) 2(

) 3( .رئيسهم آنيهر الطخاخ. البو فرادي

 .ويتفرعون الى ابى جنيع، والبو معيلي، والبو سموم. رئيسهم بدن المالح. آل رسيتم) 4(

منهم فى . (ومنهم بيت جحيش، وبيت آويش، وبيت طويمي، وبيت جميل. رئيسهم عبد اهللا الحلو. الفكيكات) 5(
 .وآان حاآما. وصار نائبا. ومن الفكيكات االستاذ توفيق الفكيكي المحامي). مهروت

رق وربما دخلت هؤالء فروع أخرى من عشائر غير السراي آمياح وف. ويشاهد من هذه الفروع ان العالقة متباعدة
 .وربما اختلط بهم غيرهم. ربيعة

على ما ذهب ) قريش(جاء فى نهاية االرب ان قريشًا من آنانة، غلب عليهم اسم أبيهم فقيل لهم ) : قريش( الكريش -4
آان يرأسها فرهود بن عباس بن عبد الحمد وتوفي فخلفه ابنه . وتعد من عشائر ربيعة المعروفة. اليه جمهور النسابين

 -1: وفرقهم). النعمانية(ويسكنون فى جانبي دجلة فى أنحاء البغيلة ). يتيم(نخوتهم .  الجاسم وتوفيوصكبان. حسين
 :وهم من ربيعة ويتفرعون الى. نخوتهم أوالد اليتيم: الحَجي

ومن السوالم ). السوالم(و ) البو ضاحي(و ) بيت جالب(و ) بيت طراد(منهم . رئيسهم مهدي الجليب. الرفيفات) 1(
 .لمان وبيت شديد وبيت شرجيبيت س

) 2( ).بيت آمر(، و )بيت عارف(ومنهم . رئيسهم آَتاب الجاسم. البريصات

ومنهم بيت حوار والبو . وتوفي واآلن يرأسهم ناصر ابن حيال ومحي الحوار. رئيسهم حيال الحوار. الرويعيين) 3(
 .فليح

توفي وآلت الرئاسة الى ولده موحان والى عمه رئيسهم صكبان الجاسم و). أوالد عطوان(نخوتهم . بو عطية) 4(
بيت ذياب، وبيت فياض، والنوافل، والحدَيات، وجفانات، والبو : وفروعهم. وهم من الكريش االصليين. ثعبان الجاسم

 .نصيري ورئيسهم آنيهر المهيدي

الء من عشيرة العزة والباقون وقسم من هؤ. رئيسهم العام عبيد نعَيس الراشد). أوالد الكرعة(نخوتهم . أوالد برآة) 5(
 .ويتفرعون الى العراة، والبو مهية، وبيت جليب، والزهاملة. من آريش

. رئيسهم عبد الحسين بن سكن بن زآم. ويقال انهم ليسوا من ربيعة). الرضاوي(ونخوتهم ) : فري( الفرج -2
 : ويتفرعون الى
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رئيسهم علي الفرهود ). حلوك الهوش(ويقال لهم ). نأوالد حس(نخوتهم . يقال انهم من شمر طوآة. البو لحي) 1(
 .الشاتي

ويقال انهم . رئيس الكل. رئيسهم حسين بن فرهود العباس). أوالد ضو(أو ) أوالد الرضاوي(نخوتهم . السرايا) 2(
 .ليسوا من ربيعة

 .رئيسهم آاظم بن مسوسي). أوالد الرضاوي(نخوتهم . الروضان) 3(

ويقال انهم من . وآان أبوه رئيسا. رئيسهم جبر ابن آعيد الشمخي). أوالد العود(نخوتهم ). البو سارجة(البسارجة ) 4(
 . الصايح

وعوفي بن صخيل توفي واآلن عبد اهللا بن حنتوش . يرأسهم خابط الشندل توفي). أوالد سعد(نخوتهم . الخماس) 5(
 .يقال انهم من الصايح. العوفي

 .هم من بني عميرواصل). رضاوي(البو مرشد نخوتهم ) 6(

ومنهم من يرى ادخال بعض الفروع فى االخرى أو يدخلهم فى غيرهم أو يرجع فى أصل بعض االفخاذ فى نسبتها 
 .الى خارج العشيرة

ولذا تسمعهم يقولون ان الكريش االصليين البو عطية، والبريصات، والرفيعات، والبرآة وان فى البرآة قسم من 
ورأينا آثيرين يقولون انهم من العشيرة . ولم نستطع أن نقف على وجه الصواب. نوالباقون باسم خارجو. العزة

 .وسكنوا معها واآلن ال يعرفون غيرها آما انه ال نقص فى العشائر التى ينسبون اليها

  

م 1939رئيسهم ابراهيم العزيز المشعل وتوفي سنة . ورئاستهم فى بيت رشيد. ويقال لهم المكاصيص:  المقاصيص-5
 ).أوالد الحسيني(أو ) أوالد الحسين(لت الرئاسة الى ولده الحاج سعيد ونخوتهم وآ

. وهم من أحالف ربيعة بل يعدون من عشائرها. يدعون أنهم سادة. ويسكنون الدجيلة وأم البرام فى ناحية أم حالنة
 :وفرقهم

 .رئيسهم ناصر العيسى. العريان) 1(

 .رئيسهم رهو بن دويحي. البو دويحي) 2(

) 3( .رئيسهم فاهي بن وني. البو فراس

) 4( .رئيسهم عزيز الجدوع. العنابرة

) 5( .رئيسهم سلمان الوادي. البو رشادة

) 6( .رئيسهم حسين العلي الكمر. البو جمعان

 .رئيسهم حسين السلمان. البو الجح) 7(

 .العرجان) 8(
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) 9( .الرؤساء. بيت رشيد

 .رئيسهم عبد بن عباس. البو حبيب.) 1(

 :لحق بهموي

 .رئيسهم صالح الغرداش. جنانة) 1(

. (بيت حاجم) 2( ).من السراي

 .البو حسين) 3(

 :ويجاورهم

 . السراي-1

 .رئيسهم علوان الجنديل فى الجانب الغربي.  بنو الم-2

تسكن بين دجلة والغراف من أنحاء الكوت فى الجانب ) عامر(عشيرة آبيرة من عشائر ربيعة نخوتها :  بنو عمير-6
 .رئيسهم حبيب بن آليل. االيمن من دجلة فى قرية الفيصلية

 :فرقهم

 .يرأسهم مفتن بن عذافة وعليوي الكيطان.  الجعيفرية-1

 . العطاطفة-2

 .وهذا فى السراي فلم يعلم أيهما االصل. رئيسهم مرعي بن عكار.  الهليجية-3

 . البو غربي-4

 . محمد وآان أبوه رئيسارئيسهم عكار ابن حاج غضب آل). اليودة( الجودة -5

 .وآان أبوه رئيسا. رئيسهم هادي بن علي بن مناحي.  الزرآان-6

 .رئيسهم محمد المعني.  الدريسات-7

 .رئيسهم جبار السهيل.  البو جناني-8

 .رئيسهم فضيح الشاطي.  العابد-9

 .رئيسهم ابن حمود الشمام). البو يابر( البو جابر -. 1

 . الغنيمة-11

 .ة الخراوت-12
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 . فليحات-13

وعلى ما ينقل انهم من عبادة وتؤيده نخوتهم . وهم نحو مائة بيت. الجعيفرية: ومنهم. وهذه تتفرع الى فروع آثيرة
ويعدون اليوم من الجنانات، ويرجح . ومنهم من يقول أصلهم من شيبان. باسم جدهم) مكن(واالساسية ) شبل(العارضة 

واآلن علوان الجاسم الخميس ويسكنون فى هور عقرقوف فى الجذول انهم من ربيعة رئيسهم آاظم الخميس، 
 :وفروعهم. ومحلة الجعيفر فى بغداد آانوا قد سكنوها. ويجاورهم بنو تميم

 .رئيسهم علوان الجاسم الخميس). البو رحيمة( السالطنة ويقال لهم اليوم -1

 .رئيسهم عباس الخلف.  مختر-2

 .يويرئيسهم علوان العل.  البو عطوان-3

 .رئيسهم فاضل بن جاسم الحمادي.  البو حافظ-4

 .رئيسهم عباس ابن الحاج عالوي.  البو علّي-5

 ).ام البّني(و ) المسروآية(ومنهم فى الكوت مع عشيرة االمارة بين 

 .وفى الكوفة فى هور الشوك، وباالبيض فى الرميثة

 .الحطاب وتوفييرأسهم مطشر بن فيصل بن حسين الطالل، ومحمد :  البو دراج-7

 ).اخوة فرجة(نخوتهم . وخلفه ابنه جاسم

 :فرقهم

 .الرؤساء.  بيت طالل-1

 . بيت آوالن-2

 . الكولبة-3

 . بيت علي خان-4

 . بيت فارس-5

 . البو غثيث-6

 . البو آمر-7

 . بيت أم شرتي-8

 . البو خضير-9
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وبّين ان هذه العشيرة يقال انها ) لعمارةموجز تاريخ عشائر ا(وهؤالء ذآرهم صاحب . فى العمارة) الدراج(ومنهم 
وال ينازع هؤالء فى أنهم من . وسيأتي ذآرها). 1(مزيج من عشائر، وقال ربما انها من عشيرة البو دراج فى سامراء

والملحوظ ان فروع . وهذه العشيرة انتشرت آثيرا فى مواطن عديدة. وهم مأمونون على أنسابهم. ربيعة آما يقولون
ويسكنون ناحية آميت وآانت .  بعضها مشترك بين هؤالء وبين البو دّراج فى ربيعة مما يعين انهم منهمهذه العشيرة

بيت فارس، والكولبة، والبو آمر، والبو خضير، والبو غثيث، : ومن فروعها فى العمارة. تحت سلطة المنتفق مدة
 .ورئيسهم صدام. ومنه الرؤساء. وبيت مذآور

 :وأشهرها. وهذه آثيرة، وبينها آبيرة جدا، ومنتشرة فى ألوية عديدة:  عشائر ربيعة االخرى-8

 :ومن فروعها. تسكن فى السواحل الشرقية من نهر آارون). ربيعة( مجموعة آبيرة فى أنحاء الحويزة تعرف ب-1

 .الرؤساء. حرب) 1(

 .الزرآان) 2(

 .السالمات) 3(

 .النواصر) 4(

) 5( .الحميد

) 6( .الجبارات

 .ليالبو با) 7(

) 8( .البو عطوي

منهم من . وهم فى أنحاء عديدة من العراق. هم وآعب يرجعون الى ربيعة ويعدون من عشائرها) آنانة: ( جنانة-2
 :وفرقهم. رئيسهم عبدالحسن ابن الحاج خضير. يسكنون فى أراضي الدخيلية التابعة لقضاء الرفاعي

 .لرئيس الك. رئيسهم مسلم الدنبوس. الرؤساء.  آل آمر-1

 .فى أراضي الجزيرة مع حجام.  المجاحيل-2

 .فى أراضي شمكلي.  الدريسات-3

 .رئيسهم عبداهللا آل مسعود فى أبي عراميط فى الشطرة.  آل مسعود-4

 .رئيسهم صالح العنبر فى أبي عراميط.  الجالالت-5

 .ويجاورهم خفاجة وقسم منهم مع آل حميد

سبقت بني . وآانت قديمة السكنى فيه. رئيسها محسن الحسن الدنبوس. ومن آنانة مجموعة آبيرة فى لواء العمارة
ومن فروعها على ما جاء فى موجز تاريخ . ونخوتهم دندي. ومنهم فى الكرخة وفى دويريج. ولها اتصال بهم. لزام

 :عشائر العمارة
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 . النظامات-1

 . الدريسات-2

 . الزريجات-3

 . الجالالت-4

 . الشحيتات-5

 . بيت سنيد-6

 . بيت بريسم-7

 . بيت حتيوي-8

 .وهم الرؤساء.  بيت زامل-9

 . الكمر-. 1

والزريجات مثال ويشترآون مع آنانة فى . ومن مراجعة هذه الفرق أو االفخاذ يتبين اختالطهم آما نرى فى الدريسات
 .المنتفق فى أفخاذهم

ومن آنانة قسم آبير مع ربيعة وفى . بيرةومنها فى لواء الديوانية، وفى لواء ديالى متفرقين ومجموعات ليست بالك
 .الميناو من ايران

وقسم آبير منهم فى أنحاء الحويزة يساآنون آعبا ويتصلون بهم اتصاال وثيقا وربما يصعب التفريق بين فروعهم 
 .بعضهم من بعض

انهم من عبودة من وبعضهم يقول . يدعون أنهم من عبادة) عروس(نخوتهم . رئيسهم سعود المحمد العلي:  الدفافعة-3
وان قاتل سليمان باشا . جد الحميدات) حميد(ونجاد جد النجادات، و. وهم اوالد محمد العروس جد الدفافعة). العجرش(

وال . الصغير من المماليك علي الشعيب منهم وهو الجد االعلى لعلي بن شخناب بن ابراهيم بن حمد بن علي الشعيب
 :وافخاذهم. يزال له عقب

 .رئيسهم جبارة البلبول. ة بحارن-1

 .رئيسهم علوان الكونة.  جبيرات-2

 .رئيسهم سرهيد الفهد.  سوالمة-3

 .رئيسهم آاظم الشهاب.  مهيات-4

 .بيت دفرة، وآل حالوة، والحمود: ومنهم). حمدة(نخوتهم .  حميدات-5

 .وبيت هلّيل والمسالمةبيت دهّيم وبيت سليمة : ومنهم). رشدة(رئيسهم آريدي الكضكاض نخوتهم .  نجادات-6
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 . سعيدات-7

 .رئيسهم محمد السلمان.  فضيالت-8

 .رئيسهم علي الحسين.  جواملة-9

يحكون ان جدهم آان . وذآر لي ان الرؤساء لم يكونوا من هذه الفرق. رئيسهم سعود المحمد العلي.  بيت الطريفي-. 1
 .بيده قلم الحشامات وهم من بيت داود فخذ منعزل عنهم

 . شهاب آل-11

 . البو شكير-12

 . الغليسات-13

 .الرؤساء.  آل داود-14

وليس لهم رئيس عام . ويرجعون الى حمير، وآانوا فى الشام) حمدة(نخوتهم . نحو ثلثمائة بيت:  ربيعة وبنو ويس-4
 ).نو ويسربيعة وب(أو . ويقال انهم من أوس وتساآنهم طوائف من ربيعة اال أنهم عند االطالق يقال انهم من ربيعة

 :وفروعهم

) 1( .رئيسهم الشيخ خلف السلمان. فى الهارونية. البو سلمان

 .بالعّزّية. صجيرة) 2(

 .رئيسهم علي المالح. الغزيوي) 3(

 .يرأسهم علي المالح ومحسن العبجل. فى السعدية. الجخيدم) 4(

 ).براز الروز(فى بلدروز . الكطو) 5(

 .رئيسهم خليفة المرّوح. الجراونة) 6(

 .الجبارة) 7(

آانوا يسكنون آرود قزاق على الفرات فى أنحاء المسيب ثم أقاموا فى الحرآاوي عند فتح نهر  :  االنباريون-5
وهم أصحاب . ويرأسهم خضير الحمادي السليمان ومال فياض ابن الحاج حسين). اوالد علي(ونخوتهم . اليوسفية

). آنانة(ويدعون أن أصلهم من ربيعة من جنانة . سراآيلهمجمال وثراء وأهل عمل يستخدمون الفالحين ليكونوا 
و . أي لم يأتنا رسولك فعتابك عليه" عتبك على الطارش ما جانا"هّوس عليهم الجدادة، . ومنهم من يقول أصلهم يهود

 والمحفوظ يهليجي أي ما" وش جابك للبر ييهودي: "وأخرى. أي دعني أفرغ لك يايهودي" خليني افرغ لك ييهودي"
الى آخر ما . ومنهم من يقول آانوا فى االنبار أيام االمام علي فكانوا وآالءه. جاء بك الى البر يا يهودي والعداء ظاهر
 .وقزاق من االوقاف القادرية. قال لي ذلك السيد هاشم الكيالني. قيل مما يفسر بنبز للمعادين لهم

 :أفخاذهم

 .رئيسهم مال فياض ابن حاجي حسين.  البو سهيل-1
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 .رئيسهم محمد المحسن.  البو شيخ علي-2

 .رئيسهم ابراهيم الحمد.  البو علوش-3

 .رئيسهم خضير الحمادي.  البو حسن-4

 .وتوفي. رئيسهم علوان السليمان.  البو خّدام-5

 .رئيسهم ابراهيم المهجهج.  البو حسين-6

 .رئيسهم علوان السليمان.  البو عبد ربه-7

 .صر العباس الحسينرئيسهم نا.  البو طهماز-8

وهو ابن حاجي حسين بن سهيل بن . وان رئيسهم المال فياض يتصل به). عليا(وأصل نخوتهم جدهم االعلى المسمى 
 :ومنهم. ومنهم فى ناحية السعدية وفى خانقين وبينهم مياح ورئيسهم جوامير ابن نكة. محمد بن فرج بن حسن ابن علي

 .ه يسكنون فى آربالء والحسينيةرئيسهم ناصر أبو والد.  البو حسين-1

 .يسكنون فى المسيب. رئيسهم عيسى المحسن.  البو محسن-2

 .ومنهم فى قرية الرعايا. رئيسهم سعود الخضير.  العاآول-3

 .فى قصر العين رئيسهم حمد العباس وتوفي وآلت الرئاسة الى ابنه محمد) عين التمر(فى شثاثة .  البو حردان-4

 .فى الكاظمية) محلة التل(حلة االنباريين فى م.  البو شهاب-5

والمشهور ان عبودة وعبادة منهم وان عشائر ربيعة . ويطول بنا ذآر عشائر ربيعة المنتشرة فى االنحاء العديدة. هذا
 .تولت رئاسة أآبر عشائر القرنة والهارثة وبني خيكان آما هو الشائع

 آعب

وهى عشائر آثيرة آانت فى العراق، فمالت الى . يمة من ربيعةبنو آعب من العشائر القد) امارتها وعشائرها(
ومنها مجموعات عديدة فى . وآانت الحويزة من العراق فتسلطت عليها ايران ودام النزاع عليها مدة طويلة. الحويزة

الحه آما وآانت تابعة للمشعشعين ثم حكم عليها نادر شاه واستخدمها لمص. فى ايران) امارة آعب(العراق آما تكونت 
ومرت بنا حوادثها أيام . أن آريم خان الزند فى أيام حكمه استخدمها للتسلط على البصرة بواسطة اخيه صادق خان

 .استيالء المنتفق على البصرة وحوادث أخرى بالوجه المبين فى تاريخ العراق

 آعب ثم آلت الى الشيخ جابر من عشيرة الدريس من) البو ناصر(هذه االمارة آانت عشائرية، وبيد :  امارة آعب-1
 -ه1253ومنه انتزع علي رضا باشا الالز المحمرة سنة ). البو ناصر(وليها بعد . بن مرداو بن علي بن آاسب الكعبي

وان ايران تدخلت فى االمر، وجرت المفاوضات الى عقد الصلح فتم وعقدت المعاهدة فى ارزان الروم . م1837
. وبموجب هذه المعاهدة صارت المحمرة للدولة االيرانية. م1847-ه1263نة  جمادى اآلخرة س13فى ) ارضروم(

نصرة الملك (وآان يلقب ). قامت قيامة جابر(م وتاريخه 1881-ه1298وبقيت فى ادارة الشيخ جابر الى ان توفي سنة 
 2ه الشيخ خزعل فى ودامت االمارة له الى أن قتل. فخلفه الشيخ مزعل وورث القابه) امير التومان الحاج جابر خان

وبعد . فاآتسبت امارة الشيخ خزعل المكانة المعروفة مدة. فصار مكانه أمير المحمرة. م1897-ه1315المحرم سنة 
م، واعتقلته 1925نيسان سنة . 2ذلك سخطت عليه دولة ايران أيام جاللة رضا شاه البهلوي فانتزعت منه االمارة فى 
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ولم يطعنوا . ومنهم من يقول انهم فرع مستقل يتصل بكعب رأسا. ويعد من المحيسن). آل آاسب(ويقال لبيت االمارة 
 .هذا هو المحفوظ من نسبناوانما . بالمحيسن من هذه الجهة وانما يقولون اننا لسنا منها ال لقصور فيها

 .وهم آل جابر االمراء، وآل احمد، وآل منصور) آل علي(وفروعهم 

وآثرتها فى انحاء الحويزة . منها فى العراق). عامر(ونخوتها ). آنانة(ومثلها . من عشائر ربيعة:  عشائر آعب -2
مرة عن آردالن العراقية بمسافة ثماني امتدت فى الجانب الشرقى من شط العرب وتبعد المح. فى المحمرة وما واالها

وفيها مقاطعات على . وبقربها اطالل قرية بهذا االسم. ساعات مشيا وهى على يمين نهر آارون بالقرب من مصبه
وهذه البلدة بنيت حديثا نحو سنة . وفى اليمين يبلغ امتدادها نحو اربع ساعات. يسار هذا النهر تمتد نحو ساعتين

 .ه. 124 نحو سنة ه، وتم بناؤها1236

وهى محصورة بين الخليج وشط العرب وبهمشير . ، وتمتد الى ساحل شط العرب حتى الخليج)جزيرة الخضر(وتليها 
 .واآلن متصلة بساحلة غير مفصولة عنه. فى نفس شط العرب) جزيرة المحلة(وفى غرب هذه الجزيرة . وآارون

جاء ذآرها فى . وال يزال بعضها فى العراق. ر اخرىوعشائ) عشائر آعب(تسكنها . وآانت الحويزة للعراق
 .وغيرها) سياحتنامة، حدود(

ولعلها . ه وهى سنة تأليفه ولم يذآر آعبا7. 11سنة . ان الحويزة فيها عشائر آثيرة من العرب) زهر الربيع(وفى 
تاريخ (وفى . مارة للمشعشعينوآانت السلطة او اال. او آانت عشيرة لم تتول امرا. مالت بعد هذا التاريخ الى الحويزة

عند الكالم على حروب المشعشعين وردت اسماء عشائر آثيرة آانت فى تلك االنحاء وفى القرنة آما ان ) العراق
استخدم آل آثير وآعبا . نادرشاه استخدم بعض هذه العشائر، ومثله صادق خان ايام حكم آريم خان الزند على ايران

 .فى حروب البصرة والمنتفق

فهى من العشائر ). عقيل(ومن بطونها . أصل هذه العشيرة من بني آعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعةو
عالوا الكعب، ذوو الطعن والضرب، سماح النفس، جمال الطروس، اصحاب الجاه : "وقال البسام). 1(القديمة

 ".اه)2(العريض، واساة المريض، والكرم الجم، والحلم األتم

ولما آانت هذه العشائر مطيعة المارتها . ى الشيخ جابر امارة آعب فنعلم مكانة هذه االمارةآان هذا قبل ان يتول
 ...تمكنت، وانضمت اليها عشائر اخرى

وعرفت ايضا فى واقعة المحمرة ايام علي رضا باشا الالز . وبدأت شهرة بني آعب تزداد فى امارة الشيخ جابر
 . ايرانبالوجه المبين فى التاريخ فقوى مرآزها فى

. ان محيسن مشتق من هذه النخوة: ويقال). حسنة(ونخوتهم :  المحيسن -1: وتتفرع عشائر آعب الى الفروع التالية
ويقطنون اطراف . وزعت آثيرا. وتسكن العراق وايران. ورأى االآثر على ان رئيس الفخذ مسّمى بهذا االسم

 .المحمرة، وبهمشير، والجزيرة الخضراء، وعبادان
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ويقولون ال تنكر مكانتهم وآانوا عضد االمارة وهذا ال . منهم اال ان اآلخرين ينفون ذلك) بيت االمارة(وف ان والمعر
 .يتضمن طعنا بوجه

 : وفروعهم 

. وآانت هذه النخوة للمحيسن آلها فصارت لهؤالء خاصة). حسنة(من اقدم طوائف المحيسن ونخوتهم . الهالالت) 1(
 .شير آان يرأسهم سلطان الصنكور وعلي الصنكور وهذا توفييسكنون فى المعمّرة فى بهم

ويسكنون فى . وتوفي هذا. رئيسهم عباس السلطان، وعبد السيد بن سلطان العلي). فرحة(ونخوتهم . البو فرحان) 2(
 :وهم. ، وفى ايران فى نهر يوسف، وجويبدة، وتنكة، وجزيرة حاجي صليو)السلهوة(العراق ب 

 .آل صلبوخ. 1

 . سلطانبيت. 2

 .المعروف انهم انقرضوا، أو تشتتوا. الدوالم) 3(

). ربيعة(ومنهم من يقول اصلهم من ). رابعة(يسكنون فى الصوينخ واآثريتهم فى المحمرة ونخوتهم . البغالنية) 4(
 .رئيسهم سلمان بن غلّيم المطرود

لهة ام الخصاصيف وفى البليانية رئيسهم حاجي يعكوب ابن حاجي عذبي فى العراق ويسكنون فى ش. بيت غانم) 5(
) الفيلية(والزيادية ورئيسهم فاضل ابن حنظل فى ايران، وخلفه ماجد الحنظل ويسكنون فى السورة وهى قرب 

وعلى هذا يكون اعتبارهم من المحيسن بسبب اتصال ) نصرة(و ) زيود(وذآر لي بعضهم ان نخوتهم . والحفار
 .المجاورة واالختالط

 :وافخاذهم 

 .بو شتالال. 1

. 2 .الخواجات

 .الحالف. 3

 .وقد مر ذآرهم. ليسوا منهم. الصيامر. 4

 .ومنهم فى البصرة. رئيسهم شريف. الخرسان. 5

. 6 .أصلهم من تميم. الشريفات

 .وهؤالء من فرق اخرى اختلطوا بهم

مما يدل ) دروم(وتهم نخ. توفي واآلن منصور الجنعان. رئيسهم سلمان الجنعان فى العراق). آنعان(بيت جنعان ) 6(
. يسكنون اراضي الطويلة، والدعيجي، والزين فى العراق، وفى اراضي البو حميد فى ايران. على انهم من بني تميم

 .ويسكنون فى جزيرة الخضر فى ايران وفيها اغلبهم ومنهم فى البصرة. من تميم). بيت بخاخ(ويلحق بهم 
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يقيمون فى . مما يدل على انهم من طىء) فضول(نخوتهم . طرةرئيسهم نصار بن ناصر أبو م. البو معّرف) 7(
 .الرميلة، وام الجبابي، وام الخصاصيف في العراق، وفى المنيوحي من ايران

ومن . رئيسهم فيصل بن اسماعيل الناصر فى ايران، ومهودر بن طعمة فى العراق). علية(نخوتهم . العيدان) 8(
 .طعمةالبو علي والبو حويجي والبو : فروعهم

). عورة(ونخوتهم . وهذا توفي. رئيسهم عبد الحسين الحاج فيصل، ومالك ابن الحاج فيصل. اهل العرّيض) 9(
 .واصلهم من تميم

 ) 10( .من آعب، رئيسهم محمد الحاج نجم) الدريس(اصلهم من . البجاجرة

) 11( .وهم ملحقون بالمحيسن. آلهم فى آارون فى السلمانة وما فوقها. الزويدات

. بيت حاجي فيصل) 12( .ومنهم بالبوارين من العراق. منهم بالعرّيض، وفى آوت الشيخ بايران

 ).عامر(نخوتهم . رئيسهم ثامر السلطان، ويعقوب الرياحي، وبيت علك الحمّيد. العطب) 13(

 .يعدون من ربيعة الفرس. فى الحفار. الخواجة) 14(

رئيسهم دايخ البجاي من . من الدورق على الخليج الفارسي) ور البزيةخ(فى الفالحية فى محل يقال له :  البو غبيش-2
 .وهم اقوياء وضخام البنية). سبيع(وبعضهم اآد لي انهم من . وهم من اشهر عشائر آعب. بيت هلّيل

ورؤسائهم . يسكنون اوشار وعبادان والكصبة والفالحية وان العساجرة فى الدورق منهم). عامر(نخوتهم .  الدريس-3
ولهم السلطة على العشيرة وان ابن عم الشيخ . منهم الشيخ جابر ابن الشيخ عبداهللا وهم امراؤهم قديما) البو ناصر(

ومن رؤسائهم مغامس بن زاير الموسى الفيصل . جابر حجرت عليه الدولة االيرانية فى حادث القضاء على االمارة
 .لعشيرة المعروفة فى نجدا) سبيع(وتحققت من نفس العشيرة انهم من . وعلي النصار

، )خور الدورق(وآثرتهم فى . يسكنون الفالحية فى الغّياضي، والعبودي والمنصورة والشاولي وغيرها:  الخنافرة-4
 .يعيشون على صيد السمك والطيور. ومن رؤسائهم جاسب الزاير الذياب

 ).عامر(ونخوتهم ). الدورق(لجّفال والفالحية ويسكنون فى ا. رئيسهم عبد الرسول العبد الحسن) : آل مقّدم( المجّدم -5

 .رئيسهم الحاج منيشد ابن الحاج عبودة. يقيمون فى أم الصخر:  حزبة-6

رئيسهم الشيخ شايع . من المحمرة تجاه الفاو على ساحل شط العرب ما وراء عبادان) آصبة(يسكنون :  النصار-7
. ن مع الدريس عشيرة واحدة وتعادل المحيسن فى آثرتهاويعدو) البو ناصر(ورؤسائهم ). عامر(نخوتهم . ومذخور

، ثم )البو ناصر(وهم تحت رئاسة . وفروعهم مشترآة فى الناحيتين. وآلهم منتشرون فى أنحاء البصرة آما فى ايران
 . صاروا فى مشيخة الشيخ خزعل

 .فى الميناو. رئيسهم أحمد المولى الغويرس.  آعب الدبيس-8

 .وقد توفي واآلن أخوه جاراهللا. علوانرئيسهم .  العنافجة-9

عبد (وجدهم المسمون به . وهؤالء يرجعون الى النصيري من بني الم. رئيسهم درآال بن فعيل. عبد الخان-. 1
 .والرئيس اليوم عزيز فعيل. وأوقفت السلطة االيرانية رئيسهم. يقيمون فى شاوور والكرخة من الميناو). الخان

 .صغيرة فى الدورق) يدةبد(فرقة :  الجواسبة-11
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ولهم مهارة فى تلقي االخبار، ولهم عناية . وعشائر بني آعب ال يختلفون عن سائر العشائر العربية فى عوائدهم
بالغرس والزرع سواء فى الفالحية أو االسماعيلية، واالهواز، أو شوشتر، ودزفول ومنهم من يقوم بأمر تسيير 

وبعضهم مدح االنكليز، فسأله آخر هل . ويعّدونه من خير االقوات عندهم. مروعيشتهم على الت. الزوارق والمشاحيف
: ومن هوساتهم... للهوسات) المهوال(اذن آيف يعيشون؟وفى أفراحهم يستخدمون : فتعجب وقال!عندهم تمر فقال ال

 .نزيل أهل الدار وننزل

 .شديت حزام الشر بيدي

 :وفرقهم. هميم من بيت عاصيوهؤالء رئيسهم علي ال:  عشائر آعب فى العراق-3

 :وفروعهم. وهؤالء يسكنون بمعزبة شمالي العمارة:  آل حسن-1

 .الرؤساء. بيت عاصي) 1(

) 2( .بيت عبادة

) 3( .بيت الملحة

 .البو حتيتة) 4(

 ).بيت صباح(صبابحة ) 5(

) 6( .بو نصراهللا

) 7( .العصافرة

 .الرويتع) 8(

) 9( .البعيجات

 :وفروعهم. كرخة وفى الميناو فى ايران، ومنهم فى العمارةوهؤالء فى ال:  آل عامر-2

 .آل حاجي) 1(

وسكنوا مع . والصواب أصلهم سنبس من طيء. الظاهر أنهم غير المذآورين فى السراي أو أنهم منهم. الدبات) 2(
 .هؤالء

) 3( .زبيد

 .عطاشنة) 4(

) 5( .من الندة. البندة

: ومنهم. فى آصيبة، ومع البو محمد، وآل ازيرج) الحلفاية(، و )دويريج(وهؤالء يسكنون قرب الحدود االيرانية فى 
 ).بيت ديخ(، و )النبكان(، و )شناترة(، و )بيت عزّير(، و )العبوس(
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 :ويلحق بهم. وهؤالء لم اتمكن من الحاقهم فى االفخاذ وتقسيمها عند آعب

 .وهؤالء من البو محمد وعاشوا معهم.  بيت صويمة-1

 عشائر العمارة عد من فروعهم فى العمارة العصافرة، وآل حسن، والنبكان، والبو نصراهللا، وفى موجز تاريخ
ومنه . ، والبندة)الحجاج(والبعيجات، والرويتع، وبيت صياح، والعبوس، وبيت صويمة، وبيت مانع، والحياي 

 .الرؤساء
 .فنرى االختالف بين ما حققناه وما ذآر فى الموجز من عشائر العمارة

عشائ ر اخرى

وهذه العشائر منها فى العراق ال سلطة المارة آعب عليها، ومنها فى الحويزة، وال تخلو عشيرة من ) متصلة بكعب ( 
أصلها من طيء على ما علمته من اناس :  بنو طرف -1: ومن أشهرها. عشائر خوزستان اال ولها أصل فى العراق

، وفيها أنهر )مقاطعة فى الكرخة) (أى مزرعة السوسن(البسيتين وتقيم فى الحويزة، والطينة، والخفاجية، و. عديدين
وهم فى حدود العراق من جهة العمارة خاصة . والمالجية قاعدة بني طرف وفيها قصر الشيخ خزعل. وقرى متعددة

 :وبيوت الرئاسة) أوالد محمود(و ) علية(ويحدهم هور العمارة ونخوتهم 

) 1( .رئيسهم شيخ صّدام. بيت سعّيد

) 2( .رئيسهم لفتة بن مطيلج. بيت صّياح

ولكل من هذين البيتين طوائف عديدة، ولم يستقل بيت من هؤالء فى الرئاسة العامة لعظم هذه العشيرة وسعتها وآثرة 
وآانت . أهمل شأنها المرحوم الشيخ خزعل ولم يحسن ادارتها. وهذه من أآبر عشائر ايران وأوالها باالهتمام. نفوسها

 . عليهاقوته ترتكز

 .يسكنون فى شرقي نهر آارون. وأصلهم من ربيعة وليس بصواب عدهم من آعب:  الباوية -2

وهم منتشرون فى أنحاء أخرى من . اه. "ألف خّيال تتبع شيخ آعب. فى جانب البصرة الشرقي الباوية: "قال البسام
 . بعشائر عديدةحافظوا على اسمهم وان آانوا اختلطوا. منهم مع شمر طوقة وربيعة. العراق

 :وهذه أشهر طوائفهم 

 :ويتفرعون الى). فرجة(نخوتهم . ورئيسهم علي ابن الشيخ عناية. وهى فرقة الرؤساء. آل حرب) 1(

 .يرأسهم ناصر الجابر وابنه معلى. بيت خزعل. 1

 .رئيسهم علي ابن شيخ عناية. بيت مزعل. 2

وأآد الكثيرون انهم من ). طفلة(ولهم نخوة خاصة وهى ). يلفظ قسمه لي(رئيسهم جبار بن قاسم علي . الزرآان) 2(
 .حمير

 ).دّلة(ونخوتهم . رئيسهم محمد الماصخ. السالمات) 3(

 ).نصرة(ونخوتهم . رئيسهم مزبان بن طعيمة الحنظل. النواصر) 4(

) 5( ).شّنة(ونخوتهم . رئيسهم محمد بن علي. الحمّيد
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 ).آوشة(هم رئيسهم ناصر بن عويد ونخوت. البو بالي) 6(

 .رئيسهم شّريب بن علي خان. عمور) 7(

) 8( .البو رومي

 .جبارات) 9(

) 10( .رئيسهم عبد الحسين بن مشكور. البو عطوي

من آل فضل من آل علي . ابن حاجي عراك اللفتة) معتوك(رئيسهم ايدام اللفتة واآلن حاجي معتوق :  المطور -3
ويعدون من المحيسن ). مطير(ويقال أصلهم ) فضول(نخوتهم . ويقال انهم فضول من طيء. ويسكن فى المحمرة

 .ولكنهم ليسوا منهم يسكنون فى الكطعة بالعراق، والحّفار والمحرزي، والمنيخ، وجويبدة، فى ايران
 :وأفخاذهم. يرأسهم منيهر بن آريش وبيت بردي بن رباط:  الكطارنة -4

) 1( .بيت رباط

م ونعت أنباء بيروت بوفاة نجله االآبر 1954وتوفي سنة . مخاني التاجر المعروفمنهم عبد الكاظم الش. الشماخنة) 2(
 .1955-. 1-3جريدة الحوادث . ناصح

) 3( .بيت آريش

 .العيدان، وبنو سكين، والسبتي، والحمودي: ومن فروعهم:  بنو مالك -5

 .مّروا. رئيسهم ثامر السويجت:  النشوة-8:  البو محمد-7:  بنو صالح-6

 .ولهم فروع فى ناحية السويب). أوالد سالم(ونخوتهم . رئيسهم جياد العبداهللا. من ربيعة: ياح الم-9

 .قرب رامز:  الزبيد-. 1

 .وهى عشيرة آبيرة). االهواز(بين رامز وناصرية العجم :  الخميس-11

 .رئيسهم الشيخ تقي العباس وخلفه ابنه حسين التقي. فى الميناو:  خزرج-12

 : آل ذجير-13

ومن فروعها فى الحويزة . عشيرة آبيرة فى ايران. فى نهر هاشم شمالي آارون وأماآن أخرى:  بنو تميم-14
 ) :خوزستان(

وهذا يسكن فى الصويرة قرية من . رؤسائهم مير جوالن ومير مذآور ومير غضبان ابن مير عبداهللا. الشريفات) 1(
 ).االمارة(وهم من ) هذيجان(قرى 

) 2( .توفي. م شيخ مهودررئيسه. العيايشة

 .غزلي) 3(
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 .عزيوي) 4(

) 5( .السليماة

 .االمارة) 6(

 .ومنهم من يقول ربيعة. رئيسهم الحاج سلطان بن مصّبح. الرؤساء. آل مصّبح) 7(

) 8( .وهم من الباوية. الحميد

 .وخلفه ابنه. رئيسهم وادي. ومنهم من يقول من بني تميم. وهم من طيء. فى الطينة من الحويزة:  بنو سالة-15

 .فى قلة. وهم المشعشعون:  الموالي-16

 .مّروا. ومنهم فى العراق فى العمارة والكوت ومواطن أخرى. يرأسهم شايع، وزامل فى الميناو:  جنانة-17
. رئيسهم محيي الزيبق. يسكنون أطراف الحويزة:  الشرفاء-22:  خفاجة-21:  بنو علي-20:  العايد-19:  الثوامر-18

 .الشريفاتوهم غير 

 .منهم فى ناحية السويب:  البو بصيري-23

 .منهم فى ناحية السويب:  الحوافظ-24

 . البو جنعان-25

 .منهم فى ناحية السويب

 . أهالي ابو غريب-26

 .منهم فى ناحية السويب

 فى وقائعه مع وال نعلم لهم أصال فى العراق وانما عرفناهم أيام صادق خان الزند. ويقال لهم آل جثير:  آل آثير-27
 .المنتفق

خصالهم . ضد المتقدم ذآرهم وهم شجرة الكرم وأساة العدم وحماة الحرم يولون جميلهم وال يهبون قليلهم: "قال البسام
أشرف الخصال وأفعالهم أآرم الفعال ورثوا المكارم والمفاخر آابرَا عن آابر وما ونوا وال آبوا بصفقة الخاسر هم 

ا بين الحويزة ودجلة فاصفت لهم هبوبها االجسام وملكهم اقدامهم أقصى غاية المرام حتى سراة الفضل ونجله نزلو
انتعلوا المشترى باقدامهم وحّلوا ذروة المجد باعالمهم وافاضوا على العايل من فيضهم والفوا بذآائهم بين مشتاهم 

م وهؤالء المشار اليهم تبع للعجم وقيضهم ذوو جرد سالهب وبيض قواضب طوبى لمواليهم والويل آل الويل لمعاديه
 .اه ومن ثم عرفنا العالقة التاريخية بعشائر الحويزة. "سقمانهم الفان وفرسانهم الف ومائتان

وهذه العشائر المتصلة بكعب بقايا عشائر آثيرة بعثرتها الحوادث فاتصلت بأرضها ومالت فى الغالب الى الغرس 
 .وآثير منها فى لواء البصرة واالنحاء العراقية االخرى. ياة المدنففقدت مزاياها العشائرية وصارت أقرب لح

 عشائر اخرى
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وهى تشترك مع عشائر أخرى فى . أصلها قحطانية آما هو محفوظ العشيرة:  السودان-1) متصلة بالمنتفق وربيعة(
ولعل . اأي آيف تجفو عامر عن عامر فتصد عنه) عامر من عامر جي تجفي(ومن هوساتها ). عامر(النخوة 

. منازلها فى مقاطعة البحاثة. وهذه العشيرة فى أنحاء العمارة). أوالد عامر(لالختالط أثره فى هذه النخوة فيقولون 
 :وتتفرع الى. وترجع الى آندة وتدعى أن جدها عامر بن أسود الكندي

 .ومنهم بيت مرجان، وبيت خصاف. الرؤساء.  بيت أحمد-1

 .ومنهم بيت حميد وبيت عايش وبيت السمين وبيت شهيب. وتوفي.  أبي جاسمرئيسهم منصب بن.  البو عبود-2

.  بوجحيلي-3 .ومنهم بيت صبح، وبيت حريجة، وبيت خنفوس. رئيسهم حسين الهجول

 .صاحب النصيفة الثانية. يرأسهم عامر العلي صاحب النصيفة وعودة الحسن المنصور.  بو آريم-4

 .منهم بيت مشعل، وبيت هزام، وبيت حمدي. عباس بن حداديرأسهم جاسم بن صحن و.  بو عليوي-5

 .ومنهم بيت حداد، وبيت سعيد، وبيت هبوب، وبيت سعيدان. رئيسهم آباشي السلمان.  البو ضاحي-6

ولكل من فروعهم ما يتفرع الى ما يتلوها من ). بيت شمهود(و ) بيت شتوي(و ) الشيوخ(ومن فروعهم المستقلة 
 .أفخاذ

: وقال لي. وآان عارفا با لعشائر ورأيت منه أخالقا فاضلة. سهم المرحوم صيهود العجيل فى العمارةآنت شاهدت رئي
وألبيه هوسة . انه ابن عجيل بن سعد ابن عبداهللا بن عيسى بن احمد بن صالح بن حسين بن علي بن محمد ابن عامر

 : وله. ل ربوةويريد ان يقول انا سيل جارف أغطي آ. موحان وآل علوة اغطيها: معروفة

  آل الناس هابتني متاعاي

وسكرني بخمرة رياآة متاعاي حسان النسا من الدنيا متاعاي ورث جدي من امير القيس ليه وذآر لي أشعارا آثيرة ثم 
. ولم تتيسر لي مواجهتة طويال. الشيخ حاتمَاالصيهود فى بغداد وهو رئيسهم العام) 1956سنة (رأيت فى هذه السنة 

فألبو . يشارآونهم فى االفخاذ. ويسكنون فى أبي صخير وفى سوق الشيوخ. ان آل ابراهيم من السودانوبّين لي 
ومن السودان فى الحويزة . والبو ضاحي والبو عليوي يقال لهم آل علي فهم من السودان). الجحالن(جحيلي يقال لهم 

 ومنهم فى القرنة وفى سوق الشيوخ ولكن .عشيرة آبيرة تسكن أراضي السابلة ورئيسهم الحاج علي من بيت حمادي
 .يزرعون الشلب والحنطة والشعير. مجموعاتهم صغيرة

 .مشترك بين السواعد والبو محمد والسودان) هور الجّكة(و . ويجاور السودان فى العمارة البو محمد والسواعد

 :ويلحق بالسودان

ومنهم بيت آشموط، والعوامر، وبيت دهوس . يرئيسهم زامل ابن فند. من العجرش فى الحويزة.  البو حمادي-1
 .وبيوت أخرى

 .رئيسهم محمودبن نابت الفاضل. من المنابية فى الحويزة.  الكواضي-2

 .ويعد هؤالء من السودان ال يفترقون عنهم. رئيسهم فريج بن غضيب. من الميناو فى الحويزة.  الصكور-3

 بن عيسى آان فى الحويزة مع العشيرة فدام الحرب والقتال بينهم ومن محفوظات هذه العشيرة ان أحد رؤسائهم عبداهللا
م فأصاب أراضي الحويزة ال سيما السودان حتى 1828-ه1246سنة ) أبو ربية(وبين بني طرف، ثم صار طاعون 
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وأما البيضان . والملحوظ ان صاحب موجز تاريخ عشائر العمارة جعل السودان متفرعين من عامر جّد السودان. هذا
ومنها . وان السودان هاجروا الى القرنة وال تزال بقاياهم. وسكنوا أراضي الغّراف الى اآلن. هم اخوتهم اوالد عمروفان

 .فحاربوا بني طرف فمالوا الى انحاء العمارة بالوجه المذآور) المشعشعين(نزحوا الى الموالي 

. لعراق ونجد والشام وبالد أخرى بادية وحاضرةوانتشر الكثير منهم فى ا. العدنانية. من بني مخزوم:  بنو خالد -2
ولكن السبكي وعبد الغافر والسمعاني . قد انقرضت) رضي اهللا عنه(وفى ابن االثير ان ذرّية خالد المخزومي 

والبقاعي نصوا فى طبقاتهم وتواريخهم على وجود الذرية الخالدية، وترجموا آثيرا من أآابر رجالها، وما رواه ابن 
بنو خالد من أخالف آل : قال العدواني. انقراض عقبه انما آان فى المدينة المنورة، وليس على وجه االطالقاالثير من 

، )2(، وعشائرهم مشهودة، وتتناقل نسبها المعروف المتواتر، وآان لهم أعظم شأن فى الشام خاصة)طيىء(فضل 
م فى أنحاء الشام مما ال محل لتفصيله هنا آما وعّدد فى الروض الباسم فرقه... وتغيرت بهم االحوال بين قوة وضعف

وغرض المؤلف فيه مصروف الى أن آل فضل انقرضوا وصار خلفهم اوالد البنت ويريد . ان ما ذآره ال يخلو من نقد
 .بهم بني خالد ليتوصل ان يجعل امارة آل فضل لبني خالد وهذا يحتاج الى سند تاريخي

 :أسالفهمهذا وان آثرة بني خالد فى االحساء و

 . آل منيع-1

 . آل عريعر-2

 . آل حميد-3

أوضحت ذلك فى المجلد . والملحوظ أن عشائر آثيرة من الكرد تنتسب اليهم وهى بلباس، وبابان وبيشدر وغيرها
 .الثاني من عشائر العراق

واد بن رئيسهم ج). هبوس(وفى الخالص منهم فى منصورية الجبل وفى مواطن أخرى فى تلك االنحاء، ونخوتهم 
 :وفرقهم. م1935-1-12روّيز ومنه تحققت فروعهم فى 

 .فرقة الرؤساء. من آل عريعر.  السحبان-1

 . الدعمان-2

 . المراجعة-3

 . الحالتمة-4

 . المداهنة-5

 . البو رمح-6

بين جبل جسبة ) شيخ بابا(ويسكنون فى قضاء آفري، فى الزور عند . وهؤالء رئيسهم مال روضان.  الجمور-7
 ).92 ص3ج(وقد مّر انهم من الجبور . ويساآنهم قسم من الترك والجاف والكرد. ماسوآال

 546



رئيسهم حسن آل جزار، ونخوتهم . ومن بني خالد من يقيم فى أنحاء الشامية فى أراضي الطويلة والجحدة وغيرها
 :، وهم فى آثرة ومن فروعهم)منصور(

 .الرؤساء.  آل دغفر-1

 .رئيسهم مارد.  البو مطر-2

 .رئيسهم حماد آل جبر.  آل معيان-3

 . السنيدات-4

 . الشبانات-5

هذا ما علمته فى الشامية . ومنهم فى ألوية عراقية عديدة بصورة متفرقة وقليلة، وفى ايران فرق وطوائف عديدة منهم
 .رئيسهم حرجان الحاج صالح. ومنهم الخويلد فى لواء المنتفق مع آل حميد. م1934-2-26بتاريخ 

من عشائر الكوت وآانوا قبال فى أنحاء العمارة فى الجانب الغربي قرب االمام منصور فى ناحية ام حالنة : ام الكو-3
) وائل(وأصلهم من . واآلن فى الجانب الشرقي وقد تكاثروا سموا بذلك النهم يسكنون عند االمام منصور فى الدجيلة

 .من عنزة

 :ويتفرعون الى 

 .الرؤساء.  بيت سميس-1

 . طعيمة بيت-2

 . البو حسن-3

 . بيت دبيثي-4

 . البو ويس-5

 . بيت حمّيد-6

واختالف النخوة تجعلنا نشتبه فى . وأآد لي شيخ الكّوام انهم اليوم فرقة مستقلة، وليسوا خارجين عنهم.  الشواعل-7
 .أصل النجار

ا المشهور ان االمام عليَا حينما جاء ولم تقطع العشائر المجاورة أنه من أوالد االمام الكاظم، وانم:  االمام منصور-4
ولتقادم عهده لم . الى هذا الموطن صهل فرسه أيها االمام انك منصور، فكان من آراماته، فاتخذ هذا المحل مزارا

 .يعرف تاريخه بالتحقيق
 

 عشائر قيس

 قال المتنبي 
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 آتبت فى صحائف المجد بسم السـالم ثم قيس وبعد قيس  

وتكونت منهم عشائر آثيرة بأسماء جديدة ولكن آثرتها لم . واآلن فى حالة تشتت وتفرق. مة جداومكانتهم القديمة عظي
، ويهمنا هنا أن )قيس عيالن(وان المنتفق يرجع غالبهم الى . تجعل منها مجموعة موحدة آما آانت فى عهودها السابقة

 .نذآر العشائر المعروفة بالقيسية

:  قيس-1 :وفرقهم. يسكنون فى حّران ومنهم فى العراق). زعب( نخوتهم .حافظوا على اسمهم االصلي

) 1( .والظاهر ان بعضهم من قيس. بو شعبان

ذآر لي ذلك الشيخ . رئيسهم حسين الصالح من العثمان وهم نحو الفي بيت). الرها(فى حران ) السيالة(الصيالة ) 2(
ومنهم نفس الصيالة، وبنومحمد، . ة اختلطت بهمولعل فروعا قيسّي. والمعروف أنهم من طيء. عجمي باشا السعدون

اصلهم ). آل الشواف(ومنهم . ومن هؤالء فى قضاء عانة، ومنهم الجميلة ذآرتها على حدة. وبنو عثمان، وبنو يوسف
 .ومنهم جماعة فى آبيسة. وهم اسرة معروفة فى بغداد. من حران

 .وآان ابوه رئيسا.  رئيسهم أحمد بن عبد الواحدفى ابي غريب) الملحان(فى انحاء بيجي، و ) الجيسات(ومنهم 

تسكن فى سفح جبل حمرين . انها عشيرة ذات اطناب: قال صاحب تذآرة الشعراء. من العشائر القيسية:  الكروية -2
) بايزيد بك(ومن رؤسائهم . للحيدري) عنوان المجد(ومثله فى آتاب ). 3(وعّدها فرقتين آروية جديدة وآروية عتيقة

وان . وبايزيد بك هذا هو ابن حسين بك ابن ناصر بك ابن االمير حازم). 4(ه1103 بيورلدي العزة سنة ورد فى
 :االمير حازمَا آان له اربعة اوالد وردوا من الرها وهم

.  حسين-1 ).البو حسين(ومنه تكون فخذ . جد بايزيد بك المذآور

 ).البو عّالن(منه تكون فخذ .  عّالن-2

 ).البو غازي(ذ ومنه فخ.  غازي-3

 .والظاهر انه ال عالقة له بآل المحيسن من آعب. وهذا ذهب الى الحويزة وال يدرى عنه.  محيسن-4

فمنهم . وتوالت الرئاسة فيما بينهم. جاؤا من الرها. ومنها تكونت الكروية الجديدة). المصاليخ(وهذه االفخاذ يقال لها 
ولما ورد السلطان مراد الرابع . وجته بابنه الصغير ناصر الى ترآيةجد بايزيد بك قتله اخوته وذهبت ز) حسين بك(

 .بغداد اعاد الرئاسة اليه

 :ومن اوالد بايزيد بك

وعاد . ثم سكن بغداد. ومن هؤالء مونس بك ابن محمد بن عبداهللا وآان رئيسا). البو عبداهللا(تكّون منه فخذ .  عبداهللا-1
تاذ الرئيس احمد محمد القيسي فى الجيش العراقي ابن يوسف بن مونس بك ومن اسرته االس. الى نارين وقبره هناك

 ).بيت حمودي النجم(و ) بيت علوك النجم(ومنهم . وعن سلسلة نسبها. المذآور ومنه علمت عن هذه العشيرة
 .ومنه البو حمود سكنوا بغداد.  حمود-2

 ).البو رحال(ومنه .  علي-3

 .فى بغداد) بيت حسن الشكرة(و ) بيت عواد العثمان (و) بيت رزج(ومنه بيت رزق .  آريم-4

 ).البو عمر(منه .  عمر-5
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 .سكنوا بغداد) محمد(و ) دّلي(ومن اوالده 

فصارت الى علي بك ) البو عالن(رئيسا، ثم صارت الى ) حسين الغازي(فصار ) البو غازي(ثم انتقلت الرئاسة الى 
وهذا استقيت منه . ومنه انتقلت الرئاسة الى ابنه صالح). البو فريج(ثم صارت الى خلف الجاسم من . ومنه بيت جادر

 .المعلومات

وفى ناحية قرة تبة فى . فى الزاوية من ناحية السعدية) آروه لي(، ويسكنون فى اراضي )جيس(فالكروية نخوتهم 
ويجاورهم . ويةمقاطعة الكاووري، واالحيمر، والمحمولة، وبردان، وآيفه جي، وحجات، وجيس، وجبالغ، والخال

تفصل بينهم وبين بني ويس وربيعة ديالى، . العزة، واللهيب، والبيات، والطاطران، والبالنية، وبنو ويس وربيعة
 :وفرقهم. وان قراهم باسماء اراضيهم. وعشيرة الزند، والزنكنة

والد عم المصاليخ، وهم ا. ورئيسهم صالح الخلف. الرؤساء فى الحال الحاضر) البو فريج (-اوال:  المصاليخ-1
 :وفروعهم

ومنهم . رئيس صحة لواء بغداد. ومنهم الدآتور علي غالب. رئيسهم صالح الخلف الجاسم. الرؤساء. البو ناصر) 1(
 .البو درباس، والبو حليحل

 .من البو عيسى فى لواء الدليم) البو مهنا(ومن هؤالء . رئيسهم صالح الحبيب السليمان. البو مهنا) 2(

وهؤالء عرفوا باسم . وتوفي فخلفه حفيده ابراهيم بن سلمان العثمان. رئيسهم عثمان السلمان. فس المصاليخ ن-ثانيا
 :اصل الفرع ومنهم

ومنهم ). نوري ثابت(المرحوم ) حبز بوز(ومنهم صاحب جريدة . عرفوا باسم الفخذ االصلي آما تقدم. البو عالن) 1(
رئيسهم رشيد الشبيب وآانت ) البو جادر(ومن البو عالن . القيسياالساتذة طاهر القيسي والدآتور احمد عزت 

 .فى الزاوية) آروه لي(، ويسكنون اراضي )البو عالن(وآانوا يسمون . الرئاسة فيهم

) 2( .قسم منهم فى بغداد. رئيسهم شهاب بن احمد النجم. اوالد علي بن بايزيد بك وهم من المصاليخ. البو رحال

 .رئيسهم احمد الدرويش. عمر بن بايزيد بك من المصاليخ ايضااوالد . البو عمر) 3(

) الخشاالت(ومنهم . اوالد غازي ابن االمير حازم أخو عالن من المصاليخ رئيسهم متعب الكصم. البو غازي) 4(
محلة ومن هؤالء فى بعقوبة وفى بغداد فى . فى حربي) البو شناوة(، و )البو محيميد(و ). البو شلتاغ(ويتفرعون الى 

 :ومن فرق الكروية. ومن البو غازي مفتي بغداد السابق االستاذ المرحوم قاسم القيسي. الحيدرخانة

 .رئيسهم محمد الحسن.  البو نزال-1

 .رئيسهم محمد السلمان.  الدويان-2

 .ومنهم فى محلة بني سعيد ببغداد. رئيسهم فيصل الحمد.  الحمامدة-3

 . البو آاظم العبداهللا-4

 .ومنهم من يعدهم من النعيم. مات الغال-5

 .رئيسهم ابراهيم المحمد فى نارين.  الخميس-6
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 :رئيسهم صالح الحبيب الشالل.  البو دراج-7

) 1( .ويقال لهم البو داغر. البو زيدان

) 2( .رئيسهم حمودي الداود. البو صالل

 .رئيسهم عبداهللا بن يونس فى نارين. البو حسين) 3(

 .رئيسهم صالح العباس. البو علي الحمد) 4(

) 5( . رئيسهم حسين العليا المال اهللا. البو آعيد

 .ومنهم معالى االستاذ حسام الدين جمعة. وغالبهم يرجع ال طىء). الجاغات(ويقال لهم .  الصوافي-8

) 1( .يرأسهم سلمان الخليفة وصالح المحمد من طىء. الصناعات

 .الى البو عيسىويرجعون . رئيسهم خلف الهليب. العيساوية) 2(

) 3( .ويرجعون الى البو نزال. رئيسهم طعمة العبو. البالالت

 .من الكروية العتيقة. رئيسهم حميد الحسن.  الكحاطنة-9

 .رئيسهم عباس العلي من الكروية العتيقة.  الرحاملة-. 1

 ).قوالي (فى انحاء خانقين فى اراضي. من الكروية العتيقة. رئيسهم داود السلمان.  الصبابحة-11

 .من الكروية العتيقة. رئيسهم ابراهيم الياسين.  الدراوشة-12

ومنهم فى أراضي مشميس فى المدحتية، ويتبعون . فى السعدية) آروه لي(رئيسهم شكر المحمود فى .  العويسات-13
 .البو حمد من البو سلطان

 .رئيسهم محمد المحمود فى نارين.  الشميسات-14

رئيسهم جياد بن محمد السلمان فى .  الطواالت من حرب-1: ويلحق بهم. مع بني ويس وربيعةواآلن .  النزارات-15
 .ومنهم فى بغداد. نارين

 .ويعدون من بني تميم. يسكنون بين بغداد والجديدة. رئيسهم حسن السمو.  السواآن-2

 .رئيسهم صالح الكريم.  الجميلة-3

قسم منهم ) البطاطلة(ومنهم ). آروه لي(ويسكنون فى .  من الجبوريدعون انهم. رئيسهم محمد الشالل.  البجاجيل-4
 ).الشطيحات(فى عليبات، ومنهم 

 . السجافات-5

 . الحشامات-6
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يسكنون فى أراضي . بينهم وبين شمر تحالف). قيس(رئيسهم عبعوب ابن الشيخ محمد، ونخوتهم جيس :  الداينية-3
 :وأفخاذهم. وهم نحو خمسمائة بيت. و المبلد روز فى جذول التحويلة، ويجاورهم شمر وبن

 .، وال تزال الصلة بينهم معروفة)البو سلطان(وهؤالء من زبيد ). بيت صريم(الرؤساء .  البو محب-1

رئيسهم شيخ عبد بن آاظم المرّوح، ويدعون ان السحبان فى الخالص والخوالد فى شمر من بني :  البو مهدي-2
م ومرّوح ابن علي بك ابن اسماعيل 1938تموز سنة . 3العزيز الحسين المرّوح فى وأخذت معلوماتي من عبد ... خالد

) آل عريعر(ويحفظون أنهم من . بن خليل بن حسين بن علي بن حمد بن مبارك ابن مهيدي بن بزيع بن عريعر
 ).راعي الخير أخو موزة(ونخوتهم 

 .فضول-رئيسهم جواد الكاظم الجواد:  الحلوف-3

 ).زبيد من البو سلطان(يسهم علوان المحمد البراك رئ:  الفريحات-4

 ).يدعون عبودة(رئيسهم بريج الحسن :  الّرآية-5

 ).سادة(رئيسهم خليل االبراهيم .  الزآدرلية-6

 .ومنهم الهريطان فى أنحاء ربيعة). هم أصل الداينية(رئيسهم نجرس السالم :  المحيات-7

 :ويلحق بهم

 . الدشتكية-1

 . شمر طوآةمن.  النفافشة-2

 .من زبيد.  الحريث-3

. ، ومنهم من يعتبرهم تبع الداينية)جيس(ونخوتهم . يرأسهم نصيف البربوتي والحاج محمود اللهيمص:  الردينية-4
وهؤالء ال نستطيع أن نعرف وجوه اتصالهم اال ان النخوة . يسكنون فى أراضي الّدحلة الكائنة جنوبي غربي مندلي

 :وفرقهم.  فيها االدلفية والمسعود من شمر طوآة والحريثويساآنهم. تعين القربى

 ).جيس(نخوتهم . رئيسهم محمد اللهيمص.  الدريبات-1

ويدعون أنهم من النعيم العشيرة . رئيسهم نصيف البربوتي). اآرع(نخوتهم ). التعامنة: (ويقال لهم.  النعيم-2
 .ان اصلهم جيس: ومنهم من يقول. المعروفة

ويدعون أنهم من مياح ربيعة، ويقال ) آوشة(وآان أبوه رئيسا نخوتهم . هم جامل بن داود السلمانرئيس.  آويشات-3
 .لهم الشروآية

 . بيت زيدان-4

 .انها من شمر طوآة ما عدا التعامنة: هذا وباقي العشيرة يقال

) ناحية آنعان(ت يسكنون فى مهرو. رئيسهم صيهود بن علي الثويني، وآان ابوه رئيسا. من جيس:  الزهيرية -5
من ) الزهيرية(والتسمية مشترآة بينهم وبين . وسيسبانة وقنبر وفى أطراف مندلي وهم حلف مع الكرخية والسكوك
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. وقسم مع التراجمة من الجبور. نهم مع البو حّياص من بني تميم وهم حلف لهم ويؤدون القرش معهمم:  الخيالنية-6
رئيسهم علي بن محمود ) ناحية آنعان(رئيسهم جاسم الرميض، ويسكنون الهارونية، وفى سنسل وصدر مهروت 

كبة وخريسان وآثرتهم فى المقدادية ومنهم فى السعدية وفى ال. ولم يكن هؤالء من الكروية آما أآد لي بعضهم. العباس
 ).العبد(نخوتهم 

ومنهم من يسكن مع . الظاهر أنهم عبادة.  بيتا، رئيسهم الشيخ شطب150، وهم نحو )عبادي(نخوتهم :  الدهلكية-7
 .الداينية

 :وفرقهم.  بيت500، وهم نحو )جيس(يسكنون فى ناحية آنعان ونخوتهم :  الكرخية-8

 .يد الجسامرئيسهم رش.  الوشاحات-1

 .رئيسهم جاسم الحسين السهل.  الكّرات-2

 .رئيسهم جاسم بن محمد السلمان.  الفضول-3

 .رئيسهم داود الفرمان.  العرينات-4

 .وهؤالء رئيسهم العام غضبان االبراهيم البرغش

 .يدعون انهم جنانة. رئيسهم حمادي السلطان.  الجالالت-5

 .رئيسهم حسن السلطان.  العمادات-6

 -7 .يدعون انهم عباسيون. رئيسهم محمود السلمان. النعيمات

 .يدعون انهم من بني تميم. رئيسهم علي الشطب.  السّوارية-8

 .يدعون انهم وشاحات من العبيد. رئيسهم فرحان.  الشميسات-9

ويعدون تبعا والسكوك يساآنونهم . ويجاورهم بنو تميم، وبنو زيد. وهؤالء رئيسهم العام محمد السعيد من العمادات
 .ورئيسهم عبداهللا الحسوني. لهم

 :وفروعهم. وهم يعدون اآلن من قيس. أصلهم عبادة). العبد(نخوتهم . رئيسهم منصور بن محمد الرجب:  األرآية-9

 .الرؤساء.  البو رومي-1

 .رئيسهم محمد العابد.  البو محمد-2

 .كرخيةويجاورهم بنو تميم وبنو زيد، وال. يسكنون فى برآنية ومهروت

يسكنون فى . مقلوب الكعيمات وعشائر نجد منتشرة وتساآنهم عتبة. الظاهر انهم من عشيرة المطير:  الكعيمات- 10
ومنهم من يعتبرهم من الكروي ) قيس(يدعون انهم . الهارونية وفى المنطقة الممتدة من الهارونية حتى تل ابي ردان
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) 1( .يسكنون فى الهارونية والمقدادية. رئيسهم اسماعيل الداود. البو عروش

 .رئيسهم غيدان االمين. البو سعيد) 2(

 .رئيسهم محمود العبادة. البو نبلة) 3(

. ببغداد) محلة المهدية(من زبيد من حمير وليس بصواب وتتكّون منهم : دريوقال الحي). عبادة(نخوتهم :  المهدية-11
وآثيرون . رئيسهم اسماعيل الكاظم المعروف بابن ابي والدة، يسكنون أراضي بّلور وبابالن فى المقدادية وفى حربتيلة

 :وفروعهم). العبد(وهم تبع بني تميم، ويرجعون الى ربيعة، وينتخون . يعدونهم من قيس

 . الهواشم-1

 .من شمر. البو غليض-2

 .يدعون أنهم عّزة.  البو غزلي-3

 . الجغامات-4

 . البو رجب-5

 .ويجاورهم الخيالنّية، والكميعات والجبور، وبنو تميم

، ونخوتهم )ندده(وورد ذآرهم فى االنساب بلفظ . توفي وخلفه ابنه مرهج. رئيسهم صحو العزيز:  الندة-12
قطر (من أنهم من أوالد : وما قاله الحيدري). بيت القاضي: (يت وفيهم عوارف يقال لهمب.. 5، وهم نحو )منصور(

 :وفرقهم. ويقال انهم من ربيعة. والمشهور أنهم من المجمع ويشترآون فى النخوة. من زبيد فليس بصواب) الندى

 .فى مقاطعة الندة فى مندلي. الرؤساء.  الحمايل-1

 .رئيسهم مسير.  الصعب-2

 .سن المح-3

 . الشّشات-4

 .ويسكنون فى مقاطعتي الندة وطحماية فى مندلي.  العوادل-5

 . الحلف-6

 . البو آليب-7

ومنهم على ما يقال النداوات نخوتهم . رئيسهم عليوي الفريح وآان رئيس الكل. فى الدبلة من الحلة.  البو مفرج-8
عتيادي مائة ليرة، وقتل مرة أحد رؤسائهم فكانت وفصلهم اال. ومن فرقهم البو دريب. ورئيسهم داود الكاظم) جيس(

 .دّيته ثلثمائة ليرة مع جالء ثالث سنوات وذلك الن القتل وقع من أقارب المقتول
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نخوتهم جيس ومنهم فى آنعان ومنهم من . وتوفي. فى الروز رئيسهم وهيب االبراهيم الشهاب:  الجورانية-13
 :وفروعهم. يعتبرهم تبع بني تميم

 .صكر البو -1

 . بيت فياض-2

 . بيت معّلى-3

 . طوينات-4

 . سماحي-5

 . غشام-6

 . بيت شناوة-7

 . بيت معيوف-8

 . بيت حايط-9
 

 عشائر عدنانية اخرى

هذه العشيرة آبيرة فى أنحاء سامراء قرب ناحية بلد، ومنها فى لواء ديالى قرب بعقوبة فى قلعة :  المجمع-1
، و )منصور(ونخوتهم . سهم الحاج محمد المهدي، ومحمد السلطانالمهردار، وفى أراضي أبي عَروج، يرأ

ان من رؤسائهم زيد : ويقال). اخوة سرة(وتغلب عليهم نخوة ) منصورا(، وان بني جميل خاصة ينتخون )شمردل(
العجاج آان له ابن اسمه صالح ترأس باالنصار وبالرفيعات واالجسات والطويران فجمعهم، وفدرهم أي خزلهم من 

. فصاروا عشيرة على حدة، واآثرهم آان بين الشام وحلب) المجمع(ومن ثم تجمعوا له فقيل لهم . ان بني جميلعرب
وفى النهاية . على ان يكونوا يدًا واحدة). تل جبارة(والمشهور انهم سبع عشائر تجمعت وتحالفت فى محل يقال له 

مالك بن سعد بن عوف بن جعفي واذا آان أصلهم البن االثير انهم بطن من جعفي من قحطان وهم بنو مجمع ابن 
 .آذلك فقد تغلبت عليهم القيسية من بني جميل وغيرهم ممن مال اليهم وصار يسمى باسمهم

 :خلفة عبد الجليل ويتفرعون الى:  الجَالل-1: وفرقهم

يسكنون أراضي . خباروهو شيخ طاعن فى السن ومن اال. رئيسهم العام الحاج محمد المهدي) اوالد ملحم: (العذية) 1(
 .رئيسهم نجدي المحمد الحبيب: الحليحل. 1: ومنهم. العلث

 .رئيسهم خميس الحمد. الحمد. أ

 .رئيسهم جاسم المحمد الحبيب. النعمان. ب

. 2 :ويتفرعون الى. رئيسهم الحاج محمد المهدي. الكرنوص. أ: ويتفرعون الى: الملحم

. 1 .ومنه علمت فرق العذَية. منهم خلف بن شطب الياسين. العز الدين

. 2 .الكرانصة
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 .رئيسهم مزيون الثاير. الشويرات. ب

 .رئيسهم وسمي الخضر. الوسمي. ج

 .رئيسهم محمود الكاظم. العباس. د

. ه .رئيسهم مسرح المحمد. العَطو

 .رئيسهم صالل العبد اهللا. الفريجات. ح

 .يسكنون فى أراضي ابي صفة فى ناحية بلد. يساوآان أبوه رئ. رئيسهم مسرهد بن محمد السلطان. الطرفة) 2(

) 3( .ويرأسهم جدوع الحسين وخضر العباس فى االبراهيمية) قلعة المهردار. (رئيسهم محمد النصيف. الكبيش

 .فى بلد بأراضي ابي صَفة وجبارات. رئيسهم احمد العياش توفي واآلن ابنه ابراهيم ومسرهد. العطيش) 4(

) 5( .يسكنون فى أراضي جبارات. وآان ابوه رئيسا. وع بن ذياب الحسينرئيسهم جرب. الغضيب

 :ويتفرعون الى. فى أراضي آَبان. رئيسهم سعد السعدون. الطعيمة) 6(

 .رئيسهم خلف االحمد السلمان. ويقال لهم الحليتم. المهنا. 1

. 2 .رئيسهم سعد السعدون. الظاهر

. 3 .رئيسهم محمد الهرموش. الفدعم

 :وفروعهم. رئيسهم دخيل بن نزال. فى أراضي مصايح فى نهر السراجي. هؤالء خلفة راشدو:  الرواشد-2

) 1( .رئيسهم محمد العلي. الحويش

) 2( .رئيسهم طه الياسين. الزغيت

 .واما خضير وجماعته فى الخالص. رئيسهم دخيل النزال. العطية) 3(

محمد بن :  لم أجده عند أصل العشيرة فقد بَين انهوعلمت التفصيالت عنهم من الشيخ محمد النصيف من الكبيش مما
ومنه الكبيش، وله (نصيف بن عليوي بن عبيد بن دندن بن عبيد بن عاصي ابن محمد بن عكال بن ناصر بن آبيش 

ابن عامود وهذا له ابن اسمه ) طعيمة، وعذية، وغضيب، وطرفة، وعطيش: اخوة صار آل واحد منهم أصل فخذ وهم
وله اخوة وهم زغيت رأس ) ومنه الحويش(وابنه طويل وابنه حويش ) ومنه الرواشد( اسمه راشد آطن وهذا له ابن

 ...فخذ، وعطية أصل فخذ آخر

ثم ان عامودًا المذآور هو ابن عبد الجليل وهو الذى تتفرع منه الجَالل الفرقة المعروفة ثم الرواشد الفرقة االخرى 
ابن زيد بن عجاج ابن فاضل بن ) ومن هذا وفى ايامه تولدت المجميعة(لح وعبد الجليل هو ابن صا. المستقلة باسمها

وهذا يقولون منه تفرعت عقيل وهالل (ابن عامر ) وهم الكروك فى العراق والشام(خضر بن عباس بن آرك 
 .ومن هذا تكونت عشيرة بني جميل واتصلت بها عشائر أخرى. بن رمل، ابن جميل) وخفاجة
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با سيف آان يسكن نقرة الشام، وزيد العجاج تزوج أخت سيف بنت ثابت وترآت صالحًا المذآور ان ثابتًا أ: ويقولون
فى عمود النسب، وهذا ترأس على االنصار والرفيعات واالجسات والطويران فجمعهم وفدرهم أي خزلهم وهم من 

 .عشائر بني جميل

 : منهمويعدون من العشائر والفروع الملحقة بهم، وصارت بمرور االيام تعد

 .ويرجعون الى بني الم وهم أوالد أخت. رئيسهم صالح الهندي فى بزايز خريسان.  الرمضان-1

 .ويرجعون سواعد من ساعدة. رئيسهم عبد القادر العلي.  الخشارمة-2

 .السلوم، والفنيطل: ومنهم). الجسات(ويقال . رئيسهم مخلف بن حسين الكرنوص فى أراضي الجميد.  االجسات-3

 .ويرجعون الى قيس عيالن. رئيسهم محمد الدهش. ويران الط-4

 .فى المشيرية من الخالص. رئيسهم محمد الخميس.  الحماة-5

 .فى خريسان.  العجاجرة-6

 . رئيسهم حسن الجشعم فى أراضي بني سعد فى بلد وفى المشيرية.  الكرنة-7

 .فى خريسان.  الكرشة-8

. يدعون انهم من االنصار خلفة سعد االنصاري.  ناحية االبراهيميةرئيسهم عباس بن علي االحمد فى.  الحباب-9
 .والظاهر انهم من طيء. ولم تسبق لهم هذه الدعوى. وسمعت انهم ينسبون الى بني أسد

وهؤالء يرجعون الى بني جميل ويعدون اليوم من . رئيسهم عبيد السعيد توفي وخلفه ابنه فرمان.  المكادمة- 10
وهم صلبة بني جميل ويسكنون فى . وأصل هذه االخيرة ان جدهم شمردل) شمردل(و ) نصورم(ونخوتهم . المجمع

 :أراضي السجلة من ناحية االبراهيمية ويتفرعون الى

) 1( .الحمران، والعشيش، والكلش، والمطيرات: ومنهم. الرؤساء. العيسى

 .رئيسهم فياض الدرويش. أو الصناع. االصناع) 2(

) 3( .عبد الجسامرئيسهم . العرانسة

) 4( .رئيسهم مرزوك العلي الشالل. الكليب

) 5( .رئيسهم صلبي بن مسعود. البردة

 .نسبة الرض بهذا االسم) واني(وسبب تسميتهم . رئيسهم اسماعيل االبراهيم. الوانيين) 6(

) 7( .رئيسهم خلف العزيز. الجلود

 .رئيسهم جميل بن عباس عرب. المذاهبين) 8(

 . جياد بن آناصرئيسهم. الزريج) 9(
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. ) 1( .رئيسهم حسين االبراهيم. الَذيخ

) 11( .رئيسهم احمد السعيد. اللهيمد

) 12( .رئيسهم محمد المطرود. البو رضَية

 .رئيسهم علوان بن محسن الالمي. الربيح) 13(

) 14( .رئيسهم فهد المرهج. الدهيم

 .رئيسهم جامل الرزج. السميرة) 15(

يقال انهم ) سَرة(، يسكنون فى أراضي الشمس والشطيط نخوتهم )توفي(و .  النعمةرئيسهم مهدي.  الرفيعات-11
الكليبات والعرارات : ويتفرعون الى. أمهم من اللهيب. جبور وال أظنه صوابا فال نرى هذا الفخذ بين عشائر الجبور

 .والمرابطة

 .رئيسهم عَبار الساجي.  السنداويون-12

 .الحمايل، والصعب: ومنهم. مهدي العماش من بني جميليرأسهم محمد السبع و.  الندة-13

 .فى أراضي الجميد فى بلد. رئيسهم نعمة. من البو عيسى واصلهم من جيس.  العويسات-14

 .رئيسهم محمد الغداي.  النواشات-15

 .رئيسهم آنوش بن عبد الجَلو.  الصبيح-16

 .من صلب بني جميلوآانت الرئاسة فيهم فهم . رئيسهم سهيل النجم.  المنديل-17

آانت بين سامراء وتكريت فى أيام غصيبة وقعت بين بني ). وقعة المهيجير(دَآة المهيجير : ومن وقائعهم المحفوظة
. والوقائع أمثال هذه آثيرة. ثم حدثت بعدها وقعة أخرى لم يتحاربوا فيها، وانما تبعثروا فى االطراف. جميل والعبيد

 . يد بني جميل آذلك آانت وقائعهم وحروبهم مع العبيد أفنتهم وفرقتهم فى االطرافوذلك ان عشيرة عبادة فنيت على
 .وآدابهم ال تختلف عن آداب هذه االطراف ومعروف عندهم العتابة والنايل

:  بنو تميم-2 : قال الفرزدق

 فان تميمًا قبل ان يلد الحصـى    أقام زمانًا وهو فى الناس واحد

وحاضرها واضح اال أننا اليوم لم نجد تفرقا . تاريخها مشرف جدا. ة المكانة قديما وحديثاان عشائر بني تميم معروف
وصلتهم به ال تزال معروفة . ومنهم فى نجد االآثرية الساحقة. فى أنحاء مختلفة من العراق آما نراه فى هذه العشائر

منتشرة منها الشيخ محمد بن عبد . بيرةومجموعاتهم آ. ويميلون الى العراق دوما بال انقطاع وسكناهم قديمة فيه
 .وآذا آل جاسم الثاني حكام قطر. الوهاب الداعية لمذهب السلف فى نجد

وغالب فرق العراق من عشيرة واحدة من بني سعد ما عدا بني نهشل، وبني يربوع ومنهم العتاتبة وعدا بني مازن في 
 .أنحاء البصرة فانهم من عشائر بني تميم االخرى
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ومنه ومن آخرين بينهم الشيخ حميد الحسن السليمان أخذت .  المحفوظ ذآر لي ذلك الشيخ حسن السهيلوهذا هو
م عن مختلف أنحائهم اال ان الشيخ حسنًا السهيل آان وافر المعرفة وهو رئيس بمعنى 1940-7-27المعلومات منه فى 

وال يزالون محافظين على نخوتهم القديمة . راراوصار نائبا م. وله الفضل. الكلمة، فتفضل بادالء المعلومات الوافرة
 ).أوالد حسن(ومن نخواتهم ). دروم(، و )دارم(والعامة 

ذوو غبطة ومال، وخيل ورجال، ومسكنهم المعروف باسم ديالى، ذات نعم وأرزاق، وآرم : "قال البسام فى بني تميم
لطارق، ويستغيث بهم المفارق، قسمهم أوفى قسم، وأخالق، اسوة للمتكرم، وقدوة للمتعلم، ونجدة للمتظلم، يحمدهم ا

اه ."ومروقهم فى الحرب أدهى من ثمود، واآرم من حاتم طي، وأحلم قبائل الحي، سقمانهم الفان، وفرسانهم سبعمائة
وبسبب تفرقهم، وتشتت ديارهم لم تكن لهم صولة، وال عصبة معروفة وفى أيام الشيخ حسن السهيل رئيسهم فى  

رقوف نالوا مكانة، وتمكن بحسن ادارته ان يجمع شملهم، ويوَحد جموعهم، وهم غيرهم باألمس من أنحاء هور عق
. ومنزلة رئيسهم معروفة لدى الحكومة وهو صاحب آلمة نافذة وزعيم مشهود له بالزعامة. حسن الحالة والرفاه

عروف من أمد بعيد ومسَلم له وان الشيخ حميد الحسن السلمان رئيس م. وبدأت شهرته بعد الحرب العامة االولى
 -1: وفرقهم. بالرئاسة فى أنحائه ال ينازعه منازع والرئاسة آانت فيهم وال تزال معروفة لهم فى لواء ديالى

منهم فى الجذول من هور عقرقوف، وفى المشخاب، والهارونية، والمقدادية وبلد روز، ومهروت : المصالحة
وبنو نهشل أيضا من . تفق ومنهم الشريفات فى المنتفق والبصرة والحويزةومنهم الساليط مع عشائر المن). مهروذ(

 :وفروعهم. رئيسهم حسين الخميس. وآذا المصالحة فى بدرة. تميم هناك

. رئيسهم محمد الهاشم. الزجالبة: ومنهم. رئيسهم علي بن معيدي وتوفي فخلفه ابن عمه هراط الهتيمي. بوصبرة) 1(
 .والبو صالح الرؤساء. والبو سليمان. والبو داود. والبو خنفر. اشموتوفي فخلفه اخوه حسن اله

 ). البو زيني(والبو اسماعيل . والبو تايه. والبو حرامي. البو ريشة: ويتفرعون الى. فرقة الرؤساء. بو طعمة) 2(

و الذى ورد رئيسهم الشيخ حسن بن سهيل بن نجم بن سهيل بن عبيد ابن سبهان بن صناع وه. الرؤساء. والبو نجم
 ).عقرقوف(هور عكرآوف 

 .ومنهم فى بلدروز والهارونية يرأسهم محمد العباس والحاج محمد الهادي

البو علَي، : ومنهم. رئيسهم حسين السعيد ومحمد الكاظم المهدي. منهم من يعدهم فرقة برأسها. البو حمد) 3(
 .والخوينات ومنهم فى بلدروز رئيسهم عبد الهادي المحمود البندر

) 4( .ومنهم فى بلدروز. فى عقرقوف. رئيسهم عبد الحسين الكاظم. الشهابات

رؤساؤهم عبد العزيز المحمود الطعان وحسن المحمد الحسين الطعان وحميد المال . اخوة المصالحة. بو حسان) 5(
 .ومنهم البو طعان، فى قضاء الخالص. يسكنون أراضي الطويرة فى ناحية بلد. جواد الحربي

 :وفروعهم. فى الجذول. يرأسهم محمد السلطان وأخوه حاتم السلطان: َجاح الط-2

) 1( .الرؤساء، والبو خان، والبو حاجم، والبو مطرود. البو وهب: ويتفرعون الى. الرؤساء. البو نهار

 .رئيسهم جعفر الموسى وتوفي فخلفه ابنه عبيد. البو محمد) 2(

) 3( .الحيمدرئيسهم عبيد بن عباس الحسين ا. آصاعمة

 .العويسات، والبو عبد العال، والبو بالل: ويتفرعون الى. رئيسهم جاسم الزآم:  الخضيرات-3

 .رئيسهم عَلو الفرحان وتوفي فخلفه ابنه عبد اهللا وشنيت الكاظم. يرجعون الى المصالحة:  عيايشة-4
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 .رئيسهم عبود المزعل واحمد العبد العداي. وهؤالء من بوحسان:  النصيف-5

 .فى عقرقوف) صكالوة(ومنهم فخذ يقال له ). المقدادية(رئيسهم موسى العباس افندي فى مقاطعة الروز : العكابات -6
 .رئيسهم محيميد الداود السلمان. أصلهم من ربيعة ويعدون اليوم من فرقة المصالحة:  الرباآات-7

 .اروا اآلن تبعًا الى عشائر زوبعولكنهم عاشوا مع تميم مدة فص. وهؤالء يرجعون الى ربيعة:  السميالت-8

 .وآانوا تبع الزآاريط واآلن مع بني تميم. رئيسهم محمد الحسين االبراهيم:  الشريفات-9

فترآوها، ) عايد(وهؤالء أصلهم جميلة من فرع البو جاسم، واآلن مع المصالحة، وآانت نخوتهم :  المراعيص- 10
 .وهم أوالد أخت المصالحة. ن فى هور عقرقوفيسكنو. واآلن يشترآون مع بني تميم فى النخوة

رئيسهم الشيخ حميد . فرقة الرؤساء فى لواء ديالى ويسكنون فى مقاطعة الروز) بيت محمد الراشد: ( الطرشان-11
وآانت الرئاسة . وآان أبَي النفس، آريمًا شهمًا. ولي النيابة مرة. الحسن السليمان المحمد الراشد االطرش رأس الفخذ

وأول مجيئهم الى البصرة وفى . وهو من االخيار. م عن عمر طويل1956 نيسان سنة 4توفي فى . من مدة طويلةفيهم 
 .أيام جدهم راشد، قدموا بغداد وديالى

فى الجذول، . يرأسهم الحاج علي المنصور وتوفي واآلن الحاج جواد المنصور، وباشة العلي:  البو حَياص-12
وقسم من . رئيسهم الحاج علي المنصور. الكوايد: ومنهم). شهربان( فى المقدادية ومهروت، والهارونية، وآثرتهم
 .الخيالنية حلف معهم ويساآنوهم

. يرأسهم مصطاف بن علي الهالل ومجيد العلي. يسكنون فى المقدادية وفى الهارونية ومنهم فى آنعان:  العطاطفة-13
 :فروعهم فى الخضيرة الكائنة على شاطئ دجلة فى أنحاء بلدو. يسكنون فى المقدادية والهارونية:  البو حشمة-14

) 1( .رئيسهم حسين العلي الصالح. البو ترآمان

 .توفي وخلفه ابنه. رئيسهم محمد الحسين الثامر. البو مطر) 2(

) 3( .البو فياض

 .يسكنون فى الروز. رئيسهم مغير بن علي الفدعم وآان ابوه رئيسا:  الشديدة-15

 .وفى البصرة رئيسهم منصور الكنعان. رئيسهم صالح المحمد.  فى الروز: العوينات-16

ومنهم فى الخالص . يسكنون فى ناحية بلد فى الطويرة والحمة والخضيرة. رئيسهم حاتم بن هَذال الشوآة:  العتاتبة-17
 :وديالى وفروعهم

) 1( .رئيسهم حسين اللفتة. البو حادر

 .الرؤساء. البو عبد) 2(

 .رئيسهم حمزة العباس. عوسالبو فد) 3(

 .رئيسهم اسعد السبتي. البو جبر) 4(

 .رئيسهم علي الفياض. المالحمة) 5(
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 .يسكنون تجاه الخضيرة. رئيسهم حسن بن محمود المراح، وآان ابوه رئيسا:  البو ناصر-18

 .رونيةيسكنون فى بزايز الها. آان فرحان العبد اهللا رئيسا ثم خلفه حمد بن عوَيد:  المراعبة-19

ولكن تقادم العهد فى . فى الحقيقة هم من المياح من ربيعة وال يزالون يحفظون نسبهم بهذه الصورة:  البو فرج- 20
 .يسكنون فى بلدروز والهارونية ومهروت والمقدادية. رئيسهم مزيد المحمد الداود. السكنى دعا ان يعَدوا من بني تميم

 .كنون فى الروز وقليل منهم فى الهارونيةيس. رئيسهم علي الدعيبل:  العبيدات-21

ويجاورهم زوبع والدليم والمشاهدة . ويعدون من تبع بني تميم مَر ذآرهم بين عشائر قيس. من قيس:  الجورانية-22
 .ومعيشتهم على الزراعة. وبنو زيد وبنو ويس وبنو الم وربيعة والكرخية والعزة والجبور فى أنحاء مختلفة

 ).فرشة(و ) فرس آبل(م وبين المجاورين مائة دينار و والدَية فيما بينه

، ونخوتهم )المنصورية(من العشائر المعروفة فى أنحاء الخالص، فى ناحية دَلي عباس ) : العنبقية( العنبكية -3
واال . ، وبهذا االعتبار يعدون من شمر هذا ان صَحت)سناعيس(والجعافرة منهم يقال ان نخوتهم سابقا ) دَراج(

فى أنحاء ) الجعافرة(ال يولد القربى ويقولون ان أصلهم من ) الجعافرة(من شمر، و ) الجعفر(شابه باالسم بين فالت
ولكن المعروف انهم ينتسبون ) عانة بكي(فصار يقال لهم ) 1)(عانة(ثم جاءتهم امارة . سورية، وهم بال شك من شمر

وفى رحلة المنشي البغدادي أنهم آانوا . قرب العبيد) كورال(فى سورية، ثم جاؤا الى العراق فسكنوا ) عين بق(الى 
واآلن يسكنون نهر حمادي الخلف والماجدية و . فى خان بني سعد) ابي حبيل(يحافظون الطريق من جبل حمرين الى 

، والصوالغ الصغير والكبير وغيرها، وهم متحاذون )بازول مصطفى الدبي(، والطابو، و )آرمة بازول(
 :وفرقهم. لعجيمي الى وقف آشكينومجموعون من ا

رئيسهم الشيخ حسن بن عبدال بن عليان بن عبدال ابن درويش بن خضر بن عناية وال يستطيع ان :  الجعافرة-1
وخلفه ابنه . م1952-1-15وتوفي ليلة الثالثاء واخبرت بذلك جريدة االستقالل فى . يوصل االفخاذ بعضها ببعض

ؤساء الكريط، والجعافرة فى تكريت منهم، وليس لهم اتصال بالحوافظ وان آانت ور. ويسمون العواجين ايضا. هزبر
توفي وخلفه ابنه عباس ويسكن فى الحميرة . رئيسهم آايم بن عنيز. البو عليوي) 1: (ويتفرعون الى. صيحتهم واحدة
 .فى الماجدية

 .رئيسهم آرجي العبيد. البو عبيد) 2(

) 3( .سينرئيسهم عنان بن ح. البو عبد ربه

) 4( .البو خليل والبو آاظم والبو حسن: ومنهم. رئيسهم عبد الجبار بن احمد. البو حمود

) 5( .رئيسهم درويش بن عبد اهللا الجواد. البو مهيدي

 .فرقة الرؤساء. البو عاآولة) 6(

قصاب، ، وقلعة ال)صوالق حاجي درويش(يسكنون فى نهر حمادي الخلف و . رئيسهم حسن العالوي. البو خضر) 7(
 .وآرمة خليل

 .رئيسهم عباس الحسن. البو سالم) 8(

فى نهر حمادي الخلف ورَآة . رئيسهم عباس العلوان وأصلهم زهيرية وسكنوا مع زبيد وسموا باسمهم. الدويجات) 9(
 .النقيب
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ون بين يسكن. توفي. رئيسهم عبد الحميد أبو صعب ثم آلت الرئاسة الى عبد العزيز ابن الحاج محمد:  الحوافظ-2
 : وفروعهم. الوندية والماورية

) 1( .الرؤساء عبد العزيز البو دلي. البو جبه دار

) 2( .رئيسهم جاسم المحمد. البو منصور

) 3( .يسكنون فى البازول وبدعة عزيز. توفي. رئيسهم موسى العباس. البريجات

 :وفروعهم. ون حوافظ، ومنهم فى تكريتويسكنون الكَبة والبازول ويرجع). اوالد الخاتون(نخوتهم :  الجوخلَية-3

) 1( .رئيسهم عبد المهدي الدَلو. البو دَلو

) 2( .رئيسهم ماجد بن مهدي العلو. البو مرَوح

توفي ورئيسهم . رئيسهم علي بن حسون. وتوفي الشهابات. يسكنون فى بروانة رئيسهم محمد الياسين. البو جسيبة) 3(
 .اآلن عبد المهدي العَبادي

) 5( .سالوي

 .بوشطي) 6(

ويتفرعون . وهم من الحوافظ. يسكنون بنهر الحالل. رئيسهم عباس بن مهدي العبد وآان ابوه رئيسا:  الجويرات-4
 :الى

) 1( .رئيسهم حسن العلَيو. البو وردي

 .رئيسهم عباس مهدي العبد. البو مولة) 2(

 :وفروعهم. رئيسهم علوان اليوسف:  البو بالي-5

) 1( .هم نجم العبد اهللارئيس. العبابسة

) 2( .رئيسهم علوان اليوسف. البو علي اليوسف

 .توفي. رئيسهم حسن الديوان. البو طويبة) 3(

 :وفروعهم. وان عبد اهللا وعليوي اخوان وهم جعافرة فى االصل) : نسبة الى عبد اهللا( العبدلَية -6

) 1( .رئيسهم وهيب العبد اهللا. البو محمد الجواد

 .وهذا توفي وخلفه ابنه محمد. رأسهم شكَير المحمود وآاظم الحسن الناصري. البو ناصر) 2(

 :وفروعهم. فى االحيمر تابع الخالص. رئيسهم علي العباس:  البو جارود-7

) 1( .رئيسهم علي العباس. نفس البو جارود
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 .توفي. رئيسهم حسن الجاسم. المريزلية) 2(

) 3( .رئيسهم حسن االسماعيل. البو آرم

رئيسهم حميد الحيدر ). طوزخورماتو(وهؤالء فى لواء آرآوك فى قرية ينكيجة التابعة لناحية :  زين العابدين البو-8
ومعهم العرابضة . ويساآنهم بعض البيوت من عشائر متعددة منها عشيرة بني عز، ال تزال بقية منهم فى عانة. توفي

 .والشغيبات من البو بكر

 . بن مصطفى بن دلي بن علي ابن حسين بن عبد بن موسى بن علوانعبد العزيز بن محمد: ومن رؤسائهم

وماجد بن مهدي بن علو بن مروح بن حمد بن يوسف بن جدعان ابن عبد بن موسى بن خلف بن درويش بن محمد بن 
 ).المذآور أعاله(علوان 

 أفراد العشيرة مع الزاني وال وال يشترك. وعند العنبكَية يأخذ أهل المقتول ثلث الدية، والباقي يوَزع على العشيرة
 -1: وعوارف العنبكَية. واذا قتل تأخذ العشيرة ديته. والقاتل اذا آان سارقا ال يودى معه. السارق فى التبعة والفصل

 .عبد العزيز ابن الحاج محمد رئيس الحوافظ

 . حسن العبدال-2

 . حاجي علي المصطفى عم عبد العزيز ابن الحاج محمد-3

 .حمود شكَير الم-4

ويؤخذ أربعة آالف عن . عشرون ألفا: وبينهم وبين العزة والعبيد والمجمع. ستون الف قرش: والفصل بين العشيرة
 .والمرأة أرجح). نصف الدية(وعن المرأة ال يؤخذ فصل وانما تؤخذ امرأة أو . وسالح القاتل) فرس آبل(

 .والسرقة من االقارب أو النزالء مرَبعة

 .ثم اذا آرر ذلك للمرة الثانية فيؤخذ حشم ونصف. انها أربعة نساء من أشراف العشيرةوأما حشم المرأة ف

 .والنماء فى المغصوب معتبر ومحسوب ومثله المولود يتبع أمه

 .الناهب ال يجار ويسلم.  سنوات خارج اللواء، والمصاريف على الفاعل من القسط االول7ويجلى القاتل 

 .االسقاط أي غير الكامل ويسمى الحقة فيؤخذ عنه ربع الديةواما نصف . االسقاط نصف الدية

 .هو المسئول عنه اال اذا جاره أعمامه فيدخلون معه. قاتل ابن عَمه

 ).لواء عام(ال تؤخذ الدية عن القاتل المعروف بين الجموع آأفراد العشيرة فال يكلف بالثلث وذلك فى بيرق 

فى طويريج فى أراضي الصليعةمن الجذول الغربي والمنفهان . يرئيسهم مرهون بن منذور آل لوت:  الكريط-4
، وبرجة الثمانية وبرجة أم )السويف(والصليعة ) نحو مائة فدان(وهى مقاطعة منها وبرجة . وخَبازة، وابي روَية

 ابي وفى بزايز. ومنها أراضي الصليعة. الحمري، وبرجة الرايط، وبرجة الغزرة، وبرجة الخبيبيزة، وبرجة الجواوة
) سناعيس(و ) سنعوسية(والعامة ) جلبي(نخوتهم . روَية فى الصليعة والسجلة، والكص، وأم الحمري، والرايط

 :وفرقهم. ويحفظون أنهم من عبدة من آل جعفر

 : ويتفرعون الى). سنعوسية(نخوتهم . الرؤساء منهم:  البو خلف-1
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العشيرة منه وهو شيخ طاعن فى السن ومشهور ومعلوماتي عن هذه . رئيسهم شعالن آل راضي. الذهيبات) 1(
 .وآان يأخذ الخوة من بعض شمر وعنزة ممن يقربون منهم. بالشجاعة

 وآان ابوه رئيسا. رئيسهم عبد الغني بن عباس آل نادر. العميتات) 2(

 .رئيسهم شعالن آل راضي. الطبول) 3(

 . رئيسهم محمد آل حمزة. الحمايل) 4(

) 5( .لحاج عزررئيسهم ا. البو زويد

 .الرؤساء. آل حمد اهللا) 6(

 :وفروعهم). سنعوسية(نخوتهم . رئيسهم محسن آل سعدون:  الحوافظ-2

) 1( .رئيسهم آريم آل عطية. البو عليوي

) 2( .رئيسهم رشام آل علوش. البو راشد

) 3( .رئيسهم محسن آل سعدون. البو عوض

) 1: (وفروعهم). جلبي(نخوتهم . بعة من عنزة من بني ليثوهؤالء تجمعوا فى الشامية ويعدون من الس:  العشائر-3
 .رئيسهم جاسم آل حسون. آل دنينة

) 2( .رئيسهم زبارة آل حمود. الوشاغات

) 3( .رئيسهم محسن آل عباس. السبيعات

: وفروعهم فى نواحي الحلة). جلبي(نخوتهم . ، واآثرهم يرجعون الى االمارة فى الحويزة)لملوم: ( الحويفظات-4
 .رئيسهم جَفات آل حمود. البو شجَير) 1(

) 2( .رئيسهم جاسم آل حاجي حسن. البو بَكة

) 3( .رئيسهم مطلب آل شناوة. البو علوان

) 4( .رئيسهم جَفات آل سلمان. البو آمر

 :ويتبعهم. ويجاورهم فى جانب الحلة آل يسار وآل فتلة وفى جانب الشامية آل فتلة، وبني حسن، وجليحة

 .البو حسن، وبصيصات، والبو صافندي، والبو دلة: وفروعهم). البو صافندي(رئيسهم حميد آل علي من :  الكَرافة-1

 . الخوالد-2

 . العبودة-3
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. ومنهم فى الشامية، وبالمشخاب، وبالمحمودية. وهم البو خلف والحوافظ. ومن الكريط من يسكنون قرب سوق الشيوخ
والحوافظ من العنبكية من . والجعافرة يرجعون الى البو خلف. مشترآةولهم صلة بالعنبكَية والفروع تكاد تكون 

 .ومن ثم يشاهد اشتباك العشائر وتداخلها آثيرا... الحويفظات

 : ولعل أبا العالء المعَري يقصدهم فى شعره

  لمن جيرة سيموا النوال فلم ينطوا

 : يظَللهم ما ظَل ينبته الخَط ومنها

  قريطية االخوال ألمع قرطها

 فسر الثرَيا أنها أبدا قرط

). أوالد محمد(ونخوتهم . بعثرتها الحوادث، فكل قسم فى ناحية ال صلة له باالخرى. من العشائر القديمة:  حرب-5
 :ومن فرقهم. ويدعون أنهم من ساللة حرب االموي جد معاوية بن أبي سفيان

 .َتورئيسهم أحمد الح. فى آشكول) قره تبة(فى أنحاء .  البو رَفة-1

 .رئيسهم جياد الخلف). قره تبه(فى أنحاء .  البو حجر-2

 .فى الحويجة مع النعيم.  البو صكر-3

 .رئيسهم طعمة الصالح. قرب الزاب االعلى. فى قرية خالد بجوار فليتة فى شمامك.  الحراشات-4
رئيسهم أحمد .  سنسلمع الكروية، وفى أنحاء سلمان باك، وفى) قره تبه(منهم فى الموصل وفى .  الطواالت-5

 .وفى بغداد محلة الطواالت. الحمادة ومنه أخذت المعلومات

 .منهم البو حمزة، وآثرتهم فى نصيبين.  البو سليمان-6

العلويون يصعب احصاء العشائر التى تنتسب الى االمام علي رض من زوجته السيدة فاطمة الزهراء ومن ولديه منها 
اال ان . وأصل هؤالء أفراد، فتكاثروا فى المدن وفى البادية ونالوا الحرمة). لسادةا(وهم . االمامين الحسن والحسين

أعين الناس آثر  ونظرا لهذه الحرمة فى... مجموعاتهم قليلة ال تقارب العشائر المعروفة من عدنانية أو قحطانية
 :وقل من هو مقطوع بنسبه وهذه عشائرهم المعروفة. االدعاء بالسيادة

. الحديديون سادة وان قسمًا مهمًا من زبيد وغيرها قد التحق بهم، والعشائر عندنا مختلطة آثيرا:  الحديديون-1
والسادة منهم يرجعون الى السيد نور . واآلخرون يمتون الى عشائر أخرى تساآنهم. والمعروف أنهم سادة حسينية

ت اليه سعادة الصديق االستاذ الفاضل السيد ومن خير من رجع.. وبه تسموا بالحديديين). عجان الحديد(الدين الملقب 
العقد الفريد فى نسب السيد نور الدين (احمد شوقي الحسيني مدير المصائف العراقية العام رأيت لديه مخطوطا باسم 

فقد بَين أن السيد نور الدين فى . تأليف السيد محمد فاضل الحسيني ويهمنا منه ذآر بطونهم وفروعهم) عجان الحديد
وهو حسيني آما أن االستاذ أحمد شوقي أطلعني على سلسلة نسبهم فى . والحديديون يمتون اليه. ومرقده يزار) ةحديث(

وجاء ذآرهم فى آتاب صحاح االخبار، وفى عشائر الشام لالستاذ وصفي . مخطوط عنده وعلى فرامين سلطانية
جعت سعادة االستاذ أحمد شوقي الحسيني فرأيت وآلها تذآر أنهم سادة يتصلون بنسب السيد نور الدين وقد را. زآريا

استفدت منه آثيرا وعلى الخبير . لديه المراجع المهمة وآان قد آتب فى الحديديين مطالب موسعة وأملنا أن ينشر ذلك
 :وهذه فرقهم. نبهني اليه االستاذ عبد المنعم الغالمى. سقطت

 : ويتفرعون الى. رئيسهم سليمان بن عبد اهللا السليمان.  البو دروبي-1
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. ومنهم مؤلف آتاب العقد الفريد، واالستاذ السيد أحمد شوقي الحسيني. ومنهم آل ابراهيم الرؤساء. البو عقل) 1(
 .يسكنون ناحية الحمدانية فى الموصل، وفى بغداد

 .رئيسهم علي الخلف الحموش. االآعد) 2(

 ).الجناعنة(الكناعنة ) 3(

) 4( .يرأسهم عارف بن مدلول ومدلول الشالل. شورة وآخرون متنقلونمنهم فى ناحية ال. السويفات

) 5( .وصلبي ابن خلف المربط. يرأسهم عمر العلي الزيدان. البو آضيب

 .رئيسهم حسون ابن عباس. فى الموصل وضواحيها. البو علي) 6(

ومنهم فى أنحاء . حسنرئيسهم محمد فاضل بن . وان قرية الطواجنة باسمهم. فى الموصل وضواحيها. الطواجنة) 7(
 .أخرى

 .رئيسهم الحاج سعيد اليحيى. فى نفس الموصل. العبد اهللا) 8(

 .رئيسهم الحاج آاظم. فى لواء آربالء على نهر الحسينية. البو سبع) 9(

 .رئيسهم السيد محمد بن مرعز. فى قرية يرغنتي من الحمدانية. الخليفة ) 10(

) 11( . السيد اسود ابن أحمد الحبيبرئيسهم. فى نفس الموصل. الذيابات

 .الحمد) 12(

) 13( .البو خابور

 .البو مجلي) 14(

) 15( .البو آوامي

) 16( .البو احمد الشاهين

) 17( .البو نبيان

 :ويتفرعون الى.  البو سليمان-2

تاذ عبد وعدهم االس. رئيسهم السيد محمد الحاج احمد بن حسين ابن ورشان وآان والده وجده رئيسا. المالوحة) 1(
 .شاخوا بالحديديين من أمد طويل. المنعم الغالمي من عنزة

رئيسهم حمد البلوط ) البو مكلد: (ومن فروعهم. رئيسهم السيد حسن ابن السيد محمد صالح. البو آويسم) 2(
 .رئيسهم عبوش العداد) المحاسنة(و

) 3( .رئيسهم السيد محمد الصالح اليوسف. النوافلة

 565



 .ومن رؤسائهم سلطان الخليل: قال االستاذ الغالم. سهم السيد علي الشامةرئي. البو غوينم) 4(

 .رئيسهم السيد مصطفى ابن السيد آريم. المطاوحة) 5(

 .رئيسهم السيد حميد). الكواصمة(القواصمة ) 6(

) 7( .رئيسهم السيد محمد السيد حسن. المنافلة

 .رئيسهم السيد عواد بن اآويس. البو حويو) 8(

. والهزيمة فى الحميدات) تل فارس(فى قرية . رئيسهم السيد ياسين ابن الشيخ حسين). الشويجات(ات  الشويك-3
 :وفروعهم. وآخرون متنقلون رئيسهم سلطان بن هرماس

 .الغَفارة) 1(

 .العواسجة. البو عوسج) 2(

) 3( .البو عمار

 .البو علي) 4(

 .الخنافرة) 5(

) 6( .الدنادلة

) 7( .البو جاموس

 .ناعاتالص) 8(

 .وهم فى قلة. رئيسهم سليمان بن عذاب. ومنهم فى قرية تل فارس فى ضاحية الموصل.  العَمرات-4

 .وهؤالء من السادة االصليين. وآل فرع منها يتفرع الى فروع تالية مما ال مجال الستيعابه

عن   مهمة ونافعة فى الكشفاطلعني على وثائق. هذا ما علمته من سعادة االستاذ الفاضل السيد أحمد شوقي الحسيني
وهذه العشيرة منها فى نفس . هذه العشيرة المنتشرة فى أنحاء عراقية مختلفة وآتب هو مادة موسعة االمل ان ينشرها

الموصل، وفى ضواحيها وباديتها فى الحمدانية، والشورة وفى العياضية من تلعفر وفى ناحية تلكيف والشيخان، 
يسكنون فى قرى عديدة فهم من العشائر المهمة . لبهم رحل وغنامة ويتعاطون الزراعةوغا. وأنحاء آرآوك، وقره تبه

 .وليس لها مجموعة آبيرة. منتشرة آثيرا

 :فقد ذآر االستاذ عبد المنعم الغالمي منهم. وأما ما اختلط بهم من غيرهم

جذام القحطانية ومنهم البو سعد، وقال االستاذ أحمد شوقي الحسيني انهم من ). لخم(قال انهم من .  البو سويدان-1
 .والبو حسان والصوافة

وقال االستاذ أحمد شوقي الحسيني انهم من عرب . رئيسهم محمود السلومي. من البو سلطان من زبيد.  السالطنة-2
 .الحجاز
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البو (، و )الدوالب(، و )البو علي(ومنهم . وقال االستاذ الحسيني انهم من زوبع من السعدان. من طي.  الحوايزة-3
 .رئيسهم المال جبر العيش). المراعنة(، و )محمد

 .قاله االستاذ الحسيني. ومثلهم الشورتان من الموالي، وآل فضل، والبو حيات آل هؤالء من طي.  البو عامر-4

 .رئيسهم احمد الصخيل. من الموالي من البو ترآي.  الشياهنة-5

 .ئيسهم سلطان ابن محيميدفى قرية نينوى زراع وأهل مواش ر.  الجوامرة-6

 ).االبراهيمية(منهم فى الموصل وفى سميكة . من عتيبة.  البو رويعي-7

 .ومنهم البو هالل فى آرآوك، ومنهم الشنكات، والبو محمد. من فزارة.  البو صبيح-8

 .منهم من بني عقيل، ومنهم من جناغة.  العصافرة-9

 . الويسات من االزد القحطانية- 10

علمت ذلك آله من االستاذ . ونسب آل فرع معروف). البو مفرج(و ) البو هيازع(يديين فروع عديدة من وبين الحد 
 .احمد شوقي الحسيني

ه وا شباط سنة 1312شعبان سنة 18وفى التقرير الترآي للعقيدين الرآنين رجب بك، واسماعيل بك وهو المؤرخ 
 .لعشيرة ان رئيسها حسين بن ورشانم يتعلق بممالح الموصل جاء عن هذه ا1895- رومية1310

 :وفرقها. آان عاقال متنفذا

 .رئيسهم سليمان الحمادي. السويفات-1

 .رئيسهم حسين بن ورشان. المالوحة-2

 .رئيسهم وادي). الكواصمة( الغواصمة -3

 .رئيسهم محمد الصالح).صوابها البو غوينم. ( البو غويثم-4

صيفا وشتاء والمالوحة في الصيف يقيمون فى ) الزرآة(و ) وادي الكصب(فمن هؤالء السويفات يتجولون في أنحاء 
). الحضر(وفى الشتاء يسكنون في أنحاء . ما بين الزاب ودجلة في الجانب االيسر من دجلة بين الموصل والزاب

 .وباقي الفرق تقطن في القسم االسفل من الثرثار شتاء، وفي الصيف تتجول بين الزاب والموصل

وباقي العشائر العالقة لها في حرب . يرة ترعى االغنام لها ولتجار الموصل، ومعامالتها مع تجار الموصلوهذه العش
 ...أو سلم بها

 من الغنم، ولتجار 5000من الخيل، و60 من االبل و450وفى هذا التقرير ايضاحات أخرى مهمة عّد للسويفات 
 من الغنم، ولتجار 10000 من الخيل، و80من االبل و500وللمالوحة . رأس من الغنم ) 0 1500(الموصل عندهم 

 من الخيل، 60 من االبل، و400) وصوابها الكواصمة. آذا(وللغواصمة .  من الغنم20000الموصل عندهم 
 من الخيل 30 من االبل و400) البو غوينم( من الغنم وأللبو غويثم 20000 من الغنم ولتجار الموصل 10000و
 . من الغنم20000ار الموصل عندهم ولتج.  من الغنم10000و
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. حفروا أنهارهما، وفتحوهما. وآانت هذه العشيرة تتجول فى أنحاء القسم االسفل من الثرثار فى العجرى، والتمرى
ومن جراء اعتداآت عشائر شمر عليهم اضطروا أن يترآوا مواطنهم . ودامت سكناهم مدة طويلة يزرعون ويفلحون

عثمانية من محافظتهم من اعتداء شمر لتعيدهم الى مواطنهم بل آان ثويني ومطلق يأخذان ولم تتمكن الدولة ال. هذه
 م أخذوا 1894- ه1311من هذه العشيرة عن آل بيت ثالثة رؤوس من الغنم أو أربعة وبعضا أآثر وفى سنة ) الخّوة(

 .عشرة آالف رأس من الغنم من مجموع خيامهم) خّوة(من الحديديين 
 يأخذه مجول ونايف وغلب ومتعب وسوعان اوالد محمد الفارس ابن عم فرحان باشا رئيس عشائر هذا عدا ما آان

ليرة واحدة واربعة أغنام، واثنتي عشرة أوقية ) خيمة(فان هؤالء آانوا يأخذون مشترآا من الخّوة عن آل بيت . شمر
 .من السمن

. العشيرة آان منها من نزح الى أنحاء سوريةوالملحوظ ان هذه . هذا ماحكاه التقرير وعندي نسخة مخطوطة منه
قال وأصل الحديديين من أنحاء الموصل، وان عشيرتهم ). عشائر الشام(وجاءت التفصيالت الوافية عنهم فى آتاب 

تتكون من فرعين مهمين وهما الكواصمة والمالوحة وانهم ال يزالون فى الموصل يسكنون ما بين دجلة من تلعفر الى 
 .وتتألف من فرق عديدة). باشايا(وعلى يسار دجلة بين الزاب وسهل ) عليلال(حمام علي 

ويسكنون فى مختلف االنحاء . هم والحديديون أبناء جد واحد استقلوا بتسميتهم وبعشيرتهم) : السميذع: ( الصميدع-2
ذرية السيد عبدالرحيم من ... وفى سورية وترآية... العراقية فى لواء آرآوك، ولواء ديالى فى السعدية وفى سامراء

 .ابن الشيخ محمد الحديدي دفين الثرثار وحفيد السيد نورالدين

 :ويتفرعون الى

يسكنون فى قرية الزنابير فى ناحية المنصورية وفى قريةالتينة فى خانقين، وفى قرية طليحي من .  البو عليوي-1
 .وهم زراع وأهل ماشية. السعدية، وفى قرية بروانة فى ناحية حديثة

 .فى حران من الجمهورية الترآية وفى ماردين وهم فى قلة.  العفان-2

من قضاء ). آرد منارة(وفى قرية . رئيسهم محمود ابن عبد اهللا) سن جالة(فى لواء اربل فى قرية .  البو ظاهر-3
 .ومنهم فى أنحاء حلب. وفى منصورية الجبل، وفي حديثة. مخمور

السيد صالح بن . ن الجمهورية الترآية في قرية العطشانة من قضاء قوزنشاغوهؤالء في قلة يسكنو.  البو صالح-4
 .محمد سعيد

 .رئيسهم الحاج عبداهللا النجم. يسكنون الموصل. من البوصالح.  الرحاوي-5

 .رئيسهم محمد بن علي. وهم زراع وغنامة. من السعدية) آوردرة(فى قرية . البو حديد-6

وهم زراع .  السعدية، وفى قرية الفرآه في خانقين، وفي العزيزية، وفي حديثةمتفرقون في ناحية.  البو جاسم-7
 .وغنامة

ومهنتهم الزراعة وتربية . رئيسهم محمود الحامض. فى أنحاء السعدية، وفى العيث من سامراء.  البو شحاذة-8
 .الماشية

 .فى أنحاء السعدية، والضلوعية التابعة لناحية بلد.  البو جواد-9

وقد علمت عن هؤالء من االستاذ الفاضل السيد أحمد شوقي ... وعات متفرقة، وهم فى قلة حيثما حلواوهذه مجم
 .واالمل أن يظهر ما آتبه للطبع والنشر. آتب عنهم مفصال. الحسيني
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وهم فى شمالي بغداد في المحل المعروف باسمهم . من أشراف العشائر قاله الحيدري في عنوان المجد:  المشاهدة-3
وفي . يرأسهم حمد الظاهر، ولطيف ابن حسن ويسكنون قرب الجديدة أيضا في الجانب الشرقي من دجلة. مشاهدةال

ويقولون انهم أوالد جعفر المبرقع ابن . التاجي، ومنهم في الرحبة مع العكيدات وفى بغداد محلة المشاهدة باسمهم
ومنهم السيد عبد الغفور البغدادي . هم سادة حسينيةو) اوالد علي(ونخوتهم . وهم زراع مجدون. االمام علي الهادي

 .من خلفاء الشيخ خالد النقشبندي واخوه السيد ابراهيم

. ثم سكنه بعد المشاهدة الموالي، وبعدهم أهل راوة وعانة. فى أنحاء عانة) مشهد الحجر(وهذه العشيرة نزحت من 
ومن . هدة في العراق وسورية أصلهم من هناكوآل المشا. وعلى جامعه آتابات عربية قديمة. وهو مشهد يزار

 :وفرقهم. رئيسهم معيد البرجس. المشاهدة فى سورية من يسكن مع العكيدات

 .يرأسهم حمد الظاهر وداود الظاهر. البو ظاهر-1

 ).ابي سريويل(فى . رئيسهم ابراهيم الحسين. البو صالح) 1(

و سهيل الحسن، وبو ناصر الحسن، وبو ممدود الحسن وبو ومنهم البو ياسين، وبو عطو الحسن، وب. البو حسن) 2(
 .رئيسهم حمد الشهاب. وآلهم لبو حسن. عبد اهللا الحسن

) 3( .بو فَراس

 .بو عبدو المحمد) 4(

) 5( .البو عَساف

) 6( .البو عليوي المحمد

) 7( .بو سليمان المحمد

) 8( .البو حبيب الحمد

) 9( .البو حسن االحيمد

 ) 10( .البو سرور

) 11( .البو شهاب الحمد

 :وفروعهم. فى الطارمية.  البو تاج الدين-2

) 1( .رئيسهم عبد اهللا الحمادي. بو عثمان

 .رئيسهم جاسم الحمد. البو خالد) 2(

 .رئيسهم عبد العبد اهللا. الشراعبة) 3(

 .رئيسهم ابراهيم العبد اهللا. البو محسن) 4(

 .رئيسهم شكر بن محمود. البومكلد) 5(
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 .رئيسهم محمود الحبيب). الغمامزة(بو غانم ال) 6(

 .رئيسهم ابراهيم بن شهاب. الطرشان) 7(

) 8( .رئيسهم عبداهللا الفدعم. بو حجازي

 :ومنهم. فى الطارمية.  بوآمولي-3

) 1( .رئيسهم علي الياسين. البو سّحاب

 .رئيسهم جاسم المحمد. البو غنطوس) 2(

 .فى الحصيوة والطالعة. د العكلةرئيسهم عبد الرحمن بن محم.  المطاردة-4

 .رئيسهم ياسين بن أحمد، يسكنون بقرب الحصيوة التابعة الى الكاظمية.  البو آطاية-5

. رئيسهم السيد محمود السيد جاسم فى أراضي اليهودية وفي ابي سريويل وفى مواطن أخرى.  البو لطيف-6
 :وفروعهم

) 1( .البو جواد

) 2( .البو آاظم

) 3( .البو عليوي

) 4( .البو حمد اللطيف

 .البو عبد علي) 5(

 .البو عز الدين) 6(

 .البو درويش العبد علي) 7(

 .البو صالح ياسين) 8(

 .فى الطارمية والمشاهدة. رئيسهم حبيب العلي.  القّبطان-7

 .فى الطارمية والمشاهدة. رئيسهم فّياض االبراهيم.  المعّلك-8

 .فى الحصيوة. االحمدرئيسهم مطلك بن حمادي .  البو شيتي-9

 .فى ناحية االعظمية فى الداودية. رئيسهم عبد العزيز الشيخ أحمد.  البو حّياة- 10

 :وفروعهم. فى الطالعة والمزرفة. رئيسهم محمودالداود.  البو حمد الياسين أو البو ياسين-11

 .البو حديد) 1(

 570



 .البو خلف الحمد) 2(

 .البو حمود الحمد) 3(

) 4( . الحسينالبو عبداهللا

 .رئيسهم عبداهللا االحمد في أبي سريويل.  البو عثمان المحمد-12

 :ويتفرعون الى. فى الطارمية. رئيسهم محمود العبد المجيد.  البو حسين الحديد-13

) 1( .البو ابراهيم الحسين

 .العجاريين) 2(

 .البو ناصر) 3(

 .البو حبيب) 4(

 :وفروعهم. وفى المحمودية. فى ابي سريويل. جديعرئيسهم حسن ال). الهرامشة. ( البو هرموش-14

) 1( .رئيسهم سلطان المصيخ. البو حّداد

 .رئيسهم مطلك النايف الموسى. البو علي) 2(

) 3( .رئيسهم صالح االحمد. البو عبد عون

 .رئيسهم ابراهيم الخميس. البو حلو) 4(

 :وفروعهم. فى ابي سريويل.  البو عون الدين-15 

 .رئيسهم حبيب الشالل. البو عزبة) 1(

. بو مكلد) 2( .رئيسهم محمد سعيد الضبّيع

) 3( .رئيسهم داود الحسن. البو جميل العلي

) 4( .رئيسهم ابراهيم الخضير. البو ربّيع

 .فى الطارمية غنامة. البو شبلي) 5(

 .رئيسهم عبد العزيز محمد البطي. فى المحمودية مع القراغول.  بوشوّيل-16

 .رئيسهم جاسم السلمان.  البو شوآة-17

 -18 .رئيسهم محسن بن محمد النجم منهم فى شثاثة. البو زين الدين

 571



 .رئيسهم رّيس ابن عباس). مهروت(فى مهروذ .  البو اسماعيل-19

تودى أربعة ) الدية(ومن عوائدهم فى الودي . فى مهروذ وأماآن أخرى. رئيسهم خميس بن محمود.  الجدادعة- 20
 :أضعاف

 .صل القتل يتمثيل اذا ح-1

 . اذا وقع اغتياال-2

 . اذا قتل بغير حق-3

يدعون انهم من ذرية السيد الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ عبد القادر . الحياليون أو البو عبد العزيز:  الحياليون-4
. ومتناقل ذآرهوقبره معروف . وهى اليوم اطالل تسمى تل حيال وتقع بين سكينّية والمجنونّية) حيال(الكيالني دفين 

ومن الحياليين من يسكن فى محالت عديدة من ) الحيالي(وعرف ابنه السيد محمد ب . يزوره اليزيديةويتبرآون به
 .الموصل وآثرتهم فى الجهة الغربية من سنجار

ى مجلس واالسرة الكيالنية ال تعرف هذا االنتساب وان المرحوم االستاذ فخامة السيد عبد الرحمن النقيب عندما سئل ف
ال انفي نسبهم وال : االدارة فى العهد العثماني عن تأييد انهم سادة من ذرية الشيخ عبد العزيز العفائهم من الجندية قال

فكان جوابه مهمَا، لم يطعن اذ لم يجد لديه سندَا يستدعي الطعن وال سلم بما قالوا النه لم يعلم عنه ويصعب . أعلمه
أقوى دعائم االستناد فى مثل هذه االحوال، ومثلهم أهل قرية السادة فى لواء ديالى تحقيق ذلك والتلقي والحفظ من 

 ) :شمالي المشاهدة(وفروعهم فى أراضي الطارمية . ادعوا بمثل هذه الدعوى

 .رئيسهم محمد الياسين.  البو حمد البكر-1

 .رئيسهم سيد اسماعيل السيد حمد.  البو حسين البكر-2

 . نصيف الجاسمرئيسهم.  البو غنيمة-3

 .رئيسهم ابراهيم الحمادي). العناترة( البو جاسم -4

 .رئيسهم ابراهيم المحمود.  البو غنام-5

وفى الطارمية يساآنهم البو طوبان من البو مفرج باعتبارهم اخوالهم ويجاورهم البو فراج والبو حمودي من المحامدة 
 :ومنهم. ية يجاورهم الخسرج والمكادمةوفى ناحية االبراهيم. من الدليم والسلمان والمشاهدة

 .فى قرية السادة. رئيسهم عبد السالم السيد صالح.  المطالكة-1

 .فى قرية المخيسة. رئيسهم توفيق الفارس.  العشارات-2

فى ) ابي آرمة(ومنهم فى قرية . منهم الحاج عبداهللا اغا ابن سليم اغا. فى محلة باب البيض بالموصل.  االغوات-3
 .ومنهم عدة بيوت فى راوة. يالىلواء د

تل (وأآثر أهالي قرية تل عامود . وآثرتهم فى الحويجة. ومنهم من يقول سادة حسينية. هم سادة حسنَية:  النعيم-5
 :وفرقهم. ويحترمهم المجاورون، ويقطعون بصحة نسبهم). أوالد منصور(ونخوتهم . ويساآنهم فيها ترآمان) عاآوب

 .رئيسهم السيد جميل. )البو عيسى. ( العيسى-1

 572



 .رئيسهم السيد علي االحمد المحمد وهو رئيس الكل). الفقراء. ( الفكرة-2

 .رئيسهم خلف الموسى.  البو سَيد-3

 .رئيسهم عبد الجليل.  المهنا-4

 .رئيسهم ياسين المحمود.  الحواترة-5

 .رئيسهم طه الحسين العبوش.  البو مصري-6

 . العزيز-7

 . النفل-8

 .مة العجار-9

 .رئيسهم مذري.  العجل-. 1

 .رئيسهم سيد محمود.  العبايد-11

 :وفرقهم. رئيسهم طه المحمد. والزاوية) السعدية(ومنهم فى قزلرباط 

 .ومنهم الرئيس فى الزاوية.  البو خالد-1

 .رئيسهم محمد الحامض.  بوشحاذة-2

 .فى أنحاء مندلي. رئيسهم حسين الحيدر.  بو عليوي-3

 .سهم علي الصالح اليتيم فى ناحية شيروانةرئي.  سميدع-4

 .فى أراضي الصخول فى جبل حمرين مع العزة. رئيسهم خلف الصطم.  البو جواد-5

.  بو صالح-6 .فى السعدية) عين أم السمج(فى . رئيسهم حمود الزغير

 : ويلحق بهم

 .رئيسهم خلف العبد اهللا. البحر) 1(

 .ي خالدوهم من بن. رئيسهم حساني. الشراعطة) 2(

 .رئيسهم حسين البلبوص. الرجيبات) 3(

 .البو بيوض، والمليس: ومن فرقهم فى المشاهدة

. فى شمامك) تَرش(يدعون ان جدهم ابراهيم المجاب ابن االمام الكاظم ومنهم فى اربل فى قرية قاضية وهمذان 
 .ومنهم فى سورية. رئيسهم عزيز ابن سيد سلمان
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ال يرد له قول وال يخالف فى . وآان نفوذه على آل ابراهيم آبيرا جدا. ر الياسريرئيسهم السيد نو :  آل ياسر-6
واآلن صارت الرئاسة الى السيد آاظم، وهو الذى حافظ على . م فتقاتل أوالده فيما بينهم1937وتوفي سنة . مرغوب

 .لفيصليةوفرقهم بجوار آل ابراهيم فى المشخاب التابع لناحية ا). منجا(مكانة والده، ونخوتهم 

 20ومنه ومن اخيه السيد عبد المهدي علمت تفرعاتهم فى . رئيسهم السيد آاظم ابن السيد نور الياسري.  آل عزيز-1
 .1935تموز سنة 

 .رئيسهم السيد علوان.  آل دريس-2

 .رئيسهم السيد حسن آل السيد علوان.  آل آاظم-3

 .رئيسهم آاظم السيد محسن.  آل حمزة-4

وينتهي نسبهم الى زيد ابن االمام علي ابن االمام الحسين ابن االمام علي ابن . سيد علي ابن السيد ياسروهؤالء أوالد ال
ومنهم فى الكوت، وفى . ثم تفرقوا. وآانوا فى الكوفة ثم سكنوا اللواح فى العوجة فى قضاء السماوة. ابي طالب

 .الغراف فى محيريجة

عامان فى الفرات (وفى آتاب ) قلب الفرات االوسط(فصيل أحوالهم فى وجاء ت) آل هادي(و) آل نعمة(ومن آل ياسر 
 ).االوسط

يسكنون فى أنحاء الشامية فى أراضي العنكوش ويساآنون العوابد . رئيسهم السيد يوسف آل السيد سلمان:  العناآشة-7
. يهم آثيرون، يتبعونهموال يتجاوزون المائة بيت ولكن فالح. وان الفصل والدية يرجعون بها الى عشيرة العوابد

 :وفرقهم

 . البو سيد علي-1

 . البو سيد ابراهيم-2

 . البو سيد حسن-3

 . البو سيد حسون-4

 .ويقال انهم ليسوا من العناآشة.  آل رهمة-5

 .وهؤالء فى المشخاب، وفى الهندية.  البو علي خان-6

 :وفرقهم. ينتسبون الى السيد محَنة:  المحانية-8

 .م السيد آاظم السيد جوادرئيسه.  العوزي-1

 .ويسكنون مع عشيرة االآرع. يرأسهم سيد آاظم الكراغول والسيد آاظم السيد حمود.  البو آراغول-2

رئيسهم السيد محمد آل . فى ناحية الجدول الغربي) هورمنصور(يسكنون مع عشيرة بني حسن فى .  البو سيد جودة-3
 .سيد عبود
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رئيسهم السيد حبيب محَنة وقد . ، التابعة لقضاء الهندية)ابي غرق(غيلة من ناحية فى أراضي الر.  البو سيد محسن-4
وهذا الفاضل عَد لي نسبه بأنه عبد اللطيف بن حبيب بن . م وخلفه ابنه السيد عبد اللطيف1936توفي قتيال فى سنة 

ن حسون الجبيلي بن عبد اهللا ابن محمد ب) المحانية(علي بن محسن بن موسى بن سعد بن فرج ابن حسين المحَنة، جد 
بن الحسين ) أبي الغنائم(ابن فخار بن جعد ابن محمد ) أبي هاشم(ابن علي علم الدين المرتضى ابن محمد بن أحمد 

 .ابن محمد الحائري ابن ابراهيم المجاب بن محمد العابد ابن االمام موسى بن جعفر) المشيتى(

 :وفى الدغارة منهم

 .يسهم السيد سلمان العليويرئ. آل السيد منصور) 1(

) 2( .رئيسهم السيد احمد القزويني. القزاونة

 .رئيسهم السيد علي السيد مهدي. آل خميس) 3(

) 4( .رئيسهم السيد هادي أبو صحيفة. البو علي خان

 . رئيسهم السيد علي بن نعمة بن جاسم بن بدر ابن اسماعيل بن هاشم بن حسين المحَنة.  البو سيد جاسم-5

 .التابعة الى الصالحية من قضاء الشامية) هور الدخن(ء فى أراضي هؤال

 :وفروعهم. منهم بيوت فى الكوفة مع العشائر، وفى الحلة يبلغون مائة بيت:  البو صعبر-9

 . البو داود-1

 . البو يوسف-2

 . البو سيد علي-3

ى السيد عبد اهللا وردوا من االحساء أيام جدهم ويمتون ال). آل السيد هادي(ويقال لهم . سادة حسينية:  آل أبي طبيخ-. 1
وآل واحد منهما تكَون منه ) السيد مهدي(، و )السيد هادي(وآان له من االوالد . وتوفي فيها. المذآور الى الحلة

وهو ابن السيد حسن ابن السيد علي ابن السيد ادريس . وممن اشتهر فى أيامنا السيد عبد المحسن أبو طبيخ). بيت(
وهو ابن . طبخ الطبيخ يوم مجاعة فى سنة ممحلة فأنقذ الكثيرين فعرف بذلك. فعرفت االسرة به) أبي طبيخ(ب بالملق

السلطة على آل زياد والرئاسة ) آل السيد هادي(ولهذا البيت . السيد عبد العزيز ابن السيد هادي ابن السيد عبد اهللا
. التزموا منه االراضي هناك فاستقروا. مد الحمود شيخ الخزاعلوآانوا فى الرميثة أيام ح. سكنوا فى الغماس. العامة

 .ثم مالوا الى الغماس

نائب رئيس ) السيد ادريس(ومنه علمت عن أسرتهم، واالساتذة ) السيد آامل(وعرف من اوالد السيد عبد المحسن 
 ).الدآتور السيد محمد(متصرف لواء العمارة، و ) السيد مشكور(منطقة الحلة، و 

 .وفيه تفصيل. فى الجزء االول) ملخص تاريخ العشائر العراقية واالعالم(ذآرهم فى ورد  

). آل السيد مهدي(وعرف بيتهم ب. توطنوا الرميثة فى شط خنجر وااليشان. اخوة آل ابي طبيخ:  آل السيد مهدي-11
 .وآل ما قيل فى آل ابي طبيخ يقال فيهم
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نزحت من . وهى اسرة علوية). آل زوين( واشتهروا بالنسبة اليه .جدهم االعلى السيد زين الدين:  آل زوين-12
ومن ). الحيرة(وبعد خرابها مالت الى الجعارة . ثم مضت الى الرماحية. المدينة من عدة قرون وسكنت الكوفة

 :فروعهم

 .رئيسهم السيد علي السيد عباس.  البو سيد حسين-1

 .ررئيسهم السيد آريم السيد جعف.  البو سيد محمد-2

 .رئيسهم السيد احمد آل السيد علي.  البو سيد علي-3

عامان فى (وذآروا فى آتاب . والتفصيل فى آتاب قلب الفرات االوسط. ومنهم فى التاجية، وفى النجف وفى النعمانية
 ).الفرات االوسط

ون فى لواء الحلة، وفى وهم منتشر. ويمتون الى االمام زيد بن علي. أصلهم من المدينة. سادة حسنية:  العذاريون-13
 :وفى لواء الديوانية منهم. ويصعب ضبط تاريخ ورودهم العراق. لواء الديوانية

 ).شالل(ويسكنون . رئيسهم السيد عزيز ابن السيد عبد اهللا العذاري.  آل السيد محمد-1

 ).الغماس(ويسكنون . رئيسهم السيد عبد اهللا ابن السيد منذور.  آل السيد موسى-2

 :وهؤالء يتفرعون الى. باسية الواقعة فى قرى العذار قرب الهاشمية من لواء الحلةوأهل ال

 .وهؤالء فى الرميلة. رئيسهم السيد هاشم آل السيد محسن.  آل السيد محمد-1

 .سكنوا الديوانية. رئيسهم السيد صاحب آل حمود.  آل سوادي-2

 .الباسيةيسكنون . رئيسهم السيد علوان آل حنتوش.  آل السيد علي-3

 .فى الباسية. رئيسهم السيد محمد آل السيد علي.  آل السيد مصطفى-4

 .رئيسهم السيد عبد زيد آل سلمان فى الباسية.  آل السيد عبد-5

قلب (وقد فصل أحوالهم االستاذ محمد علي جعفر التميمي فى المجلد الثالث من آتابه . ولهؤالء نفوذ على العشائر
وآان قد ظهر . ذآر أحوالهم واالشخاص البارزين منهم بسعة. ر مرجع لمن أراد التوسعفهو خي). الفرات االوسط

 .وال محل لالطالة بذآرهم هنا. منهم شعراء عديدون

 :وهؤالء فى الشامية ويتكون منهم:  السادة فى بني حسن-14

 .رئيسهم السيد نعمة آل السيد صافي. آل السيد صافي) 1(

 .السيد علي السيد زبررئيسهم . البو سيد ناصر) 2(

 .رئيسهم السيد حسين آل السيد جبار. سادة االميال) 3(

 .رئيسهم السيد رحيم السيد عزوز الجعفري. الجعافرة) 4(
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 .176ص2ج) قلب الفرات االوسط(وتفصيل أحوالهم فى آتاب 

ذآروا فى قلب ). لملوم(نوا فى واليوم هم الزعماء فى الشنافية وآا. ولهم المكانة. من السادة الحسينية:  آل مكوطر-15
وعد من رؤسائهم ووجهائهم السيد جعفر والسيد عمران آل موسى، والسيد داخل السيد مهدي ). 1(الفرات االوسط

ووردوا فى . والسيد عبد العزيز والسيد علي آل السيد جابر، والسيد ناصر والسيد شنان آل السيد حسين من آل مكوطر
 ).وسطعامان فى الفرات اال(آتاب 

 :ويتفرعون الى. يسكنون الحلة والديوانية:  السادة البو زيد-16

 .رئيسهم السيد ابراهيم السيد عباس فى المشخاب.  البو سيد حسين-1

من ) المليحة(ومن وجهائهم السيد عبد المطلب السيد عالوي، وفى ) المشخاب(ويسكنون فى .  البو سيد خلف-2
 .منهم السيد علي السيد مجيد) العباسية(السيد عبود، وفى وجهائهم فيها السيد عبد المهدي 

) البهادل(ه أيام امارة المنتفق وتولت رئاسة 1213هذه العشيرة وردت من الحجاز سنة :  السادة فى العمارة-17
بعض وآانت مهمتهم التزام . وآانت لهم المكانة أيام نامق باشا وبعضهم ولي عضوية مجلس االدارة. وتوالوا. العامة

 .االراضي من الحكومة

 :ومن أفخاذ هذه العشيرة

 . آل السيد هاشم-1

 . آل السيد نور-2

 . آل السيد مشكور-3

 . آل السيد يوسف-4

 . آل السيد شريف-5

 . آل السيد محمد-6

 البو(ومنهم مجموعات صغيرة أو بيوت وعشائر قليلة منهم . ومن السادة من مر ذآرهم فى هذا المجلد وسابقه. هذا
أو ) الرجيبيون(و). الصعبر(، و )الطوال(، و )القصار(، و )الزوامل(، و )البو خميس(، و )العواودة(، و )محمود

ومثل هؤالء متحضرون . وبيوت مالت الى المدن وليس لها عشيرة مشخصة... فى أنحاء آرآوك وبعقوبة) الرجيبات(
 .ال محل لذآرهم هنا

 .واالمل أن ينشر لينكشف ما عندنا). الصعبر(ونة أن لديه مشجرًا فى وذآر لي معالي االستاذ السيد صادق آم

 السوامرة

اال اننا النرى صلة بين هذه العشائر بعضها مع بعض اال ) السوامرة(مجموع عشائر سامراء من السادة يطلق عليهم 
معروف آتب فى لغة العرب وآان المرحوم االستاذ ابراهيم حلمي العمر الصحافي ال). غلمان الباب(ونخوتهم . نادرا

واليوم تغيرت االحوال وحصل . فكلما انقله عن لغة العرب فهو من آتابته. فى المجلد الثاني بعض المطالب عنهم
 .توسع عما آان ذآر وزادت النفوس أو آان ما ذآره تقريبيا، وتكاملت المعلومات
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 :  يحيى الذى رثاه ابن الرومي بقصيدة مطلعهاسادة ينتمون الى الشريف. من أآبر عشائر سامراء:  البو عباس-1

  امامك فأنظر أي نهجيك تنهج

يتجاوز عدد ) سامراء(عشيرة ضخمة مشتتة فى أطراف بغداد : "طريقان شتى مستقيم واعوج وجاء فى لغة العرب
ابل (ية االنعام ومنهم من يشتغل بترب. مشهور بدماثة االخالق وآلهم زراع)... حمدي الحمد(رئيسهم . رجالها االلف

من سامراء وأرباب المواشي منهم يتنقلون من أرض الى أرض على ) الحاوي(والزراع منهم فى أراضي ). وماشية
وتوفي ثم صار أخوه . هو الصواب-اه آان رئيسهم حمدي المحمد..."ويدعون أنهم سادة قرشية. اختالف فصول السنة

يسكنون أراضي سموم . امل ابن السيد عباس وهو آامل بمعنى الكلمةالسيد عباس وتوفي ثم آلت الرئاسة الى السيد آ
) الرآة(ومعيجل، والرقة . بجوار البو عيسى، والحريجية شمالي سامراء، والقلعة تجاه سامراء من الجانب الغربي

م بلغوا 1947وفى احصاء سنة . ويؤآد العارفون منهم أنهم سادة حسينية يمتون الى الشريف يحيى. والحاوي والجَالم
 .وهم منتشرون فى بغداد والحلة والعمارة وآفري. أآثر من خمسة آالف نسمة

 :وفروعهم

 .رئيسهم السيد آامل ابن السيد عباس.  البو عبد العزيز-1

 :ويتفرعون الى. رئيسهم ثابت بن ماهر.  البو آنعان-2

 .البو حسن) 1(

 .البو علي) 2(

) 3( .البو مهيدي

 .البو حسين) 4(

الهم البارزين االساتذة السيد مزاحم ماهر متصرف لواء البصرة ونعمان ماهر الكنعاني مقدم فى الجيش ومن رج
 .العراقي وشاآر ماهر نائب عن سامراء ومحام

 . البو مرتضى-3

 . البو دور-4

فهم . وهو ابن عباس أصل العشيرة ويدخل فيها البو حسن العباس اخوة خضر). البو خضر(وهذه االفخاذ يقال لها 
 .معهم

والسيد فوزي . رئيسهم المحامي السيد غازي ابن السيد محمد النقيب. هو ابن عباس أصل العشيرة.  البو عبد اهللا-5
 :وفروعهم. اخوه

 .منهم الرئيس. البو شيخ) 1(

 .ويقال لهم البو خليفة. البو محسن) 2(

) 3( .البو مرزة
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 .البو ناصر) 4(

البو نيف، والبو علي : ويتفرعون الى. وعبد الرحمن العباس المحمد. ين الجمعةيرأسهم صالح بن حس.  البو حامد-6
 .العباس

) البو محمود(ومنهم . ومنهم صديقنا الحاج محمد الساجي. وجدهم طالب أخو عباس. ومنهم البو هاشم.  البو طالب-7
 .اخوتهم) البو عدو(ومنهم 

 .مر الكالم عليهم فى المجلد الثالث.  نائبا مرارارئيسهم الشيخ غازي العلي الكريم صار:  البو عيسى-2

والقسم االعظم منهم . رئيسهم عبد الوهاب ابن الشيخ عباس. عدد رجالها تسعون. قبيلة صغيرة: " البو مليس-3
. ومهنتهم تربية االغنام وسائر االنعام والمتاجرة بأصوافها. يسكنون سامراء، وفيهم عدد قليل يقطن فى أراضي العيث

أوالد (ونخوتهم ). الشقراء(اه والمشهور انهم سادة يسكنون فى أراضي الشكرة ... "زعمون أنهم سادة قرشيةوي
 :وفروعهم. رئيسهم عبد الوهاب الشيخ عباس وبوفاته آلت الرئاسة الى ابنه حميد وعبد بن محمد بن غالم). هاشم

 .منهم الشيخ عبد الوهاب الشيخ عباس.  البو جاسم-1

 .رئيسهم الحاج عوَيد. يل البو خل-2

 . البو نَعامة-3

 . البو ديز-4

 . البو جمَيل-5

وبينهم عدد قليل زراع االراضي . وهم من سكان سامراء. رئيسهم الحاج فتح اهللا. عدد رجالها ثمانون: " البو نيسان-4
 بهذا االسم هو أن جدًا لهم ولد والسبب فى تسميتهم. يدعون أنهم سادة قرشية. المقابلة لبلدة سامراء) البرآية(المسماة 

) البو(نسبة اليه آما هو عادة االعراب بأن يأتوا بكلمة ) البو نيسان(وسميت القبيلة ب. فى شهر نيسان فسَمي باسمه
اه واآلن رئيسهم حاتم ابن السيد مهدي ابن السيد علي )... "أبي) (آل أبو(ويدخلوها على الكلمة االصلية فتكون بمعنى 

م بلغ أربعة أضعاف ما ذآر فى لغة 1947واحصاؤهم سنة . فى الكاظمية منهم) آل عطيفة(ويقال .  فتح اهللاأخو الحاج
 :ومن فرقهم. ويسكنون الحاوي والحريجية والجالم والجزيرة. العرب

) 1( .رئيسهم صالح االحمد الطه. بو ويس

) 2( .د علي، والسيد محمد الحصوبيرأسهم حاتم ابن السيد مهدي ابن السي. الرؤساء. البو حسب اهللا

 .البو صدير) 3(

) 4( .رئيسهم محمد الناصر. البو ربيع

) 5( .رئيسهم محمود الحاج احمد. اخوة البو حسب اهللا. البو فتح اهللا

) 6( .يرأسهم حاتم السيد مهدي وجواد الحسن السيد علي. البو عبد الحسين

 .رئيسهم الحاج احمد الحسن. البو جعيفر) 7(
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 ).البو جول(هم ويلحق ب

. وآلهم زراع. رئيسهم سهيل المطر وهم سادة قرشية. عشيرة صغيرة رجالها ال يتجاوزون المائة: " البو اسود-5
اه وهؤالء توزع رئاستهم الشيخ حسين ...والصعيوية، والضلوعية). عزيز بلد(وأشهرها . يسكنون أراضي مختلفة

يسكنون .  بن سهيل بن عباس بن محمد بن سهيل بن عبد اهللالمطر، وعباس المحمود، وحسين ابن مطر بن محمد
 .ومنهم فى الضلوعية، وفى عزيز بلد. قرب القادسية القديمة. أراضي الصعيوية

 :وهذه فرقهم

 .ومنه ومن غيره علمت تفرعاتهم. رئيسهم حسين المطر. وهو جد أعلى غير الجد القريب.  البو مطر-1

 .مد العوادرئيسهم رميض المح.  البو جليب-2

 .رئيسهم السيد عباس المحمود.  الشناترة-3

 .رئيسهم علي المحمود الجوزة.  البو علي-4

 .يرأسهم مسلط الزيدان وخلف الفرحان السنيد الحطحوط.  البو عساف-5

 :وله اربعة اوالد: ويدعون أنهم والبو عيسى يتصلون فى جد واحد هو السيد أحمد قالوا

 .اسودجد البو .  عبد الرحيم-1

 .جد البو عيسى.  عبد الكريم-2

 .جد البو عظيم.  عبد العظيم-3

 .جد العشاعشة.  عبد العليم-4

وخيولهم مشهورة فى ). عيال السودة(ونخوتهم . ولم يتمكنوا أن يذآروا الصلة. ومن هؤالء تفرعت العشائر المذآورة
 .وغالبهم يستخدمها فى السباق. نشاطها وسبقها

وأغلبهم . رئيسهم جاسم المحمد العلي االآبر. رة آبيرة مبثوثة فى أرجاء مختلفة عدد رجالها ستمائةعشي: " البو باز-6
وآرودهم عبارة عن فقر أي آبار متجاورة ينفذ بعضها الى . وهم زراع وأهل آرود. يسكنون فى أراضي النباعي

تهرت بعذوبة مائها وبرودته وخفته على بعض يزرعون عليها زروعهم وذلك لبعدهم عن دجلة اال ان هذه اآلبار قد اش
 :اه ويتفرعون الى..."المعدة

 : البو مهيدي-1

ومنهم االستاذ فائق ). البو شعير(و . ومنهم السعدون الرؤساء. رئيسهم حسن الحبيب السعدون. البو علي) 1(
 .السامرائي المحامي من البو بشير

 .يرأسهم ممتاز الجاسم ونصيف الجاسم.  البو هادي-2

 :ومنهم. رئيسهم مطلك الوائل ورزوق القسام.  البو مهدي-3
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 .البو طعمة) 1(

 .منهم السيد رشيد الجميل. البو عبيد) 2(

 .من البو مفرج) البو رزوقي(ويساآنهم 

رئيسهم االستاذ سعيد البدري ابن السيد محمود فائز بن محمد بن حسن ابن حمد بن عثمان بن ظاهر بن :  البو بدري-7
وفى أراضي الجالم التى هى .  محمد بن بدري ويتصلون باالمام محمد الجواد ويسكنون فى داخل سامراءدولة بن

 :وفرقهم. عبارة عن مقاطعات أم جدح وخسيفة وزرين واالعيطر وأم الكرون والحلبوثية والنهر

وتوفي فى نيسان سنة . اوآان والده السيد محمود فائز رئيس. رئيسهم االستاذ سعيد البدري.  البو محمد البدري-1
1954. 

 .رئيسهم الحاج خليفه العلي الحنتوش ومنهم البو غربي يملكون أآثر االغنام واالبل بالنظر لمجاوريهم.  البو حمزة-2

رئيسهم . فخذ آخر يساآنهم) البو عواد(ومعهم . يرأسهم عبد النبي الحاج شهاب وصفاء عبد الوهاب.  البو عبد اهللا-3
 ).البو حبيب(منهم و. آريم العواد

 .ومنهم البو هراط يملكون أحسن الخيول العربية وأحسن االبل. رئيسهم جاسم المحمد العبد اهللا.  البو عرموش-4

ومن هؤالء قسم آبير فى بعقوبة والفلوجة والحلة والبصرة والمسيب . رئيسهم جاسم المحمد الوهب.  البو عساف-5
ومنهم فى سامراء ظهر منهم علماء مثل المرحوم عبد . يرا فى االنحاء العراقيةواالسكندرية والعمارة فهم منتشرون آث

الوهاب البدري وأوالده الدآتور عبد اللطيف البدري جراح معروف واخوة طبيب االسنان علي البدري، واالستاذ عبد 
علمت ذلك منه ومن . ناورئيسهم اآلن آان موظفا وصحافيا وهو صديق. والصحافي عبد الغفور البدري. الملك البدري

 .االستاذ السيد صفاء البدري

خليط من أقوام تسموا بهذا االسم نسبة الى ... فخذ من أفخاذ عشيرة السوامرة: "جاء فى لغة العرب:  البو دراج-8
ومحل سكناهم أراضي العابرية على . رئيسهم السيد علي العابد وتوفي فخلفه ابنه السيد حسين)... دَراج(رجل اسمه 

 .ويسكنون فى أراضي الطويرانية والكوير). اه."ضفاف دجلة فى الجهة الغربية من ناحية بلد

. واالقوال آثيرة فيهم. ولم نقف على حقيقة اتصالهم. والبو دراج فى العمارة. مر بنا الكالم على البو دراج من ربيعة
 :وفروعهم. رورئيسهم المرحوم السيد علي العابد له تكية آان شيخها وهو من االخيا

 .والبو عثمان. ومنهم البو حاجي حسين. الرؤساء. البو خليفة) 1(

 .والبو مصطفى. ومنهم البو حمزة. رئيسهم عباس الحمد. البو جمعة) 2(

يعدون ). البو معروف(ومنهم فى الرمادي يقال لهم . رئيسهم حسن الخلف. البو ناصر والبو مصطفى اليوسف) 3(
 .ما عرف من نفس العشيرة عن تفرعاتهمهذا . اخوة خليفة وجمعة

وانما هو رئيس البو . ورد اسم رئيسها حسين الكريم وليس بصواب. (عشيرة عدد رجالها ثمانون: " البو عظيم-9
 .رئيسهم نجم الزيدان. اه."بيوتهم فى االراضي المقابلة لسامراء. يقطنون شرقي مخيم البو عيسى. آلهم زراع). عيسى

ومنهم من يسكن خارج المدينة فى أراضي الشكرة ورئيسهم السيد فاضل العباس . ن سكان سامراءم:  العشاعشة- 10
وهم . ويمتون بصلة الى البو أسود. رئيسهم محمد العباس الجمعة الجونة. ومنهم البو خوجة، والبو جونة. الياسين

 .مختلطون
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يرأسهم الحاج جاسم . عشيرة من عشائر سامراءولم نتمكن من ارجاعهم الى . من السوامرة:  البو عبد الرحمان-11
 .وعشيرتهم ليست بالكبيرة. الحاج محمد، ويحيى السالم

والعمل الصالح خير سالح يرآن اليه . والناس مأمونون على أنسابهم. ونتحاشى من طعن بمن يدعي السيادة. هذا
ومر بنا ذآر اآلخرين فى موطن ). السادة(وموضوعنا . وفى القضاء عشائر أخرى لم تكن من العشائر العلوية. المسلم

 .غير هذا

 

 

 لعشائر المتحيرة

وقَل ما هو . وانما تعتبر العشائر المجهولة النسب أو التى ال يعرف أصلها. العشائر المختلف فى نسبها التعد متحيرة
 .وغالب ما ينسب الى الموطن هذا شأنه ولكننا نعلم انتساب عدد من هؤالء. من هذا القبيل

ما الصليب فانهم بال شك من العرب تناسلوا أصلهم أو نسوه وفقدت الوحدة بينهم، فهم من عشائر قديمة طحنتها أ
 .ومع هذا ال يخلون من انتساب الى عشيرة. الحوادث، فصاروا يخشون من التصريح حتى جهل

 :وهذه بعض العشائر المتحيرة على قول

وعشائر آثيرة تدعي االنتساب الى . وتدعي انها من بني تميم. يب منهلعل السمها دخل فى ذلك ولها نص:  الضوايع-1
) ضائعًا(هرب من رؤساء المصالحة من بني تميم فسمي ) محمد(ويحكى ان رجال اسمه . تميم لكثرتها وانتشارها

 ).الضوايع(فلحق ذريته اسم 

 ).الحواجم(ومنه تكون فرع .  حاجم-1: ويقال انه تزوج من بنت محمد الشطي من الدفافعة فمن أوالده منها

 ).السالطنة(ومنه صار .  سلطان-2

 ).الحمادنة(ومنه .  حمدان-3

 ).الزويدات(ومنه .  ازويد-4

 ).السبيعات(ومنه .  سبع-5

 ).اخوة حمدة(ونخوتهم 

 .وآخرون ال نقطع فى أنهم من العشائر المتحيرة وان آانوا يعدون منها مروا فى هذا المجلد والذى قبله

 حوال العامةاال

 السياسة العشائرية اذا آنا علمنا سياسة آل عشيرة بانتزاعها من وقائعها، فال شك اننا من هذه السياسات الخاصة -1
وال تزال السياسة مكتومة، وال تكشف عنها . وآلما توغلنا فى االتصال بالوقائع زاد علمنا أآثر. ندرك االدارة العامة

. فالرئاسة العامة مثال آان لها االثر الفعال فى حياة العشائر. الوضاع التى تتوالى عليهااال الحوادث، وتختلف بالنظر ل
وفى هذه االيام زالت الرئاسة أو سارت الى الزوال وصارت العشائر . ومنها ومن االتصال بالحوادث تعرف المكانة
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وصار االمل قويا فى االستقرار وتكوين الحضارة بانكشاف المواهب وظهور الرئاسة الخاصة أو عالقتها بالوحدة 
ويترتب على هذا تحديد سلطة الرؤساء . االدارية، وبالتوجيه الحق، وان يتجلى حب الوطن والذود عن حوزة المملكة

 .وتعيين موقفهم فى العالقات بينهم وبين عشيرتهم بال ضرر وال ضرار

وصارت . وغالب حوادث العراق ناجمة من جراء صلتها باالدارة. آان يحسب للعشائر واالمارات قوتها فى االدارة
اهج وال تزال المن. اليوم فى جدال عنيف بين الرؤساء وعشائرهم فى تقليل المعهود، أو النزاع فى االراضى

واذا آانت الرئاسة شعرت بتبدل الحالة فقد حاولت االستئثار باالرضين . وتعد من المشاآل البارزة للعيان. مضطربة
فأرادت أن تعوض ما فقدت من الرئاسة . وهذا تابع لقدرة السلطة وضعفها. تعويضا لما فقدت، أو ان يقلل معهودها فيه
ويؤيدها تاريخ . عشيرة تعتقد ان االراضى ملكها ولم تكن ملك الرؤساءوال. أو شعرت به من زوالها، فاغتنمت الفرصة

 .وآذا االستثمار المشهود بانتفاع الفالحين. آل عشيرة أو تاريخ العشائر بوجه عام

واالعتدال فى الحل . فالعالقة معروفة للجانبين معًا. والمطلوب حل المشكلة بالوجه الصحيح وبال ضرر وال ضرار
 .وخير طريقة تحديد المعهود بال اجحاف بجانب. ق ان ذآرت ذلك فى المجلد السابقوقد سب. ضروري

وجل أملنا أن تعرف االوضاع القديمة بصفحاتها، ويستفاد من الحوادث السابقة، وينظر فى وجوه الحل، ويتبصر فى 
 .ذواالصل ادراك الحالة، واستخالص ما هو الجدير باالخ. وآل غلطة تتوالى أخطارها. االمر

 .ومن ثم تظهر القدرة فى ادارة العشائر، وتتبين السياسة الحكيمة

وأمر آخر من مشاآلنا السياسية هو ان الوحدات االدارية ال تمثل المجموع العشائري وانما نرى المهمة فيه ان تفكك 
ون، فقد زال الخوف من الوحدة العشائرية السباب قد زالت اليوم فمن الالزم ايجاد الوحدة الحقة، وتوجهها نحو التعا

فهو الطريق . والمهم اعادة التعاون بتوجيهه للصالح. فلم يبق محل لمراعاة التفكك... ثورة العشائر أو تشويش أمرها
. ومن ثم النظر فى التشكيالت االدارية. والتالزم ال ينكر. ومن أهم ما هنالك التعاون الثقافي واالقتصادي. االجتماعي

والتقسيمات االدارية للوحدات آان مبناها التخوف من وحدة العشيرة أو العشائر . جه نحو الفالحواالصالح القليل يو
 ...!واآلن زالت، ولكن حلت محلها مناطق االنتخاب

وآذا يعدون المولى منهم أي آأحدهم ال أن يعتبر نسبه آنسبهم .  انساب العشائر العرب يراعون الجار، والنزيل-2
 .أى حكمه حكمهم)  منهممولى القوم(ويقولون 

بجلى (أو ) قيس موالهم(وهذه الكلمة تقرن باسم عشيرة فيقال ). موالهم(ويعّبرون عنه بقولهم فالن من بجيلة مثال 
وليس له أب ) فالنا ابنه(ولم نعرف الحاقا بنسب اال ان يكون قد اعترف الرجل بأن )... هاشمي موالهم(أو ) موالهم

والمقر له بالنسب على الغير ال يعتبر ابنا لذلك الغير آأن يقول . وله قيمته فى البنوة. عيوهذا أمر شر. ليعتبر ابنه
 .بنّوة حقيقية) التبني(وليس . وانما يراعى مقدار اعترافه. فال يثبت نسبه من أبيه) فالن أخي(

ويصح أن .  أو جاراوانما يصح ان يكون حلفا أو نزيال. وال يعرف العرب الخارج عن العشيرة معدودا منها بوجه
وهى اتفاق حربي ومثل هذه نتيجة عهود أو اختالط ) بالراية(أو ) بالدم والمصيبة(يكون تابعا أو مشارآا للعشيرة 

وآل . فال اندماج بحيث ال يفرق فى النسب. وال يجعل للمرء حقا بحيث يعد من العشيرة) الصيحة(وسكنى فتشترك فى 
الرقيق (وانما نعرف . وال قيمة للمكاتبة. اع ما آان خارجا عنها الى أصلهعشيرة يعرف بالتحقيق العميق ارج

 .بالوجه الشرعي) المكاتب

فاذا . وهذا مشاهد فى عشائر المنتفق، والعشائر العدنانية جمعاء آما عرف فى العشائر الزبيدية والطائية أو القحطانية
. واالمثلة آثيرة. ى فخذ أو عشيرة الى أصله فيعاد اليهآان االختالط مشهودا فمن السهل ارجاع آل ما آان دخيال ف

وينبغي أن ال نكتفي بأقوال الرؤساء فان هؤالء تغلب عليهم السياسة، فال يريدون أن . ومنها ما مرت االشارة اليه

 583



ونحن بوضع تاريخي فال )... نزيل(أو ) مساآن(أو ) تبع(أو ) ملحق(وجل ما نقول . وال نعلم غيره. وهذا ما نعرفه
لمختلطين قد يتولون رئاسة العشيرة لما ظهرت لهم نخرم قواعد جرت فى انساب العشائر، ومن المشهود ان بعض ا

واذا آان من المحتمل ان ينسى الملحق . واالفالعشائر ال يزالون على االحتفاظ بالنسب. من مواهب ومر بنا أمثلة ذلك
 أو التبع فيعد من العشيرة فهذا بعد أن نسي أمره وعد من أصل العشيرة فمن أين حصل لنا الدليل على انه ملحق أو

والدليل اذا دخله االحتمال بطل به . والحكم لالمر الثابت). تخرصات(ليس بأصل ومثل هذه آل ما يقال فيها 
 .االستدالل

والطارقة، أو الراية، والصيحة، أو المشارآة بالدم والمصيبة آل هذه ال تدل على اتحاد نسب وانما هو االتفاق . هذا
 ...والتضامن على درء العدو المشترك

، وتاريخها، ومحفوظاتها المتوالية المتناقلة وغالب هذا مما ال يشتبه فيه أو ال يداخله )انسابها( أصل العشائر ويعين
وقّلت العشائر المتحيرة أو تكاد تكون . وتاريخ العشيرة محفوظ فى الغالب أو مدّون فى وقائعها. ريب فى غالب حاالته

 .زن بميزان علميمفقودة، وايجاد احتماالت فى أصولها مما ال يو

والرؤساء ورجال العشيرة يعرفون انتسابهم، والمختلطون يعرفون أصلهم واالسباب التى دعت الى الكتمان قد تزول 
 .بزوال أثره

وتهمنا االشارة هنا الى ان االفخاذ والبطون أو العمائر أو العشائر والقبائل أو االمارات مما يجب االحتفاظ 
تطلق على بيت الرئاسة، أو البيت ذي المكانة آأن ) الحمولة(و . ديل هذه وال فائدة فى ذلكوال معنى لتب. بمصطلحاتها

اال أننا نرى فى بعض المواطن اطالقه على . أو من بيت الرئاسة. يقال فالن من حمولة طيبة أي فخذ غير مطعون به
 .وهذا قليل. ما تكّون من بطن أي عدة أفخاذ

أو ) الفرق(أو ) الفرع االعلى(وتكّونه وتولد االفخاذ منه، ثم ) البيت(وأصل . لح أو تبديلهوال فائدة لنا فى تغيير المصط
وهذا جاء ). االمارة(حتى تتكون منها ) العشائر(وتتعاظم . من االمور المشهودة) القبائل(، و )العشائر(البطون، و 
 ...زمه هذا ولو آان تولد منه فروع تاليةوربما ال). آلبو(أو ) البو(، ويتقدمه )البيت(وقد يسمى ب. على اطراد

 ...والتفاوت يسير، ويفهم مما عرف من تفرعات. وفى هذا مصطلح العدنانيين. ومر بنا مصطلح القحطانيين

فانه يدقق من نواح عديدة من تلك .  المجتمع الريفي من ظواهر المجتمع الريفي حروبه وسياسته وسائر أحواله-3
ل العقيدة، واالفراح، واالحزان، وعرف العشائر وهكذا االموال والممتلكات والمساآن وسائر ويتناو. الظواهر وغيرها

ومثل ذلك ... ودامت العالقة بهذه غير منفكة عنها وال عن االرضين أو الغرس... ما يرتبط بعيشته وحياته وأسرته
 ...القنص والصيد، والثقافة

 الزبيدية والقحطانية اال فى الكم وبعض الكيف وللمواطن عالقة فى وال تختلف هذه عما فى البداوة وما فى العشائر
فاذا آانت سكنى البادية مقصورة على الخيام، فان االآواخ، والصرائف والجبايش ال تفترق آثيرا . التكييف والتبديل

د فى ذلك وزا. وللمواطن دخل آبير فىوضع البيوت. فاالستقرار من خصائص االرياف. اال فى االستقرار وعدمه
ولعل اللباس ال يختلف اال بالنظر للحالة التى عليها أهل االرياف وهى . الغرس فكان خطوة آبيرة لها أثرها الفّعال

 .وال شك ان التصوير يمثله بأوضح ما يمكن لتفاوت الطبقات. وفيها بعض التفاوت احيانا. متقاربة نوعا
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ويؤمل أن تلقن . ختلف عن عقائد أهل البادية فانها أآثر تعقيداوهذه ت. ليس فى االرياف غيرها. والعقيدة اسالمية
فال تخرج عن ذلك واال آان نصيبها الخذالن، والمهم ان تنَحى عنها . العقيدة الى هؤالء بأبسط أوضاعها وأحكمها
 يعرفون من وحالتهم اليوم سيئة ال. وبذلك يحق أن نقول ان لالرياف عقيدة. الخرافات، وما من شأنه أن يفسد صفوتها

بأن يدربوا ويلقنوا أصول العقيدة، . وتدارك االمر سهل. دينهم وال عقائدهم اال بعض المظاهر فالجهل مستول عليهم
وهكذا التعويد على . فاذا تمكنا من تعليم هذه بأقل ما تجوز به، فحينئذ من السهل التوسع دون توغل. وأرآان االسالم

 ...وبين هذه ما يوَجه توجيها الئقا. ترتيب الحياة االجتماعيةالعبادات ومن لوازمها النظافة، و

ولعل التبدل مشهود فى توسع المعرفة ويدعو الى زوال خرافات آثيرة ومن المهم أن تكون العقيدة بمقدار الحاجة، 
وأهم .  العامةوان تكون العبادة اداة نافعة فى االذعان للقدرة االلهية، ووسيلة للحياة االجتماعية، ومراعاة الصحة

 .وسائلها تلقين ان النظافة من االيمان، وان العبادة اذعان للباري تعالى، وانقياد للعظمة االلهية

. والمعاآسة ال تثمر. وآل ما يشاهد فى االرياف يحتاج الى توجيه وتنظيم ليكون اداة صالح، وتدريبا لخير االعمال
توجيه المجتمع نحو الوجهة الصالحة وحسن المعاملة مع الناس وقد سبق أن تكلمنا فى المجلد السابق على لزوم 

 .ومهمة االجتماعي استغالل االوضاع للتوجيه الحق... استفادة مما هو معلوم فى المجتمع

 الزراعة التنقل من حالة البداوة الى االرياف خطوة محمودة نحو الحضارة بل ان االرياف من مسهالت المعيشة -4
ولوالها لضاقت بالناس احتياجاتهم المدنية فهى من مقومات الحضارة اال أن . أو التقرب الى حياتهافى المدن والتعود 

البداوة فى حرآتها الى االرياف تقلل من عجرفة البداوة أو وحشتها، والزراعة من أهم وسائل االرياف فى معايشها 
وبذلك تكون قد قَللت من الخشونة لما . ة االجتماعيةفهى أصل الحيا. ويغلب عليها التأثير على الحياة العامة. وحياتها

. فارتبطت بأرض، أو أنها عاشت فى نطاق معين مهما آانت رقعته واسعة... توفر لها من رزق من طريقه المشروع
ما وان. ونرى الحياة الزراعية أقرب للبداوة فال ينفر منها البدوي. واالرض فى وضعها تلهم الحياة االجتماعية والفردية

 .توافق مألوفه وتلتئم نوعا وحياته

. يجتزى بالقليل عن الكثير. يبذل البدو جهودا جَبارة ومخاطرات للحصول على العيش وال يكون اال بعناء وشظف
وفى ميله الى االرياف يحصل على ما يسد حاجته، ويزيد بما يزرعه دخله أو ما تنتجه أرضه، أو ما يربيه من نعم 

وحاجة المدن اليه تسهل االمر، وتدعو الى تبادل المنافع . فيقوم باالنتاج النباتي والحيواني. نفعهوشاء مما هو صالح ل
 .وتكون عالقته بالمجتمع آبيرة ومتصلة اتصاال وثيقا. لقوام هذه الحياة

ونضال آان يترقب الفرصة فتهيأت له، واغتنم وجود خلل فى االرياف أو اختالال فى وضعها، أو أنه آان عن تدافع 
وربما استعان به . حتى ربح المعرآة، فحل محل مناوئه، وصار يتفق مع هذا أو ذاك لبقائه وبقاء من يستعين به

وحاالت . وحوادث آثيرة مشاهدة من جوائح وطواعين أو حروب طاحنة تدعو الى الجالء. الضعيف فأفسح له المجال
وال يتأتى له بسهولة أن يسلك هذه الحياة، . صفة أهل االريافتاريخية عديدة أدت الى هذا التنقل والتحول حتى اآتسب 

 .وربما طال التدافع جيال أو جيلين ليألف تلك الحياة، أو يتقرب منها. ويراعي تلك المعيشة

وال شك ان الخطوة . وربما استعان بأهل المعرفة بالزراعة فشارآهم، وصار يتقرب الى حاالتهم ليكون آأحدهم
ويعرف طريق تربية الحيوانات االهلية مما لم . راقبة، واستخدام اآلخرين، وان يتدرب حتى يزرعاالولى ترضى بالم

يترك رويدا رويدا مقتنيات البادية، وربما غرس الغرس أو سار فى الزراعة مدة ثم انتقل الى موطن . يكن ألفه سابقا
 .وال يبرح منزلهوفى هذا يكون آأهل المدن ال يتزحزح من مكانه، . الصق به وهو الغرس

والغرس والزرع من أوضح صفات االرياف اال أن الميل الى الزرع أقرب للبدوي آما ان الريفي يتطَلع الى الغرس 
وحياة الزرع تتناول أنواع . وأجل خطوة التخاذ القرية، أو القرى. ولعله خطوة آبيرة نحو الحضارة. وهو أقرب اليه

وهذه المزروعات بعضها أوفر من . ورز وقطن وسمسم وخضر عديدةالمزروعات من ذرة ودخن وشعير وحنطة 
فيحصل . غيرها فى بعض المواطن، فنرى االهلين يتعاطون ما يوافق رغبتهم، ويؤدي الى منتوج زائد من تربتهم

أآثر فى بعض ) زراعة الشلب(فنرى . وبعض المواطن ال تعرف اال بعض المزروعات دون االخرى. المطلوب
 ...وآلها تابعة لطبيعة االرضين... وفى بعضها الذرة أو الدخن، أو الشعير. ى البعض اآلخر الحنطةوف. المواطن
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وفى الزراعة تعامالت تتعلق بأصل الزرع، وروابط تجارية ال تحصى من التعامالت أو العقود الزراعية والمعامالت 
 .جلي وجه ذلك بصورة صحيحةولعل فى هذه ما يبصر بحالة الزراع والمعاقدين منهم فين. التجارية

وهذا . أو سرآال أو رئيس عرف معلوم) جوق(ولكل جماعة . فان جماعات تقوم بالزرع. والتعامالت الزراعية آثيرة
وانما هو ائتالف طبع بين المتزارعين وقد يكونون . اتفاق زراعي العالقة له بالقرب والبعد بين أفراد العشيرة الواحدة

ليقوم آل بما . د فى هذه الحالة الطاعة للرئيس أو المقدم الذى يتولى ادارة الشعبة الزراعيةوالمشهو. أقرب لبعضهم
 .ترتب عليه من واجب

ويوضح هذا ان الجوق يقاسم المَالك بالنصف أو ما . وما يحصل يقسم بين الفالحين وبين المالك أو صاحب االرض
ئيس العشيرة، والباقي يوزع بين الزراع، ويعتبر وقد يكون حق االرض لر. ماثل آالثلث ويعتبر حقا لالرض

وهى خمسة افصاخ، فيأخذ . للسر آال فصخان والباقي للفالحين) سبعة أفصاخ(وفى االغلب . أى حصصا) افصاخا(
وما يقدم الى االسواق يؤخذ منه الرسم . والرسوم االميرية زالت من البين... السر آال سهمان وخمسة أسهم للفالحين

 .آان يستوفى من الرسوم بسبب االستهالك، وذهب ضررها، وتدخل الحكومة من أجلهاوزال ما 
وهذا فى زراعة الحنطة والشعير وسائر المزروعات الريفية اال انه يختلف قليال فى بعض المواطن الفراتية فى 

. نراعي قاعدة عامةويصعب أن . والمثال يعرف بما هنالك من آم وآيف. زراعة الشلب، وفى نتيجة اعتيادات محلية
 ...وآلها ال تختلف اال اختالفا بسيطا

ومما يستحق الذآر ان الفالح يأخذ نصيبه مطردا فيما اذا آانت البذور تعود له، وله دواب الزرع ومعداته واال فانه 
. ويكون المشارك صاحب سهم. يضطر أن يؤدي نصف استحقاقه الى من شارآه بالبذور والدواب الخاصة بالزرع

) فالحة مالجة(واال فان الزارع قد يكون صاحب أرض، فتكون المنتوجات له . هذا قليل، وتابع لضعف حال الزراعو
 .أي الفالحة له والمالآة له أيضا

. وغالب الرؤساء يحّلون محل المالك، فتكون االرض لهم، فيأخذون ما يأخذه المالك، فيكون نصيبهم وافرا جدا
وهكذا تختلف . بع االرض وحالتها من أنواع االراضي، فتؤدي العقر ان آانت معقورةوتختلف االوضاع آثيرا، وتت

 ...اذا آانت أميرية صرفة، أو أنها مفوضة بالطابو أو مملوآة

ال تختلف آثيرا عن البداوة فى تمثيل قوة العشائر، وتظهر هذه القوة فى . وهنا المجموعات الزراعية قوة بيد الرؤساء
والضرورة تدعو أن يحدد ما يستوفيه . وبين المجاورين، أو لوقائع أخرى تقع اعتياديا أو ضرورةالمنازعات بينهم 

وقد أوضحنا ذلك فى المجلد ... المالك أو صاحب اللزمة ليتمكن الفالح من القيام بالمصالح االجتماعية، والتعاون
 .وبذلك ترفيه على الفالح. مكنوهكذا يقابل فيما تستوفيه الدولة فان ذلك واجب التحديد ما أ. السابق

، وخيول، وبقر، أو )غنم ومعزى( االموال والمقتنيات ومن الزراعة توّلدت مقتنيات االرضين، والحيوانات من نعم -5
وأما الخيل فانها رآوب أهل االرياف ومثلها الحمير قّلت قيمتها . اال ان االبل قد تقل أو تنعدم... جاموس، وحمير وابل

سيارات والسكك الحديدية اال فى الطرق التى ال تصل اليها السيارات متواليا، أو بعيدة عن السكك بعد شيوع ال
وفى المواطن االخرى على جانب االنهر، وفى االهوار تستخدم . والوضع على طريق عام يسهل النقل بها. الحديدية

ستخدم الجاموس، وفى الحرث البقر، واالستفادة ففى االهوار ي. وللموطن أثره فى تربية المواشي. وسائط النقل المائية
 .وهكذا ينتفع من جلودها وصوفها وسمنها وتوالدها. الغذائية منها فى الحليب واللبن الرائب، وفى الزبد والدهن والجبن

 وال يختلف وضعها اال ان. وقد سبق أن تكلمت فى الخيول. وانتاجها مشاهد. وال مجال لالطالة فان فوائدها معلومة
ال يختلف آما ان العربي ال ينسى نسبه فى االغلب وال ) الرسن(ومراعاة . الفوائد واالنتفاع يختلف آثيرا عما هنالك

 ).رسنها(يترك نسب فرسه 

ال يستطيع . وفيها استقرار فى قطعة أرض معينة.  الغرس والمغارساتوهذه أقرب خطوة من الزراعة نحو الحضارة-6
وآأنها حددت صاحبها وجعلته . يها حالة التجول، ويقل االلتفات الى غير المغروساتأن يفارقها المرء وتضعف ف

 .وان مفارقته اهمال وتهاون به. يستقر فى موطن بعينه ال يتعداه
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واذا . وقّل أن تراعى المجموعة اال فى تشكيل قرية وان يكونوا من عشيرة واحدة. وحينئذ يضعف االرتباط العشائري
فانها اذا تغلبت وتكونت منها االآثرية آان لها . عى فى ذلك ما يراعى من تعاون فى عصبة العشيرةدخلهم غيرهم فيرا

الصوت واال صارت مجموعة مدنية تألفت لغاية االنتفاع من الغرس فهى مقيدة بمقداره وبمقدار حقوق القرية بوجه 
 .عام وتماسك أهليها وتعاونهم

فاذا غرست بساتين عديدة أدى ذلك الى تكوين . ويسوق الى تكوين القرىذلك ما يؤدي الى التقرب نحو الحضارة، 
وقّلت المسؤولية التكاتفية بين . وعاش القوم عيشة أهل المدن، وفقدوا الكثير من عصبياتهم وأحوالهم العشائرية. القرية

وهذا هو التعاون . بةأفراد العشيرة، وعادت الى تعاون أهل القرية وان لم يكن بينهم صلة قربى، أو قرابة قري
 .االجتماعي

والمهم ان نحدد حقوق الغارس، وحقوق الدولة . وذآرت التعامالت فيه مفصال) آتاب النخل(أوضحت عن الغرس فى 
وبذلك تتقرب االوضاع من المساهمة بصورة خالية من . والمالك أو صاحب اللزمة، والصرافة، أو التعابة والفالحة

ويقال فى هذه ما قيل فى االرضين وحقوق المالآين . االنتفاع نوعا وال يحرم رب االرضالتحكم ليتمكن الغارس من 
 .والزراع فى آل منها

تطمح النفوس فى أموال ). االرضون( االراضي وقانون التسوية غالب ما يحدث من نزاع بين العشائر أصله -7
 سببه ان هؤالء ال يقومون بما يعد من وهذا. وال سبب له اال الضعف، والعجز عن الحصول على المال. الناس

 .أو ال تالئم حياتهم. خسائس االمور فى نظرهم مثل االنتاج الحيواني والزراعي، وما ماثل فيترفعون عنها

فاذا حصل عليها اعتداء مالت . فكل عشيرة تملك أرضا تزرعها وتعيش عليها. وفى االرياف نرى االراضي بيد أهلها
وجّرت هذه الحروب فى الغالب الى اندفاع العشائر القريبة لبعضها الى حمايتها ومن ثم . االى ضرورة القتال دونه

حصل االشتباك المستمر فى المعارك حتى تقوى واحدة، أو أن ترجع المتغلبة الى حالتها ناآصة على االعقاب، ويبقى 
ن والكلمة للغالب، وان التحكيم وربما حصل تدافع بين العشائر وتشوش الوضع مدة حتى يتدخل المصلحو. العداء

 .ينقلب الى تحكم وهكذا يقال فى االختالط من جراء ذلك

والتسوية عملها مفيد من جهة تسجيل االراضي وتثبيت وضعها الواقعي، ومن جهة أنها بعد أن عينت صلة الزراع 
صارت تراجع المحاآم باالرض قطعت الصلة بالمراجعة لمديرية العشائر وحسم الخصومات من طريق االدارة، و

وآانت الغاية المنشودة من هذا القانون ان ينال المستثمر نصيبه فى االراضي االميرية، . المدنية فى فصل النزاع
 .وتسجل باسمه حصته باالشتراك مع غيره أو باالنفراد

.  نرى التغلب مشهوداجرى فعال مثل هذا فى أماآن عديدة آانت سلطة الدولة فيها قوية ومكينة وفى االماآن االخرى
فال يستطيع الفالح أن يطالب باستثماره وتقديم بينة على حقه واال . واالثرة من الرؤساء سائدة، والقوة بارزة للعيان

 .أخرج الى ما وراء حدود االراضي، أو أصبح قتيال

 .ومن آان مهددا بذلك ال يستطيع المطالبة بحقوقه القانونية

 فاستأثر الرؤساء وحاولوا أن يكونوا مالآين بعد ان آانوا رؤساء لما شعروا به من واالرض فى الحقيقة للعشيرة
 .ضعف سلطتهم أو تحقق ذلك لهم يقينا

وآان االولى بالدولة أن تسجل ما هو تحت تسلطها وقدرتها واال فال فائدة منه وال ضرورة داعية الجرائه وبعملها هذا 
واالولى بها أن ال تسجل اال ما هو من أراضي الطابو أو ما هو بعيد . يدةقد مكنت النفوذ، وقّوت التغلب بصورة جد

عن العمران وال منازع فيه وال مالك له حتى تتمكن من تسجيل ما تستطيع تسجيله تبعا لما تريد منحه من اللزمة 
 .للمستثمرين حقيقة

يأخذون المالآية، وحصة االرض بصورة سجلوا أوال باسم الرؤساء بداعي انه يمثل العشيرة، ثم استأثروا، وصاروا 
فات عن نظر الدولة ان العشيرة تزرع بقوتها، وتستغل االرض بنفسها، وحافظت . جائرة حتى فى االراضي السيحية
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وانما يجب ان يحقق عن أراضي العشيرة فتوزع بين .  المتصرف ليظهر التغلبفال يالحظ. االراضي ملك العشيرة
 .وبهذا يكون التوزيع عادال. أفرادها، وان يزاد بنسبة عادلة فى نصيب الرئيس

وليس فى هذا تقليل نفوذ الرؤساء وانما يجب أن يأآلوا بالمعروف، . ال يزال عندنا التغلب جاريا، والتحكم مستحوذا
وهذا ال يتأتى اال بالتفاهم مع الرؤساء، وان يكون لهم نصيب . لبوا على عشيرتهم ويستأثروا بما هو لهاوأن ال يتغ

آما انه ليس من الصواب عد قانون . معين ال يتجاوزونه وتحديد ذلك ضروري بالوجه المذآور فى المجلد الثالث
والعدل . ها للرؤساء بحيث تثيرهم على الرؤساءالتسوية وسيلة الخضاع العشائر للرؤساء أو للدولة، أو عدم انقياد

 .أولى وقبول الطرفين بما هو االحق واالجدر

والفالح هو المنتج فى االرض، فوجب أن ينال نصيبه من . ومبناه ابقاء التحكم. آل هذا أي موضوع االثارة توهم
وليس فى . قوى النفوذ، وزاد فيه آثيراوهذا لم نره، بل ... النه العامل الوحيد. االرض مثل ما نال الرئيس بل أآثر

استطاعة الحكومة التغلب على هذا النفوذ، فكان االولى أن تعطله فى بعض المناطق المتغلبة الى أن تتمكن من التسلط 
 .واال فالفائدة المرجوة من القانون لم تنل مرادها

ا الملكية وحقوق صاحب اللزمة والزراع والملحوظ ان المشاريع الجديدة والتى لم تجر تسويتها يجب أن تحدد فيه
 ...والغارس بصورة مماثلة للوجه المبّين اعاله

والمهم أن تبدأ الدولة فى أمر الضرائب بأن ال تتجاوز العشر ليتهيأ للفالح أن يقوم بأوده ويتالفى حاجياته، ويتمكن من 
يقوم بأمر الصحة والثقافة، وتربية المواشي، وبهذا مصلحة تعاونية للدولة، فيشارك فى المشاريع و... تربية أطفاله

 .وزرع االرضين

يضاف الى ذلك ان ما يحتاجه الزراع خالل السنة يجب أن يوفر له بأن يسلم من المرابين وان يقضي على حاجة 
ب ومثل هذه يجب ان تراق. الزراع فال يترك المجال الن يشارآه من يقوم بالبذور والدواب للحرث مما يضر به آثيرا

 ...من االدارة بعناية

 العرف العشائري ان الزراع يريدون أن ينالوا من آدَهم، وتعهد عملهم، ولكن التكاتف للمناصرة وتكوين القوة وَلدا -8
الطمع فى العشائر وفى الرؤساء وصاروا يراقبون االطراف، ويأخذون التسيار ويشوشون االمن فى غالب االحيان 

ويتكون النهب والسلب اجماعيا من . ين العشائر، وبينها وبين الحكومة فى عهودها القديمةوتظهر المقارعات الكبيرة ب
 ...العشيرة أو من جملة عشائر

وفى هذه االيام قويت الدولة بأسلحتها الجديدة على العشائر فتمكنت من اخضاعها، وربما ضربتها لمرات ضربات 
 ...موجعة حتى ثاب اليها رشدها، وصحت من سكرتها

وما يخص النزاع العشائري أو . تكونت مديرية عامة للعشائر، وتوزعت أوضاعها مما يتعلق بحسم نزاع االراضيو
وبذلك صار يقوم آل قسم بمهمته مراجعا فى صور الحل ... الحوادث بين أفراد عشيرة، أو أفراد عشيرة وأخرى

 ...المدير العام

وهكذا آان . ال توضح عمل آل، وصار يطالب بما أودع اليهوبذلك التوزيع لالعم. وآان الوضع االداري مشوشا
اآلمر فى حل القضايا العشائرية وانتزعت قضايا المواد الشحصية النها شرعية صرفة، ومسائل التسوية بعد اجراء 

 ...وآادت تنحصر فى القضايا الكبرى بين عشيرة وأخرى. التحديد بموجب قانونها، فقَلت أعمال قضايا العشائر
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ا آانت الروح االدارية ال تزال متشبعة فى عالقات العرف فان انتظام المحاآم وتوسعها بال شك سيدعو الى التغلب واذ
وبهذه الوسيلة صارت تقل التدخالت االدارية فى القضايا . فالعشائر اليوم غيرهم باالمس. وأن تتولى حسم النزاع

 ال تزال الحالة تحتاج الى اصالح اداري فى هذه التدخالت وعندنا. ومصلحة الدولة فى توحيد محاآمها. العشائرية
وما معنى هذه اال حب السيطرة، أو التوسع فى . والتقليل منها، تشكلت المحاآم وال تزال تنظر فى القضايا االدارية

 أو التسلط وهل االداري من اختصاصه النظر فى النزاع العشائري بعد منع الغزو وبعد أن بقيت الخصومات فردية
 .وتكاد تكون منعدمة. والوقائع الكبيرة اليوم فى قلة... قليلة

وما آانت المحاآم عاجزة عنه فمن االولى أن تعجز عنه االدارة، وحينئذ . والخوف من وقائع العشائر توَهم ال محل له
وتشكيل المحاآم والتالزم بين الغاء الغزو، . ينظر فى الخلل لتأمينه، وازالة العثرات منه مما يقع فى طريقه

والضرورة اليه من االمور المشهودة واال وقعت العشائر تحت طائلة التحكيم بل التحكم من أناس ليس لهم من المعرفة 
وانما هناك التحكم لتنفيذ رغبة االدارة وتحقيق آمالها فيما تهدف اليه، أو . ما يصلح أن يتسلحوا بها سياسيا وحقوقيا

 .المر آخر ال عالقة له بالموضوع.. .الميل الى عشيرة دون أخرى

ولذا تلقوا منع الغزو بكل ارتياح، وان قوة الدولة نصرة . وعلى آل حال آمال الغزو ليست من طبيعة أهل االرياف
والعرف العشائري يجب أن يحصر أمره أو يحدد بأن . للضعيف حتى يقوى وتأمين للراحة وتحقيق لوسائل الحضارة

 أو بين عشائر دولة وعشائر دولة أخرى مما له مساس بسياسة الدولة واال فما معنى انقياد يكون بين عشيرة وأخرى،
نعم آانت ترآن لعذر استفادة من نزاع -لعل له عذرا وأنت تلوم...!! الريفي للعرف؟ وهو فى هذه الحالة يعد حضريا

 ...واآلن ال خوف من عشيرة لتناصر االخرى. للقضاء على قوة قبيلة

وأما فى االرياف فالحاجة اليه أقل اال أنه أتقن، وان آانت . عند البدو) القنص والصيد( والصيد تكلمت فى  القنص-9
مواطنه أضيق، ويتغير عند أهل االرياف فى نوعه مثل صيد السمك، والطيور المائية أو الطيور المالزمة للقرى 

. وآان الصيد فى العراق متنوعا. ا من أضرارهاوقل ان يصطادوا الحيوانات الوحشية اال ان يتخلصو. والبساتين
وللوالة واالمراء ولع فى القنص للتلذذ ... آان يجري فيها الصيد قديما) مواسم(ولصيد االسود والحيوانات المفترسة 
وفى صيد الوحوش الضارية تعود على الفروسية وتمرين على مقارعة . والقصص التاريخية والحوادث آثيرة

لما شغلوا به من أعمال تتطلب جهودا أآثر . بق له اليوم ذلك االثر أو قَل عن ذي قبل وان آان لم ينعدمولم ي. االعداء
نرى لجيشنا . فان ادارة المملكة تعقدت وزادت الواجبات وتنوعت المهمات بالرغم من توزع االعمال. من ذي قبل

ومما نال المكانة بين االمراء السابقين، . ميع أنواعهوالصيد اليوم مقيد بقوانين في ج). صيد ابن آوى(وقتًا معينًا ل 
الطيور (وهذا من ألذ أنواع الصيد، وآان القدماء أآثر ولعًا به، وتربية ). القنص بالطيور... (وبين االهلين، والعشائر

عناية بها تحتاج وال. وفيها تعويد على الصيد وتأليف لها، ومراعاة صحتها). البيزدرة(، و)البيزرة(يقال لها ) الجوارح
وال تزال . ولهم العناية بها). 1(وآتبوا فيها مؤلفات عديدة ومنوعة تطمينًا لرغبة أرباب الذوق فيها. الى آلفة آبيرة

الحالة مرعية الى اليوم، ولكن االهتمام قّل بسبب تغير الصيد وتنوعه آالرمي بالبنادق، وسهولة الحصول على الصيد 
ولم يبطل ... د التناول بال آلفة وال عناء، وقد يراد به التمرن على الهدف واصابتهمن أسهل طريق، وأقرب من ي

وأما صيد االسماك فأنه ليس فيه تلك اللذة اال أنه يسد حاجة ماسة أو تأمينًا . الصيد بالجوارح اال ان العناية به ضعفت
وصيد الحيوانات . انتصب المرء لهذا الغرضوال يخلو من لذة في بعض أنواعه المألوفة ال سيما اذا آان قد . لمنفعة

والذئاب تأتينا من ... فاالساد ال وجود لها في أنحائنا اال قليال. وقد اختفت أو آادت تنقرض... المفترسة أقل من القليل
ائدة عما آانت عليه قديما اال في أنها تستخدم البساطة مرة، والعناية الز) البيزرة(وال تختلف . ايران وقليلة عندنا

. أخرى من طبية في طيور الصيد قديما وفى الحيوانات المعروضة في حدائق الحيوانات فان العناية بها آبيرة جدا
اال اننا ال . من ايجاد وسط مالئم... واالهتمام زائد من هذه الجهة فى صحتها ومراعاة الحالة وما يمكن ان نعيش فيه

وفي آالمنا هذا ومقابلته بما آان عليه .  وحديثا، فالتفاوت طفيفنعلق أهمية على الفروق في طيور الصيد قديما
القدماء يظهر الفرق وانه ليس بالمهم الن االختالف فيه ال يزيد عما يقع عند القدماء من التفاوت بين قطر وآخر أو قوم 

 .وال نجد قطرًا خاليًا من تعاطي القنص بطريقة ما قد تتفاوت عما في االقطار االخرى. وقوم

القنص (ولما آنت عازمًا على اعادة طبع المجلد االول طبعة جديدة فيها زيادات آثيرة فسأنشر تفصيالت في . هذا
 .فال مجال لتكرار ذلك مباحثة في هذا المجلد). والصيد
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ومن  الثقافة واآلداب الريفي آالبدوي يستلهم المعرفة من البيئة والمحيط، ومن العالقات بالعشائر المجاورة، - 10
االتصال بالمجتمع، فلم يكن مجردًا عن الوسط الذى هو فيه، ليكون بعيدًا عن الثقافة اال أن هذه غير منسقة، وال مؤلفة 

وانما آان هذا تابعا لمواهب رجاله واالخذ . تأليفَا يتمكن من استعادته، أو الرجوع اليه دائما بمراعاة مختاراته وعيونه
فى حينه وال فى دوام االتصال بها اال من طريق المعاشرة وما يورد فى المجالس، أو وهذه لم يتيسر تدوينها . عنهم

 .يتغنى به هؤالء

). ثقافة أهل االرياف(وهذه . ومن السهل الرجوع الى أرباب المعرفة من آل ناحية، والتدوين عنهم لهذه الغاية
وربما آان شعرها أآثر بكثير مما هو . فادةوهى ثقافة مهمة لو رأت عناية، ووسيلة نافعة لالست. ويصعب تحديدها

وال يقل هذا النوع من االدب خطرا وفائدة ونفعَا عن أدب البدو لمالمسته لحياة هؤالء من أهل . منقول عن الجاهلية
 .تكلمت فى ذلك مفصال فى المجلد الثالث. االرياف

ا ال يمنع أن يتعاطى القوم الشعر البدوي آل هذ... والشعر الريفي، والهوسات، وما هو معروف من مّوال أو زهيري
والميل اليها آبير باعتبارها أول . وبعض عشائرهم ال يزالون على البداوة. وما ذلك اال لالتصال بالبادية. فى االرياف

نرى االدب مختلطَا، ولم تنقطع الصلة اال قليال وفى بعض العشائر وللمواطن أثرها فى تكوين أدب . أرض الجدادنا
وهى عين شعر . وأمثلة هذا آثير. وهذا آله لم يترك معه شعر البدو فى غالب العشائر. أو التزام أدب بعينهخاص 
 .وربما اقتصروا على المحفوظ وحده. وربما نظموا فيه اال ان ذلك لم يكن من طبعهم وانما هو تطبع. البدو

 :وأنواع أدب االرياف فى العشائر العدنانية

 . الحسجة-1

 . الالمي-2

 . بوذية-3

 . االمثال-4

 . الهوسات-5

 :وانما يشترآون مع العشائر الزبيدية والطائية والبدوية فى. وهذا ليس آل ما عندهم

 . العتابة-1

 . النائل-2

 . القصيد-3

 . الطّواح-4

 . الهجيني-5

 . الحداء-6

 . الزهيري-7

 . المّوال-8
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مثال والحكم، والمدح، والهجاء، وبعض أحوال تتعلق بالصيد، وهذا االدب يدخل فيه الغزل والتشبيب أو النسيب واال
وما الى ذلك من بيان آرم، أو التنويه بشجاعة أو . أو بالفخر، والتذآير بوقائع سابقة الثارة العداء، أو بيان البطولة

 .فهو مرآة حياتهم فى ضروبها المنوعة. وسائر ما يتعلق بالمجتمع... سرد مآثر
 

 صفوة القول

الحياة (ر وبيان تفريعاتها، واالتصال بأنسابها وبأراضيها، ومعرفة اختالطها بالوجه المذآور تغلب فيه العشائ
ومن أهم عناصرها اتخاذ الغرس واعتباره . ، ويتكامل فيه الميل الى الحضارة، والنزوع الى حياة المدن)الريفية

 ...المهمة المعاشية

 وهكذا شاهدنا الحياة االدبية أو الثقافية وانها متصلة بهم اتصاال وثيقا، .ومن جهة أخرى رأينا ان روح الغزو انعدمت
 ...وهذه مباحثها ال تحصى... ومثله تربية الماشية

واالمل أن تجري تتبعات تفصيلية . ومهمتنا التنبه الى الموضوع، وما يعترضه من صعوبات، وما فيه من أهمية
 ...والبشائر تبصر بما وراءها.  يبقى خفاءوبذلك ال. توضح االهداف أآثر، وتوسع المراد

وقد سّهلت وسائط النقل، وآثرة التردد ألآابر رجال العشائر . وجّل أملنا أن ال يبقى أمر مجهول، وان ال نرى مبهمَا
فى ونحن . قدمنا ما تمكنا الحصول عليه. آما اننا تيسر لنا االتصال والوصول بال عناء آبير، وال آلفة زائدة. المعرفة

واالمل أن ... حاجة الى اتصال أآثر، وتدوين أعظم وعمل أآبر ممن ال يرتاب فى معلوماتهم وتمكنهم من المباحث
والموضوع يحتاج الى آثرة . دّونت ما علمت من أناس لم يكن لي ريب فيهم. تتوسع المطالب ويزيد التنبيه والتصحيح

هذا وأآرر شكري لكل من آانت منه . ريد أن ينكشف الموضوعأ. معاونة ومراجعة دائما والعلم آله فى العالم آله
 .واهللا ولي االمر. مساعدة فى المباحث

 تعليقات واستدراآات

ومن . قد قضى ما عليه من بلغ الجهد وان لم يصل الى ما أراد القدرة محدودة، والزلل متوقع، واالحاطة غير مكفولة
فقد حدثت نواقص، أو ما فات بتبنيه أو استطالع آراء، فكان ذلك . حهناآان التصحيح واجب الذمة وداعيَا الى االصال

 .نتيجة تتبع مستمر، واحتكاك بأهل المعرفة، فلزم أن أبادر ما أمكن الى تدارك ما فات أو تالفي الخلل

 فال والمجلد االول من العشائر نفدت طبعته، والثاني أوشكت طبعته ان تنفد فهما معدان للطبع بصورة أآمل وأتم،
وال نتردد ... مجال هنا للتعليق عليهما اال اني مترقب لما يوافي به القراء االفاضل مما يستدعي االصالح أو التوضيح

 .فى بسط اآلراء، واستطالع ما فيها، وان نمحص قدر الطاقة أو نقدم ما قيل حتى يظهر الصواب، فنّدون ما جرى

وآذا الرابع . آات عليه آما استطلعنا آراء آثيرين، فاقتضى تثبيت ما علمأما المجلد الثالث فقد وردت تعليقات واستدرا
فانه حصل فيه أثناء الطبع ما يستدعي التعليق واالستدراك أيضا آما أني أتوقع أن يرد الّي ما يكشف أآثر ألقوم 

 .بتالفي النقص

تنقطع العالقة وان يتكاثر ما يدعو الى  المجلد الثالث بدا فيه بعض ما يستدعي االصالح أو التوضيح وأرجو ان ال -1
 .التعليق واالستدراك، فال أتأخر عن العمل

جاء ). مدرسة العشائر(م ذهب الى استنبول فدخل 1892-ه1309فى سنة ) : 14 س35ص( عجيل باشا شيخ زبيد -1
 .1517ذلك فى الزوراء عدد 

 .شفلحهو ابن حطاب بن بزاك بن شالل أخي ) : 18 س35ص( علي المسرهد -2

 591



و ) معن(ونخوتهم . واختلط بهم آخرون. هؤالء فى عداد زبيد، وآثرتهم من طيء) : 5 س53ص( المعامرة -3
 ).عامر(وتارة ) حمير(

وجاء فى المجلد الثالث . والملحوظ أن المؤرخين الذين ذآروا زبيدًا لم يعدوا المعامرة منهم. ولعل لالختالط أثره
 . منه301 فى صفحة وآذا.  أنهم فرع من طيء241صفحة 

وقال االستاذ عبدالمنعم الغالمي ان الذين فى أنحاء الموصل سادة واستدل بلبس العمائم الخضر وبّين ان منهم من 
التابعة لناحية الحميدات فى الموصل فى ) عدايه(التابعة لناحية زمار فى تلعفر، وفى قرية ) ابي وجنة(يسكن قرية 

ذلك من آثيرين منهم الشيخ احمد الصالح العباوي ابن اخي الشيخ حسن العباوي علمت . حين ان المعامرة من طيء
اال أنهم يدعون أنهم سادة ألن رئيسهم أخذ الطريقة الرفاعية ) معن(من طيء ونخوتهم ) البو عيثة(وعندنا . ومن غيره

ومر بنا ذآرهم فى المجلد . راويمن المرحوم االستاذ السيد ابراهيم الراوي والد معالي السادة أحمد الراوي ونجيب ال
 .الثالث

ولهم فروع فى ربيعة غير . والمشهور أنهم من ربيعة. وردوا فى المجلد الثالث والرابع) : 4 س56ص( العتاب -4
 .وجاء ذآرهم فى المجلد الرابع. المذآورين هنا

لكثيرين عنهم وخير من آان هؤالء منتشرون فى أنحاء عراقية عديدة، فاستطلعت آراء ا) : 3 س59ص( بنو زيد -5
عارفًا بهم االستاذ عبدالمنعم داود، فكان وافر المعلومات عمن فى أنحاء الشطرة والناصرية وذآرت ما جاء من آراء 

 :اآلخرين مما يدعو الى التعليق قال

 :أي الذين يسكنون فى البدعة وهى فرع من بزايز الغراف فى قضاء الشطرة.  بنو زيد البدعة-1

 .رئيسهم العام شعالن السليمان الشريف.  عمرانآل) 1(

 :ويتفرعون الى

 .رئيسهم شعالن السليمان. آل جدية. 1

 .رئيسهم عبد الخيون الثامر. آل ثامر. 2

 .رئيسهم طاهر المطلك. آل موسى. 3

 .رئيسهم جباره الدللي. آل آنش. 4

. 5 .رئيسهم عبدالحسين المحيسن. الهبابشة

 .دهالبو عو. 6: وزاد آخرون

 .البو بحر. 7

 .آل جعّين. 8

 .المحاسن. 9

 :وفروعهم. ومنهم فى السماوة مع بني زريج فرع المراشدة يرأسهم جاسم الزغير ومشعب آل حسين
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 . آل اليد-1

 . أهل النص-2

 :وفروعهم. واآلن موزعة. وآانت الرئاسة فيهم. رئيسهم العام ناصر بن عويش. آل جبارة) 2(

 .الرؤساء. آل عويش. 1

 . رئيسهم محمد المال حسين. آل مال حسين. 2

. ومنهم من عدهم فرعا مستقال ويقال انهم يرجعون الى عشيرة الباوية. رئيسهم راجي السرحان الشراد. العظيميون. 3
 .وآل مبارك. ومن فروعهم العويزات وآل بستان

وبين آل جبارة وآل جدية نزاع . ةوجميعهم زراع البدع. وآل جبارة معظم زراعتهم شتوية. وآل عمران زراع شلب
. ثم انها فى عهد بندر انتقلت الرئاسة الى آل جدية وتوارثها أبناؤه. على الزعامة العامة اذ آانت قديما الى آل جبارة

وممن زاحم فى الرئاسة منصور العويش اال أن سليمان الشريف آان صاحب نفوذ ومكانة فبقى محافظا على زعامته 
 .ضوية المجلس النيابيفانتخب مرتين لع

 :وذآر من فروعهم. والظاهر أنهم من الغزي أو من طيء. عدهم االستاذ عبدالمنعم من بني زيد. آل معن) 3(

 .يرأسهم محيسن المخيط ومزهر بن حسين. آل سلمة. 1

 .رئيسهم مبارك. الدمزآة. 2

 .رئيسهم نجم بن ضباح. آل هويجل. 3

 .رئيسهم بالل بن جرمد. آل جرمد. 4

 .أما الباقون فان زراعتهم الشتوي فى البدعة. ان آل سلمه والدمزآة من زراع الشلب فى أم الفطور

 :وفروعهم). اخوة ناهضة(ونخوتهم . يرأسهم فنجان آل هداد واالستاذ عبد بن شداد. الشراهنة) 4(

. 1 .الرؤساء. البو صالن

 .رئيسهم شياع بن ابراهيم. البو عريده. 2

. 3 .سهم شياع المطلكرئي. المطيرات

 .رئيسهم عبداهللا آل حامد. آل ابريسم. 4

 .رئيسهم علي آل بشبوش. آل معرف) 5(

 .رئيسهم آاظم آل جساب. بنو حميد) 6(

) 7( .رئيسهم آالص آل بوزوة. المحوحية
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 .أتي ذآرهموي. وزاد ان عد عبادة منهم وقال انهم فى عداد بني زيد. ذآرهم لي االستاذ المحامي عبد بن شداد الزيدي

. رئيسهم طاهر آل حويجم. والدجة أو الدّآة فى جانب الجزيرة من الفرات وهى فى شمال الناصرية.  بنو زيد الدجة-2
 :وفروعهم

 .الرواجح) 1(

 .آل مليحم) 2(

) 3( .الشدة

 .السودان) 4(

 .البو حسين) 5(

 .آل مسّير) 6(

 .ولكل فخذ رئيس. ورئاستهم العامة الى آل حويجم

وهم حلف البو سعد من . ولكل فرقة نخوة خاصة). زيود(ونخوتهم العامة . وظ ان بني زيد تجمعهم راية واحدةوالملح
 .وله الفضل فيما أبدى. قال ذلك االستاذ عبدالمنعم داود. آل ازيرج ولكن بني زيد الدجة حلف خفاجة

لبصرة وفى لواء ديالى وهور عقرقوف وقد وأما بنو زيد فى االنحاء االخرى فهم منتشرون فى ا. هذا ما أمكن تعليقه
 .ذآرت فى فروعهم ومواطنهم فى المجلد الثالث فال أعيد القول فيما ذآرت

قال االستاذ عبد المنعم الغالمي ان جدهم محمد ). راعي العرجة(أو ) عرجة(نخوتهم  ) : 10 س93ص( اللهيب -6
 .العطية أي عطية من اهللا نعت له ال ان عطية اسم جد

 :ومن فروعهم. والبو علوان فى الراشدية رئيسهم نايف الحمد السليمان) : 11 س116ص(لبو علوان  ا-7

) 1( .البو علي الدرويش

 .المخاليط) 2(

) 3( .البو حمد المحَلة

) 4( .البو سليمان

 ).البو محلة(وترجع هذه الفروع الى البو محلل بن علوان ويقال لهم 

 :وعهم فى الراشديةمن فر) : 15 س118ص( البو بالي -8

) 1( .البو عبد اهللا

 .البو شويش) 2(
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) 3( .بوجرعان

رئيسهم صالح ). جدول علي السليمان(والقراغول فى الدليم يسكنون الكرمة فى ) : 7 ما بعد س128ص( القراغول -9
 .من طيء) البو جواري(ويساآنهم .  بيتا70وهم نحو ). باش(العناد ونخوتهم 

وبينهم بنو مالك فتغلبت . أآد لي الشيخ وداي العطية أنهم من آل حميد فى المنتفق) : 8 س143ص( الحميدات - 10
، آما يقال السعيدات )آل حميد(وأصل تسميتهم ان حميدات من ). الغزي(وبينهم بعض الفروع من . عزوة مالك عليهم

وهذه . وهم اآلن فى الحميدات. عفكوهؤالء من البو ناشي فى .  العرادات-7: قال ومن الحميدات مما فات. من السعيد
ويغلب على الرؤساء ان ال يصرحوا بذلك سياسة . والعشائر االخرى ال تخلو من هذا االختالط. العشيرة مختلطة آثيرا

وبعض ذلك ال يزال . وال أرى وجهًا لذلك مع أنه معلوم للفرع وللعشيرة. ال أرضى أن ينقل عَني: وبعضهم يقول. منهم
مل أن تزول مثل هذه اآلراء فيعرف عن أصل العشيرة وما يتصل بها من فروع من عشائر أخرى مما واال. فى خفاء

وان الشيخ وداي العطية لم يتردد فى البيان آما أن الشيخ خوام رئيس بني زريج لم يتحاش . أتعب أمره وصعب المهمة
 .من بيان ما يعلم

 العلي وأخوه الشيخ عاصي بن حسين العلي وهما ابنا يرأسهم محمد صالح بن حسين ) : 2 س152ص( العبيد -11
 .ويتولى ادارة العشيرة اليوم فعال الشيخ مزهر ابن الشيخ عاصي الحسين العلي. أخى عاصي العلي

جدهم آواتل بن محمد ابن آواتل بن أسد . فى الموصل) الكواتل(من البو عواد ) : 19 ما بعد س173ص( العزة -12
 .وهم فى آثرة. ومنهم محمد بن مرعي ابن علي بن يونس بن عبد اهللا بن آواتل. من العزةفرقة آبيرة . بن عواد

منهم فى قرية العربيد جماعة فى ناحية حمام العليل من البو حامد من البو بكر من العزة ) : 176ص( العزة -13
جار مع اليزيدية من يقال لهم وبَين انه فى سن. قال ذلك االستاذ الغالمي. ورئيسهم جاسم ابن الحاج محمد الكصب

. رئيسهم قاسم الحسين). آتاب اليزيدية(وهؤالء ذآرتهم فى . وهم من العزة ولهم اتصال بعزة الموصل) عزوي(
 .وفى بغداد يطول تعدادهم. والعزة منتشرون بكثرة فى المدن والقرى ال سيما فى لواء ديالى

 .علويين فى المجلد الرابع مفصالذآروا بين السادة ال) : 7 س190ص ( الحديديون -14

وتوفي فخلفه . رئيسهم هادي آل شنين.  بنو عمر-7) : مما فات) : (15 ما بعد س42ص( المجلد الرابع بنو حطيط -2
 .ويتفرعون الى فروع عديدة. ابنه شريف

 .وليس بصواب). العتاب(وعَد بعضهم من فروع بني حطيط 

 23وهذا يجب أن يذآر فى الوسط وفى سطر ". السياسة العشائرية: "عنوان البحث) : 6 ما بعد س51ص(بنو أسد 
وبَين ان . ان الشيخ ثعبان بن سالم الخيون آانت مراجعته العشيرة قبل وفاة والده هذا ما قاله لي: من نفس الصفحة

 .والده لم تنقطع عالقته من قبيلته فكانت تراجعه وهو فى آنعان يترددون اليه دائما لحل مشكالتهم

 .ومنهم الفنصان وآل حسين.  البو عبد علي-2) : 3 ما بعد س54ص(عبادة 

 .ومنهم آل محمد والطرفان.  آل فرحان-3

 .ومنهم الغوازي، والبو شنين، والبو حمد، والبو منصور.  آل عثمان-4

 :ومنهم السويري، والمحيسن، وآل زياره ومن فروعهم فى القرنة فى ناحية المدينة.  المهارش-5

 .البو غربة -1
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 . البو مشيح-2

 . الحجاج-3

 :وفروعهم). اخوة جيسه(ونخوتهم . رئيسهم دهش آل سفاح. ومنهم مع بني زيد ويعدون فى عدادهم

) 1( .البو هاشم

 .البو جوله) 2(

 .الخوالصة) 3(

حت سلطة والباقون ت) الفراعنة. (الرؤساء) آل مغشغش(منهم من يقول بنو خيكان فى االصل ) : 58ص(بنو خيكان 
 .والمنقول عن الرؤساء ماذآرت. الرؤساء

 .يرجعون الى عبادة) البو غربه(ومنهم . منهم من يقول ان السعد يرجعون الى ضباب من ضبة) : 65ص(السعد 

وال نستطيع اليوم أن نفرق بعضها . طوائف عديدة تتكون من ربيعة وتميم تحالفوا فى وقت) : 1 س67ص(الحالف 
أهل (وآان منهم . ومنهم فى الهارثة وفى آرمة علي. ى نهر عنتر الى هور السناف والشرشومواطنهاف. من بعض
ومواطنها فى الضفة . وآثرة الحالف فى الشرش. باسم أراضيهم فتفرقوا واختلطوا بسائر عشائر الحالف) الواآي

وفى هذه . قديما بهذا االسمويفصل بينها وبين الدير أبو طبرة المعروف . اليمنى من الفرات حتى تتصل بشط العرب
ورئيس عشائر الشرش . وتتصل الحالف بعشيرة الحسينات من بني منصور فانها تجاورها). المعمل(االيام يقال له 

وهم من . وهو الرئيس العام رايته وافر المعرفة. واآلن ابن أخيه الشيخ هادي الشالل آل فضل. حسين آل فضل
 ).اوالد عامر(، و )اخوة عليه(ونخوتهم .  وائلويرجعون الى بني حطيط من. الصويلح

وأفخاذهم باسم . وقرى الشرش النعيم، والحمداوى، والصويلح، والكريم، والحاج ناصر، والشاهين، والجلعة، والشلهة
) الشاهين(منهم رئيسهم زاجي ابن عاتي، و) العتاج(رئيسهم صيهود بن ريكان الكريم و ) الكريم(و . هذه القرى
 .ومن ثم نعلم اتصال هؤالء بعضهم ببعض. بيد بن طعمةرئيسهم ع

فى (من الكرامشة من بريهة ) الجعبيون(و ) آل عبيد من آل غرة(وهم ). بيت شاوي(ويلحق بالحالف المعدان منهم 
 .وسكناهم في ابي زلية والعذية والكاهن). آرمة علي

ب غرس للنخيل، وزراعة شلب وحنطة وشعير وغالب أهل الشرش أربا. متكونة من عشائر مختلطة) شنانة(وقرية 
فى نهر عنتر بصلة ) الحالف(وهذه العشائر مرتبطة بعشائر . وتربية ماشية وقسم من الحالف مهمتهم صيد السمك

ويشارآونهم فى المهمات فى الراية ولكن ال تخضع . ويلي أمر هذه العشائر ابو الهيل الحاج حسين الميرطة. قرابة
وقد علمنا . آل هذه العشائر متصلة بالقربى، وال يفرق بين بعضها وبعض. نها لالخرى فى غير ذلكالعشيرة الواحدة م
فينبغي . وانه ال يوجد فى الشرش فروع يقال لها بنو زيد، وبنو طوك، والمذار، والثور، والسكران. اتصاالتها وقرباها

 .أن تحذف من بين فروعها

 .وله الفضل فيما أبدى.  العام لعشائر الحالف فى الشرشهذا ما علمته من الشيخ هادي وهو الرئيس

ان : "ما يأتي. وردنا من االستاذ نوري الخيري أمير اللواء الرآن المتقاعد عن الحيال) : 4 بعد س242ص. (الحيال
 28 ج14مربع [ الواقع فى- ميل 18 -غربي سنجار-)تل حيال(لم تزل ظاهرة فى جوار ) حيالية(أو ) حيال(خرائب 

 .ويبعد عنها نحو نصف ميل) المجنونية(وهو فى جنوب قرية ]ن خريطة سنجار عقدة لميلينم
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) وهو ظاهر القبة(، وضريح االمام عبد العزيز ابنه )فى شماله(هناك مقام الشيخ عبد القادر الكيالني بالقرب منه 
) حيالية(لذى يدل على أن حدود االمر ا[بنحو ميل) المجنونية(وواقع فى شمال غربي التل بنحو ميل ونصف وغربي 

، فوجود ضريح االمام عبد العزيز ومقام الشيخ عبد ]آانت تمتد الى هناك وان هذين المشهدين آانا ضمن هذه الحدود
وتَلها لداللة أآيدة على اوشاج القربى وتأييد الحياليين بصدق ادعائهم أنهم سادة ) حيالية(القادر بالقرب من خرائب 

 . عبد العزيزومن ذرية الشيخ

 .عامرة) الحيالية(وربما آان قسم منها قديما منذ أن آانت . يوجد بين تل حيال والمجنونية عدة آبار يستقون منها

بوادي ) (حموشيوان(، يبدأ من شمال شرق تل حيال ويمتد نحو الجنوب الشرقي ويتصل قرب تل )وادي حيال(وهناك 
وبعد اتصال الواديين المذآورين يتجه الوادي نحو الجنوب . نوب الغربيالممتد من الشمال الشرقي نحو الج) جَدالة

 .ونشكر االستاذ على ما أبدى تأييدا للنصوص التاريخية المذآورة سابقا. اه هذا."ايضا) وادي حيال(تماما وباسم 

 .وبهذا تم المجلد الرابع من آتاب عشائر العراق وما عليه من تعليقات واستدراآات

 .أوًال وآخرًاوالحمد هللا 
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	16- صفوق
	1- يوم بصّالة. وهو يوم انتصر فيه شمر على عنزة سنة
	2- في السنة التالية انتصرت عنزة عليهم وهي عام 1239ه-1824م.
	17- فرحان باشا
	18- عبد الكريم
	19- فارس
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	21- الحميدي
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	25- عجيل الياور
	4- الرياسة الحاضرة في شمر
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	1- آل عمرَو. وهؤلاء في سورية وقد اشير الى القول عنهم. وثلة منهم عند الأتراك.
	2- آل زيدان. منهم في سورية وفي العراق مع الخرصة ورئيسهم اسعد ابن سميري بن نجم بن مجرن بن زيدان.
	3- آل فهد. منهم في سورية وفي العراق.
	4- آل مشحن. وهؤلاء مع الخرصة.
	5- آل صديد. وهم رؤساء قبائل الصائح. ويجتمعون مع شمر الجرباء (بياس) ولم يعرف طريق اتصاله اليوم.
	6- آل فارس. وهم متفرعون من ابن فارس وهو محمد الفارس فسموا باسم جدهم خاصة دون سائر أولاده وهم في العراق.
	7- آل صفوق. مر البحث عنهم.
	6- خلاصة القول في آل محمد
	تقسيمات قبائل شمر و تفريعاتها 
	1- اصول قبائل شمر
	1- ضياغم. وهو مستفاد من قول باذراع من الضفير الذي ذكر القبائل التي تمت الى اصل واحد
	2- السناعيس. اصحاب هذه النخوة.
	3- اهل الحيسة. يسمون بهذا الاسم لانهم كرماء اجواد.
	4- أولاد علي. بطن من الجعفر من عبدة.
	1- زوبع.
	2- السناعيس.
	3- أهل الحيسة.
	4- أولاد علي.
	2- مجموعات من القبائل الشمرية
	1- شمر الجبل
	2- شمر الجرباء
	3- شمر طوقة
	4- الصايح
	قبائل شمر الطائية
	1- القبائل الطائية والقبائل القحطانية
	2- القبائل الطائية
	1- قبيلة الخرصة
	1- الغشم ورئيسهم حاجم بن غشم ولد حصيني، والأدهم، وأفخاذهم
	2- الهضبة رئيسهم بردان بن جليدان، وابن فلاج
	3- آل عليان رئيسهم ابن دايس. وهؤلاء يتفرعون الى
	4- البريج رئيسهم الكعيط وهؤلاء وان كانوا يعدون الآن من الخرصة إلا أنهم في الحقيقة من آل محمد، ويتصلون معهم بجد قريب وفروعهم.
	5- العامود. رئيسهم حسن بن عامود. وهو عارفة مشهورة ونخوتهم (عصلان) أو (أهل العصلة) ويحكى عن سبب هذه النخوة أنه وقعت لهم حرب مع بعض أعداءهم وكان لامرأة ناقة (عصلاء) وهي التي لا ذنب لها فأكثر القوم النضال عنها لاستخلاصها من أيدي عدوهم وكانت صيحتهم عليها (عصلة) فكرروها ومن ثم صارت لقباً لهم. منهم في العراق ومنهم في نجد والذين في نجد يرأسهم ابن فنيدي.
	6- الصبحة: وهؤلاء لم يكونوا من الخرصة كما هو المحفوظ والمنقول وإنما هم من الفضول من بني لام أو من طيء. وكذا الغزي من الفضول... ومنهم من يعدهم من الغشوم كما تقدم. والقربى ظاهرة سواء كانوا من طيء رأساً أو بالواسطة والاختلاف كثير من جهة الحافظة واستمرارها فانها لا تتمكن من ضبط الاتصال وهناك الاختلاف.
	2- قبيلة سنجارة
	3- قبيلة زوبع
	يامير ترهم زوبع والسناعيس     وهل الحيسه ان جانها بالحمية
	1- الحيوات
	2- قبائل وفروع أخرى (ملحقة بالحيوات)
	4- الفداغة
	زوبع في طريق الزراعة
	ملحوظة
	وهذه القبائل لم يكن اسمها هذا هو الذي يجمعها، وإنما هي في الحقيقة تسمية حادثة اطلقت على مجموع من قبائل شمر كانت قد تابعت الصديد لما ان حارب الجرباء او نازعها. فمن صار في جهة الصديد، او تبعه واجاب نداءه اطلق عليه الصائح، ومن مال الى الجرباء وتابع رؤساءها عدّ من الجرباء.
	وكانت بينهم الخصومات مشتعلة فلا يريدون ان يرضخوا لمطالب الجرباء وأساساً الصديد منهم. ومما قيل في ذلك:  
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	5- أسماء الخيل
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	2- العارفة والعوارف
	3- محادثة مع عارفة
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	7- البدوي لا يورد عليه شاهد
	8- الفصل
	9- الحوادث التي تستدعي الفصل
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	11- مقدار الدية وتوزيعها
	12- السرقة والنطل
	13- الوسكة (الوسقة)
	14- النهوة
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	قبائل الجاف
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	ئيسهم محمد أمين بك بن أحمد بك بن محمد بك بن بكر بك تيله كو. وهم في أراضي سر قلعة وسماق من ناحية شيروانه، وجاء ذكر هؤلاء في تقرير الحدود للفريق درويش باشا ومثله في سياحتنامهء حدود. ومنهم من عدهم من قبائل بلباس. إن معالي الأستاذ أمين زكي ذكرهم بين عشائر اردلان كقبيلة من قبائل تلك المواطن، ولكن كريم بك الجاف، وتقرير درويش باشا، وصاحب سياحتنامهء حدود عدوهم من الجاف.
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	15- زردويى
	16- تاو كوزى
	17- ميراولى
	18- نجم الدينى
	19- براز
	20- كلكني
	21- مريد ناصرى
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	رأيت فتاح اغا رئيس فرقة سراتي فعلمت منه عن هذه القبيلة ما تمكنت من تدوينه، وهو نشيط يفهم ما يطلب منه، ولا يتردد في الاجابة، أو يضطرب في الافادة، فشكرته على ما تلطف ببيانه... 
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	عشيرة سورجى
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	قبيلة هروتى
	8
	عشيرة بالك
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	عشيرة كرد
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	عشيرة الخيلانية
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	ديزه يى
	قبائل ديزه يى
	13
	قبيلة زراري
	14
	إمارة صوران
	لعشائر القحطانيّة
	العشائر الزبيديّة
	زبيد الاكبر
	1-البو سلطان
	2-البو حمد نخوتهم (زوابعة) رئيسهم خلفة الحسن الصياد، وفروعهم
	3-الجربوع في العوادل. رئيسهم دفار العبيد. وأفخاذهم
	عشيرة البطة
	3-البو متيوت
	3-السعيد
	4-النوافع.
	5-المغربين.
	6-بنو سعد.
	7-البو حبة.
	3-البو سهيل. ويرأسهم عباس العودة وعبدالعزيز الحمزة. وفروعهم
	5-المعامرة
	1-البو شريعة.
	2-البو حامد
	3-البو حمير نخوتهم (حمير). وهم في الوردية، وفي اليوسفية. وكان رئيسهم ذياب الخريبط فتوفي. وكذا ابنه جبر. وفروعهم
	6-العمار
	1-الصريفيون
	2-العتاب
	3-الطوكية.
	4-الشويلات
	6-آل عكيل
	2- بنو زيد
	3-البو محمد
	عمود النسب
	2-البو عبود
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	4-البطابطة
	5-الحمران
	6-بيت نصر الله.
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	تحققت ذلك من كثيرين في أوقات مختلفة آخرها في 1991938م. 
	1-ازيرج المنتفق
	2-البو حميرة من البطنجة ويتفرعون الى
	3-البو حوالة ورؤساؤهم عليوي المطشر وعبود المنيخر. ويسكنون في البطنجة. وفروعهم
	2-ازيرج العمارة
	3-الحريشيون رئيسهم محمد بن منشد. ولم يتعين لي وجه اتصال بمن سبق. وهم بيت حبيتر، الرؤساء، والبو عبد علي، والبلاعطه، والبو حبل، والفريجات، والمغاوجه، والدليلات، وبيت شمال.
	4-السواعد. ويسمون (البتران). ذكرناهم في السواعد(1) وهم (سواعد الازيرج). وهؤلاء اتفقوا معهم. ومنهم من يعدّهم من آل ازيرج. وهم البو مزيد، والبو عبا، والحرادنة، والحجاج والبو سعيدان، وبيت المزلغف، وأهل العمارة.
	زبيد الاصغر
	1-الجبور
	1-البو سالم 
	2-البو عامر 
	2-التراجمة 
	3-المرعب رئيسهم عطيه العبدالله ومنهم في صدور شهربان وفي الهارونية وفي وقزلرباط (السعدية) رئيسهم علي الوكاع.ومن رؤسائهم صالح العنبر.ومنهم الليفي والمرادات.
	4-الشويعل رئيسهم عواد السلطان.منهم في شروين وفي شرهبان وقزلرباط(السعدية) والزوية.
	5-البو مطر رئيسهم نجم العبدالله عليوي.
	6-الصباهنة - في جبل حمرين.
	7-البو فياض في جبل حمرين وفي الخرنينة.
	8-الهويشات في سنسل.
	3-البو نجاد 
	2-البو صالح النجاد 
	4-الهيجل 
	5-البو عميرة 
	6-الكضاه 
	2-جبور الواوي
	3-اللهيب
	4-الجفاينة
	1-البو عجاج رئيسهم حماد ابن الشيخ عفين السلامة وهو رئيس جميعهم. وهم:
	2-البو دعيج رئيسهم محيسن العلي العياش وأفخاذهم
	3-البو علي رئيسهم محمد الدعبولز وأفخاذهم
	4-البو خلف ومنهم البو سطم.
	5-الشرابيون
	1-الجنابيون
	2-المراشدة وهؤلاء من البو صكر منهم في الاسكندرية وفي اللطيفية، والقسم الاكبر منهم في أنحاء تكريت في صبيحة والزبيدي ورئلسة البو صكر فيهم. ومنهم السيد مصطفى البكري. وتفرعوا الى:
	3-النوافلة. وهم أولاد نوفل أخو صكر. وهؤلاء أكثرهم في أنحاء المسيب، وقسم قليل منهم في أنحاء تكريت وهذه فروعهم:
	4-المصالحة. رؤساؤهم غضيب الدهش، وخضير العباس الدوش، وجياد العيسى، وحاجي ابراهيم السبع. وهؤلاء أولاد مصلح بن محمد جدّ الجنابيين. وهذه الفرقة أيضاً من العشائر الكبيرة من الجنابيين. وتسكن في جرف الصخر والاسكندرية واللطيفية.
	5-البو حسون. وهم في الشامية (أبي صخير)، وفي الاسكندرية، وفي شيشبار واللطيفية. أصلهم من البو مهلهل فاستقلّوا، رئيسهم محمد العبد الله ابو حمر، وفيحان الذرب. ومنهم في العظيم (البو شيخ مهدي) ورئيسهم الشيخ عبدالكريم. ويتفرعون الى:
	6-البو مهلهل. رئيسهم عبد المحسن الدعيس في الاسكندرية واللطيفية ومنهم في مصب ديالى وفي العظيم في السفيط. وفي الأصل هم من البو مريود والآن صار البو مهلهل فخذاً مستقلاً. ومنهم من يعد البو مهلهل أصلاً لألبو حسون والمرشد والبو صكر. وفروعهم:
	7-البو مريود. من النوافلة، فأستقلوا بفرعهم. رئيسهم كصب الجنديل. في جرف الصخر وفروعهم:
	8-الكواصمة. رئيسهم نوفل بن اسماعيل. وهؤلاء يرجعون نوافلة. ولكنهم الآن فخذ مستقلّ. وفروعهم
	2-الجنابات
	1-الدليم
	2-تفرعات هذه العشيرة
	3-سبت وفروعه
	1-البو رديني
	2-البو خليفة
	3-البو مرعي
	4-البو سالم
	5-البو نمر
	6-البو جليب
	7-البو فهد
	8-البو علوان
	9-الحلابسة
	10-البو عبيد
	12-الكرابلة
	13-الملاحمة
	4-خلفة خميس أو المحامدة
	العشائر الملحقة
	1-البو حيات
	2-القراغول
	1-العكيدات
	5-البكارة
	3-المرمي
	يذكر في سبب تسميتهم أنهم رموا بأنفسهم الى بغداد في أنحاء الجعيفر، ولم يكونوا فخذاً واحداً، جاءوا الى بغداد جمالة، ولم يستطيعوا أن يلحقوا بأقاربهم، ثم عادوا الى عيشة البداوة فأطلق عليهم هذا الاسم... رئيسهم حمد الجاسم ومنهم:
	4-البو راشد قسم منهم في المسيب وآخرون في لواء ديالى في في سنسل وغيره وفروعهم
	5-البو حمد في بغداد في محلة الشيخ علي وفي محلة المشاهدة. ومنهم في الشرقاط.
	6-البو سويد رئيسهم علي المعروف في ديالى ومحمد بن هجول في الاسكندرية.
	7-البو نوفل (النوافلة) رئيسهم عبود بن محمد في علاوي الحلة وجاسم بن محمد في المسيب. ومنهم من يعدهم من (المرمي).
	8-البو شريعة منهم آل كودة في بغداد في محلة باب الشيخ وصالح المهدي في المسيب.
	9-البو بيبي. في التاجي.
	10-البو ثابت رحالة.
	11-البو حمدان في الشرقاط.
	12-البو جرير.
	13-البو علي المحمد رئيسهم حسين المسلم.
	7-البو عيسى
	3-خلفة جمعة (آل فتلة)
	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	1-البو أجود
	3-البو بكر
	محفوظات
	ملحوظة
	امارة طيء
	المشهور من عشائر طيء
	1-عشائر شمر
	ويلحق بعشائر بني لام
	وعند بني لام (العيادة)
	1-البو مهنا
	2-البو صالح
	البو عيسى في أنحاء سامراء
	عشائر المنتفق
	بنو مالك

	هذا ما علمته من عبود الحصارى رئيس النصاروة فى 2431937م. وهؤلاء ينتسبون الى الناصرية المقاطعة المعروفة قرب المسيب ومنهم بالابيّض أيضا الا انهم قليلون، وغالبهم فى المدن، وقليل منهم يعيشون بصورة عشائرية فهم سائرون الى الاندماج فى المدن. ومن عبادة (البو ناصر) فى تكريت والبيكات امراؤهم ومنهم (البو عمر) و (آل النقيب) وينتسبون الى الامير شبيب. ومنهم (المراسمة) فى دلتاوة (الخالص)، ومنهم فى أبي غريب. ومنهم فى قرية (الباروز) شرقي البو كمال. ومنهم صاروا أكرادا فى دهوك وقرية (زاوة) وتبعد عن دهوك نحو 10 أميال. و (زورابة) و (فائدة) ومنهم فى تركية يقال لهم الامّار. وجماعة كبيرة نراها متفرقة بين عشيرة (عبودة) وعشائر ربيعة. ويدعى (الدفافعة) أنهم من (عبادة). 
	بنو سعيد
	وبنو سعيد فى الكرمة
	الاجود
	أصلهم من بني عقيل اخوة المنتفق أو أبناء عمومتهم. وكانت الاحساء بيدهم فى أوائل المائة التاسعة. وهؤلاء منهم توطنوا المنتفق. ثم توالى ورودهم. وأجود بن زامل العقيلي الجبري العامري القيسي جدهم أول من ملك الاحساء أخذها من الجراونة (القرامطة) فى شهر رمضان سنة 821ه-1418م ودام حكمهم الى تمام الالف. ثم حكمها الترك وبعدهم (آل حميد) من بني خالد. وبعدهم آل سعود. وهكذا تداولتها الايدي... وحوادثهم فى تاريخ العراق بين احتلالين.
	يسكنون فى نطاق واسع من لواء المنتفق. ويعدون ثلث عشائر المنتفق. وهم الآن بين الدراجي فى حدود السماوة وبين كوت معمر (قرب سوق الشيوخ) فى جانبي الفرات، وفى الغراف من نهر جسام الى الحصونة فى بزاير الغراف شرقي البدعة، والى الناصرية.
	وبينهم من لا يمت اليهم بصلة نسبية أو قربى قريبة وشاع اطلاق الاجود على أهل الثلث منهم. ونخوتهم (يتيم). ورئيسهم الشيخ زامل المنّاع. ونخوتهم الخاصة (اخوة منصور). وكانت الرئاسة قديمة فيهم.
	وبنو عامر الذين ينتسب اليهم الرئيس بطن من عامر بن صعصعة ابن هوزان العدنانية. وهم بنو عامر بن عوف بن مالك بن سعد. ذكرهم ابن خلدون فى العبر ولم يصل نسبهم بعامر بن صعصعة. ثم قال: وهم اخوة المنتفق ومسكنهم بجهات البصرة وملكوا البحرين بعد بني أبي الحسين.
	قال ابن سعيد: وملكوا أرض اليمامة من بني كلاب وكان ملكهم فى نحو الخمسين من المائة السابعة ملكها منهم عصفور وبنوة... ومن آل عامر هؤلاء (عقيل)، ولا عبرة بقول الحمداني فى أنهم غير عامر بن صعصعة، وغير عامر المنتفق بل هم من عامر بن صعصعة).
	ان الشيخ زامل المناع رئيسهم قد بيّن لي أنهم من ذرية عامر ابن صعصعة. وأنهم كانوا أمراء نجد والاحساء...الرئاسة فى الاجود :
	1- آل مناع:
	(1) العبيد. والرئيس منهم.
	(2) الرومي.
	(3) الخليف.
	(4) الصبيحة. رئيسهم برغش بن جاسب.
	ومن فروعهم :
	(1) الدوشان.
	(2) آل محمد.
	(3) آل علي.
	قال لي الاستاذ محمد حسن حيدر: ان الصبيخة وآل خليف من أقارب آل وثان وقرباهم اليهم. وان المرحوم الشيخ محمد حسن حيدر ذكر لي أنه وأخاه الشيخ محمد جعفر ابنا الشيخ باقر وكان عالما مات فى الجهاد ابن الشيخ علي ابن الشيخ محمد علي ابن الشيخ حيدر ابن الشيخ خليفة ابن الشيخ كرم الله ابن الشيخ دنانة ابن حنكور بن غانم بن وثال (وينطق به وثان ايضا). بينه لي كما ذكره له أخوه فى كتاب كتبه اليه. هذا ما علمته منه فى 30 نيسان سنة 1938م.
	ومن هؤلاء الفروع عبيد ورومي اخوان ابنا مهنا بن علي بن سيف ابن محمد بن جبر بن منصور (وهذا له أخ اسمه ناصر مات بلا عقب، ونخوتهم (اخوة ناصر) نشأت منه) ابن منيع (وبه سمي المناع(1) فخذ الرؤساء...) وكان هذا حاكما فى الاحساء والقطيف ونجد فكان آخر أمرائهم وهو الذى انحدر الى العراق وسكن الشامية بعشائره (الاجود) ابن سالم بن زامل ابن سيف بن أجود بن زامل العامري الجبري القيسي من قيس عيلان ومن ذرية عامر بن صعصعة... ومن الشيخ زامل المنّاع رئيسهم علمت الكثير من عشائر المنتفق، وهو شيخ جليل طاعن فى السن. صادق اللهجة، معروف بالصلاح، وعمدة فيما يحكي وينقل وكان لا يترك الصلاة. وصار نائبا لسنين عديدة. والمهم ان المناع (منهى) لكافة عشائر المنتفق وكان الشيخ عبد الكريم منهم يتحاشى أن يقضي حسب عرف العشائر لاعتقاده بمخالفته للشرع الشريف.
	ويلحق بفروع المناع :
	(1) أهل الكوت. رئيسهم جويد البادي. 
	عشائر الاجود
	ومن خفاجة فى كربلاء
	الخلاصة
	عشائر اخرى
	ملحوظة
	ربيعة
	كعب
	عشائر اخرى
	عشائر اخرى
	عشائر قيس
	فسر الثريَا أنها أبدا قرط
	1- البو رفَة. فى أنحاء (قره تبة) فى كشكول. رئيسهم أحمد الحتَو.
	2- البو حجر. فى أنحاء (قره تبه). رئيسهم جياد الخلف.
	3- البو صكر. فى الحويجة مع النعيم.
	4- الحراشات. فى قرية خالد بجوار فليتة فى شمامك. قرب الزاب الاعلى. رئيسهم طعمة الصالح.5- الطوالات. منهم فى الموصل وفى (قره تبه) مع الكروية، وفى أنحاء سلمان باك، وفى سنسل. رئيسهم أحمد الحمادة ومنه أخذت المعلومات. وفى بغداد محلة الطوالات.
	6- البو سليمان. منهم البو حمزة، وكثرتهم فى نصيبين.
	العلويون يصعب احصاء العشائر التى تنتسب الى الامام علي رض من زوجته السيدة فاطمة الزهراء ومن ولديه منها الامامين الحسن والحسين. وهم (السادة). وأصل هؤلاء أفراد، فتكاثروا فى المدن وفى البادية ونالوا الحرمة. الا ان مجموعاتهم قليلة لا تقارب العشائر المعروفة من عدنانية أو قحطانية... ونظرا لهذه الحرمة فى أعين الناس كثر الادعاء بالسيادة. وقل من هو مقطوع بنسبه وهذه عشائرهم المعروفة:
	1- الحديديون: الحديديون سادة وان قسماً مهماً من زبيد وغيرها قد التحق بهم، والعشائر عندنا مختلطة كثيرا. والمعروف أنهم سادة حسينية. والآخرون يمتون الى عشائر أخرى تساكنهم. والسادة منهم يرجعون الى السيد نور الدين الملقب (عجان الحديد). وبه تسموا بالحديديين.. ومن خير من رجعت اليه سعادة الصديق الاستاذ الفاضل السيد احمد شوقي الحسيني مدير المصائف العراقية العام رأيت لديه مخطوطا باسم (العقد الفريد فى نسب السيد نور الدين عجان الحديد) تأليف السيد محمد فاضل الحسيني ويهمنا منه ذكر بطونهم وفروعهم. فقد بيَن أن السيد نور الدين فى (حديثة) ومرقده يزار. والحديديون يمتون اليه. وهو حسيني كما أن الاستاذ أحمد شوقي أطلعني على سلسلة نسبهم فى مخطوط عنده وعلى فرامين سلطانية. وجاء ذكرهم فى كتاب صحاح الاخبار، وفى عشائر الشام للاستاذ وصفي زكريا. وكلها تذكر أنهم سادة يتصلون بنسب السيد نور الدين وقد راجعت سعادة الاستاذ أحمد شوقي الحسيني فرأيت لديه المراجع المهمة وكان قد كتب فى الحديديين مطالب موسعة وأملنا أن ينشر ذلك. استفدت منه كثيرا وعلى الخبير سقطت. نبهني اليه الاستاذ عبد المنعم الغلامى. وهذه فرقهم:
	1- البو دروبي. رئيسهم سليمان بن عبد الله السليمان. ويتفرعون الى: 
	(1) البو عقل. ومنهم آل ابراهيم الرؤساء. ومنهم مؤلف كتاب العقد الفريد، والاستاذ السيد أحمد شوقي الحسيني. يسكنون ناحية الحمدانية فى الموصل، وفى بغداد.
	(2) الاكعد. رئيسهم علي الخلف الحموش.
	(3) الكناعنة (الجناعنة).
	(4) السويفات. منهم فى ناحية الشورة وآخرون متنقلون. يرأسهم عارف بن مدلول ومدلول الشلال.
	(5) البو كضيب. يرأسهم عمر العلي الزيدان. وصلبي ابن خلف المربط.
	(6) البو علي. فى الموصل وضواحيها. رئيسهم حسون ابن عباس.
	(7) الطواجنة. فى الموصل وضواحيها. وان قرية الطواجنة باسمهم. رئيسهم محمد فاضل بن حسن. ومنهم فى أنحاء أخرى.
	(8) العبد الله. فى نفس الموصل. رئيسهم الحاج سعيد اليحيى.
	(9) البو سبع. فى لواء كربلاء على نهر الحسينية. رئيسهم الحاج كاظم.
	(10 ) الخليفة. فى قرية يرغنتي من الحمدانية. رئيسهم السيد محمد بن مرعز.
	(11) الذيابات. فى نفس الموصل. رئيسهم السيد اسود ابن أحمد الحبيب.
	(12) الحمد.
	(13) البو خابور.
	(14) البو مجلي.
	(15) البو كوامي.
	(16) البو احمد الشاهين.
	(17) البو نبيان.
	2- البو سليمان. ويتفرعون الى:
	(1) الملاوحة. رئيسهم السيد محمد الحاج احمد بن حسين ابن ورشان وكان والده وجده رئيسا. وعدهم الاستاذ عبد المنعم الغلامي من عنزة. شاخوا بالحديديين من أمد طويل.
	(2) البو كويسم. رئيسهم السيد حسن ابن السيد محمد صالح. ومن فروعهم: (البو مكلد) رئيسهم حمد البلوط و(المحاسنة) رئيسهم عبوش العداد.
	(3) النوافلة. رئيسهم السيد محمد الصالح اليوسف.
	(4) البو غوينم. رئيسهم السيد علي الشامة. قال الاستاذ الغلام: ومن رؤسائهم سلطان الخليل.
	(5) المطاوحة. رئيسهم السيد مصطفى ابن السيد كريم.
	(6) القواصمة (الكواصمة). رئيسهم السيد حميد.
	(7) المنافلة. رئيسهم السيد محمد السيد حسن.
	(8) البو حويو. رئيسهم السيد عواد بن اكويس.
	3- الشويكات (الشويجات). رئيسهم السيد ياسين ابن الشيخ حسين. فى قرية (تل فارس) والهزيمة فى الحميدات. وآخرون متنقلون رئيسهم سلطان بن هرماس. وفروعهم:
	(1) الغفَارة.
	(2) البو عوسج. العواسجة.
	(3) البو عمار.
	(4) البو علي.
	(5) الخنافرة.
	(6) الدنادلة.
	(7) البو جاموس.
	(8) الصناعات.
	4- العمَرات. ومنهم فى قرية تل فارس فى ضاحية الموصل. رئيسهم سليمان بن عذاب. وهم فى قلة.
	وكل فرع منها يتفرع الى فروع تالية مما لا مجال لاستيعابه. وهؤلاء من السادة الاصليين.
	هذا ما علمته من سعادة الاستاذ الفاضل السيد أحمد شوقي الحسيني. اطلعني على وثائق مهمة ونافعة فى الكشف عن هذه العشيرة المنتشرة فى أنحاء عراقية مختلفة وكتب هو مادة موسعة الامل ان ينشرها. وهذه العشيرة منها فى نفس الموصل، وفى ضواحيها وباديتها فى الحمدانية، والشورة وفى العياضية من تلعفر وفى ناحية تلكيف والشيخان، وأنحاء كركوك، وقره تبه. وغالبهم رحل وغنامة ويتعاطون الزراعة. يسكنون فى قرى عديدة فهم من العشائر المهمة منتشرة كثيرا. وليس لها مجموعة كبيرة.
	وأما ما اختلط بهم من غيرهم. فقد ذكر الاستاذ عبد المنعم الغلامي منهم:
	1- البو سويدان. قال انهم من (لخم). وقال الاستاذ أحمد شوقي الحسيني انهم من جذام القحطانية ومنهم البو سعد، والبو حسان والصوافة.
	2- السلاطنة. من البو سلطان من زبيد. رئيسهم محمود السلومي. وقال الاستاذ أحمد شوقي الحسيني انهم من عرب الحجاز.
	3- الحوايزة. من طي. وقال الاستاذ الحسيني انهم من زوبع من السعدان. ومنهم (البو علي)، و (الدولاب)، و (البو محمد)، و (المراعنة). رئيسهم الملا جبر العيش.
	4- البو عامر. ومثلهم الشورتان من الموالي، وآل فضل، والبو حيات كل هؤلاء من طي. قاله الاستاذ الحسيني.
	5- الشياهنة. من الموالي من البو تركي. رئيسهم احمد الصخيل.
	6- الجوامرة. فى قرية نينوى زراع وأهل مواش رئيسهم سلطان ابن محيميد.
	7- البو رويعي. من عتيبة. منهم فى الموصل وفى سميكة (الابراهيمية).
	8- البو صبيح. من فزارة. ومنهم البو هلال فى كركوك، ومنهم الشنكات، والبو محمد.
	9- العصافرة. منهم من بني عقيل، ومنهم من جناغة.
	10 - الويسات من الازد القحطانية.
	 وبين الحديديين فروع عديدة من (البو هيازع) و (البو مفرج). ونسب كل فرع معروف. علمت ذلك كله من الاستاذ احمد شوقي الحسيني.
	وفى التقرير التركي للعقيدين الركنين رجب بك، واسماعيل بك وهو المؤرخ 18شعبان سنة 1312ه وا شباط سنة 1310 رومية-1895م يتعلق بممالح الموصل جاء عن هذه العشيرة ان رئيسها حسين بن ورشان.كان عاقلا متنفذا. وفرقها:
	1- السويفات.رئيسهم سليمان الحمادي.
	2- الملاوحة.رئيسهم حسين بن ورشان.
	3- الغواصمة (الكواصمة). رئيسهم وادي.
	4- البو غويثم. (صوابها البو غوينم).رئيسهم محمد الصالح.
	فمن هؤلاء السويفات يتجولون في أنحاء (وادي الكصب) و (الزركة) صيفا وشتاء والملاوحة في الصيف يقيمون فى ما بين الزاب ودجلة في الجانب الايسر من دجلة بين الموصل والزاب. وفى الشتاء يسكنون في أنحاء (الحضر). وباقي الفرق تقطن في القسم الاسفل من الثرثار شتاء، وفي الصيف تتجول بين الزاب والموصل.
	وهذه العشيرة ترعى الاغنام لها ولتجار الموصل، ومعاملاتها مع تجار الموصل. وباقي العشائر لاعلاقة لها في حرب أو سلم بها...
	وفى هذا التقرير ايضاحات أخرى مهمة عدّ للسويفات 450 من الابل و60من الخيل، و5000 من الغنم، ولتجار الموصل عندهم (1500 0 ) رأس من الغنم. وللملاوحة 500من الابل و80 من الخيل، و10000 من الغنم، ولتجار الموصل عندهم 20000 من الغنم. وللغواصمة (كذا. وصوابها الكواصمة) 400 من الابل، و60 من الخيل، و10000 من الغنم ولتجار الموصل 20000 من الغنم ولألبو غويثم (البو غوينم) 400 من الابل و30 من الخيل و10000 من الغنم. ولتجار الموصل عندهم 20000 من الغنم.
	وكانت هذه العشيرة تتجول فى أنحاء القسم الاسفل من الثرثار فى العجرى، والتمرى. حفروا أنهارهما، وفتحوهما. ودامت سكناهم مدة طويلة يزرعون ويفلحون. ومن جراء اعتداآت عشائر شمر عليهم اضطروا أن يتركوا مواطنهم هذه. ولم تتمكن الدولة العثمانية من محافظتهم من اعتداء شمر لتعيدهم الى مواطنهم بل كان ثويني ومطلق يأخذان (الخوّة) من هذه العشيرة عن كل بيت ثلاثة رؤوس من الغنم أو أربعة وبعضا أكثر وفى سنة 1311 ه-1894 م أخذوا من الحديديين (خوّة) عشرة آلاف رأس من الغنم من مجموع خيامهم.هذا عدا ما كان يأخذه مجول ونايف وغلب ومتعب وسوعان اولاد محمد الفارس ابن عم فرحان باشا رئيس عشائر شمر. فان هؤلاء كانوا يأخذون مشتركا من الخوّة عن كل بيت (خيمة) ليرة واحدة واربعة أغنام، واثنتي عشرة أوقية من السمن.
	هذا ماحكاه التقرير وعندي نسخة مخطوطة منه. والملحوظ ان هذه العشيرة كان منها من نزح الى أنحاء سورية. وجاءت التفصيلات الوافية عنهم فى كتاب (عشائر الشام). قال وأصل الحديديين من أنحاء الموصل، وان عشيرتهم تتكون من فرعين مهمين وهما الكواصمة والملاوحة وانهم لا يزالون فى الموصل يسكنون ما بين دجلة من تلعفر الى حمام علي (العليل) وعلى يسار دجلة بين الزاب وسهل (باشايا). وتتألف من فرق عديدة.
	2- الصميدع: (السميذع) : هم والحديديون أبناء جد واحد استقلوا بتسميتهم وبعشيرتهم. ويسكنون فى مختلف الانحاء العراقية فى لواء كركوك، ولواء ديالى فى السعدية وفى سامراء... وفى سورية وتركية... من ذرية السيد عبدالرحيم ابن الشيخ محمد الحديدي دفين الثرثار وحفيد السيد نورالدين.
	ويتفرعون الى:
	1- البو عليوي. يسكنون فى قرية الزنابير فى ناحية المنصورية وفى قريةالتينة فى خانقين، وفى قرية طليحي من السعدية، وفى قرية بروانة فى ناحية حديثة. وهم زراع وأهل ماشية.
	2- العفان. فى حران من الجمهورية التركية وفى ماردين وهم فى قلة.
	3- البو ظاهر. فى لواء اربل فى قرية (سن جالة) رئيسهم محمود ابن عبد الله. وفى قرية (كرد منارة). من قضاء مخمور. وفى منصورية الجبل، وفي حديثة. ومنهم فى أنحاء حلب.
	4- البو صالح. وهؤلاء في قلة يسكنون الجمهورية التركية في قرية العطشانة من قضاء قوزنشاغ. السيد صالح بن محمد سعيد.
	5- الرحاوي. من البوصالح. يسكنون الموصل. رئيسهم الحاج عبدالله النجم.
	6-البو حديد. فى قرية (كوردرة) من السعدية. وهم زراع وغنامة. رئيسهم محمد بن علي.
	7- البو جاسم. متفرقون في ناحية السعدية، وفى قرية الفركه في خانقين، وفي العزيزية، وفي حديثة. وهم زراع وغنامة.
	8- البو شحاذة. فى أنحاء السعدية، وفى العيث من سامراء. رئيسهم محمود الحامض. ومهنتهم الزراعة وتربية الماشية.
	9- البو جواد. فى أنحاء السعدية، والضلوعية التابعة لناحية بلد.
	وهذه مجموعات متفرقة، وهم فى قلة حيثما حلوا... وقد علمت عن هؤلاء من الاستاذ الفاضل السيد أحمد شوقي الحسيني. كتب عنهم مفصلا. والامل أن يظهر ما كتبه للطبع والنشر.
	3- المشاهدة: من أشراف العشائر قاله الحيدري في عنوان المجد. وهم فى شمالي بغداد في المحل المعروف باسمهم المشاهدة. يرأسهم حمد الظاهر، ولطيف ابن حسن ويسكنون قرب الجديدة أيضا في الجانب الشرقي من دجلة. وفي التاجي، ومنهم في الرحبة مع العكيدات وفى بغداد محلة المشاهدة باسمهم. ويقولون انهم أولاد جعفر المبرقع ابن الامام علي الهادي. وهم زراع مجدون. ونخوتهم (اولاد علي) وهم سادة حسينية. ومنهم السيد عبد الغفور البغدادي من خلفاء الشيخ خالد النقشبندي واخوه السيد ابراهيم.
	وهذه العشيرة نزحت من (مشهد الحجر) فى أنحاء عانة. ثم سكنه بعد المشاهدة الموالي، وبعدهم أهل راوة وعانة. وهو مشهد يزار. وعلى جامعه كتابات عربية قديمة. وكل المشاهدة في العراق وسورية أصلهم من هناك. ومن المشاهدة فى سورية من يسكن مع العكيدات. رئيسهم معيد البرجس. وفرقهم:
	1- البو ظاهر.يرأسهم حمد الظاهر وداود الظاهر.
	(1) البو صالح. رئيسهم ابراهيم الحسين. فى (ابي سريويل).
	(2) البو حسن. ومنهم البو ياسين، وبو عطو الحسن، وبو سهيل الحسن، وبو ناصر الحسن، وبو ممدود الحسن وبو عبد الله الحسن. وكلهم لبو حسن. رئيسهم حمد الشهاب.
	(3) بو فرَاس.
	(4) بو عبدو المحمد.
	(5) البو عسَاف.
	(6) البو عليوي المحمد.
	(7) بو سليمان المحمد.
	(8) البو حبيب الحمد.
	(9) البو حسن الاحيمد.
	(10 ) البو سرور.
	(11) البو شهاب الحمد.
	2- البو تاج الدين. فى الطارمية. وفروعهم:
	(1) بو عثمان. رئيسهم عبد الله الحمادي.
	(2) البو خالد. رئيسهم جاسم الحمد.
	(3) الشراعبة. رئيسهم عبد العبد الله.
	(4) البو محسن. رئيسهم ابراهيم العبد الله.
	(5) البومكلد. رئيسهم شكر بن محمود.
	(6) البو غانم (الغمامزة). رئيسهم محمود الحبيب.
	(7) الطرشان. رئيسهم ابراهيم بن شهاب.
	(8) بو حجازي. رئيسهم عبدالله الفدعم.
	3- بوكمولي. فى الطارمية. ومنهم:
	(1) البو سحّاب. رئيسهم علي الياسين.
	(2) البو غنطوس. رئيسهم جاسم المحمد.
	4- المطاردة. رئيسهم عبد الرحمن بن محمد العكلة. فى الحصيوة والطالعة.
	5- البو كطاية. رئيسهم ياسين بن أحمد، يسكنون بقرب الحصيوة التابعة الى الكاظمية.
	6- البو لطيف. رئيسهم السيد محمود السيد جاسم فى أراضي اليهودية وفي ابي سريويل وفى مواطن أخرى. وفروعهم:
	(1) البو جواد.
	(2) البو كاظم.
	(3) البو عليوي.
	(4) البو حمد اللطيف.
	(5) البو عبد علي.
	(6) البو عز الدين.
	(7) البو درويش العبد علي.
	(8) البو صالح ياسين.
	7- القبّطان. رئيسهم حبيب العلي. فى الطارمية والمشاهدة.
	8- المعلّك. رئيسهم فيّاض الابراهيم. فى الطارمية والمشاهدة.
	9- البو شيتي. رئيسهم مطلك بن حمادي الاحمد. فى الحصيوة.
	10 - البو حيّاة. رئيسهم عبد العزيز الشيخ أحمد. فى ناحية الاعظمية فى الداودية.
	11- البو حمد الياسين أو البو ياسين. رئيسهم محمودالداود. فى الطالعة والمزرفة. وفروعهم:
	(1) البو حديد.
	(2) البو خلف الحمد.
	(3) البو حمود الحمد.
	(4) البو عبدالله الحسين.
	12- البو عثمان المحمد. رئيسهم عبدالله الاحمد في أبي سريويل.
	13- البو حسين الحديد. رئيسهم محمود العبد المجيد. فى الطارمية. ويتفرعون الى:
	(1) البو ابراهيم الحسين.
	(2) العجاريين.
	(3) البو ناصر.
	(4) البو حبيب.
	14- البو هرموش. (الهرامشة). رئيسهم حسن الجديع. فى ابي سريويل. وفى المحمودية. وفروعهم:
	(1) البو حدّاد. رئيسهم سلطان المصيخ.
	(2) البو علي. رئيسهم مطلك النايف الموسى.
	(3) البو عبد عون. رئيسهم صالح الاحمد.
	(4) البو حلو. رئيسهم ابراهيم الخميس.
	 15- البو عون الدين. فى ابي سريويل. وفروعهم:
	(1) البو عزبة. رئيسهم حبيب الشلال.
	(2) بو مكلد. رئيسهم محمد سعيد الضبيّع.
	(3) البو جميل العلي. رئيسهم داود الحسن.
	(4) البو ربيّع. رئيسهم ابراهيم الخضير.
	(5) البو شبلي. فى الطارمية غنامة.
	16- بوشويّل. فى المحمودية مع القراغول. رئيسهم عبد العزيز محمد البطي.
	17- البو شوكة. رئيسهم جاسم السلمان.
	18- البو زين الدين. رئيسهم محسن بن محمد النجم منهم فى شثاثة.
	19- البو اسماعيل. فى مهروذ (مهروت). رئيسهم ريّس ابن عباس.
	20 - الجدادعة. رئيسهم خميس بن محمود. فى مهروذ وأماكن أخرى. ومن عوائدهم فى الودي (الدية) تودى أربعة أضعاف:
	1- اذا حصل القتل يتمثيل.
	2- اذا وقع اغتيالا.
	3- اذا قتل بغير حق.
	4- الحياليون: الحياليون أو البو عبد العزيز. يدعون انهم من ذرية السيد الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ عبد القادر الكيلاني دفين (حيال) وهى اليوم اطلال تسمى تل حيال وتقع بين سكينيّة والمجنونيّة. وقبره معروف ومتناقل ذكره. يزوره اليزيديةويتبركون به. وعرف ابنه السيد محمد ب (الحيالي) ومن الحياليين من يسكن فى محلات عديدة من الموصل وكثرتهم فى الجهة الغربية من سنجار.
	والاسرة الكيلانية لا تعرف هذا الانتساب وان المرحوم الاستاذ فخامة السيد عبد الرحمن النقيب عندما سئل فى مجلس الادارة فى العهد العثماني عن تأييد انهم سادة من ذرية الشيخ عبد العزيز لاعفائهم من الجندية قال: لا انفي نسبهم ولا أعلمه. فكان جوابه مهماَ، لم يطعن اذ لم يجد لديه سنداَ يستدعي الطعن ولا سلم بما قالوا لانه لم يعلم عنه ويصعب تحقيق ذلك والتلقي والحفظ من أقوى دعائم الاستناد فى مثل هذه الاحوال، ومثلهم أهل قرية السادة فى لواء ديالى ادعوا بمثل هذه الدعوى. وفروعهم فى أراضي الطارمية (شمالي المشاهدة) :
	1- البو حمد البكر. رئيسهم محمد الياسين.
	2- البو حسين البكر. رئيسهم سيد اسماعيل السيد حمد.
	3- البو غنيمة. رئيسهم نصيف الجاسم.
	4- البو جاسم (العناترة). رئيسهم ابراهيم الحمادي.
	5- البو غنام. رئيسهم ابراهيم المحمود.
	وفى الطارمية يساكنهم البو طوبان من البو مفرج باعتبارهم اخوالهم ويجاورهم البو فراج والبو حمودي من المحامدة من الدليم والسلمان والمشاهدة. وفى ناحية الابراهيمية يجاورهم الخسرج والمكادمة. ومنهم:
	1- المطالكة. رئيسهم عبد السلام السيد صالح. فى قرية السادة.
	2- العشارات. رئيسهم توفيق الفارس. فى قرية المخيسة.
	3- الاغوات. فى محلة باب البيض بالموصل. منهم الحاج عبدالله اغا ابن سليم اغا. ومنهم فى قرية (ابي كرمة) فى لواء ديالى. ومنهم عدة بيوت فى راوة.
	5- النعيم: هم سادة حسنيَة. ومنهم من يقول سادة حسينية. وكثرتهم فى الحويجة. وأكثر أهالي قرية تل عامود (تل عاكوب) ويساكنهم فيها تركمان. ونخوتهم (أولاد منصور). ويحترمهم المجاورون، ويقطعون بصحة نسبهم. وفرقهم:
	1- العيسى. (البو عيسى). رئيسهم السيد جميل.
	2- الفكرة. (الفقراء). رئيسهم السيد علي الاحمد المحمد وهو رئيس الكل.
	3- البو سيَد. رئيسهم خلف الموسى.
	4- المهنا. رئيسهم عبد الجليل.
	5- الحواترة. رئيسهم ياسين المحمود.
	6- البو مصري. رئيسهم طه الحسين العبوش.
	7- العزيز.
	8- النفل.
	9- العجارمة.
	1. - العجل. رئيسهم مذري.
	11- العبايد. رئيسهم سيد محمود.
	ومنهم فى قزلرباط (السعدية) والزاوية. رئيسهم طه المحمد. وفرقهم:
	1- البو خالد. ومنهم الرئيس فى الزاوية.
	2- بوشحاذة. رئيسهم محمد الحامض.
	3- بو عليوي. رئيسهم حسين الحيدر. فى أنحاء مندلي.
	4- سميدع. رئيسهم علي الصالح اليتيم فى ناحية شيروانة.
	5- البو جواد. رئيسهم خلف الصطم. فى أراضي الصخول فى جبل حمرين مع العزة.
	6- بو صالح. رئيسهم حمود الزغير. فى (عين أم السمج) فى السعدية.
	ويلحق بهم: 
	(1) البحر. رئيسهم خلف العبد الله.
	(2) الشراعطة. رئيسهم حساني. وهم من بني خالد.
	(3) الرجيبات. رئيسهم حسين البلبوص.
	ومن فرقهم فى المشاهدة: البو بيوض، والمليس.
	يدعون ان جدهم ابراهيم المجاب ابن الامام الكاظم ومنهم فى اربل فى قرية قاضية وهمذان (ترَش) فى شمامك. رئيسهم عزيز ابن سيد سلمان. ومنهم فى سورية.
	6- آل ياسر:  رئيسهم السيد نور الياسري. وكان نفوذه على آل ابراهيم كبيرا جدا. لا يرد له قول ولا يخالف فى مرغوب. وتوفي سنة 1937م فتقاتل أولاده فيما بينهم. والآن صارت الرئاسة الى السيد كاظم، وهو الذى حافظ على مكانة والده، ونخوتهم (منجا). وفرقهم بجوار آل ابراهيم فى المشخاب التابع لناحية الفيصلية.
	1- آل عزيز. رئيسهم السيد كاظم ابن السيد نور الياسري. ومنه ومن اخيه السيد عبد المهدي علمت تفرعاتهم فى 20 تموز سنة 1935.
	2- آل دريس. رئيسهم السيد علوان.
	3- آل كاظم. رئيسهم السيد حسن آل السيد علوان.
	4- آل حمزة. رئيسهم كاظم السيد محسن.
	وهؤلاء أولاد السيد علي ابن السيد ياسر. وينتهي نسبهم الى زيد ابن الامام علي ابن الامام الحسين ابن الامام علي ابن ابي طالب. وكانوا فى الكوفة ثم سكنوا اللواح فى العوجة فى قضاء السماوة. ثم تفرقوا. ومنهم فى الكوت، وفى الغراف فى محيريجة.
	ومن آل ياسر (آل نعمة) و(آل هادي) وجاء تفصيل أحوالهم فى (قلب الفرات الاوسط) وفى كتاب (عامان فى الفرات الاوسط).
	7- العناكشة: رئيسهم السيد يوسف آل السيد سلمان. يسكنون فى أنحاء الشامية فى أراضي العنكوش ويساكنون العوابد وان الفصل والدية يرجعون بها الى عشيرة العوابد. ولا يتجاوزون المائة بيت ولكن فلاحيهم كثيرون، يتبعونهم. وفرقهم:
	1- البو سيد علي.
	2- البو سيد ابراهيم.
	3- البو سيد حسن.
	4- البو سيد حسون.
	5- آل رهمة. ويقال انهم ليسوا من العناكشة.
	6- البو علي خان. وهؤلاء فى المشخاب، وفى الهندية.
	8- المحانية: ينتسبون الى السيد محنَة. وفرقهم:
	1- العوزي. رئيسهم السيد كاظم السيد جواد.
	2- البو كراغول. يرأسهم سيد كاظم الكراغول والسيد كاظم السيد حمود. ويسكنون مع عشيرة الاكرع.
	3- البو سيد جودة. يسكنون مع عشيرة بني حسن فى (هورمنصور) فى ناحية الجدول الغربي. رئيسهم السيد محمد آل سيد عبود.
	4- البو سيد محسن. فى أراضي الرغيلة من ناحية (ابي غرق)، التابعة لقضاء الهندية. رئيسهم السيد حبيب محنَة وقد توفي قتيلا فى سنة 1936م وخلفه ابنه السيد عبد اللطيف. وهذا الفاضل عدَ لي نسبه بأنه عبد اللطيف بن حبيب بن علي بن محسن بن موسى بن سعد بن فرج ابن حسين المحنَة، جد (المحانية) ابن محمد بن حسون الجبيلي بن عبد الله ابن علي علم الدين المرتضى ابن محمد بن أحمد (أبي هاشم) ابن فخار بن جعد ابن محمد (أبي الغنائم) بن الحسين (المشيتى) ابن محمد الحائري ابن ابراهيم المجاب بن محمد العابد ابن الامام موسى بن جعفر.
	وفى الدغارة منهم:
	(1) آل السيد منصور. رئيسهم السيد سلمان العليوي.
	(2) القزاونة. رئيسهم السيد احمد القزويني.
	(3) آل خميس. رئيسهم السيد علي السيد مهدي.
	(4) البو علي خان. رئيسهم السيد هادي أبو صحيفة.
	5- البو سيد جاسم. رئيسهم السيد علي بن نعمة بن جاسم بن بدر ابن اسماعيل بن هاشم بن حسين المحنَة. 
	هؤلاء فى أراضي (هور الدخن) التابعة الى الصلاحية من قضاء الشامية.
	9- البو صعبر: منهم بيوت فى الكوفة مع العشائر، وفى الحلة يبلغون مائة بيت. وفروعهم:
	1- البو داود.
	2- البو يوسف.
	3- البو سيد علي.
	1. - آل أبي طبيخ: سادة حسينية. ويقال لهم (آل السيد هادي). ويمتون الى السيد عبد الله وردوا من الاحساء أيام جدهم المذكور الى الحلة. وتوفي فيها. وكان له من الاولاد (السيد هادي)، و (السيد مهدي) وكل واحد منهما تكوَن منه (بيت). وممن اشتهر فى أيامنا السيد عبد المحسن أبو طبيخ. وهو ابن السيد حسن ابن السيد علي ابن السيد ادريس الملقب ب(أبي طبيخ) فعرفت الاسرة به. طبخ الطبيخ يوم مجاعة فى سنة ممحلة فأنقذ الكثيرين فعرف بذلك. وهو ابن السيد عبد العزيز ابن السيد هادي ابن السيد عبد الله. ولهذا البيت (آل السيد هادي) السلطة على آل زياد والرئاسة العامة. سكنوا فى الغماس. وكانوا فى الرميثة أيام حمد الحمود شيخ الخزاعل. التزموا منه الاراضي هناك فاستقروا. ثم مالوا الى الغماس.
	وعرف من اولاد السيد عبد المحسن (السيد كامل) ومنه علمت عن أسرتهم، والاساتذة (السيد ادريس) نائب رئيس منطقة الحلة، و (السيد مشكور) متصرف لواء العمارة، و (الدكتور السيد محمد).
	 ورد ذكرهم فى (ملخص تاريخ العشائر العراقية والاعلام) فى الجزء الاول. وفيه تفصيل.
	11- آل السيد مهدي: اخوة آل ابي طبيخ. توطنوا الرميثة فى شط خنجر والايشان. وعرف بيتهم ب(آل السيد مهدي). وكل ما قيل فى آل ابي طبيخ يقال فيهم.
	12- آل زوين: جدهم الاعلى السيد زين الدين. واشتهروا بالنسبة اليه (آل زوين). وهى اسرة علوية. نزحت من المدينة من عدة قرون وسكنت الكوفة. ثم مضت الى الرماحية. وبعد خرابها مالت الى الجعارة (الحيرة). ومن فروعهم:
	1- البو سيد حسين. رئيسهم السيد علي السيد عباس.
	2- البو سيد محمد. رئيسهم السيد كريم السيد جعفر.
	3- البو سيد علي. رئيسهم السيد احمد آل السيد علي.
	ومنهم فى التاجية، وفى النجف وفى النعمانية. والتفصيل فى كتاب قلب الفرات الاوسط. وذكروا فى كتاب (عامان فى الفرات الاوسط).
	13- العذاريون: سادة حسنية. أصلهم من المدينة. ويمتون الى الامام زيد بن علي. وهم منتشرون فى لواء الحلة، وفى لواء الديوانية. ويصعب ضبط تاريخ ورودهم العراق. وفى لواء الديوانية منهم:
	1- آل السيد محمد. رئيسهم السيد عزيز ابن السيد عبد الله العذاري. ويسكنون (شلال).
	2- آل السيد موسى. رئيسهم السيد عبد الله ابن السيد منذور. ويسكنون (الغماس).
	وأهل الباسية الواقعة فى قرى العذار قرب الهاشمية من لواء الحلة. وهؤلاء يتفرعون الى:
	1- آل السيد محمد. رئيسهم السيد هاشم آل السيد محسن. وهؤلاء فى الرميلة.
	2- آل سوادي. رئيسهم السيد صاحب آل حمود. سكنوا الديوانية.
	3- آل السيد علي. رئيسهم السيد علوان آل حنتوش. يسكنون الباسية.
	4- آل السيد مصطفى. رئيسهم السيد محمد آل السيد علي. فى الباسية.
	5- آل السيد عبد. رئيسهم السيد عبد زيد آل سلمان فى الباسية.
	ولهؤلاء نفوذ على العشائر. وقد فصل أحوالهم الاستاذ محمد علي جعفر التميمي فى المجلد الثالث من كتابه (قلب الفرات الاوسط). فهو خير مرجع لمن أراد التوسع. ذكر أحوالهم والاشخاص البارزين منهم بسعة. وكان قد ظهر منهم شعراء عديدون. ولا محل للاطالة بذكرهم هنا.
	14- السادة فى بني حسن: وهؤلاء فى الشامية ويتكون منهم:
	(1) آل السيد صافي. رئيسهم السيد نعمة آل السيد صافي.
	(2) البو سيد ناصر. رئيسهم السيد علي السيد زبر.
	(3) سادة الاميال. رئيسهم السيد حسين آل السيد جبار.
	(4) الجعافرة. رئيسهم السيد رحيم السيد عزوز الجعفري.
	وتفصيل أحوالهم فى كتاب (قلب الفرات الاوسط) ج2ص176.
	15- آل مكوطر: من السادة الحسينية. ولهم المكانة. واليوم هم الزعماء فى الشنافية وكانوا فى (لملوم). ذكروا فى قلب الفرات الاوسط(1). وعد من رؤسائهم ووجهائهم السيد جعفر والسيد عمران آل موسى، والسيد داخل السيد مهدي والسيد عبد العزيز والسيد علي آل السيد جابر، والسيد ناصر والسيد شنان آل السيد حسين من آل مكوطر. ووردوا فى كتاب (عامان فى الفرات الاوسط).
	16- السادة البو زيد: يسكنون الحلة والديوانية. ويتفرعون الى:
	1- البو سيد حسين. رئيسهم السيد ابراهيم السيد عباس فى المشخاب.
	2- البو سيد خلف. ويسكنون فى (المشخاب) ومن وجهائهم السيد عبد المطلب السيد علاوي، وفى (المليحة) من وجهائهم فيها السيد عبد المهدي السيد عبود، وفى (العباسية) منهم السيد علي السيد مجيد.17- السادة فى العمارة: هذه العشيرة وردت من الحجاز سنة 1213ه أيام امارة المنتفق وتولت رئاسة (البهادل) العامة. وتوالوا. وكانت لهم المكانة أيام نامق باشا وبعضهم ولي عضوية مجلس الادارة. وكانت مهمتهم التزام بعض الاراضي من الحكومة.
	ومن أفخاذ هذه العشيرة:
	1- آل السيد هاشم.
	2- آل السيد نور.
	3- آل السيد مشكور.
	4- آل السيد يوسف.
	5- آل السيد شريف.
	6- آل السيد محمد.
	هذا. ومن السادة من مر ذكرهم فى هذا المجلد وسابقه. ومنهم مجموعات صغيرة أو بيوت وعشائر قليلة منهم (البو محمود)، و (العواودة)، و (البو خميس)، و (الزوامل)، و (القصار)، و (الطوال)، و (الصعبر). و(الرجيبيون) أو (الرجيبات) فى أنحاء كركوك وبعقوبة... وبيوت مالت الى المدن وليس لها عشيرة مشخصة. ومثل هؤلاء متحضرون لا محل لذكرهم هنا.
	وذكر لي معالي الاستاذ السيد صادق كمونة أن لديه مشجراً فى (الصعبر). والامل أن ينشر لينكشف ما عندنا.
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