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 مة قد   الم  

موقعها الجغرافي في وسط   بأهمية خاصة في تاريخ العراق بسبب األوسطحظيت منطقة الفرات 
اة ذامحنهر الفرات ب ضفتيمتدت على ادنى، و من السهل الرسوبي األ لجزء الغربيشملت ا إذالعراق، 

ريخية شماالً وتنتهي من الجنوب قرب الخضر، وهي تشمل اليوم انبار( التربية من حدود )األالهضبة الغ
ها التاريخ حفظ ل إذ ،عن ِإرثها الحضاري  فضالً المحافظات بابل وكربالء والنجف والديوانية والمثنى، 

نة ثرية والوقائع المدو حداث العظام دلت عليها المخلفات األمًا حافاًل باالعمال الجسام واألخضسجاًل 
ير جانب كونها على قدر كب إلى، برزها الزراعةأذلك مواردها االقتصادية ولعل من والمشهودة، زد على 

 لطالب العلوم والمعارف قبلةمن المكانة العلمية فلطالما كانت حواضرها كالحلة والنجف وكربالء 
اء واالدباء حكمعالم، فنبع فيها العلماء والالفضيلة ليدرسوا على علمائها األ واالداب فقصدها عشاق

ك المميزات ، كل تلدبلة بين َأيدي َأرباب العلم واألاو تزال مصنفاتهم متد وال ،فاقوذاع صيتهم في اآل
 .ؤثرة في الوضع السياسي العراقي ماضياً وحاضراً وم فاعلةجعلت من المنطقة مصدر إشعاع فكري وقوة 

لى متشق القلم ليدون ويكون شاهدًا عار  المعطاء مؤرخًا من َأبنائها فال غرابة َأن أنجبت هذه اال
ل مسيرة ، خالخاصةبصورة  عامة والديوانيةبصورة  األوسطمن تاريخ منطقته منطقة الفرات صفحات 

 (.2212 – 1741حياته الواقعة بين عامي )
( ألوسطاجاءت أَهمية موضوع الدراسة )المؤرخ فيصل غازي الميالي ودوره في كتابة تاريخ الفرات 

عن المخطوط الذي خلفه المؤرخ قي حقول معرفية متنوعة  فضالً من أَهمية النتاج الفكري المنشور 
خ الحديث والمعاصر التاري تأتي في مقدمتها المؤلفات التاريخية فقد كتب في التاريخ القديم، كما كتب في

لت و ا، التي مثلت بمجموعها دراسات قيمة تناآلثارجانب جهوده البحثية في مجال الجغرافية و  إلى
 الجانب االجتماعي واالقتصادي. والسيماجوانب مختلفة من حياة المجتمع العراقي 

لدراسات عنهم ت االذين باتالهواة والنخبة المثقفة المحليين يعد فيصل غازي الميالي من المؤرخين 
 حدى الدواعي الرئيسية الختيار الباحثة لموضوعها هذا، للوقوفإقليلة بل نادرة، لذا شكلت هذه الحقيقة 

ة د اآلن بصور ته وآثاره التي لم تدرس لحر عن ثقافته وبيان سي فضالً  ،ريخيةاعلى دوره في الكتابة الت
 .متكاملة ضمن ِإطار الدراسات األكاديمية
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عما  ضالً فالتاريخ واشكالياته،  إلىجانب معالجاته ونظرته  إلى األسلوبفي المنهج و  هكان لتميز 
 ثَّ حوالمثقفة على حد سواء شكل حافزًا آخر  األكاديمية ساطو االجاب في أعمدوناته من نقاش و  أثارته

 جوهرها وسبر أًغوارها.عن الباحثة لالستفهام 
عنها وان كان قليل بالمقارنة مع المكانة العلمية التي حاز تب ثارت حياته الشخصية وما كُ أو 

وهل  ؟يةًأسسه الفكر  ةة، كان من بينها التساؤل عن ماهيعليها، العديد من التساؤالت في ذهن الباحث
ناغم بين ثمة توهل  ؟لياته في البحث والكتابةآهي  وما ؟النتماءاته بًأنواعها َأثر على منهجه ورؤاه 

نتقاء كل تلك التساؤالت وسواها شكلت دافعًا ال ؟ه في مجال خدمة العلم ونشرهئعطاشخصيته كمؤرخ و 
 الموضوع.

ات الباحثة الشخصية لجزء حيوي من نتاجاته العلمية المنشورة خاصة،من جهة ءكما ِإن قرا
خير  نَّ أحثة منت به الباآقويمه من جهة ثانية، ناهيك عما وتطلعاتها وبكل تواضع لدراسة هذا النتاج وت

اريخ بصورة علم بصورة عامة والتينا المعاصرين ممن كرسوا حياتهم لخدمة الر بيل لتكريم مبدعينا ومفكس
ل من تجاربهم هنصة هو التصدي النجازاتهم وابداعاتهم الفكرية والمعرفية ليكونوا قدوة لطالبي العلم ولتاخ

 االجيال القادمة.
ل و فصول يسبقها مقدمة عني الفصل اال ةثالث لىعوقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيم البحث 

تتبعت  مباحث ة(، وبعد أن تضمن ثالثحياة فيصل غازي الميالي وبناؤه الفكري الذي كان بعنوان )
 التسلسل التاريخي للمراحل التي مرت بها الشخصية ونتج عنها إعداده الفكري.

دته ونشأته وال تضمنة نسبه واسرته ومل للنشأة االسرية والسيرة العلمية الو تطرق المبحث اال إذ
تضمنت نظرة على طبيعة  إذ( 1741 – 1741خالل سني طفولته المبكرة التي امتدت بين عامي )

ضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي رافقتها، واكماله للدراسة االبتدائية والمتوسطة واخرها و اال
، فيما درس المبحث 1768ديوانية الذي تخرج منه عام االعدادية التي تمثلت بالمعهد المهني في ال

، والظروف التي عاشها 1701صفوف الحزب الشيوعي العراقي عام  إلىالثاني ماهية انتماؤه السياسي 
يفي الجانب الوظ  إلى، كما تطرق المبحث عامامدة وجوده عضوًا فيه والبالغة اثنا عشر  طوالالحزب 

 1707ا منذ تعينه في مديرية االصالح الزراعي في لواء البصرة عام من حياته والمناصب التي تبوءه
التقاعد  احالته على بعدحتى والمهمات التي نهض بها مزرعة الدولة في الحمزة  إلىوبعد ان تم نقله 

ن تأثر وأبرز مالده ودوره في حياتهم، او المبحث الثالث فخصص للحديث عن زواجه و  أما، 1781عام 
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ثم عرج على روافده الفكرية التي شكلت مالمح شخصيته منهم باهتمامات والده وميوله التاريخية، 
 التاريخية.

رة( وكان له ان شو نجاء الفصل الثاني بعنوان ) قراءة تحليلية في مؤلفات فيصل غازي الميالي الم
التي  ،ةه الستمؤلفات لو تضمن المبحث األ إذيكون على مبحثين خصصا للتعريف بمؤلفاته المطبوعة، 

حوثه المنشورة من ب ثالثة نماذج إلىالمبحث الثاني فتطرق  أما لدراستها حسب سنوات إصدارها، تعّرضنا
لتعكس جزءًا وجيزًا من جهوده في تحليل عوامل ومقالة بحثًا  عشرينفي المجالت العراقية من بين 

 الحدث التاريخي.
 إذ ،(ومنهجه في كتابة التاريخ العلميةه نتومكاته مااسهإعنوان )تحت الفصل الثالث  وانطوى 

أضاء المبحث االول على جوانب من جهوده وانجازاته الفكرية والعلمية تمثل اولها بوصف موجز 
لمؤلفاته المخطوطة التي وصل عددها الى ثماني مخطوطات ، أما ثانيها فتمثل بالمساعدات التي 

تطرق ثالثها للحديث عن نشاطاته في مجال البحث واالكتشاف قدمها لطالبي العلم والمعرفة، فيما 
ري، أما رابعها فكان إشارة الى المشاريع العلمية التي كان مقباًل على المباشرة بها، إاّل أنَّ المنية ااالث

وحالت دونها، أما المبحث الثاني فقد حددت مهامه لبيان مكانته في االوساط العلمية، إذ شملت  عاجلته
بعض المؤرخين والكتاب المعاصرين له فيه، ثم تعر  المبحث لتوضيح منهجه وأسلوبه وطريقته آراء 

 في عر  المادة التاريخية، أما الخاتمة فقد تضمنت أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج.

لت و اعداد هذه الرسالة على جملة من المصادر والمراجع المتنوعة بعد ان حإ في اعتمدت الباحثة 
ل واالساسي للدراسة وقفت في المقدمة منها ملفات فيصل و ن تجعل من المصادر االصلية المعين االأ

ة غير بين طياتها الوثائق المهم متغازي الميالي الشخصية المحفوظة في مكتبته الخاصة والتي ض
السيما في المرحلة و المنشورة التي تؤرخ لحياة السيد الميالي الوظيفية وكتب رسمية وثقت نشاطه العلمي 
التي نالها  التقديرو  االعدادية وكشف بعضها االخر عن اللجان البحثية التي اشترك بها وكتب الشكر

وقد غطت هذه الوثائق معظم مفاصل فضاًل عن سيرته الذاتية والعلمية،  هلية،أ من جهات رسمية و 
 الرسالة لما تضمنته من معلومات قيمة.

الثانية  بحاثه المنشورة ثم المخطوطة في المرتبةأو ومقاالته ثار فيصل غازي الميالي وكتبه آ تيأوت
علومات، المعرفية وما تضمنته من م اآلثارفادت هذه الدراسة ، فان تنوع هذه أفي تسلسل المصادر التي 

ت ،واحتل ت وتوجهات السيد الميالي العلمية والثقافية العامةمااقد قدمت صورة واضحة عن اهتم
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صدقائه التي أقرباء السيد فيصل و أتمت مع  إذالمقابالت الشخصية المرتبة الثالثة من حيث االهمية ، 
الرفيق  ىإلبعض الثغرات التي تركها غياب الشخصية المدروسة وانتقالها  ن نمألألنا من خاللها او ح
سة ذه الدراها هثارتأبت عن الكثير من التساؤالت التي جاأمن اهمية تلك المقابالت في انها تك إذ، علىألا

عن قضايا ارتبطت بتاريخ مدينة الديوانية المعاصر من جديدة من جهة، في انها تضمنت معلومات 
ساتذة الجامعيين في مختلف ألجرتها الباحثة مع بعض اأ، وال ننسى المقابالت التي  أخرى جهة 

مات ريق المكالعن ط وألميالي سواء كانت المقابالت شفوية الجامعات ممن تربطهم عالقة بالسيد ا
 م السباب شتى.إليهاصل االجتماعي مع من تعذر الوصول و وعبر مواقع التالهاتفية 

ذي سناد الاإلالت لتقدم جطروحات جامعية وكتب وصحف ومأوتاتي بقية المصادر من رسائل و 
ت من التعريف بالشخصيا إليه مؤرخنا أشارما المعلومات وعززت معضمها  إلىدعم حاجة هذه الرسالة 

 .كن والعشائر وغيرها التي وردت في ثنايا الرسالةماواأل

أما الصعوبات التي اعترضت سبيل البحث وعانت منها الباحثة، فقد كان ابرزها فقدان بعض 
تيجة تي االبتدائية والمتوسطة، نالشهادات الدراسية لمرحل والسيماالوثائق الخاصة بشخصية الدراسة 

تعرضها للحرق واالتالف، فضاًل عن وفاة الكثير من الشخصيات التي عاصرها السيد الميالي، وكان 
ه الى صفوف الحزب الشيوعي أو أثناء مزاولته لعمله ة وطيدة معها سواء في أيام انتمائعلى عالق
اما فاقد لحاسة السمع او الذاكرة، ولم تسمح  من بقي منهم على قيد الحياة، فمعظمهم وأماالوظيفي، 

 حالته الصحية بمقابلته.

فالكمال هلل وحده عزوجل ، لكنني ن هذا العمل بلغ غاية الكمال، أدعي بأوفي الختام فانني ال 
فاضل الذين سيقومونه بمالحظاتهم القيمة ، ليحتل ساتذة المختصين األيدي األأبين ضع هذا الجهد أ

ذي تواضع كل ال باّللَّ  الإ، وال حول وال قوة التاريخية العراقية، والحمد هللفي المكتبة  مكانه المناسب
 له الطيبين الطاهرين.آوالصالة والسالم على حبيبه المصطفى محمد و   ،شيء لعظمته

 

  



 

 

 لوالفصل اال
 حياة فيصل غازي امليايل وتكوينه الفكري

 

 : حياته املبكرةلواملبحث األ
 نسبهاًل: و أ

 أسرتهثانيًا: 
 طفولته المبكرةثالثًا: 
 دراستهرابعًا: 

  

 ه السياسي والوظيفيؤاملبحث الثاني: انتما

 صفوف الحزب الشيوعي إلىه ؤ انتمااًل: و أ
 عمله الوظيفيثانيًا: 

 لفكري وتكوينه ا حالته االجتماعيةاملبحث الثالث: 

 حالته االجتماعيةاًل: و أ
 تكوينه الفكري ثانيًا: 
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 : حياته المبكرةلوالمبحث األ 
 نسبه اًل:و أ

بن السيد  بن السيد حميزة  إبراهيمهو السيد فيصل بن السيد غازي بن السيد عنجور بن السيد 
 (4)بن زيد الشهيد (2)محمد الكريم إلى، ويرجع نسبه (2)الحسينية العلوية (1)األميال، من قبيلة السادة حسين
 .(0)(م علي زين العابدين )مابن األ

                                                           
 .2221شباط  4، الحمزة الشرقي، (، مقابلة شخصية للباحثةشقيق فيصل غازي الميالي)عطية غازي عنجور  (1)
، الشركة االهلية للنشر والتوزيع،  1ماثر(، ج-رجاالت–انساب -عبد عون الروضان،  موسوعة عشائر العراق )تاريخ (2)

 .40، ص2222، عمان

م ولد سندية،  ويكنى ابا جعفر،  أمه أصغر ولد ابيه،  و أوهو  المدينة المنورةفي ولد  :ه(176-111) محمد الكريم( 2)
هاء موال الخراج  على قبائل قريش ثم االنصار ثم الفقأوقد تولى مسؤولية توزيع  غاية الفضل ونهاية النبل، وكان في

في البقيع.  دفنعامًا و الثمانين هل القران وساير طبقات الناس حتى ال يبقي منه درهم، توفي عن عمر ناهز الخمس و أ و 
،  مؤسسة انصاريان 2حمد بن علي الحسيني بن عنبة، عمدة الطالب في انساب ال ابي طالب، طأللمزيد ينظر: 

، علي بن احمد بن سعيد بن حزم، جمهرة انساب العرب، تح: عبد السالم محمد 214، ص2224للطباعة والنشر، قم، 
 .08، ص1782، القاهرة، 0هارون،  ط

دة بي عبيأتار بن خهداها المأ م ولد سندية أمه أو ، د زيد الشهيد في المدينة المنورةول ه(:122-18) زيد الشهيد (4)
قران،  وهو عروف بحليف الميوصف وهو ال ن  أكثر من أتحصى وفضله  ن  أجل من أالثقفي لعلي بن الحسين، ومناقبه 

هلها على كتاب هللا وسنة أ بايعه  ن  إ( بعد ه120-120عبد الملك)موي هشام بن الخارج في الكوفة على الخليفة األ
هم، هل البيت على من نصب لهم وجهل حقأ طاء المحرومين ونصرة أعنبيه وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين و 

ورة، وكان ثول ليلة من صفر سنة مئة واثنتين وعشرين موعدا العالن الأصحابه على اتخاذ ليلة االربعاء أوقد اتفق مع 
صحاب أق هل الشام بينما تفر أ والي الكوفة حينها يوسف بن عمر الثقفي الذي استعد لمالقاة زيد بعشرة االف رجل من 

صيب زيد أُ مائتي وثمانية عشر رجال،  وبعد يومين من المعارك التي جرت في شوارع الكوفة سوى زيد ولم يبق منهم 
اقية واجرو تباعه حفرة في سأناهز االثنين واالربعين عاما، وقد حفر له  استشهاده عن عمر إلىدى أبسهم في جبهته 

حتى مات هشام،  اً بعليها الماء اال ان الوشاة اعلموا الوالي بمثواه فاستخرجه وقطع راسه وصلب جسده وبقي البدن مصلو 
و الفرج االصفهاني، مقاتل بأحرق وذر في الفرات. للمزيد ينظر: أنزل و أهـ( ف126-120به الوليد بن يزيد )مر أثم 

محمد بن جرير  ؛127-124، ص1778لمطبوعات، بيروت، علمي ل، مؤسسة األ2حمد صقر، طأ :الطالبيين، تح
االسكندرية،  ،، دار المعارف4، ط1الطبري، تاريخ الطبري )تاريخ الرسل والملوك(، تح:محمد ابو الفضل ابراهيم، ج

 .187-181، ص1760
مه شاه زنان أو  )ع(بوه الحسين بن علي بن ابي طالب أ ي المدينة المنورةولد ف ه(:70-28) علي زين العابدين (0)

عاصر  عاماً  24مامته إواستمرت  ه61 عامبيه أمامة بعد استشهاد بنت يزدجر بن شهريار بن كسرى،  قام باعباء اإل
-60ـ( وعبد الملك بن مروان )ه60-64هـ( ومروان بن الحكم)64-62يزيد بن معاوية من ) خلفاء بني أميةفيها 

هـ( وقد دفن في البقيع مع عمه الحسن بن علي 76-86في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان) في مسوماً تو هـ(، و 86
شهر القابه زين العابدين وبه كان يعرف والسجاد أ، ومن عاماً وله يومئذ سبع وخمسين  ه70 عاموكانت وفاته  )ع(
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بي الحسن أيد علي الميل بن يحيى الكبير بن جدهم الس إلىنسبة  األميالوقد جاءت تسميتهم ب
 .(2)جدهم كان طويل القامة ومعتدلها نَّ نهم سموا كذلك؛ ألإويقال ، (1)جد السادة الغرابات علي الغراب

البطن  ،ينفرادها فهم ينقسمون على بطنأئل السادة الكبار لكثرة فروعها و هي من قبا األميالوقبيلة 
  إلىصل ينتمي السيد في إذ ،عشيرة ةالد حسين بن يحيى بن علي الميل وتضم خمس عشر او لى هم و اال

م بن علي الميل وهؤالء بدوره الد محمداو البطن الثانية فهم  أما، ل معتوكآوهي عشيرة السادة  احداها
ء لهم تاريخهم فضال، وهم سادة (2)الثالثين الففرادها فهو يربو على أعدد  أما ،يؤلفون ثماني عشائر

بالمكارم  ةم، ألنها موشاهالجليلة التي يفتخر بها جيلالمشرف الحافل بالكثير من المآثر والمواقف 
 .(4)ت المشهودة مااوالمغانم وسمو المنزلة والفضائل الجمة والجدادهم الكر 

غلب المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق وهم يحضون بحب أ توزعت مساكن القبيلة في 
اميع كما ان مج، خرى اء العشائر األبنأالناس واحترامهم ولهم منزلتهم في قلوب المحيطين بهم من 

 األميالونخوة السادة ، (0)هؤالء السادة في حالة تواصل دائم فيما بينها رغم تباعد المسافات بين مناطقهم
وعميدهم هو السيد حنويت السيد عطيوي السيد ، (6)غلب السادة االجالءأ خوة فاطمة( وهي نخوة أهي )

ر وفاعل ياجتماعي كب وله حضور  األوسطوهو من الشخصيات المميزة في الفرات  ، جياد السيد حميزة
ثم توسعت  ، 1714عشيرة السادة ال معتوك عام  وقد تسلم مسؤولية ،1728وهو من مواليد عام 

 ، (1)2228 عام ل منو الجل في الثلث االفي حينه حتى وافاه ا األميالافة عشائر السادة كرئاسته لتشمل 
سها أي على ر رئاسة القبيلة وبق 1721السيد عطيوي وهو من مواليد  خوه السيد عليأوبعد وفاته تسلم 

                                                           

للمزيد ينظر: محمد بن محمد بن نعمان المفيد، االرشاد في معرفة حجج هللا على العباد،  والعابد.وذو الثفنات والبكاء =
م معروف شا؛ ه128-121،  ص ص 2222، د.ن، 2ط ،2تح: مؤسسة ال البيت عليهم السالم الحياء الثراث، ج

سلمان هادي ال طعمة، ؛ 114، ص1786رات المطبعة الحيدرية،  قم، منشو ، 2الحسني، سيرة االئمة االثنى عشر، ج
 .628، ص1778، دار المحجة البيضاء، بيروت، 1عشائر كربالء واسرها، ج

، 2224، دار الهدى، د.م، 1نساب العشائر العراقية )السادة العلويون(، جأثامر عبد الحسن العامري، موسوعة ( 1)
 .84ص

 .40عون الروضان، المصدر السابق، صعبد  (2)

 .022-017ص ص ، 2224د.ن، د.م، د.ط،  صكبان البديري، الكلم الوافر في انساب العشائر،تكليف رحم ال  (2)

 .84أنساب العشائر العراقية، المصدر السابق، صثامر عبدالحسين العامري، موسوعة  (4)
 .181، ص 2211، مطبعة النور، بغداد، 2-1، ج1كريم جاسم الجزائري، اصول القبائل العراقية، مج (0)

 .84ثامر عبدالحسين العامري، موسوعة أنساب العشائر العراقية، المصدر السابق،  (6)
،  1772للموسوعات، بيروت،  ، الدار العربية2ثامر عبد الحسن العامري، موسوعة اعالم القبائل العراقية، ج( 1)

 ، المصدر السابق.مع السيد عطية غازي عنجور للباحثةمقابلة شخصية ؛ 16ص
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رشدهم أالد السيد حنويت و او كبر أسهم الحالي فهو السيد تكليف وهو رئي أما، (1)2216 عامحتى وفاته 
 .(2)محريص عليه ،دائم التواصل معهم ،ئهقرباأنه شديد التمسك بأومعروف ب ،1702من مواليد عام 

 سرته أثانيًا: 
عام  (4)الديوانية لواء إلىالتابعة ، (2)وهو من مواليد مدينة غماس إبراهيمغازي عنجور السيد  هلداو 
م الوعي باهميتها فقد كان غازي ، ونظرًا لقلة المدارس وعدتمتهن الزراعةسرة فالحية أ، من (0)1711

 .(1)والكتابة، ال يجيدون القراءة (6)ميينأخوته أو 
                                                           

 .، المصدر السابقمع السيد عطية غازي عنجور للباحثةمقابلة شخصية  (1)
، مؤسسة دلتا للطباعة والنشر، 2، ط2علي صالح الكعبي، دراسات تاريخية عن العشائر واالعالم العراقية، ج (2)

 .10، ص2212بيروت، 
من النواحي التابعة لقضاء  م، وهي واحدة1842عام  إلىغماس: من المدن الحديثة التي يرجع تاريخ تأسيسها  (2)

 وال ،كم جنوبًا، تكثر فيها البساتين (21)الشامية، وتقع على الضفة اليسرى من شط الشامية، وتبعد عن مركز القضاء 
ر اسمه سمها من عطار مشهو اخذت أها نّ إيزرع فيها من الحبوب غير الشلب، وقد اختلفت االراء حول تسميتها، فيقال 

اس. معالبعض ان التسمية جاءت من اليوم الثالث من معركة القادسية المسمى ب حبينما يرجغماس سكن المدينة، 
للمزيد ينظر: حمزة عبدالكاظم الجبوري، مدن على ضفاف الفرات غماس ماضيًا وحاضرًا، مكتبة االداب، بغداد، 

؛ عبدالجبار فارس، 162، ص1708العرفان، صيدا،  ؛ عبدالرزاق الحسني، العراق قديمًا وحديثًا، مطبعة1، ص2221
 .14، ص1724عامان في الفرات االوسط، مطبعة الراعي، النجف االشرف، 

لواء الديوانية: لواء واسع االرجاء، يمتد على فرعي شط الحلة وشط الهندية ومحصور بين الحلة وكربالء والكوت  (4)
ك والسماوة. أما أقضيته فهي أبو صخير والشامية وعف والمنتفك، وتحده الصحراء من جهته الغربية ومركزه مدينة الديوانية،

؛ 120، ص2212للمزيد ينظر: عبدالرزاق الحسني، رحلة في العراق، الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
 .12عبدالجبار فارس، المصدر السابق، ص

، 226882جمهورية العراق، مديرية األمن العامة، بغداد، شهادة الجنسية العراقية لفيصل غازي عنجور، المرقمة  (0)
 .1707حزيران  27، تاريخ االصدار 216242المحفظة 

سارت السلطات البريطانية بعد احتاللها للعراق في مجال نشر التعليم ببطئ، واقتصر اهتمامها على المدن واهمل  (6)
ريف اهمااًل تامًا، وكانت تلك السياسة نابعة من اعتقادها بأن التعليم شيئًا ثانويًا، وان الهدف االساسي هو ضبط االمن ال

وترسيخ السيطرة البريطانية دون اي مراعاة لحاجة البالد للتعليم، فبعد سنتين من االحتالل فرضت االدارة البريطانية 
جور شهرية مقدارها روبية واحدة، وكان دفع االجور هذه سببًا من إبتدائية دفع على كل طالب في المدارس االولية واال

، السياسة لعكيدياسباب عدم انتشار التعليم بين طبقات الشعب، السيما الفقيرة منها. للمزيد ينظر: عمار يوسف عبدهللا أ
، 2222جامعة الموصل،  -ية التربية(، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كل1740-1711البريطانية تجاه عشائر العراق )

، مطبعة 12؛ محمد حسين الزبيدي، التربية والتعليم، في نخبة من الباحثين العراقيين، حضارة العراق، ج221ص
البريطاني  االنتداب؛ راهي مزهر العامري، وزارة المعارف في عهد 216-211، ص ص 1780الحرية، بغداد، 

، 2227، تشرين االول 8مركز الدراسات التربوية لوزارة التربية العراقية، العدد (، مجلة دراسات تربوية،1721-1722)
 .71ص

 .ر، المصدر السابق، مع السيد عطية غازي عنجو ية للباحثةمقابلة شخص (1)
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، (2)جوار عشيرة ال زياد إلى (2)ي او ال عنجور في منطقة نهر ح (1)سرته المعروفة بالسادةأسكنت 
ضت ضاعهم المعاشية بل انخفاو وضلوا يشاركونهم في العمل، حيث يزرعون دون أن يطرأ تحسن على 

الرغم من دخول العراق مرحلة جديدة على الصعيد السياسي تمثلت بانتهاء مرحلة  بدرجة شديدة، فعلى
 1722نيسان  20في االحتالل البريطاني العسكري المباشر ودخول العراق تحت االنتداب البريطاني 

ك بقيت الفوضى واالرتبا نَّ أ الّ إ، (4)1721تأسيس المملكة العراقية عام ومن ثم قيام الحكم الوطني ب
شيوخ  بعضحوال العراق االقتصادية، فقد عززت بريطانيا عالقاتها مع ألها الثقيل على ظب مخيمة

ن الشيوخ تزاعها منالجيدة بعد ا األراضيجانبها واقطعتهم مساحات واسعة من  إلىالقبائل الذين وقفوا 
لذين حين وابناء العشائر االذين وقفوا ضدها، واستمرت تحابي الفئات ذات النفوذ على حساب الفال

في  كبرأرز هذا الشكل من العالقات بصورة ية اتسمت بالفقر والعوز، وقد باو ضاعًا مأساو عاشوا 
مناطق الشلب والنخيل بحكم ارتباط هذين المحصولين بحركة السوق التجارية العالمية، لذا كانت الغلبة 

                                                           
(، وهم اينما الحسين بن علي بن ابي طالب )وأخيه  الحسن ماماإل إلىالسادة: شريحة اجتماعية ينتهي نسبها  (1)

حلوا مقربين عند شيوخ العشائر لدورهم الكبير في فض المشكالت والنزاعات العشائرية القائمة بين القرى والعشائر وهي 
احكام منطق الحق ووجودهم في المنطقة العشائرية للفرات االوسط اكثر وضوحًا من إلى كثيرة بطبيعة الحال ويدعون 

اق، فكل عشيرة او قبيلة، اختصت بسيد او سادة يكون عادًة من الذين يواطنون العشيرة طق العشائرية في العر اباقي المن
)الطبقات االجتماعية والحركات الثورية من العهد  الكتاب األول حنا بطاطو، العراق. للمزيد ينظر: ررغبة واختيا

يونس  ؛186، ص1770، بيروت، ، مؤسسة االبحاث العربية2العثماني وحتى قيام الجمهورية(، تر: عفيف الرزاز، ط
 .116، ص1704، مطبعة سلمان االعظمي، بغداد، 1االلوسي، لواء الديوانية ماضيه وحاضره، ج

حد االنهار المتفرعة من الضفة اليسرى لشط الشامية، ويقع صدره على نحو كيلومترين من مقدم أنهر حاوي: هو  (2)
هذا النهر في السابق هو المجرى الرئيسي لشط الشامية وهو  بلدة غماس وينزل على سقية عدد من العشائر، وكان

: ، ويعتبر مجراه حدًا فاصاًل ما بين اراضي قبيلتي ال شبل وال زياد. للمزيد ينظرفاليوم نهر بسيط يجف في ايام الصي
 .12-12، ص ص 1772حمود الساعدي، بحوث عن العراق وعشائره، دار االندلس، النجف االشرف، 

خوانهم أتها في قضاء السماوة وقد انفصل ال زياد الموجودين في الديوانية عن افال زياد: عشيرة كبيرة من عنزة وكث (2)
عامًا والتحقوا بعشائر الديوانية وهم اليوم عشيرة قائمة بذاتها نزلوا في بزايز شط الشامية  102كثر من أفي السماوة قبل 

لشرق ال شبل ومن الغرب ال ابراهيم ومن الجنوب كعب، وفرقهم هي راضي غماس ويجاورهم من الشمال واأمن 
، الدار 2وال عصيدة. للمزيد ينظر: عباس العزاوي، موسوعة عشائر العراق )اهل االرياف(، مج والهراديالمناذير 

بي و ؛ جبار عبدهللا الجويبراوي، عشائر الفرات االوسط والجن108-101، ص ص 2220العربية للموسوعات، بيروت، 
 .04-02، ص ص 1772في الحلة والديوانية والسماوة والناصرية، منشورات المكتبة العصرية، ميسان، 

المصدر ، 12(، في: نخبة من الباحثين، حضارة العراق، ج1708-1714مين، النظام السياسي )أفر عبدهللا ظم (4)
 .1صالسابق، 
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السائدة حول رابطة الدم  عن العقلية القبلية فضالً ، (1)للعالقات االقطاعية على حساب عالقات العشيرة 
، كلها (2)لةثارة الفالح وعصبيته للتعلق بشرفه ومجد القبيتبين افراد العشيرة الواحدة ومالها من صلة باس

قامة ، لإل(2)الحمزة الشرقي ناحيةريف  إلى 1722عوامل دفعت السيد غازي لالنتقال مع عائلته عام 
ادة ال خوته شيوخ عشيرة السأصبيح جياد حميزة الميالي و ألسيد عمه ابن اراضي أمزارع في والعمل ك

/المالحة وابو صجم/ 2الف دونم ضمن اراضي المقاطعة  (12)معتوك، التي تقدر مساحتها بحوالي 
، وعودة المياه (0)، بعد افتتاح مشروع سدة الهندية(4)1722عام صبيح السيد أالحمزة والتي حاز عليها 

 لىإخذوا ينتقلون أشأن الكثير من المزارعين الذين ، وشأنه في ذلك (6)الديوانية نهر إلىبمناسيب عالية 
                                                           

(، رسالة 1722-1721االقتصادي في عهد االنتداب البريطاني )سماعيل نوري مسير الربيعي، تاريخ العراق إ (1)
 .42-28، ص ص 1787، جامعة بغداد ،ابن رشد ،ماجستير غير منشورة، كلية التربية

؛ جبار 0، ص1708، د.م، بغدادعبدالجليل الطاهر، تقرير سري لدائرة االستخبارات البريطانية، العشائر والسياسة،  (2)
 .8المصدر السابق، صعبدهللا الجويبراوي، 

 لىإالسيد احمد الغريفي البحراني، الذي قدم من البحرين  مرقدوجود  إلىالحمزة الشرقي: سميت بهذا االسم نسبة  (2)
العراق لزيارة المراقد المقدسة فقتل ودفن في هذا المكان، وقيل سمي بالحمزة تيمنًا باالمام الحمزة حفيد االمام العباس بن 

وتم ربطها بمركز  1721علي )ع(، وللتمييز بينهما فقد اضيفت لفضتا الشرقي والغربي لهما، وقد استحدثت كناحية عام 
كم، يحدها غربًا ناحية الشافعية ( 22) ، وتبعد الحمزة عن الديوانية بحوالي1714 لواء الديوانية، ثم اصبحت قضاء عام

وشرقًا نهر اللواح المندرس الواقع في حدود مدينة الرميثة وشمااًل التلول المعروفة بالحمر وجنوبًا حدود ناحية غماس 
؛ 174، ص1704الحيدرية، النجف االشرف،  والشنافية. للمزيد ينظر: وداي العطية، الديوانية قديمًا وحديثًا، المطبعة

جريدة الوقائع العراقية، ؛ 122، ص1787مطبعة االجيال، بغداد، ، 1ججمال بابان، اصول المدن والمواقع العراقية، 
 .1714، 1721، 2412، 012العدد 

 .غازي عنجور، المصدر السابق عطية السيدمقابلة شخصية للباحثة مع  (4)
ت على نهر الفرات جنوب مدينة المسيب، صممها ونفذها أاهم واعظم المشروعات الحديثة التي انشسدة الهندية: من  (0)

(، لتأمين تجهيز المياه في شط الحلة وفي جداول الكفل وبني حسن 1722-1802المهندس البريطاني وليام ويلكوكس )
ليرة تركية ( 202222)تكاليف انشائها، وقد بلغت (م2780) وعرضها (م221702) والحسينية، ويبلغ طول تلك السدة

وبعد مرور سنتين  1711ذهب برعاية شركة جون جاكسون المحدودة، وقد بوشر بالعمل في شهر شباط من عام 
حمد سوسة، وادي الفرات أ. للمزيد ينظر: 1712كانون االول  12وتسعة اشهر كمل البناء، وافتتحت السدة رسميًا في 

 .277-270، ص ص 1740طبعة المعارف، بغداد، ، م2ومشروع سدة الهندية، ج
حد االنهار الرئيسية التي تجري في محافظة الديوانية وهو امتداد لشط الحلة الذي يتفرع من أنهر الديوانية: يعد  (6)

كم، ويمر بالسنية ومركز قضاء الديوانية وناحية السدير ومركز قضاء ( 122)الجانب االيسر لنهر الفرات ويبلغ طوله 
جل اسمه ذياب ر  إلىلحمزة مستمرًا في جريانه حتى يتالشى في قضاء الرميثة، وكان يسمى قديمًا بنهر ذياب نسبة ا

رضه، ويعتقد انه من قبيلة االقرع ثم تغير اسمه فيما بعد فسمي بنهر السبل لكثرة مرور السفن فيه. أشق نهرًا لسقي 
افي لشبكة المبازل في محافظة القادسية، رسالة ماجستير غير للمزيد ينظر: جميل عبد حمزة العمري، الواقع الجغر 
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طمعًا في استثمارها والسكن فيها وشرعوا في نصب  وفرادى جماعاتالي الديوانية أعمن الحمزة 
ي عن تربية المواش فضالً  الحبوب،سهموا بذلك في ازدهار زراعة أعلى جانبي النهر، و  (1)المضخات

ا نحو ع خطواتهل هذا النمو االقتصادي المضطرد كانت المدينة الفتية تتسار ظ، في (2)نواعهاأبمختلف 
خذت توجه ضرباتها أالتي  (1722 – 1727)(2)ن تفاقم االزمة االقتصادية العالميةأ الَّ إالتقدم والحداثة، 

الحمزة  دينةمسواق بريطانيا ومستعمراتها أضر بالرأسمالية والسيما بالالقتصاد العراقي المرتبط بالسوق 
، والتي كان من (4)1722ولغاية عام  1722ل من عام و من الربع اال وريفها ومجتمعها ابتداءً  الشرقي

لزراعية ات العراق ابرز مظاهرها وجود فائض في االنتاج قوبل بانخفا  الطلب الخارجي على منتوجأ
ق لها خيرة بنسبة لم يشهد العراسعار األألي انخفا  ارتفاع عر  موادها وبالتا إلىدى أ والحيوانية،

                                                           

حمد سعيد ياسين الغريري ورحمن رباط حسين، أ؛ 42، ص2222جامعة القادسية،  -منشورة، كلية االداب=
، كانون 2، مج8جامعة ذي قار، العدد -جيمورفولوجية مجرى شط الديوانية بين السنية والديوانية، مجلة كلية االداب

 .10-14؛ وداي العطية، المصدر السابق، ص ص 277، ص2212 االول
استعمال المضخات، وقد اسهم قانون تشجيع نصب مكائن الضخ الذي سن في  1724دعمت الحكومة بعد عام  (1)

في دعم قراراتها، والقاضي باعفاء االراضي الزراعية التي تروى بالمضخات من الضرائب للعامين االولين  1726عام 
بار النفط قد زود اصحاب المكائن بوقود محلي باسعار معتدلة مما شجع المزارعين آها، فضاًل عن ان استثمار من نصب

، وبلغت االموال المستثمرة فيها 1722مضخة في العام ( 2022) على االكثار من نصب المضخات، اذ بلغ عددها
صوبة كثر خأكون االراضي التي تسقى ضخًا تكون  إلى، ويرجع السبب في استخدامها 1722حوالي مليوني باون عام 

ر: مجيد قراوي، العراق الحديث، تمن تلك التي تسقى سيحًا، ونظرًا الرتفاعها عن مجاري االنهار. للمزيد ينظر: متي ع
؛ احمد سوسة، تطور الري في العراق، مطبعة 120-124، ص ص 1726، مطبعة العهد، بغداد، 1دوري، جخ

 .82، ص1742الحكومة، بغداد، 
 .21؛ يونس االلوسي، المصدر السابق، ص174-172طية، المصدر السابق، ص ص وداي الع (2)
و ما يعرف بالكساد االقتصادي الكبير بدأ في الواليات المتحدة على اثر سقوط اسعار أاالزمة االقتصادية العالمية  (2)

سعار الجملة للسلع وهو ناتج عن الوفرة ال أط سقو  إلىدى مباشرة أو  1727تشرين االول  24بورصة نيويورك في 
قسم عظيم من العالم ودامت في اكثر البلدان حتى  إلىالعوز، وكان ذلك بمثابة نقطة انطالق الزمة مالية امتدت 

، كما هو الحال في سويسرا وبولندا وفرنسا. للمزيد ينظر: االن نيفينز هنري 1720، والبعض دام فيها حتى 1722
، 1772ة، للنشر والتوزيع، القاهر  الدوليةر، موجز تاريخ الواليات المتحدة، تر: محمد بدر الدين خليل، الدار ستيل كوماج

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2؛ عبدالعظيم رمضان، تاريخ اوربا والعالم في العصر الحديث، ج481-411ص ص 
 .01-06، ص ص 1776القاهرة، 

 .01، 46 ص، ص 2211الموسوعية، الديوانية،  الذاكرةالكعبي، الديوانية وقائع واحداث، مركز إبراهيم غالب  (4)
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يسيطر عليها يهود في الحمزة كان اغلب المحاصيل الزراعية الرئيسية  نَّ أ. علمًا (1)مثياًل من قبل
ومنها االر  التي كان يعمل فيها السيد ة يدعد ن ممن نصبوا المضخات الزراعية في مواقعو عراقي

عن  االسواق الخارجية إلىمدينة البصرة ومنها  إلىغازي، وكانوا يصدرون الحبوب بواسطة القطارات 
لرغم الى عالموانئ ال يقدم على شرائها أحد ، وبفعل االزمة بقيت بضائعهم متكدسة في (2)طريق الخليج

 التجار.نزلها أمن التنزيالت الهائلة التي 

ساسية األ يةالغذائانخفا  اسعار المواد  لم يؤدِ  إذلشرائية للسكان في عموم العراق، ضعفت القوة او 
نقود، لحدوث تحسن في الوضع المادي، وخصوصًا للفئات االجتماعية الفقيرة، وذلك جراء اختفاء ا إلى

 .(2))سنة اللوعة( الجنوب على سنوات االزمة االقتصادية اسم افليس بغريب ان اطلق فالحو 

صدرت الحكومة العراقية القوانين والتشريعات لمعالجة االزمة االقتصادية في أ وتبعًا لذلك
تطورًا في تاريخه السياسي، تمثل بزوال االنتداب البريطاني بعد  1722، وشهد العراق عام (4)العراق

ًا مطلع عام بالتحسن تدريجيخذ الوضع االقتصادي والمالي أ، وإزاء ذلك (0)ممدخوله في عصبة األ

                                                           
، 1781دراسات تحليلية، منشورات البدليسي، بغداد،  -كمال مظهر احمد، صفحات من تاريخ العراق المعاصر (1)

 .71ص
 .، المصدر السابقمقابلة شخصية للباحثة مع السيد عطية غازي عنجور (2)
 .77 - 71ص صكمال مظهر احمد، المصدر السابق،  (2)
ين، من دفع رواتب الموظف الحكومة صدر قانون ضريبة الراتب ازاء العجز الحاصل في ميزانية الدولة، وعدم تمكن (4)

لحكومة اوالذي اعتبرته اجراءاً مؤقتًا، كما اصدرت قانون نصف الراتب للموظفين التابعين لقانون التقاعد المدني، واقدمت 
، موضحة بذلك تحقيق سياسة االقتصاد في نفقات 1722تشرين الثاني  6على الغاء وزارة الزراعة والري في كذلك 

الدولة في تلك االزمة، كما طالبت بعض الوزارات بانهاء خدمات وكالء التاج، ألنها تكلف الدولة مبالغ طائلة، ولم 
ظفين البريطانيين او االستغناء عنهم، فضاًل عن قيام الملك فيصل يمس رواتب المو بشيء تجرؤ الحكومة على القيام 

يتضمن مجموعة من  1722تشرين االول  11مجلس الوزراء في  إلى( بتقديم تقرير اقتصادي 1722-1721االول )
(، 1708-1726التوصيات. للمزيد ينظر: علي حمزة عباس عثمان الصوفي، العالقات التجارية بين العراق وتركيا )

 .71-87، ص ص 2224جامعة الموصل،  -رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االداب
في اعقاب الحرب العالمية االولى، الغاية منها منع الحرب وحل المشاكل الدولية عصبة االمم: هيئة دولية تأسست  (0)

ولسن وودرو دولة برئاسة الرئيس االمريكي ( 14) بالطرق السلمية، وقد اقر ميثاق العصبة الذي اعدته لجنة مؤلفة من
، ولكن 1722ن الثاني كانو  16، وتم انعقاد اول اجتماع لمجلس العصبة في 1717نيسان  28(، في 1712-1721)

تلك الهيئة منذ اللحظة االولى لتأسيسها كانت ضعيفة المتناع الواليات المتحدة عن الدخول في عضويتها، وسيطرة 
. للمزيد ينظر: 1721وروسيا في دخولها، وقد سجلت الفشل تلو الفشل منذ عام  ابريطانيا وفرنسا عليها، وتأخر الماني
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وصلت كميات ما صدرته البالد  إذ، (1)ثر االيجابي في تحسن تجارته الخارجية، مما كان له األ1722
تفعة بالمقارنة ر ، وهي نسبة مطن (2827222( )1727-1722من الحبوب خالل المدة الواقعة بين )

انب ج إلىل او ز  إذبالتحسن شيئًا فشيئًا، ضاع السيد غازي المعاشية او أخذت و ، (2)مع االعوام السابقة
د تطورًا ه يعنّ أ الّ إن كان على نطاق محلي ضيق، إخوته العمل التجاري، و أعمله في الزراعة وبواسطة 

بـ  يستأجر أرضًا مساحتها تقدر ن  أستطاع اصبح بعمر الرجال أن أ إلىبالمقارنة مع عمره الصغير، و 
د وهبه ق، و أبناء عمومتهراضي أالخاصة ويترك العمل في  مالهأع( دونم، مكنته من ان يستقل ب122)

نسانية حميدة، فكان مثااًل يحتذى به وقدوة صالحة إقدام، ومده بكل خصلة هللا النخوة والمروءة واإل
لمنازعات، عن ا الناجمةضع الحلول الناجعة ألعقد المشاكل و  ،شبه بالقاضي الشعبيأ فكانللخيرين، 

من عشيرة ال  إبراهيمال  (2)المتخاصمين على المودة والتراضي بصفته المسؤول عن فخذجمع  الً او مح
ها بحكمته ورجاحة عقله، لذا كان يقابل أطفأ، (4)فراد عشيرته وعشيرة الجبورأمن فتنة بين معتوك، فكم 

 24في  جلمن عاصره، بعد ان وافاه األواحترام، وبقي ذكراه عطرًا على لسان  إجاللمن المجتمع بكل 
 .(0)به واستمر لمدة ستة شهور لمَّ أبعد مر  عضال  عاماً اهز السبعين ، عن عمر ن1786آب 

                                                           

، ص 1772، دار المريخ، الريا ، 2ل احمد ياغي، تاريخ اوربا الحديث والمعاصر، طسماعيإو  ةبوعليأعبدالفتاح =
(، دار المنهل اللبناني، 1727-1714؛ علي صبح، السياسات الدولية بين الحربين العالميتين )278-271ص 

 .41-46، ص ص 2222بيروت، 
دراسة تاريخية، مجلة مركز بابل للدراسات االنسانية،  -(1708-1721نادية كاظم الشمري، التجارة العراقية ) (1)

 .221ص ،2216 ،6، مج2العدد
، 1702دورين ورنر، االر  والفقر في الشرق االوسط، تر: حسن احمد سلمان، منشورات المؤسسة الملكية، لندن،  (2)

 .114ص
الفخذ: ويقال له البديدة وجمعها بدايد والفندة وجمعها فند، وكذا يقال له بيت، والفخذ في االصل عدة بيوت من جد  (2)

قريب ال يكاد يتجاوز الجد الخامس في االغلب وهذا تابع لكثرة النفوس، ولظهور من ينال مكانه ويحصل على مقدرة 
ان اعضاء الفخذ الواحد في حالة تضامن وتالزم  والمعتادد، شخصية ومواهب مؤهلة حتى يكون رأس بيت او فخذ جدي

 .07، ص1، المصدر السابق، مج، موسوعة عشائر العراقدائمين، للمزيد ينظر: عباس العزاوي 
صحابي عمرو ال إلىعشيرة الجبور: وهم من قبائل زبيد االصغر المنتشرة في انحاء عديدة من العراق ويرجع نسبها  (4)

زبيدي، والجبور في الديوانية في قضاء الحمزة يسمون بـ )جبور دانة( وفي المهناوية يسمون )جبور اهل بن معد يكرب ال
الهور(، وفي الحلة يسمون )جبور الواوي(، وفي السماوة نخوتهم )عجمي(، واليوم اوالد جبر ورئيسهم الحالي تكليف 

جبار ؛ 117-71، المصدر السابق، ص ص قموسوعة عشائر العرا ،عبدعلي دانه. للمزيد ينظر: عباس العزاوي 
 .08-01عبدهللا الجويبراوي، المصدر السابق، ص ص

 .ر، المصدر السابقمقابلة شخصية للباحثة مع السيد عطية غازي عنجو  (0)
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بناءها أ فاضلة ربت أماسيد غازي، وكانت ، فهي ابنة عم الإبراهيموالدته السيدة بهرة حسون  أما
ها ونقاء نعكست طيبت، وقد اإليهساس المتين الذي استندوا لى، فكانت األو صولهم االأعلى التمسك ب
نجبت السيدة أ، (1)فعالهم القائمة على حب الناس ومساعدتهم والسعي لقضاء حوائجهمأسريرتها على 

 .(2)وثالث بنات (2)جانب فيصل ولد واحد وهو عطية إلىبهرة لغازي 

 طفولته المبكرة ثالثًا:
الشمال  إلىقريباً ت كيلومتراتأربع ، الواقعة على بعد حيصبأفيصل غازي الميالي في قرية سيد  ولد

 حداث حركةأمن  ين، بعد شهر (0)1741ل من تموز و ، في اال(4)الحمزة الشرقي ناحيةالشرقي من مركز 
 ج فشلها عودة االحتاللئ، التي كان من نتا(1)، بقيادة رشيد عالي الكيالنيالتحررية (6)مايس القومية

                                                           
 .ر، المصدر السابقمقابلة شخصية للباحثة مع السيد عطية غازي عنجو  (1)
دخل مدرسة العزيزية االبتدائية ثم  1702عام  ةولد السيد عطي : هو احد وجوه عشيرة السادة ال معتوك،ةعطي (2)

موظفًا في دائرة ماء  1710متوسطة الحمزة وتخرج منها وانصرف بعدها للعمل في اراضي العائلة حتى تعيينه في عام 
 .المصدر نفسه .ومجاري الحمزة، وتقاعد منها بعد خمسة عشر عاماً 

، والصغرى فضيلة 1741، اما الوسطى مليلة من مواليد 1740وهي من مواليد ثالث بنات: الكبرى بينهن نزيلة  (2)
، وهن غير متعلمات ما عدا االخيرة فهي خريجة الدراسة االبتدائية. مقابلة شخصية للباحثة مع 1706من مواليد 

 .2221آذار 1الميالي، الديوانية،  فيصل غازي نجل رجوان الدكتور 
فيصل  ؛ مخطوط محفوظ في مكتبة السيدفيصل غازي الميالي، سطور من حياته مثبتة في سيرته الذاتية والعلمية (4)

 (.1غازي الميالي، ورقة رقم )
، 22170122عنجور، برقم هوية االحوال المدنية لفيصل غازي جمهورية العراق، وزارة الداخلية، دائرة الحمزة،  (0)

 (.1ظر الملحق رقم )؛ ين22/12/2228الصادرة في 
، 1702صيدا، ، مطبعة العرفان، 0تاريخ الوزارات العراقية، جعبدالرزاق الحسني، للمزيد عن حركة مايس ينظر:  (6)

؛ نجدة فتحي صفوة، العراق في مذكرات الدبلوماسيين االجانب، منشورات المكتبة العصرية، 224-117ص ص 
باغ، فرسان العروبة، مر: سمير السعيدي، تانيت للنشر ؛ صالح الدين الص182-164، ص ص 1767بيروت، 

 .82-11، ص ص 1774والتوزيع، الرباط، 
من عائلة غنية لها مكانتها الدينية ياسي ورجل دولة ولد في بغداد : س(1760-1872) رشيد عالي الكيالني (1)

وتنفيذها،  مية وسرعته في اتخاذ القراراتواالجتماعية، درس الحقوق وعمل بتدريس القانون وقد عرف بميوله العربية والقو 
في وزارة ياسين الهاشمي االولى، وبعدها وزيرًا للداخلية في  1724عين عضوًا في محكمة التمييز ثم وزيرًا للعدلية عام 

واخرها  1722آذار  22، تصدى لتشكيل الوزارة اربع مرات كان اولها في 1720وزارة عبدالمحسن السعدون الثانية عام 
 لىإ، والمعروفة بحكومة الدفاع الوطني، اال ان االنكليز تمكنوا من االطاحة بها، واضطر بعدها 1741نيسان  12ي ف
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تلك المدة كانت السلطات البريطانية تجهز  وطوال، 1741البريطاني للعراق مرة ثانية، وبقائه حتى عام 
روف الحرب وصعوبة االستيراد من الخارج ظ، ومع (1)ة والقوات المتحالفة معها محلياً قواتها الكثير 

فا  قيمة االستهالكية وانخجة لشحة البضائع يومواسم الزراعة المتردية اضطربت االسواق العراقية، نت
دًا، وقد كان سيئًا ج وبضمنها قضاء الحمزة الشرقيالوضع االقتصادي في الديوانية  نَّ أ، علمًا (2)النقد

صحاب أوفالحين، وكذلك صغار الموظفين و  حوال الفئات الشعبية من عمالأثاره واضحة على آظهرت 
مواد الغذائية ر باحتكار الثر قيام التجاأالخبز على  زمةأصابهم الهلع بسبب تفاقم أالذين  الدخل المحدود

 .(2)سعار الحنطة والشعير مع بقاء القدرة الشرائية لالفراد ثابتةأورفع 

ا، لمعالجة الضائقة إليهوعلى الرغم من االجراءات العديدة التي لجأت الحكومات العراقية 
صدار إسعار و لجنة التموين العليا، وتحديد األ االقتصادية، ومشكلة التموين، كتعيين الخبراء االجانب في

ضاع االقتصادية بشكل و اال ه لم يطرأ تغيير واضح على مجملنّ أ الَّ إ، (4)الئحة قانون وزارة التموين

                                                           

، وتوفي في بيروت عام 1708تموز  14العراق بعد ثورة  إلىايران ثم المانيا والسعودية وقطر، وعاد  إلىاللجوء =
، 1741عالي الكيالني ودوره في السياسة العراقية حتى عام ، رشيد الغريري  . للمزيد ينظر: قيس جواد علي1760

؛ عثمان كمال حداد، حركة رشيد عالي 1787جامعة بغداد،  -رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ابن رشد
هللا، القاموس السياسي،  ؛ احمد عطية120-120، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت، ص ص 1741الكيالني سنة 

 .060، ص1768لنهضة العربية، القاهرة، ، دار ا2ط
حضره سفراء و ، 1741صبح العراق قاعدة عسكرية لقوات الحلفاء على اثر المؤتمر الذي عقد في بغداد في ايلول أ (1)

بريطانيا وقادة جيوش الحلفاء في الشرق االوسط، إذ قرروا في المؤتمر جعل العراق منطقة دفاع ومواصالت، عندها 
لبريطانية ببناء الثكنات والبنايات العسكرية واسرعت في تبليط الشوارع لالغرا  العسكرية، وقد بلغ عدد بدأت القوات ا

الف جندي، تضمهم فرقتان بريطانيتيان وكتيبة مدرعة بريطانية  122حوالي  1742القوات البريطانية في نهاية عام 
ايا قية باالتفاق ملزمة بتوفير كل الخدمات وتهيئة كل قضوثالث فرق هندية وفرقة بولندية واحدة، وكانت الحكومة العرا

-1714االطعام واالحتياجات االخرى لجيش االحتالل. للمزيد ينظر: جعفر عباس حميدي، تاريخ العراق المعاصر )
 .181-182، ص ص 2210(، دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 1768

 .122، ص1787، ، د.مالعراق المعاصر، د.نابراهيم خليل احمد، تاريخ  (2)
ب والعلوم لآلدا(، مجلة القادسية 1708-1721محمد صالح الزيادي، لواء الديوانية، دراسة في نشاطه التجاري ) (2)

 .210، ص2217، 4التربوية، العدد 
مور االستيراد أشراف على ، لتتولى اإل1744وزارة التموين: استحدثت في وزارة نوري سعيد الثامنة في اذار  (4)

نشائية، التي والتصدير، وتنظيم بطاقات السكر والشاي والمنسوجات والخامات وغيرها من المواد المعاشية والمنزلية واإل
خضعت للسيطرة الحكومية، وقد اتصفت تلك الوزارة بشيوع ظاهرة الفساد والرشوة في مفاصلها، نتيجة لتحكم الموظفين أ

وجيه سياساتها لما يخدم مصالحهم، بغض النظر عن المواد ذات النوعيات الرديئة التي كانت تقدم البريطانيين في ت
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، وكنتيجة طبيعية لذلك تدهورت (1)سر الفقيرة من الناحية المعيشية واالجتماعيةضاع األاو عام، وعلى 
ي صابة المسجلة بالمستشفيات بمر  المالريا فاللواء، فقد وصلت نسبة اإلضاع الصحية لسكان و اال

( حالة، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع السنوات السابقة، لكون المنشآت 12882حوالي ) 1742عام 
قدم مركز أ نَّ أالصحية في اللواء غير كاملة التجهيز، وتعاني من نقص شديد في الكوادر الطبية، علمًا 

 .(2)1701حه في مدينة الحمزة كان عام افتتا صحي تم

افرز عدد من الظواهر السلبية، والتحلل من القيود قد ضاع االقتصادية و كما ان تردي اال
وزارة الداخلية  إلىتقديم طلب  إلى (2)االجتماعية، وهذا ما دفع مدير ناحية الحمزة احمد عبدالرزاق العامر

الرياضية  قات الفراغ في التماريناو يرجو فيه الموافقة على فتح ناٍد ثقافي اجتماعي الغاية منه قضاء 
ومطالعة الصحف والمجالت العلمية، والقيام بالحفالت االدبية، والقاء المحاضرات التثقيفية، على ان 

فًا لنادي ان يكون الشخص موظا إلىنتساب ال يتدخل في االمور السياسية والدينية، وان من شروط اال
د قن ال يكون أمن عمره و  عاماً ون بالغًا العشرين يك ن  أخالق حسنة وسمعة طيبة، و أ اهليًا ذأ م أكان 

 .(4)ارتكب جناية

                                                           

(، رسالة ماجستير غير 1748-1727للمواطنين. للمزيد ينظر: زهير علي احمد النحاس، التموين في العراق )=
، المصدر السابق، 6ت العراقية، ج؛ عبدالرزاق الحسني، تاريخ الوزارا1787جامعة الموصل،  -منشورة، كلية االداب

 .1740شباط،  18، 2426البالد، بغداد، العدد جريدة ؛ 180ص
، دار الشؤون 2، تر: سليم طه التكريتي، ج1702سنة  إلى 1722ستيفن همسلي لونكرك، العراق الحديث من سنة  (1)

 .476، ص1788الثقافية العامة، بغداد، 
(، رسالة ماجستير 1746-1720ب لواء الديوانية ودورهم في مجلس النواب العراقي )براهيم محمد الظفيري، نواإحمد أ (2)

 .220؛ وداي العطية، المصدر السابق، ص122، ص2212جامعة الكوفة،  -غير منشورة، كلية االداب
ضاء لق ، ودرس في كلية الحقوق ببغداد، ٌعين قائممقاماً (: ولد في البصرة1788-1712) أحمد عبدالرزاق العامر (2)

، ثم عين بعدها 1746، فالفلوجة عام 1740، فالهندية عام 1744، ونقل قائممقامًا للهاشمية عام 1742عفك عام 
نائبًا عن البصرة، وجدد انتخابه في دورات المجلس  1748، وانتخب في حزيران 1741معاونًا لمتصرف البصرة عام 

، دار 2ظر: مير بصري، أعالم السياسة في العراق الحديث، ج. للمزيد ين1708تموز  14النيابي الالحقة حتى ثورة 
 .401، ص2224الحكمة، لندن، 

(، 1740-1727نضر علي امين شريف، االوضاع االجتماعية في العراق في سنوات الحرب العالمية الثانية ) (4)
 .262، 261، ص ص 2220، 42جامعة المستنصرية، العدد  -مجلة كلية التربية االساسية
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الذي غلب عليه طابع  (1)فيصل في كنف عائلته التي كانت تسكن في بيت الطينالسيد عاش 
ت عليه من غدقأ سرته التي أفراد أمه و أبيه و أمام خاص من البساطة، حصل فيه على رعاية كبيرة واهت

مثل نه السبيل األأيمانه بحثه نحو العلم والسعي الكتسابه إلحبها وحنانها، وقد تولى والده مهمة توجيهه و 
 .(2)لى خدمة وطنه ومجتمعهله قادرًا عواالرتقاء به وجع اإلنسانلبناء شخصية 

منظرها بلى من حياته في بيئة القرية الريفية الجميلة و فيصل السنوات السبع االالسيد قضى 
مت مجموعة من العشائر العربية القوية الشكيمة والصعبة االرادة المشهورة ضوالغنية بخيراتها التي 

قربى والنسب سرية الوثيقة بحكم صلة الاأل بمضائفها العامرة بكرم الضيافة وحسن االستقبال وبعالقاتها
ذين تقلدوا نائها الأببالعراقي  تلك المدينة التي رفدت المجتمع إلىلديه روح االنتماء مما عمق والجوار 

 مأمناصب عليا في الدولة العراقية في العهدين الملكي والجمهوري سواء كان ذلك في حقل السياسة 
 .(2)الفن وغيرها مأاالدب  أمالتعليم  أماالدارة 

 دراستهرابعًا: 
اله عناية و افيصل الذي السيد والسيما  ،بنائهأفي رسم مستقبل  كبيرٌ  كان للسيد غازي دورٌ 

قام  1748م دخوله المدرسة، ففي عام أما زالة العقبات التي قد تقف حائالً خاصة، وسعى جاهدًا إل
د السي، وبذا اتيحت له فرصة تسجيل (4)للسكن فيهوالده بشراء منزل في مركز مدينة الحمزة ونقل عائلته 

                                                           
بيت الطين: نوع من المساكن الضيقة ذات الغرف المربعة التي تنتشر في جميع قرى اللواء تقريبًا لتوافر التربة  (1)

عفها والبواري ما جذوع النخيل وسأإلى قوالب من اللبن، الطينية، ويستخدم الطين بعد خلطه بالتبن وتخميره او تحويله 
غطى دم لبناء السقوف الجملونية عمود خشبي يثبت بشكل افقي ويتستخدم في بناء السقوف المسطحة، في حين يستخف

ر: محمد للمزيد ينظ .عادة بما ابواب هذه المساكن فتصنع من مادة الخش، أبالبواري التي تنسدل منحدرة على الجدران
في االداب (، مجلة القادسية 1708-1740صالح حنيور الزيادي، النشاط الزراعي ومشاريع الري في لواء الديوانية )

 .122ص، 2210، 7، مج24العدد كلية التربية،  -والعلوم التربوية، جامعة القادسية
 ، المصدر السابق.غازي عنجور ةصية للباحثة مع السيد عطيمقابلة شخ (2)
؛ االدارة المحلية لمتصرفية لواء الديوانية، 100عبدالرزاق الحسني، العراق قديمًا وحديثًا، المصدر السابق، ص (2)

 ،رجوان فيصل غازي  الدكتور؛ مقابلة شخصية للباحثة مع 122، ص1710التطور الحضاري واالعماري في الديوانية، 
 المصدر السابق.

 غازي، المصدر السابق. ةابلة شخصية للباحثة مع السيد عطيمق (4)
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ل االبتدائي في العام الدراسي و ، وقد انتظم طالبًا في الصف اال(1)فيصل في مدرسة الحمزة االبتدائية
 .(2)سنوات سبع(، وكان عمره انذاك 1748-1747)

عدون من الذين يلمعلمين طيبة من ا مجموعةفيصل في المرحلة االبتدائية على يد السيد تتلمذ 
في  لعملنما تنقلوا لإالتعليمية ليس في الحمزة فحسب، و ل وممن خدموا العملية التربوية و و الالرعيل ا

ل هل التي كانت مسيطرة على عقو يبثون المعرفة ويجلون ظلمة الج خرى العديد من المدن العراقية األ
 ألستاذام خلخال الحساني مدير المدرسة و الي األستاذلئك المعلمين او غلب من الناس، ومن بين عم األاأل

ماعيل خضير سإ األستاذنكليزية و كاظم الحسني معلم اللغة األ األستاذفليح موسى معلم اللغة العربية و 
بو خلدون معلم الجغرافية والتاريخ، الذي حفظ عنه أ إبراهيم األستاذعن  فضالً ، (2)معلم الرياضيات

فيصل الكثير من وصاياه لتالميذه، ومنها تشجيعهم على ارتياد المكتبة وعدم االقتصار على قراءة 
 .(4)فاق تفكيرهمآتوسيع  إلىالكتب المنهجية، وكان يهدف من وراء ذلك 

(، مع مجموعة 1704-1702عام ) فيصل دراسته في مدرسة الحمزة االبتدائية فيالسيد  تمَّ أ
ول عسم وصاحب مهدي مرسرجها، ومن بينهم صبيح كريم طه األية ومن خااو بناء البيوتات الحمز أمن 

                                                           
، بنيت في بداية االمر من 1721مدرسة الحمزة االبتدائية: هي اول مدرسة ابتدائية انشئت لالوالد في الحمزة عام  (1)

مدرسة ريفية  إلى، وقد تحولت المدرسة مع جملة من المدارس االبتدائية 1740اللبن والطين، ثم جددت بنايتها عام 
، والسيما بعد اشارة وزير المعارف 1747آب  6التي خرج بها مؤتمر مديري معارف االلوية في  )زراعية( بعد التوصيات

 الوظائف واهمال إلىاتجاه الطلبة نحو الدراسة االكاديمية واالنصراف  إلى(، 1747-1748نجيب ابراهيم محمد الراوي )
لس مديري المعارف مع وزارة المعارف ( قرر مج1702-1702االعمال الزراعية والصناعية، وفي العام الدراسي )

الغاء الصفة الصناعية والزراعية عن جميع المدارس االبتدائية، نظرًا لصغر سن التالميذ واحتواء منهج الدراسة ما يكفي 
-1721من االمور العلمية. للمزيد ينظر: محمد عبدالكريم حجيل الفتالوي، التعليم وتطور مؤسساته في لواء الديوانية )

؛ غالب 162، 142، 126، ص ص 2211جامعة القادسية،  -(، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية1708
 .46ابراهيم الكعبي، الديوانية وقائع واحداث، المصدر السابق، ص

مقابلة شخصية للباحثة مع مسلم مايع الميالي، ابن اخت السيد فيصل غازي وهو كثير التردد له ومقرب منه، الحمزة  (2)
 .2221شباط  11الشرقي، 

مقابلة شخصية للباحثة مع االستاذ عبد العريس جبر مزعل، احد زمالء السيد فيصل غازي في مرحلتي االبتدائية  (2)
 .2221شباط  11 والمتوسطة، الحمزة الشرقي،

 مقابلة شخصية للباحثة مع مسلم مايع الميالي، المصدر السابق. (4)
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الذي قدم  (2)ي او عمدة الفن العراقي، ومحمد مهدي صالح الر أ صبح واحدًا من أالذي  (1)وسامي قفطان
 للتجارة اً ا بعد صار وزير ممدينة الحمزة بعد ان صار والده معلمًا فيها، ودرس في مدرسة الحمزة وفي إلى

 .(2)السابق صدام( في عهد نظام 1781-2222)

لعام للى التي استقبلتها المدرسة و ، وكان ضمن الدفعة اال(4)فيصل بمتوسطة الحمزةالسيد التحق 
باط ه باالنضأعضاءشرف على تعليمه كادر تدريسي متخصص عرف أ(، وقد 1700-1704الدراسي )
ضاع الطلبة داخل المدرسة بغية اكتشاف مواهبهم وقابلياتهم او داء الواجب مع مراقبة أن في او وعدم الته

كان مديرًا  باسل العميشي الذي األستاذمقدمتهم  وتوجيههم بما يتالئم وقدراتهم الفكرية والبدنية وفي
 .(0)سًا لمادة الفيزياءللمدرسة ومدر 

( تقدم واضح في مجال التعليم، تمثل بزيادة 1708-1748تحقق خالل المدة الواقعة بين عام )
السياسة التي انتهجتها وزارة المعارف والمتضمنة  إلىعدد المدارس والمدرسين والطالب، ويرجع ذلك 

                                                           
، كان والده يعمل خياطًا للمالبس مدينة النعمانية في واسط: ممثل تراجيدي من مواليد (   - 1742) سامي قفطان (1)

 1762خصيات، وكانت بدايته عام الرجالية )الدشاديش( في الحمزة، وقد عشق الفن منذ طفولته، جسد الكثير من الش
في تأسيس فرقة مسرح السالم. للمزيد ينظر: فيصل غازي الميالي، مدينة  1781في فيلم يد القدر، وقد اسهم عام 

، ص، 2217الحمزة الشرقي عبر التاريخ )القول المعلوم في تاريخ حمزة لملوم(، دار قناديل للنشر والتوزيع، بغداد، 
 .2212شباط  17، 2022العدد بغداد، صباح الجديد، ؛ جريدة ال066، 246ص 

مدينة راوة في االنبار، حصل على شهادة : سياسي عراقي من مواليد (   - 1747) محمد مهدي صالح الراوي  (2)
وراه في االقتصاد من جامعة مانشستر البريطانية، شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون االقتصادية الدكت

، وافرجت عنه الحكومة 2222نيسان  22الرئاسة قبل تعيينه وزيرًا للتجارة، اعتقلته القوات االمريكية في ورئيس ديوان 
 :، لعدم ثبوت اي تهمة ضده. للمزيد ينضر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا2212آذار  17العراقية في 

https://ar.wikipedia.org/3/7/2021. 
 مقابلة شخصية للباحثة مع االستاذ عبد العريس جبر مزعل، المصدر السابق. (2)
، وتتألف بناية المدرسة من طابقين 1704متوسطة الحمزة: هي أول مدرسة متوسطة استحدثت في مدينة الحمزة عام  (4)

المكتبة، م والمختبر و االول يحتوي على قسم االدارة المؤلف من ثالث غرف كبيرة ومرافق صحية مع قاعات ثالث للرس
( دينارًا. للمزيد 12222( مع مرافق صحية، وتبلغ كلفة البناية )1اما الطابق الثاني فيحتوي على طوارم وصفوف عدد )

(، رسالة ماجستير غير 1768-1708ينظر: حميد نعيم هادي حسن النبهاني، تطور التعليم في لواء الديوانية للمدة )
 .224ل الفتالوي، المصدر السابق، ص؛ محمد عبدالكريم حجي227ص 2218عة كربالء، جام -منشورة، كلية التربية

 مقابلة شخصية للباحثة مع االستاذ عبد العريس مزعل جبر، المصدر السابق. (0)
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، ولما كان االنفاق في قطاع (1)والتعليميامها التربوي ظوضع الخطط وتشكيل اللجان لتطوير واصالح ن
المعارف هو المعيار الذي يمكن ان نقيس من خالله الجهود المبذولة للنهو  بالواقع التعليمي، فقد 

(، 1706-1700لوحظ حدوث تغيرات كبيرة على ميزانية وزارة المعارف، والسيما في العام الدراسي )
مالية زادت تخصيصاتها ال إذنية العامة، وهي نسبة مرتفعة، ( بالنسبة للميزا%1872فقد بلغت نسبتها )

 .(2)( عن العام الدراسي السابق%2بمقدار )

رفع مستوى  لىإبالنتيجة  استعانت الوزارة بتلك الزيادة في تطوير مؤسساتها التعليمية التي أدت
أثمان منخفضة اء، وبقر المدارس، فوزعت الكتب والقرطاسية مجانًا للف إلىالطالب وتشجيعهم باالنتساب 

 لظ، وفي (2)ثر فعال على العلم والتعلمأجور الدراسية، كل هذا كان بالشك له لغت األألغيرهم، كما 
( 1701-1706كمال دراسته المتوسطة وتخرج منها عام )إفيصل من السيد هكذا ظروف موآتية تمكن 

 .(4)بنجاح

، (0)وجود مدرسة اعدادية إلىاخر خمسينيات القرن العشرين او الفتقار مدينة الحمزة حتى  كان
عليمي، لمواصلة مشواره الت أخرى مدينة  إلىفيصل التي لم تسمح له باالنتقال السيد ولظروف عائلة 

للبحث عن فرصة عمل  1707العاصمة بغداد في العام  إلىيترك الدراسة ويتوجه  ن  أ إلىدت بفيصل أَ 
م وبالصدفة التقى االثنان بالزعي ي و وفي مرآب العال ،السيد جابر هادي عباسبناء عمومته أحد أمع 

، الذي اعتاد القيام بجوالت في انحاء بغداد، وكان العديد من المواطنين يتزاحمون (6)عبدالكريم قاسم
                                                           

للمزيد من التفاصيل حول الخطط واللجان التي اقترحتها وزارة المعارف ينظر: محمد حسين الزبيدي، المصدر  (1)
 .227-226ص السابق، ص 

، 08/282(، رقم الملفة 1706-1700الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لعام ) (2)
 .0-4، ص ص 1701، المكتبة المركزية، جامعة بغداد، 222ع/

 .227محمد حسين الزبيدي، المصدر السابق، ص (2)
 س مزعل جبر، المصدر السابق.مقابلة شخصية للباحثة مع االستاذ عبدالعري (4)
 المصدر نفسه. (0)
، وفي ية في جانب الرصافة من بغداد: ولد في محلة المهد(1762-1714) عبدالكريم قاسم محمد البكر الزبيدي (6)

السابعة من عمره انتقل مع اسرته للسكن في قضاء الصويرة التابع للواء الكوت، بعد اضطرار والده للعمل هناك كمزارع، 
انوية بغداد مرة اخرى، اكمل دراسته االبتدائية ودخل الث إلىدخل قاسم مدرسة الصويرة االبتدائية وبعد عودة والده باالسرة 

ة تم تعيينه كمعلم في مدرسة الشامية االبتدائية بلواء الديوانية، وقضى في التدريس سنة واحدالمركزية، وبعد تخرجه فيها 
اللجنة العليا للضباط  إلىبرتبة مالزم ثاٍن، وانظم  1724(، درس في الكلية العسكرية وتخرج منها عام 1721-1722)
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بغداد فأفصحوا له  إلى، وحينذاك سألهم عن سبب قدومهم (1)اهماو حول سيارته مقدمين طلباتهم وشك
م في وزارة تعيينه إلىة أشار فيها  ا كتب لهم الزعيم ورقةدهغبتهم في الحصول على وظيفة، عنعن ر 

 .(2)االصالح الزراعي

( وبعد انقطاع دام لثماني سنوات من 1766-1760فيصل في العام الدراسي ) السيد تمكن
 إلىا نه سرعان ما انتقل منهأال إانوية نقابة المعلمين المسائية، د الدراسة طالبًا في ثعمقا إلىالعودة 

كونه لم يجد في الثانوية ما يلبي الطموح  إلى، ويبدو ان انتقاله يعود (2)المعهد المهني في الديوانية
 ويسهم في تطوير مهاراته التطبيقية والفنية في مجال عمله.

فيه  ةاستأنف الطالب فيصل دراسته في المعهد المهني فرع السكرتارية الذي كانت مدة الدراس
ثالث سنوات بعد الدراسة المتوسطة، وقد تلقى فيه دورساً في اللغة العربية واالنكليزية والمحاسبة والقانون 

لة المهنة صباحًا او ، استطاع فيصل التوفيق بين مز (4)التجاري واالحصاء والضرب على االلة الكاتبة

                                                           

، 1708تموز  14بعد نجاحه في قيادة ثورة ، ثم صار رئيسًا لها في آب من العام نفسه، و 1701االحرار في نيسان =
اصبح رئيسًا للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع بالوكالة، أعدم رميًا بالرصاص في التاسع من شباط 

، ص 1787. للمزيد ينظر: جمال مصطفى مردان، عبدالكريم قاسم البداية والسقوط، المكتبة الشرقية، بغداد، 1762
، 1781، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 2في العراق، ط 1708تموز  14؛ ليث عبدالحسن الزبيدي، ثورة 11-12ص 

 .82، ص1782؛ فاضل حسين، سقوط النظام الملكي في العراق، افاق عربية، بغداد، 228-222ص ص 
(، 1768-1708عهد الجمهوري )نوري عبدالحميد العاني وعالء جاسم محمد الحربي، تاريخ الوزارات العراقية في ال (1)

 .427ص، 2220، بيت الحكمة، بغداد، 2، ط2ج
( 482، بعد صدور المرسوم الجمهوري المرقم )1707وزارة االصالح الزراعي: استحدثت في الثالث عشر من تموز  (2)

اعي في العراق ح الزر وبالتعديل الوزاري الثالث في حكومة عبدالكريم قاسم، وغدا بموجبه ابراهيم كبة اول وزير لالصال
(، ووضع نظام جديد للوزارة ودوائرها يوضح هيكلية الوزارة الجديدة، ومن مهام تلك الوزارة العمل سوية 1707-1761)

مع وزارة الزراعة ومع الهيئة العليا لالصالح الزراعي لالشراف على تنفيذ قانون االصالح الزراعي. للمزيد ينظر: داليا 
( )دراسة تاريخية(، رسالة ماجستير غير 1768-1708وزارة االصالح الزراعي في العراق )محمد شهاب العبيدي، 

؛ مقابلة 1707تموز  22، 178؛ جريدة الوقائع العراقية، العدد 2210جامعة بغداد،  -ربية للبناتمنشورة، كلية الت
 شخصية للباحثة مع السيد عطية غازي، المصدر السابق.

. ينظر 22/7/1768، 482يوانية، فرع السكرتارية، وثيقة تخرج فيصل غازي عنجور، العدد المعهد المهني في الد (2)
 (.2الملحق رقم )

 المصدر نفسه. (4)
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، وقد اشترك في (2)المعهد انذاك كان يشترك مع دار المعلمين في اشغال البناية نَّ ، أل(1)ءً والدراسة مسا
 .(2)(، وكانت نتيجته ناجحًا من الدور الثاني1768-1761االمتحانات المهنية العامة للعام )

 1768في الثالثين من ايلول راقه او ، وقام بتقديم األكاديميةل بعدها ان يطرق باب الدراسة او وح
 نَّ أال إ (4)التي كانت تعنى بالتعليم العالي وتخضع الشراف جامعة بغدادة الكلية الجامعة، عماد إلى

عقدة بتاريخ لثة والعشرين المنالكلية ردت طلبه مستندة في ذلك على قرار مجلس التربية بجلسته الثا
، الذي ال يجيز لحامل شهادة الدراسة المهنية االلتحاق بجامعة بغداد 1768آب  الواحد والثالثين من

، وعليه كان المعهد المهني المحطة التعليمية االخيرة للسيد فيصل وتعادل (0)الكليات العليا مطلقاً  او
 شهادته شهادة الدراسة االعدادية.

  

                                                           
 غازي، المصدر السابق. ابلة شخصية للباحثة مع السيد عطيةمق (1)
، نتائج االحصاء الثقافي في لواء الديوانية 14/422222الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الديواني، رقم الملفة  (2)

 .2، ص1(، و/1764-1762لعام )
 وثيقة تخرج السيد فيصل غازي، المصدر السابق. (2)
(، مطبعة 1766 – 1760د العالية )الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، النشرة االحصائية عن الكليات والمعاه (4)

 .8الحكومة، بغداد، ص
 وثيقة تخرج السيد فيصل غازي، المصدر السابق. (0)
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 والوظيفيانتماؤه السياسي : المبحث الثاني
 صفوف الحزب الشيوعي إلىنتماؤه ااًل: و أ

ات من القرن العشرين عاماًل من عوامل الحياة في العراق، ولم يربعينفي األ (1)غدت الشيوعية
وعية قلوب الشباب وعقولهم، واندفعت الشي إلىها تز او تزرع نفسها في معاقل قوة مرئية فقط، بل تج

 1747 ل بين الحركات السياسية، ففي عامو الصف اال إلىاستمرارية وتنظيمياً وعدد مؤيدين ومتعاطفين 
خمسين  ما يقرب إليهالحزب اجتذب  نَّ أدرجة  إلىانتشرت عقائدها انتشارًا واسعًا في المدن الكبيرة 

 .(2)بالمئة من شباب الطبقات كافة

جثم كان االقطاع البغيض ي إذمدينة الحمزة الشرقي وريفها،  إلىالشيوعية طريقها أفكار ووجدت 
على صدرها بوحشيته المقيتة وفالحها البائس واقع تحت سطوته وجبروته وتعسفه، فأصبحت مقاصد 

بل القضاء س إلىم ويرشدهم هى والمخلص الذي سيأخذ بأيديهم ويعبر عن شقائاو الحزب تمثل لهم الم
 .(2)على الظلم واالستبداد

                                                           
الشيوعية: مجموعة أفكار في التنظيم السياسي والمجتمعي مبنية على الملكية المشتركة لوسائل االنتاج في االقتصاد،  (1)

لقرن العراق في الربع األول من ا إلىإنهاء الطبقية االجتماعية، وقد وصلت تلك االفكار  إلىوتؤدي بحسب منظريها 
، التفت حول حسين الرحال، واستمرت حركة 1722العشرين، إذ تشكلت أول حلقة من الشباب التقدمي في بغداد عام 

في بغداد )لجنة مكافحة أول مركز للحركة الشيوعية  1724الفكر تدب في أوساط الشباب حتى تأسس في آذار 
االستغالل واالستعمار(، وكان مؤسسها عاصم فليح وهو أول سكرتير للحزب الشيوعي، ثم أخذت حلقات الحزب 
بالتوسع، إذ استطاع يوسف سلمان يوسف )فهد( ان يربط الحزب أمميًا باللجنة التنفيذية في موسكو )الكومنترن(. للمزيد 

؛ عبدالرزاق مطلك الفهد، 106، ص1760ة العربية الميسرة، دار القلم، القاهرة، ينظر: محمد شفيق غربال، الموسوع
(، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1708 – 1724االحزاب السياسية في العراق ودورها في الحركة الوطنية والقومية )

 .11-22، ص ص2211بيروت، 
تر: عفيف الرزاز، مؤسسة االبحاث العربية، بيروت،  حنا بطاطو، العراق، الكتاب الثاني )الحزب الشيوعي(، (2)

 .117، ص1772
، 24العدد  الشرارة، مجلةفيصل غازي الميالي، الخاليا الشيوعية االولى في مدينة الحمزة الشرقي، مقال منشور في  (2)

 .28، ص2227
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ا غالب يقوده في الحمزة الشرقي الخاليا الحزبية الشيوعيةلى او تشكلت  1702فمع اطالله عام 
دية، وقد ب البلعبدالكاظم وداي وهو خريج الدراسة االبتدائية، ويمتلك حانوتًا للعطارة وهو ابن محاس

باط كان بينهم الكسبة والفالحين والض إذفرادًا تنوعت مشاربهم واختصاصاتهم، أضمت تلك الخاليا 
اليم خلخال وكاظم الحسني، معلمي مدرسة  األعضاءلمعلمين، وفي مقدمتهم عن ا فضالً والطالب، 

 .(2)صفوف الحزب إلى عضاءا بنشاطاتهم الواسعة الستقطاب األ، وقد عرفو (1)الحمزة االبتدائية

ه كان في نّ أيما و السو فيصل كان عفويًا وسلسًا، السيد عقلية  إلى األفكار الشيوعيةتسرب  نَّ أيبدو 
عمر مطواع ومهيء لتقبل ما يلقى على مسامعه حول تلك االفكار، ما دامت تصدر من معلمين 

اء وكالمهم م كآبإليهانطبعت بالغتهم وطباعهم ومالحظاتهم في ذهنية تالميذهم كيف ال وهم ينظرون 
 ال مجال للجدال فيه.

 هم،د فيصل بطبيعة الحال واحد منوالسي لطلبة،اخاصًا للعمل بين  أماأعار الحزب الشيوعي اهتم
م ساطهم لعوامل خاصة تتعلق بهاو كبر من متعلمي المجتمع ويسهل النشاط في لكونهم الشريحة األ

ورة الشباب تقرأ وتستوعب ما ينشر وتحركها ف ن  أكشبيبة تتحشد بأعداد كبيرة في مواقع محددة وبوسعها 
ي نشأها فأم من خالل اللجان الثقافية التي دلجتهأب من ، وقد تمكن الحز (2)فضلأمستقبل  إلىوتتطلع 

 جل جر الطالبأعن اللجان االجتماعية الجوالة، من  فضالً الكليات والمدارس المتوسطة واالعدادية، 
لى الطبقات الكادحة، كما عملت ع إلىالعمل السياسي، وجعلهم يلعبون دور الناقل للفكر الثوري  إلى

                                                           
رتشاء ترم ال مجال فيه لالبتزاز واالاستفاد الحزب من معلمي المدارس االبتدائية وان هؤالء بحكم ارتباطهم بعمل مح (1)

أو كسب الجاه والنفوذ أو يمكن استخدامه للتسلط، وألن غالبية المنخرطين فيه هم من الفئات الفقيرة التي أغلقت أمامها 
مثل  لىإفرص التعليم العالي، والرتباطهم بعمل فكري في األساس، كانوا يؤلفون فئة يسهل تحريكها بين الناس للدعوة 

ير والتقدم، وقد أصاب الحزب في إدراك تلك الحقيقة مبكرًا، فلقد كان المعلمون يمدون نفوذه عميقًا في المدن والقرى الخ
، 1على السواء، وكانوا يؤلفون نسبة عالية من كوادره. للمزيد ينظر: عزيز سباهي، عقود من تاريخ الحزب الشيوعي، ج

 .272، ص2222، كندا، 2ط
 .28لي، الخاليا الشيوعية األولى في مدينة الحمزة الشرقي، المصدر السابق، صفيصل غازي الميا (2)
 .274عزيز سباهي، المصدر السابق، ص (2)
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النقد العلمي وتشجيع الفكر الحر وتطوير عالقاتهم الثقافية مع طلبة  بث روح الثقافة بينهم وتعزيز
 .(1)البلدان العربية الشقيقة والشبيبة الديموقراطية العالمية

المثل والعناصر المتأثرة بهذا التعطش هي عناصر  إلىفي وقت كان هنالك تعطش ال يرتوي 
حية كان ًا، فمن نام منزوعي السالح ثقافيالشباب العراقي طبعًا، والطالب خصوصًا الذين كان معظمه

لمنظم، فكير اتاعتياد ال إلىكانوا يفتقدون  أخرى فكار في غاية الضآلة، ومن ناحية مخزونهم من األ
كثر من وجه من وجوه التخلف في المجتمع، وكانت هذه المشكلة على أوكان هذا في بعضه ليس 

ا كانت ظ عن ظهر قلب، ولكنهالحف إلىدرجة معينة بطريقة التعليم في المدارس التي تميل  إلىعالقة 
 .(2)الحكومة كانت تخشى التفكير نَّ أيضًا بحقيقة أتفسر 

ينهي المرحلة المتوسطة حتى انتظم في صفوف الحزب الشيوعي في  ن  أفيصل  السيد يوشكلم 
، فكان بذلك واحدًا من الرفاق الستة الذين ضمتهم الخلية الرابعة التي تأسست في 1701مطلع عام 

 : (2)مدينة الحمزة وهم

 تركي دحام )طالب( .1
 عبيد خضير جبر )حقوقي( .2
 (كاسبخضير عباس ) .2
 الحمزة( سادنوالي ) اقعبدالرز  .4
 بي )تاجر(عبودي حمودي شُ  .0

يم ائل من الحمزة ضمن تنظيم يسمى )تنظو جانب الشيوعيين اال إلىفيصل ورفاقه  السيد انخرط
على من مبنى الطابق األصبيح مقراً الجتماعاتهم الحزبية السرية، وتحديداً في أحامد(، وكانت قرية سيد 

                                                           
دراسة تاريخية، رسالة ماجستير  –( 1762-1708مناف جاسب محمد علي الخزاعي، الحزب الشيوعي العراقي ) (1)

 .02، ص2211جامعة ذي قار،  -غير منشورة، كلية االداب
 .120-124حنا بطاطو، العراق، الكتاب الثاني )الحزب الشيوعي(، المصدر السابق، ص ص  (2)
 .28فيصل غازي الميالي، الخاليا الشيوعية االولى في مدينة الحمزة الشرقي، المصدر السابق، ص (2)
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فيها وهو شيوعي مجد في عمله، وكانت  اظم عنجور الميالي عم فيصل عامالً المضخة، وكان السيد ك
 .(1)االجتماعات تعقد عنده بسرية تامة 

 غيرها، فهم اوخليته  أعضاءفيصل يحمل االسم الحركي )عماد( كأي عضو من السيد وكان 
، (2)منيكونوا بعيدين عن مطاردة جهاز األهم الحركية للتمويه عن شخوصهم الحقيقية ولئيعرفون باسما

حملة اعتقاالت متالحقة  1708ل من عام و النصف اال وطوال 1701ه شن في عام نَّ أالسيما و و 
 .(2)األوسطالضربات من نصيب منطقة الفرات عنف أ فت قيادات الحزب وقواعده، وكانت استهد

 مقتلن عن علأ ، عندما 1708الرابع عشر من تموز تحقق للشيوعيين انفراجًا كبيرًا في صبيحة 
شوة االنتصار وا تحدوهم نسرة الهاشمية وقيام النظام الجمهوري في العراق، فاندفعالملك فيصل الثاني واأل

حالمهم مقولة الوطن الحر والشعب السعيد في تأييد الثورة وقادتها العسكريين، وصدرت أوتداعب 
عها يقاإبط جيه حركة الجماهير العفوية وضالشارع لتو  إلىالتنظيم بالنزول  أعضاء إلىالتعليمات الحزبية 

 .(4)هداف التي تخدم القضية الشيوعية في العراقبما يتناسب واأل

فيصل جموع الناس في مدينة الحمزة وهي فرحة بانتصار الثورة تجوب شوارع السيد وقد شارك 
المدينة العامة وعلى رأسها طبقة المثقفين والمعلمين والمدرسين وطالب متوسطة الحمزة ومدرستي الحمزة 

االبتدائيتين، وكان يتقدمهم المعلم الشيوعي نوري سعيد، وكان صاعدًا على محجر جسر والعزيزية 
 .(0)الحمزة الكونكريتي هاتفاً وسط الجموع الهادرة بانتصار الثورة والتأييد لزعيم الجمهورية عبدالكريم قاسم

يه الجهاز ف جواء الثورة الحماسية طلبات االنتماء في وقت لم يكنأتأثير وانهالت على الحزب ب
الحزبي مستعداً الستيعاب ذلك الكم الهائل من المنتسبين الجدد، ومع ذلك فقد تقرر قبول جميع الطلبات 

                                                           
مقابلة شخصية للباحثة مع السيد عبدالزهرة ناصر اركيب، وهو من االشخاص الذين تربطهم بالسيد فيصل غازي  (1)

 .2221شباط  6الميالي عالقة طيبة في مرحلة التنظيم ورفيقه في الحزب الشيوعي، الحمزة الشرقي، 
لشرقي، السيد فيصل غازي الميالي، الحمزة استاذ فليح عبدالزهرة عنجور، وهو ابن عم مقابلة شخصية للباحثة مع األ (2)

 .2221شباط  17
 .82، ص1772صالح الخرسان، صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق، دار الفرات، بيروت،  (2)
 .81المصدر نفسه، ص (4)
 رجوان فيصل غازي الميالي، المصدر السابق. الدكتورمقابلة شخصية للباحثة مع  (0)
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الحزب الشيوعي والمتعاطفون معه  ، وقد شكل(1)بال تحفظ والسعي لتوسيع الجهاز الحزبي قدر االمكان
 .(2)كبر قوة سياسية في العراق بعد الثورة مباشرةأ

ا إليه مَّ ضفيصل فانالسيد خلية  أعضاءالحزب، وزاد  إلىمام ضالحمزة لالنمدينة بناء أوقد تشجع 
ن عن مجبل عبدالزهرة عنجور اب فضالً ، وجندي ال غازي  إبراهيمعليوي حسن ي و كهادي جالب العفلو 

 (2)ي نذاك المسؤول الحزبي محمد الخضر آمور الخلية أل وغيرهم، وكان يجتمع بهم وينظم فيصالسيد عم 
من الزمن، وكان يعمل متخفيًا كبائع لاللبسة الرجالية عند جسر الحمزة، ولكنه اختفى عن االنظار  لمدة
ب ة المسؤولين في الحز دار طمن والمخابرات والشرطة لمهزة األجبدأت الحكومة تطلق العنان أل ن  أبعد 

لم  إذ، 1707موز وت آذار، التي وقعت بين شهري (4)الشيوعي على خلفية حوادث الموصل وكركوك
يمض سوى عام واحد على قيام الثورة وسقوط الملكية حتى عادت السجون لتمتلئ بالمئات من 

 .(0)الشيوعيين

                                                           
 .88ان، المصدر السابق، صصالح الخرس (1)
الك النبراسي، منشورات ، تر: م1708العراق منذ  -كتاتوريةالد إلىماريون فاروق سلوغلت وبيتر سلوغلت، من الثورة  (2)

 .87، ص2222، القاهرةالجمل، 
محمد احمد الخضري: ولد في ثالثينيات القرن العشرين في ناحية الخضر التابعة للواء الديوانية، تخرج من دار  (2)

، اصبح عضوًا في محلية الديوانية للحزب 1708تموز  14، وبعد ثورة 1702المعلمين في بعقوبة وعين معلمًا عام 
اوقف بسبب نشاطه السياسي متنقاًل بين سجن  1762م الشيوعي ومسؤول التنظيمات الحزبية لمدينة الخضر، وفي عا

. للمزيد ينظر: مجلة 1712عام  أجهزة األمننقرة السلمان ومواقف السماوة والديوانية والحلة وبغداد، وقد اغتيل من قبل 
 .22-22، ص ص2، المصدر السابق، جسباهي؛ عزيز 1712، آذار/ نيسان 12الثقافة الجديدة، العدد 

-1704ن حوادث الموصل وكركوك ينظر: علي برزان عطار الحسناوي، حركة انصار السالم في العراق )للمزيد ع (4)
؛ 102-147، 128-112، ص ص 2218جامعة ذي قار،  -(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية1762

-162، 147، ص ص1781، منشورات مكتبة اليقضة العربية، بغداد، 1707محمود الدرة، ثورة الموصل القومية 
166. 

-1708عبدالفتاح علي البوتاني، من ارشيف جمهورية العراق )الحركة الشيوعية في تقارير مديرية االمن العامة  (0)
؛ حيدر علي الفتالوي، المناضل عليوي 27-24، ص ص 2212(، مطبوعات االكاديمية الكوردية، اربيل، 1762

، 146لنضال في مدينة الحمزة الشرقي، مقال منشور في مجلة الشرارة، العدد الميالي يفتح لنا حقيبة ذكرياته عن ايام ا
 .10، ص2221
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لرفاق في الخلية ا إلىيصال المنشورات والمؤلفات الشيوعية باللغتين العربية واالنكليزية إِ وتابع 
 في منطقة الفرات ساجد حمادة وهو من الكادر المتقدم في الحزب األوسط عضو لجنة منطقة الفرات

، (1)1762حدوث انقالب الثامن من شباط ، واستمر في خدمة الحزب وتوجيه الخلية حتى بعد األوسط
ضد   هوادة فيهابادة الإشهر حرب أالذي شن فيه البعثيون وطوال مدة حكمهم التي استمرت تسعة 

، فاعدموا العديد من قادة الحزب (2)نجاز تلك المهمة لقوات الحرس القوميإكلوا او الحزب الشيوعي و 
وزج المئات منهم في المعتقالت والسجون ومارسوا ضدهم كل وسائل التعذيب النفسي والجسدي الذي 

 .(2)بداأل إلىال يطاق، وكانوا يؤملون في القضاء على الشيوعيين مرة واحدة و 

ربي من العراق ء العالجز  فيكاهل الحزب الشيوعي بتلك المحنة، ولم يسلم تنظيم حزبي واحد  فأثقل
قل أمفتر  البدائه  اوعدام كل شيوعي حقيقي إ وطال العنف حتى النساء وجرى  ،من المساس به

أثير تصال المتعاطفين مع الحزب، ووصل او مة، وشل الجزع او لمجرد االشتباه بنيته في المق وأمة او مق
مة في منطقة الفرات او ، وقد عملت فرق المق(4)الخوف حدوده القصوى وبدا وكأن ساعة الحزب قد دقت

ونوا عرضة كفي القومي الحرس أيديعلى صيانة حياة الرفاق والتنظيم خوفًا من وقوعهم بين  األوسط

                                                           
 مقابلة شخصية للباحثة مع السيد عبدالزهرة ناصر اركيب، المصدر السابق. (1)
، وقد ُأسست نواتها االولى في سوريا، 1762شباط  8الحرس القومي: قوات شعبية تشكلت في صباح يوم انقالب  (2)

مها الشباب القومي ومن واجباتهم التعاون مع الجيش والشرطة في صيانة االمن الداخلي وتعقب المجرمين والمعادين وقوا
، تسلم قيادة تلك القوات النقيب الطيار منذر الونداوي، وقد اتسمت تلك القوات ومعارضي النظامكالشيوعيين  لالنقالب

الواجبات التي صدرت لها بموجب القانون، وقد الغيت تنظيمات وقائدها بعدم االنضباط والتمادي في الخروج عن 
الذي قام به عبدالسالم عارف ضد البعثيين. للمزيد ينظر: علياء  1762تشرين الثاني  18الحرس القومي بعد انقالب 

شورة، دراسة تاريخية، اطروحة دكتوراه غير من -(1768-1762محمد حسين الزبيدي، التطورات السياسية في العراق )
؛ فايز الخفاجي، الحرس القومي ودوره الدموي، دار 62-47، ص ص 2226، بغدادجامعة  -التربية للبناتكلية 

؛ جاسم محمد هايس وفايز عطية بدر، دور الحرس القومي 162-112، ص ص2210سطور للنشر والتوزيع، بغداد 
، ص 2210، 42، مج2جامعة البصرة، العدد ، مجلة ابحاث البصرة )العلوم االنسانية(، 1762شباط  8في انقالب 

 .124-126ص 
(، دار بابل للدراسات واالعالم، بغداد، 1768 – 1762مذكرات صبحي عبدالحميد، العراق في سنوات الستينيات ) (2)

 .28، ص2212
سة االبحاث ؤس(، الشيوعيون والبعثيون والضباط االحرار، تر: عفيف الرزاز، ملثحنا بطاطو، العراق )الكتاب الثا (4)

 .221، ص1772العربية، بيروت، 
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 الحرس عناصردامة االتصال مع المدن وجعل مناطق الريف مغلقة بوجه إلتهم او للتصفية مع مح
طاح أالذي  1762تشرين الثاني  18قالب القومي بشكل عام، وقطعت عليهم خط الرجعة بعد ان

 .(1)األولى بحكومة البعث

شباط قيادة الحزب الشيوعي في براغ )عاصمة  8ل مرة منذ انقالب و التأمت ال 1764في آب 
، وتم انتخاب 1762ل بعد كارثة و المركزية اجتماعها االعتيادي اال عقدت لجنته إذجمهورية التشيك(، 

ل للجنة المركزية، ووضعت سياسة جديدة للحزب بما يتالئم وحجم و المكتب السياسي والسكرتير اال
 .(2)التجارب التاريخية المهمة التي خرج بها

يلم  الحزبخذ أ نيينسب لنشاط الشيوعأوتحقق وضع  -نوعًا ما -االضطهاد ت حدةبعد ان خفّ 
 .(2)عادة ربطه بالجماهيرإ تي تحطمت منذ االنقالب وبالتالي ماته الظشعثه ويعيد بناء من

حضور برفاقه في تنظيمات الخلية و  لاللتقاءفيصل السيد يجابية عاد في ظل تلك التطورات اإل
 براهيمإذكر صديقه الرفيق عليوي حسن  إذذلك،  إلىاجتماعاتها التي كانت تعقد كلما دعت الحاجة 

زمة على متن دراجة هوائية لالجتماع ثر انفراج األأ ن فيصل غازي الميالي كان يذهب معه وعلىأ
لذي على الرغم من الخطر الكبير ا الحضور واستمر في، التنظيم الفالحيالحزبي لكونه عضوًا في 

 -اً ما ذكرنا سابقك -صبيحأالعائدة للسيد  في مضخة الماء همفي كل لحظة، وكان مقر  همكان يهدد
 .(4)من والمخابراتعين رجال األأ من  همل مالذاً 

العاطفي  االندفاع إلىالحزب الشيوعي كان أقرب  إلىغازي الميالي  فيصلالسيد يبدو أنَّ إنتماء 
ا مراهقًا كان حينه إذالحس السياسي، وهذا يتضح من العمر المبكر الذي انتمى فيه للحزب،  إلىمنه 

التطور التدريجي في سلم الحزب ليكون ضمن  إلىجانب عدم ميله  إلى، عاماز الستة عشر او لم يتج
جانب أعضاء الحزب طوال مدة انتمائه الواقعة بين  إلىكوادره المتقدمة، ولم يسجل عنه نشاط واسع 

                                                           
، 2211كاظم الموسوي، المطرقة والمنجل في العراق )قراءة في كتابات ومذكرات قيادات شيوعية(، المنهل، عمان،  (1)

 .174ص
، 1784، اصدار اليوبيل الذهبي، د.م، 1زكي خيري وسعاد خيري، دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي، مج (2)

 .421ص
 .226، ص1776 د.م، زكي خيري وسعاد خيري، صدى السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم، د.ن، (2)
 .16حيدر علي الفتالوي، المصدر السابق، ص (4)
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البريد الحزبي من الديوانية لنقل  1760( سوى اختياره ولمرة واحدة في عام 1761 – 1701عامي )
 .(1)ةاو السم إلى

شطة نلحزب تنظيميًا، وأن يوقف جميع األقرر السيد فيصل غازي الميالي أن ينهي ارتباطه با
، والسيما وأن البعثيين بعد عودتهم (2)، خوفًا على حياته وعائلته1768المتعلقة به بعد انقالب تموز 

ناصريين الشيوعيين وال اليمين واليسار دون تمييز، وتم اعتقالغلوا في قمع او السلطة ثانية قد  إلى
لجرائم  واوالبعثيين المؤيدين لسوريا ووزراء وضباط سابقين أيضًا، بسبب اشتراكهم المزعوم لقلب النظام 

 .(2)افتر  أنهم ارتكبوها في الماضي

 عمله الوظيفي ثانيًا:
الح الدراسة المتوسطة موظفاً في مديرية االص عين فيصل غازي الميالي في الدولة بعد نيله شهادة

 إذشهر، أ  بضعةالّ إ، ولم يبق في هذه المديرية (4)1707من تموز  الرابعفي  الزراعي في لواء البصرة
 ،1707فيها يوم الحادي عشر من آب المديرية ذاتها ولكن في لواء الديوانية، وباشر  إلىنقل منها 

  (6)وزارة الزراعةمن ن فكَّ ارتباطها إ، بعد (0)قدامهم في المديريةأائل الذين وضعوا و ن الموظفين االوكان م
 .(1)كإحدى المديريات العامة 1707والحقت بوزارة االصالح الزراعي في آيار 

                                                           
 رجوان فيصل غازي الميالي، المصدر السابق.الدكتور ثة مع مقابلة شخصية للباح (1)
 .المصدر نفسه (2)
 .162ماريون فاروق سلوغلت وبيتر سلوغلت، المصدر السابق، ص (2)
، كتاب 1707تموز  6، 6االصالح الزراعي في لواء الديوانية، االدارة والذاتية، العدد الجمهورية العراقية، مديرية (4)

 (.2لسيد فيصل غازي الميالي، ينظر ملحق رقم )بة امحفوظ في مكت
 (.1فيصل غازي الميالي، سطور من حياته مثبتة في سيرته الذاتية والعلمية، ورقة رقم )( 0)

(، بعد أن عر  1702تموز  12 – 1702أيلول  0في وزارة نوري سعيد الحادية عشرة ) أعيدتوزارة الزراعة:  (6)
آذار =ة الملكية بشأنها في الثاني والعشرين من النواب ثم االعيان، صدرت االراد جلسقانونها على مجلس الوزراء وم

، على أن تتألف من مديرية الزراعة العامة ومديرية المساحة العامة 1702( لسنة 21بموجب القانون رقم ) 1702
تجارية الت الزراعية والغرف الومديرية البيطرة ولجنة اعمار واستثمار االراضي االميرية الصرفة ومصلحة المكائن واال

(. للمزيد ينظر: حسين علي فليح، وزارة الزراعة في العراق 1772 – 1727وأول من تولى ادارتها عبدالمجيد محمود )
 .80 – 12، ص ص2210جامعة بغداد،  –(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ابن رشد 1762 – 1702)
 .1707آيار  4، 164العدد جريدة الوقائع العراقية، ( 1)
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لسباقين والتعاقد، وهو من ا األراضيأصبح السيد فيصل في بداية تعيينه عضوًا في لجان إدارة 
ساط الشعب، او ، الذي قوبل بالتأييد من قبل (1)1708لسنة  22الصالح الزراعي رقم اقانون لتنفيذ 

ررت الذين تضاالقطاعيين  األراضيوالسيما من قبل مالكي  ،وفي الوقت ذاته واجه معارضة شديدة
لجأ  ذإأن تنشأ الخالفات عند تطبيق القانون الجديد،  طبيعياً مرًا أ، وكان (2)مصالحهم بتطبيق القانون 

لى السيد فيصل لحلها ع إلىن من اهالي الديوانية عمومًا ومدينة الحمزة على وجه الخصوص و الكثير 
الزراعية بين اصحاب العالقة )مالك االر  والفالح  العالقاتاعتباره عضوًا في لجنة تنظيم عقود 

 .(2)وصاحب واسطة السقي( موضحًا لهم كيف تكون هذه العقود بموجب القانون 

ًا من التعليم المهني وطوعه ليصب في مجال تطوير الخبرة، أظهر من الهمة ظنال ح ن  إوبعد 
شهر بمهام العديد من المناصب منذ األ النهو  إليهالعالية والنشاط المفرط والدقة في العمل، فو  

الديوانية برزها سكرتير المجلس الزراعي للواء أ، كان 1710وحتى بدايات عام  1768االخيرة للعام 
 111و  116ر القانونين وسكرتير لجنة النظر في االعتراضات الخاصة بالمنازعات الزراعية بعد صدو 

ل تشكيل المجلس الزراعي االعلى ليحل محل الهيئة العليا و االالقانون تضمن  إذ، (4)1712لسنة 
سة ايته تحديد السله من اختصاصات، ومن واجبااو كانت تتن لالصالح الزراعي الملغاة، ويتسلم ما

 او( 1714-1712الزراعية واهدافها ضمن االهداف العامة المقررة في خطة التنمية القومية للسنوات )
 .(0)تعقبها أخرى ية خطة أ

                                                           
لصالح طبقة  1708تموز  14: يعد تاج المنجزات التي حققتها ثورة 1708لسنة  22قانون االصالح الزراعي رقم  (1)

( مادة ومقدمة موزعة بين اربعة ابواب تم بموجبها انتزاع مساحات شاسعة من االراضي 01مل على )تالفالحين، ويش
ن يدفع لهم تعويض يعادل بدل المثل لالر  المستولى عليها، وحدد الحد االعلى للملكية الزراعية من االقطاعيين على ا

وضة بالطابو او ممنوحة له باللزمة بألف دونم من االراضي المسقية والفي دونم الزراعية التي تكون لكل شخص او مف
ا، وفي حالة الفقراء لزراعتها والعناية به من االراضي الديمية، وتوزع االراضي التي يتم االستيالء عليها على الفالحين

عدم التزامهم بذلك تسترد منهم ويعدون مستأجرين لها من تاريخ تسلمهم لها. للمزيد ينظر: نوري عبدالحميد العاني 
؛ داليا محمد شهاب العبيدي، المصدر السابق، 202-242، ص ص 1وعالء جاسم محمد الحربي، المصدر السابق، ج

 .1708/ ايلول/ 22، 44دة الوقائع العراقية، العدد ؛ جري02-26ص ص 

 .411، ص2نوري عبدالحميد العاني وجاسم محمد الحربي، المصدر السابق، ج( 2)
 غازي عنجور، المصدر السابق. ابلة شخصية للباحثة مع السيد عطيةمق( 2)
 (.1قة رقم )فيصل غازي الميالي، سطور من حياته مثبتة في سيرته الذاتية والعلمية، ور ( 4)
 .1712ايار  22، 1884جريدة الوقائع العراقية، العدد ( 0)
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ضة المفو  اوالزراعية المملوكة لشخص  األراضيالقانون الثاني بعد ان حدد بموجبه مقدار  أما
والتي  الديمية غير وافرة الخصب األراضي( دونم في 2222-42الممنوحة باللزمة بين ) اوطابو بال

الفالحين  ىعل األراضيالمروية سيحاً ونصه على توزيع  األراضيفي  اوتقع جنوب خط سقوط المطر، 
( دونم في 222فرديًا حسب ظروف المنطقة التي يجري فيها التوزيع وبحدود تبدأ من ) اوجماعيًا 

المروية التي تسقى سيحًا،  األراضي( دونم في 4الديمية غير وافرة الخصب، وال تقل عن ) راضياأل
تقرر تشكيل لجان للفصل في المنازعات الزراعية الخاصة بالعالقات الزراعية بداًل من النظر فيها من 

 .(1)قبل القضاء

حداث تحول اشتراكي في أ إلىجهود الحكومة العراقية الرامية  إطار وضمن 1714عام  وفي
كن التي تتوفر فيها الظروف الطبيعية واالقتصادية ماباشرت بانشاء مزارع الدولة في األالريف 

، وقد (4)باعتبارها وحدة اقتصادية انتاجية متكاملة، (2)، ومنها مزرعة الدولة في الحمزة(2)واالجتماعية
حظ سية للعمل في مديريتها كماللمحافظة القادفيصل غازي من رئاسة المنطقة الزراعية السيد نسب 

 (86)بموجب تعليمات الخدمة المدنية رقم  إليهسند أ، و (0)1710 نيسانمن  الثالثلذاتية في دارة والإل

                                                           
 111؛ نبيل عبدالرحمن حياوي، قانون االصالح الزراعي رقم 1712ايار  22، 1884راقية، العدد جريدة الوقائع الع (1)

 .42، ص2221، المكتبة القانونية، بغداد، 2، ط1712لسنة 
 .1710ايلول  27، 2471العدد جريدة الوقائع العراقية، ( 2)
(، 1714 – 1712مشاريع خطة التنمية القومية لالعوام ) نوضم 1714مزرعة الدولة في الحمزة: ُأسست عام  (2)

يها عمل في مجال تطوير وانتاج الثروة الحيوانية، إذ كان فتوقد ارتبطت بالمؤسسة العامة لالنتاج الحيواني، ألنها كانت 
نم، وفيها دور سكن للموظفين وبيطرة وحضائر لالغنام ومكننة وورشة حدادة ومزرعة للعنب ( رأس غ22222حوالي )

( دونم من أشجار 022وقد تولت المزرعة زراعة غابة مساحتها ) ( دونم،122خاصة بالموظفين تبلغ مساحتها )
ي توازن أسعار اللحوم ف اليوكالبتوس كمكان تستظل فيه االغنام والرعاة، وقد أسهمت المزرعة في إحداث حالة من

. مقابلة شخصية للباحثة مع منهل وفقان فرمان، مدير مزرعة الحمزة، 1784االسواق، وقد أٌغلقت هذه المزرعة في عام 
 ،(1710 – 1764؛ إيمان مصطفى خلف، سياسة التخطيط االقتصادي في العراق )2221آب  4الحمزة الشرقي، 

 .241، ص2212جامعة بغداد،  –اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ابن رشد 
 (.1فيصل غازي الميالي، سطور من حياته مثبتة في سيرته الذاتية والعلمية، ورقة رقم )( 4)
 2، 12/402العدد أ/ الجمهورية العراقية، هيئة المشاريع الزراعية، مديرية مزرعة الدولة في الحمزة، االدارة والذاتية،( 0)

 (.4ي مكتبة السيد فيصل غازي الميالي، ينظر الملحق رقم )، كتاب محفوظ ف1710 نيسان
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ي قات الدوام الرسماو جانب اعماله االشتغال في المديرية لمدة ساعتين يوميًا بعد  إلى، 1714لسنة 
 .(1)شهرأولمدة ثالثة  1710ل من نيسان و اعتبارًا من اال

ية يتولى مسؤوليات رئاسة قسم االدارة والذات ن  أشر من نيسان من العام نفسه تقرر وفي الثاني ع
 :(2)في المديرية وقد اضطلع اثناء مدة خدمته بانجاز العديد من االعمال ومنها

 موظفيه.شراف على سير العمل في القسم وتوزيع المخابرات على اإل .1
 تمشية مخابرات الموظفين والعمال بكل ما يتعلق بهم. .2
 ضابيرهم الشخصية.أحفظ بريد الموظفين والعمال في  .2
 تمشية مخابرات العمال المؤقتين. .4
ائمين والعمال الد فتح ومسك السجالت التي تضم اسماء منتسبي المديرية من الموظفين .0

اص عن السجل الخ فضالً رات التدريبية، جازات الدراسية والزماالت والدو والمؤقتين واإل
 بقضايا التجنيد.

ة، حد كبير، فهو متمكن منها، ويمتاز بالعالقات الواسع إلىم مهنته ومهامه هكان السيد فيصل يف
 .(2)وقد تعامل مع الموظفين زمالئه بكل طيب، فلم يكن صاحب عالقة سيئة مع أحد منهم 

مية ما هير المرزعة منهل وفقان فرمان، وألالسيد فيصل قد حاز على رضا واعجاب مد نَّ أيبدو 
ح هيئة المشاريع الزراعية طالب فيهما بمن إلىقدمه من خدمات وتثمينًا لجهوده رفع المدير كتابين 

كل و امال الكثيرة التي االع إلىل منهما و في الكتاب اال أشارضافية، وقد إفيصل غازي مخصصات 

                                                           
 6، 12/021الجمهورية العراقية، هيئة المشاريع الزراعية، مديرية مزرعة الدولة في الحمزة، االدارة والذاتية، العدد أ/ (1)

 ازي الميالي.، كتاب محفوظ في مكتبة السيد فيصل غ1710نيسان 
، 12/062الجمهورية العراقية، هيئة المشاريع الزراعية، مديرية مزرعة الدولة في الحمزة، االدارة والذاتية، العدد أ/ (2)

 (.0، ينظر الملحق رقم )، كتاب محفوظ في مكتبة السيد فيصل غازي الميالي1710نيسان  12
 مقابلة شخصية للباحثة مع السيد منهل وفقان فرمان، المصدر السابق. (2)
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عمال في مها على قدر المسؤولية، وسده للشواغر الوظيفية، ومنعه من تراكم االأمانجازها، وكان إ إليه
 .(1)داريين إلظل عدم توفر الموظفين ا

دارة والذاتية فيصل غازي مسؤول اإلالسيد تنسيب  1716ز ن من تمو يرتأت الدائرة في العشر أو 
، (2)بتدقيق سجالت حركة السيارات التابعة للفرع بشكل يوميبفرع المنطقة الزراعية في الحمزة، للقيام 

 1782تقرر تثبيت صفته الوظيفية بعنوان محاسب، وفي العشرين من شباط  1718وعليه وفي العام 
وبعد تعميم وزارة الزراعة واالصالح الزراعي كتابًا رسميًا يفيد بأن على جميع محاسبي الوزارة االنتماء 

فيصل غازي ضمن االسماء التي رشحت لالنتساب السيد المدققين، كان اسم لنقابة المحاسبين و 
 .(4)ا، وقد حصل على هويته(2)للنقابة

تهمة بابن عم السيد فيصل غازي مجبل عبدالزهرة عنجور  السابقاعتقلت اجهزة النظام البعثي 
صفوف الحزب الشيوعي العراقي، ومنذ ذلك الحين بدأت االجهزة االمنية بمالحقته ومضايقته  إلىانتمائه 

، (0)اخو زوجته السيدة قبيلة ونسيبه )متزوج باخته السيدة نزيلة غازي( ألنهبسبب عالقته مع ابن عمه، 
 إلىالعراق غادر خاللها ، (6)مدها ستة اشهرأجازة سنوية إيأخذ  ن  أ إلى 1782في عام مما اضطره 

مكتبات عض بالجمهورية العربية السورية، وقد اطلع على ما تحتويه  إلىومنها انتقل ، ردنيةالمملكة األ

                                                           
، 12/112الجمهورية العراقية، هيئة المشاريع الزراعية، مديرية مزرعة الدولة في الحمزة، االدارة القانونية، العدد أ/( 1)

مكتبة السيد فيصل  ، الكتابين محفوظين في1710حزيران  10، 12/1202؛ المصدر نفسه، العدد أ/1710ايار  8
 غازي الميالي.

، كتاب 1716تموز  22، 0/1712الجمهورية العراقية، فرع المنطقة الزراعية في الحمزة، االدارة والذاتية، العدد أ/( 2)
 محفوظ في مكتبة السيد فيصل غازي الميالي.

شباط  21، 6/2/4/4710العدد الهيئة العامة للزراعة واالصالح الزراعي لمحافظة القادسية، قسم الحسابات، ( 2)
 ؛ كتاب محفوظ في مكتبة السيد فيصل غازي الميالي.1782

 (.6. انظر الملحق رقم)1718، ايار 24الجمهورية العراقية، نقابة المحاسبين والمدققين، هوية الممارسين، التسجيل ( 4)
 غازي عنجور، المصدر السابق ابلة شخصية للباحثة مع السيد عطيةمق (0)
الفراد، العدد ا -ةاإلداريالجمهورية العراقية، الهيئة العامة للزراعة واالصالح الزراعي لمحافظة القادسية، قسم الشؤون  (6)

 ؛ كتاب محفوظ في مكتبة السيد فيصل غازي الميالي.1782اب  17، 22/22600أ/
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صبحت فيما بعد من مقومات عمله أمؤلفات، وحصل على مجموعة منها، و عمان ودمشق من الكتب وال
 .(1)التأليفي

ي في عة واالصالح الزراعبفرع الهيئة العامة للزرا  العراق باشر بعمله محاسباً  إلىوبعد عودته 
 الَّ إه واختفائه عن انظارهم، زة النظام سوف يتناسون أمره خالل مدة غيابو نًا منه بأن جالظالحمزة، 

، ولمرات عديدة (2)جبروه على االنخراط في صفوف الجيش الشعبيأممارساتهم الخبيثة و  إلىنهم عادوا أ
واخفاء جثته وعدم تسليمها  1784دام ابن عمه عام إعقدامهم على إسيما بعد مما اضر به كثيرًا، وال

 .(2)كفئًا بعض الشيءنذويه، وهذا بدوره جعل موقفه في دائرته حرجًا وم إلى

خذت السلطة تشنها على خصومها بهدف تصفيتهم وبطرق مختلفة أم الحمالت الكثيفة التي أماو 
ه عفائه من مسؤولياته باحالتإ الوزارة يروم فيه  إلىتقديم طلب  إلى 1784فيصل في ايار السيد سارع 

عدم بمن العام نفسه ل و ، لكن الوزارة ردت على طلبه في الثالث عشر من تشرين اال(4)على التقاعد
ل بطلب ثاٍن ضمنه مجموعة من و الموافقة، ولما لم يجد سببًا مبررًا يمنع من ذلك اشفع الطلب اال

ان طلبه، والتي ك جل التعجيل بأمر المصادقة علىأالتي رأى من الضرورة توضيحها من االسباب 
عد ى التقاحيلوا علأُ ه قد كثر زمالءأ نَّ أعامها السابع والعشرين، مبينًا  تدخل أنّ شراف خدمته إبرزها أ

امالت عم تعليمات ديوان الرئاسة جاءت صريحة لترويج نَّ أ إلى أشارقبل اكمالهم مثل هذه المدة، و 

                                                           
 رجوان فيصل غازي، المصدر السابق.الدكتور مقابلة شخصية للباحثة مع  (1)
، 1712الجيش الشعبي: هو جيش تابع لنظام حزب البعث العربي االشتراكي، تأسس على يد صدام حسين عام ( 2)

ليكون بدياًل عن الحرس القومي، وقد مارس البعثيون مختلف وسائل الضغط واالكراه الجبار المواطنين على االنضمام 
زًا افراده محدودي التدريب وغير مجهزين تجهيصفوف الحزب اواًل ومن ثم في صفوف جيشهم الشعبي، الذي كان  إلى

النظامية في الخارج. للمزيد ينظر: حامد  ةجيدًا، والغاية منه ضرب خصوم النظام في الداخل ودعم القوات المسلح
، فيشو نمديا، 1776-1708تموز حتى حرب الخليج الثانية  14الحمداني، صفحات من تاريخ العراق الحديث من ثورة 

 .262ت، صالسويد، د.
 غازي عنجور، المصدر السابق. ابلة شخصية للباحثة مع السيد عطيةمق( 2)
، وزارة الزراعة واالصالح الزراعي، الهيئة 217262722الملفة التقاعدية للسيد فيصل غازي عنجور، رقم االضبارة ( 4)

الة على التقاعد/ العدد طلب احة، م/ اإلداريالعامة للزراعة واالصالح الزراعي لمحافظة القادسية، قسم الشؤون 
 .1784آيار  20، 0/7782أ/



 كوينه الفكريحياة فيصل غازي امليالي وت ول:الفصل األ

 26 

الته ذهبت او مح نَّ أ الَّ إ، (1)عاماً كمل الخدمة القانونية البالغة خمسة وعشرين أاالحالة على التقاعد لمن 
 .(2)سدى بعد صدور قرار الوزير بعدم الموافقة

ايلول  ل منو في اال الّ إداري باحالته على التقاعد اإل مرستمر بعدها بالوظيفة ولم يصدر األوا
 .(2)ته الوظيفية في العشرين من الشهر نفسهأماجميع التز ، وانفك من 1781

ه حينها ز عمر او لم يتج إذميدان العمل الوظيفي،  إلىفيصل غازي في سن مبكرة السيد ن ولوج إ
، واختياره الحانصاف الفو الثمانية عشر ربيعًا، وتنفيذه لقوانين حاسمة في مجال االصالح الزراعي 

ن تتجمع لديه خبرة جيدة بل وممتازة في شؤون أسهم بشكل فاعل ومؤثر في ألشغل مناصب مهمة، 
غلب مدة أ احوالها فيما بعد، لقضاءه  إليهلت آوما طرأ عليها والتشريعات الصادرة بحقها وما  األراضي

 .(4)بدائرة االصالح الزراعي في الديوانية األراضيخدمته الوظيفية في قسم 

الكويت وقضى فيها ما يقارب السنة والنصف، وبعد عودته  إلىافر وبعد ان احيل على التقاعد س
 1784رضًا عام أفي الوظيفة، وقد استأجر  واالعمال الزراعية، علمًا انه كان مزارعًا وه إلىانصرف 

ولمدة عشر سنوات، وتعد تلك االر  فائضة عن حاجة الفالحين بموجب  اً دونم (1002)مساحتها 
وهي تقع  ،(0) 1782لسنة ( 20) قانون ايجار اراضي االصالح الزراعي للشركات الزراعية واالفراد رقم

                                                           
لتقاعد، احالة على ا طلب الجمهورية العراقية، فرع الهيئة العامة للزراعة واالصالح الزراعي في الحمزة، الذاتية، م/( 1)

 . كتاب محفوظ في مكتبة السيد فيصل غازي الميالي.1784تشرين الثاني  11، 2222العدد 
 غازي عنجور، المصدر السابق. شخصية للباحثة مع السيد عطيةابلة مق( 2)
الملفة التقاعدية للسيد فيصل غازي عنجور، فرع الزراعة في محافظة القادسية، قسم شؤون االفراد، العدد ( 2)

 (.1؛ الهوية التقاعدية للسيد فيصل غازي عنجور: ينظر الملحق رقم)1781ايلول  22، 182/12240أ/
 يصل غازي الميالي محاولة استذكار:كتور ابراهيم العالف، الكاتب والمؤرخ االستاذ فمدونة الد( 4)

https://www.uohamdaniYa.edu.iq.3/9/2020. 
( اهتمام كبير من قبل الدولة في مختلف انشطة القطاع الزراعي 1780-1781شهدت المرحلة الواقعة بين عامي )( 0)

االمن الغذائي  تحقيق إلىباعتماد تطبيق خطة التنمية القومية وورقة افاق وسبل تطوير الزراعة في العراق الهادفتين 
ع الخاص وتشجيع الفنيين الزراعيين للدخول في النشاط عن طريق اقامة شركات االستثمار الزراعي من قبل القطا

الزراعي على شكل جمعيات تعاونية او افراد وتوزيع االراضي عليهم مع تقديم التسهيالت الالزمة لهم في مجال التسليف 
ات االنتاج يوالحصول على مستلزمات االنتاج االخرى مع االستفادة من الخبرات االجنبية لما تمتلكه من امكانيات في تقن

ونظم اإلدارة الزراعية. للمزيد ينظر: سهام الدين خيري، مساهمة القطاع الخاص في تنمية النشاط الزراعي في العراق 
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، واستمر في (2)1774جديد عقدها عام ، وقد قام بت(1)في منطقة حويصالت في ناحية الشنافية
ون زيادة لاو صبح من المزارعين الذين يحأات من القرن العشرين، و يالتسعينعقد  طوالاستصالحها 

يصبح عضوًا في اللجنة الوطنية  ن  أُه ، وهو ما أهلّ (2)االنتاج والمساحات المزروعة بكل الوسائل الممكنة
، 2222في العراق على يد االلة العسكرية االمريكية عام  نظاموبعد سقوط ، (0)1776عام  (4)للبذور

، ثم (6)أصبح سكرتيرًا لالتحاد الفالحي الديمقراطي في الديوانية وعضوًا من أعضاء هيئته التحضيرية
 .(1)صبح أمين سر الجمعيات الفالحية في الديوانيةأ

عة في رة ودراية واسخبالديوانية لما امتلكه من  ساطو االذيوع صيت السيد فيصل في  أنَّ  يبدو
منه محط انظار المسؤولين المهتمين بوضع الرجل المناسب في جميع المهن التي مارسها جعلت 
قًا خدمة للوطن والمواطن.ًا وخاّل ز ه الثر الذي طالما كان متميئالمكان المناسب ليستدروا من عطا

                                                           

؛ 47، د.ت، ص8(، بحث منشور في مجلة دنانير، كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد1712-2212)=
 .1782سان ني 18، 2724جريدة الوقائع العراقية، العدد 

، بعد أن 1811قضاء عام  إلى، ثم تحولت 1868، وقد استحدثت كناحية عام 1822ناحية الشنافية: ُأسست عام ( 1)
شمال  إلىالشنافية، وكان القائم بها أحمد أفندي، وبعد أن نقل مركز القضاء  إلىتم نقل القائممقامية من الشامية 

( كم غربًا، يحدها من جهة الشمال الشرقي ناحية 12ز محافظة الديوانية )الشامية، عادت الشنافية ناحية تبعد عن مرك
القادسية في محافظة النجف، ومن الشمال ناحية غماس، ومن الجنوب محافظة المثنى، ومن الجنوب الشرقي قضاء 

؛ وداي 2222، الحمزة الشرقي. للمزيد ينظر: عبدالرضا جبارة، الشنافية بين الماضي والحاضر، مطبعة الفهد، بغداد
 ..102العطية، المصدر السابق، ص

 .1774، ايلول 624محافظة القادسية، مديرية بلدية الشنافية، القسم الفني، العدد ( 2)
 (.2فيصل غازي الميالي، سطور من حياته مثبتة في سيرته الذاتية والعلمية، ورقة ) (2)
، يعهد اليها نشاط تسجيل واعتماد 1772اللجنة الوطنية للبذور: لجنة دائمية تشكلت في وزارة الزراعة والري عام ( 4)

 .http://wiki.dorar-aliraq.net.6/3/2020االصناف الزراعية. للمزيد ينظر: القوانين والتشريعات العراقية  
 (.8ملحق رقم ) هوية منتجي البذور للسيد فيصل غازي الميالي. ينظر ( 0)
 .2222ايلول  11، 7في محافظة الديوانية، العدد الديمقراطياالتحاد الفالحي ( 6)
الجمهورية العراقية، االتحاد العام للجمعيات الفالحية في العراق، هوية االتحاد للسيد فيصل غازي الميالي. ينظر  (1)

  (.7ملحق رقم )
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 وتكوينه الفكري  حالته االجتماعية: المبحث الثالث
 حالته االجتماعيةأواًل: 

، أي عندما كان في 1761لى كانت عام و مرتين، االفيصل غازي الميالي في حياته السيد تزوج 
الحادية والعشرين من عمره، من ابنة عمه العلوية قبيلة عبد الزهرة عنجور، واستقر معها في بيت والده 

ها في صت، وهي ُأمية لم تحصل على فر 1744يد مدينة الحمزة الشرقي عام في الحمزة، وهي من موال
 .(1)التعليم

جانب  لىإوقد عرفت بأخالقها الفاضلة وعفويتها، وقدرتها على تحمل صعوبات الحياة وآالمها 
، فقد كانت له ومؤازرته، بما امتلكت من فطرة سليمة وحياء جميئزوجها، فلم تألوا جهدًا في سبيل ارضا

يتها ظ على بانًا، من أجل الحفاحيأن كانت على حساب نفسها إغلب قراراته، و أ داعمة ومؤيدة له في 
 ، رحمها هللا.(2)2222يلول أ وقد توفيت في الثامن والعشرين منسرتها، أو 

 آذار ل منو الد، أكبرهم نازك التي ولدت في االاو بنات وخمسة  أنجبت له العلوية قبيلة ست
ة نهت مرحلة الدراسة المتوسطة في ثانوية سكينأرسة الحكمة االبتدائية للبنات، و ، درست في مد1762

، وهي متزوجة وتقيم 1782عدادية التجارة في الحمزة وتخرجت منها عام إ  إلىللبنات، ثم انتقلت بعدها 
 .(2)ربع بنات أن و افي محافظة النجف وتعمل بدائرة ماء النجف، ولها من االبناء ولد

ين ف، وهؤالء تو 1766، 1760، 1764االعوام نجبت سارة وخديجة ومالك على التوالي في أثم 
ل من حزيران و عقبهن عبد الصاحب من مواليد االأ ، (4)وهن صغيرات بسبب أمرا  الدم الوراثية 

درسة كمل دراسته المتوسطة في مأتلقى تعليمه االبتدائي في مدرسة الكندي للبنين، و الذي ، 1761
لك أخوه الد وثالث بنات، وتبعه على ذاو زوج وله ثالثة الفارابي، ولم يستمر بعدها في الدراسة، وهو مت

لم يحز من التحصيل العلمي سوى شهادتي االبتدائية  إذ، 1767يار آمرتضى وهو من مواليد الثاني من 
نهاية ايضًا ال الصاحب ومرتضى االثنان عبد بناء، وقد تشاركأوالمتوسطة، وهو متزوج وليس له 

                                                           
 عنجور، مصدر سابق.مقابلة شخصية للباحثة مع عطية غازي ( 1)
 رجوان فيصل غازي، مصدر سابق.الدكتور مقابلة شخصية للباحثة مع ( 2)
 .2221/نيسان/6مقابلة شخصية للباحثة مع نازك فيصل غازي، الديوانية، ( 2)
 رجوان فيصل غازي، المصدر السابق.الدكتور مقابلة شخصية للباحثة مع ( 4)
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 دنقالب السيارة التي كانت تقلهما عنإثر أوذلك على  2226ا في العام مبحياتهدت او المؤسفة التي 
السرعة الزائدة التي كان مرتضى يقود بها  نَّ أكان مقصدهم مدينة النجف، ويبدو  إذمفرق غماس، 

هلهم أ ة بليغًا في قلب السيد فيصل وبقيا جرحًا مالسيارة هي السبب في وقوع الحادث، وقد ترك فراقه
 .(1)وذويهم 

، الذي درس في مدرسة الكندي االبتدائية، ثم اً نجبت واثقأ، 1712 آذاروفي الخامس عشر من 
المعهد  لىإعدادية الصناعة في الحمزة، وتحول بعدها إ لحمزة، وانتقل بعدها للدراسة في في متوسطة ا

ائرة ماء د د حصوله على شهادة الدبلوم عمل فيعالتقني في الديوانية للدراسة في قسم الكهرباء، وب
 .(2)الد وثالث بناتاو الحمزة، وهو متزوج وله اربعة 

وتحديدًا في العشرون من حزيران ولد رائد، الذي نال تعليمه االبتدائي  1710وفي صيف عام 
متوسطة الحمزة وكان الصف الثالث المتوسط المحطة الدراسية األخيرة  إلىفي مدرسة الكندي، ثم انتقل 

وج الزراعية التابعة للعائلة، وهو متز  األراضيانصرف بعدها لألعمال الحرة ومنها متابعة شؤون  إذله، 
 .(2)وله ولدان وثالث بنات

، تلقت تعليمها االبتدائي في مدرسة 1718نجبت غفران، وهي من مواليد السادس من آب أثم 
ي التحقت وبعد نجاحها من الفرع االدبتمته في ثانوية سكينة، أالمتوسط واالعدادي ف أماالبتول للبنات، 

بكلية التربية في جامعة القادسية لدراسة التاريخ، وتخرجت منها بحصولها على شهادة البكلوريوس في 
جة االبتدائية، وهي متزو  الحواريون (، وتعمل حاليًا تدريسية في مدرسة 2224 – 2222العام الدراسي )

 .(4)ن وبنت واحدةوتقيم في محافظة النجف، ولها ثالثة بني

ولد رجوان، درس في مدرسة الكندي االبتدائية، ومنها انتقل  1782ل و وفي الرابع من كانون اال
ن يكمل والده أ َرَغبَ دبي للبنين، وبعد تخرجه من الفرع األ عدادية الحمزةإ متوسطة النصر، ثم  إلى

للعام القسم ا لى التي سيستقبلهو الدفعة االة القادسية، ويكون ضمن بكلية اآلداب جامع اآلثاردراسته في 

                                                           
 ة غازي عنجور، المصدر السابق.مقابلة شخصية للباحثة مع السيد عطي( 1)
 .2221 شباط 4مقابلة شخصية للباحثة مع واثق فيصل غازي، الحمزة الشرقي، بتاريخ ( 2)
 .2221 شباط 4ل غازي، الحمزة الشرقي، بتاريخ مقابلة شخصية للباحثة مع رائد فيص( 2)
 2221 نيسان 6غفران فيصل غازي، الديوانية، مقابلة شخصية للباحثة مع ( 4)



 كوينه الفكريحياة فيصل غازي امليالي وت ول:الفصل األ

 42 

لديه  ه كانتنَّ أ، رغم اآلثاركمل دراسته في قسم أ(، ونزواًل عند رغبة والده 2224 – 2222الدراسي )
ميول نحو دراسة اللغة العربية، وقد كان للسيد فيصل جهود مهمة في سبيل افتتاح هذا القسم ويأتي 

 .(1)وسنبين ذلك في قادم الدراسة البحث االثاري خدمة  اسهاماته العلمية في مجالذلك ضمن 

وحصل السيد رجوان في مجال اختصاصه على شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بغداد، 
 .(2)بكلية اآلداب جامعة القادسية متزوج وله بنتان وولد واحد اآلثارويعمل حاليًا تدريسي في قسم 

، وقد توفيت وهي 1782العلوية قبيلة فكانت فرقان، من مواليد الد السيد فيصل من او آخر  أما
 .(2)صغيرة بأمرا  الدم الوراثية ايضا

والثالثين من عمره، من العلوية ليلى  الرابعة، عندما كان في 1714عام  زواجه الثاني فكان أما
لى، والعلوية و جوار زوجته اال إلىسكنها في بيت العائلة أكانت تربطه بها صلة قرابة، و  إذعباس حسن، 

، 1712في الديوانية عام االبتدائية ، خريجة دار المعلمين 1740ل من تموز و ليلى هي من مواليد اال
مدرسة  لىإوعينت بعد تخرجها في مدرسة الخضر االبتدائية وبقيت فيها لعام واحد، ثم انتقلت بعدها 

د ها على التقاعحالتإطائها كمربية ومعلمة حتى م عيتقد، واستمرت في (4)البتول االبتدائية في الحمزة
 .(0)1772عام 

لتها لمهنة و اعدادها التربوي ومز إ وذكائها، فهي امرأة متفهمة أسهم اتسمت العلوية ليلى بطيبتها 
مية ها واكتشاف ميولهم العلئبناأيجابي وفعال في حياة زوجها، وتعليم إالتعليم في ان تؤدي دور 

 .(6)المبكرة

                                                           
 رجوان فيصل غازي، المصدر السابق.الدكتور مقابلة شخصية للباحثة مع ( 1)
 .نفسهالمصدر  (2)
 .نفسهالمصدر  (2)
 .2221/شباط/4ليلى عباس حسن، الحمزة الشرقي، زوجته مقابلة شخصية للباحثة مع ( 4)
 ايار 22، تاريخ االصدار 0240402220ية جمهورية العراق، هوية التقاعد الوطنية، ليلى عباس حسن، رقم الهو ( 0)

2220. 
 مقابلة شخصية للباحثة مع العلوية ليلى عباس حسن، المصدر السابق.( 6)
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، تلقت 1710يلول أن وهم رضاب، من مواليد الثاني من يربع بنات وولدأنجبت العلوية ليلى أ
، يع االدبثانوية سكينة، وبعد نجاحها من الفر  إلىبعدها  تتعليمها االبتدائي في مدرسة الحكمة، ثم انتقل

اتجهت لدراسة اللغة االنكليزية بكلية التربية جامعة القادسية وتعمل حاليًا في متوسطة الجامعة في 
 .(1)الد وبنت واحدة او الديوانية، متزوجة ولها ثالثة 

يمه االبتدائي في مدرسة الكندي، نهى تعلالذي أ، 1711ل من كانون الثاني و اال وأنجبت أسامة في
ية ل والثاني، وهو حالياً منتسب في الشرطة الوطنو لم يجتز منها سوى الصف االالمرحلة المتوسطة ف أما

 .(2)في مدينة الحمزة، متزوج وله ثالث بنات وولد واحد

، حصلت على تعليمها 1718ل من حزيران و مواليد اال من هيالتي سلوى المولود الثالث فهي  أما
سم اللغة كملت دراستها في قأفي ثانوية سكينة، و عدادي في مدرسة البتول، ثم المتوسط واإلاالبتدائي 

العربية بكلية التربية جامعة القادسية، وعينت بعدها في مدرسة السجى االبتدائية في الديوانية، وهي 
 .(2)متزوجة ولها خمس بنات وولد واحد

ة مرحل، درس ال1782الرابع والعشرين من نيسان  الذي ولد فيمنجد هو فيما كان المولود الرابع ف
عدادية الحمزة، إ  ىإلكمل تعليمه المتوسط في مدرسة الفارابي، وانتقل منها أاالبتدائية في مدرسة الرازي، و 

ي العام تمام دراسته فيها فإية القانون في جامعة بغداد وبعد وبعد نجاحه من الفرع االدبي، التحق بكل
سنوات من تعيينه، توجه للدراسة في (، عين محقق في محكمة الديوانية وبعد عشر 2220 – 2224)

المعهد القضائي ببغداد، وتخرج منه قاضيًا، ويعمل حالياً بمحكمة تحقيق الرصافة، متزوج وله ولد واحد 
 .(4)وبنت واحدة

لول يأالرابع والعشرين من سراء من مواليد وكان المولود الخامس من العلوية ليلى عباس هي أ
عد المتوسط واالعدادي ففي ثانوية سكينة، وب أماي في مدرسة البتول، مها االبتدائكملت تعليأ، 1782

تخرجها من الفرع العلمي، اتجهت لدراسة هندسة المواد في الجامعة التكنولوجية ببغداد، وبعد حصولها 

                                                           
 .2221 نيسان 6مع رضاب فيصل غازي، الديوانية، مقابلة شخصية للباحثة ( 1)
 .2221 شباط 4ل غازي، الحمزة الشرقي، مقابلة شخصية للباحثة مع اسامة فيص( 2)
 .2221 نيسان 6مع سلوى فيصل غازي، الديوانية، مقابلة شخصية للباحثة ( 2)
 .2222 ايلول 1مع السيد منجد فيصل غازي، الديوانية، مقابلة شخصية للباحثة ( 4)
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كملت بعدها دراستها للماجستير أفة في جامعة القادسية، ثم على شهادة البكلوريوس عينت كموظ
ي تعمل حاليًا تدريسية بكلية الهندسة جامعة القادسية، متزوجة ولها ثالث بنات وولد والدكتوراه، وه

 .(1)واحد

، وقد درست 1781بناء السيد فيصل فهي نور، من مواليد التاسع عشر من ايلول أصغر أ أما
في مدرسة البتول االبتدائية ومنها انتقلت إلتمام الدراسة المتوسطة في مدرسة عدنان خير  خرى هي األ

 عدادية في ثانوية سكينة، وبعد نجاحها من الفرع العلمي، التحقت بكلية الهندسةنهت دراستها اإلأهللا و 
لها ولدان هي متزوجة و و تمامها الدراسة، عينت بدائرة ماء الحمزة، إالميكانيك بجامعة القادسية وبعد سم ق

 .(2)وبنت واحدة

شية اعالمدارس، وتهيئة الظروف الم إلىه من خالل ارسالهم ئبناأفيصل على تثقيف  السيدحرص 
أكد من النتائج التي حققوها للت مع المتابعة والسؤال عنالدراسية المساعدة على نجاحهم،  والمستلزمات

 ليهإالتفوق، وقد تمكن معظمهم من تحقيق ما يصبو  إلىنهم على المسار الصحيح الذي سينتهي بهم أ
لة مواصفي دون االستمرار  هموالدهم، فيما حالت قلة الرغبة واالندفاع الالزمين لدى البعض من

 .(2)الدراسة

ستكشاف والرغبة في السلوبه في البحث واأوالسيما طريقته و ، بناء السيد فيصل بوالدهم كثيراً أتأثر 
ب كان السيد فيصل يطل إذوقد برز من بينهم رجوان ومنجد،  الحضاري العراقي، رثإلحفظ  كنوز ا

أيه المالئمة لها، مع احتفاظه بر  اناتو ات التي يكتب فيها، ومناقشة العنرأيهم في بعض الموضوع
مراجعة وتحقيق المنجز التاريخي المخطوط لوالده بعد وفاته،  إلىرجوان ولده الخاص طبعًا، وقد بادر 

منجد فقد دفعه حبه للتاريخ، ومن موقع  أما، (4)ية التي تقف ورائهاإلنساناًل نشره، وتبليغ الرسالة او مح
ل خارج العراق، وقد نجح من خال إلىثرية المهربة استعادة الوثائق والقطع األ إلى حعمله كقاضي طم

                                                           
 .2221 نيسان 6ع اسراء فيصل غازي، الديوانية، مقابلة شخصية للباحثة م( 1)
 .2221 شباط 4نور فيصل غازي، الحمزة الشرقي، مقابلة شخصية للباحثة مع ( 2)
 ليلى عباس حسن، المصدر السابق.زوجته مقابلة شخصية للباحثة مع ( 2)
 رجوان فيصل غازي، المصدر السابق.الدكتور مقابلة شخصية للباحثة مع ( 4)
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االمريكية كالسفارة  الفرنسية و مخاطباته الرسمية من استرجاع العالق منها في سفارات الدول االجنبية 
 .(1)وهو ال يزال مستمرًا في مسعاه

 تكوينه الفكري ثانيًا: 

ا تكوين شخصيته وتحديد مالمحه في فيصل بدايةً السيد حتضن اسري الذي أسهم المحيط األ
لى و ع والتربية، الجماعة المرجعية االسرة باتفاق جمهور علماء النفس واالجتماعدت األ إذساسية، األ

التي تتولى عملية التطبيع االجتماعي بما تحدثه من نقل لثقافة المجتمع، وتراثه وقوانينه، ومفاهيمه، 
، (2)الفرد منذ طفولته وتحقيق الهوية االجتماعية إلىخرين، وتقاليده، ومهارات التعامل مع اآلوعاداته، 

ساليب أجتماعية داخل االسرة التي اتبعت وبذلك يكون فيصل قد قطع شوطًا ال بأس به من التنشئة اال
تع بالثقة بالنفس نساناً يتمإجعلت منه بناءة تمثلت بالتدعيم المصحوب بالود والتفاهم والعاطفة الصادقة، 

 .(2)والطمانينة والشخصية القوية التي مكنته من مجابهة الظروف القاسية والجيدة على حد سواء

يمية الرسمية في تمرير التوجيهات الفكرية واالجتماعية تالها دور المدرسة، المؤسسة التعل
م بل تزيد في تجارب المتعل، فهي ال تنقل المعرفة فقط، (4)والوجدانية من خالل المناهج الدراسية والكتب

، تلك المؤسسة لم تكن بمعزل عن التطورات (0)حساسه بالحقوق والواجبات وتقدير المسؤوليةإوتعزز 
المتسارعة والمتغيرة التي مرت على العراق وشكلت في كثير من جوانبها روافد مهمة الفكرية و السياسية 

به كعلم االنساب  ةالمرتبط خرى فيصل وتعلقه بدراسة التاريخ والعلوم األالسيد ومحورية في تفتح موهبة 

                                                           
 ، الديوانية، المصدر السابق.فيصل غازي  منجدالسيد مقابلة شخصية للباحثة مع ( 1)
؛ محمد 02، ص2221علم التربية، مكتبة المجمع العلمي للنشر، الريا ،  إلىالد محمد ابو شعيرة، المدخل خ (2)

؛ احمد حسين 72، ص2220شحاته ربيع، علم النفس االجتماعي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 
 .2218، 187/172بناء، مجلة الحداثة، العدد عليق، دور التربية االسرية في بناء منظومة القيم االجتماعية عند اال

مقابلة شخصية للباحثة مع السيد عطية غازي عنجور؛ نجاح أحمد محمد الدويك، أساليب المعاملة األبوية وعالقتها  (2)
قسم  -بالذكاء والتحصيل الدراسي لدى االطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية

 .01، ص2228الجامعة االسالمية، غزة،  -علم النفس
 .211، ص2214االقتصادية، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان،  -الثقافية -ي، أصول التربية االجتماعيةر آالء الحيا (4)
، ص ص 2222علي عبدالرزاق الجبلي واخرون، علم االجتماع الثقافي، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  (0)

211-218. 
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 تماس مباشر معها، زيارة الملك علىفيصل السيد حداث التي كان ، ومن بين األاآلثاروالجغرافية و 
، ضمن جولته في منطقة 1702 آذار، لمدينة الحمزة الشرقي في (1708-1727) (1)فيصل الثاني

، أي قبل تنصيبه ملكًا على (1702-1727) (2)، برفقة خاله الوصي عبد االله(2)األوسطالفرات 
االبتدائي، وكان ضمن جموع العراق، وحينها كان فيصل غازي الميالي طالبًا في الصف الخامس 

شعرت فيصاًل أبال الموكب الملكي، تلك الزيارة تالميذ مدرسة الحمزة االبتدائية للبنين الذين خرجوا الستق
 .(4)نهارها يومًا بعد يومأراضيها و همية مدينته، وعمقت محبته إلأب

كما كان للنهضة الفكرية والثقافية خالل خمسينيات القرن العشرين وتحديدًا في مجال التعليم دورًا 
ا فعلته العوامل االجتماعية قل ممّ أالطبقة الوسطى الناشئة بشكل ليس فاعاًل في تحديد مالمح 

                                                           
بعد  1727نيسان  4في و ، بغدادغازي بن الملك فيصل االول، ولد في : بن الملك (1708-1720) فيصل الثاني (1)

مارس سلطاته  1702ايار  2وفاة والده اصبح ملكًا على العراق، ولصغر سنه نودي باالمير عبداالله وصيًا عليه، وفي 
االردني راقي و الدستورية كملك على العراق لبلوغه تمام الثامنة عشر من العمر، وفي عهده جرت بين الجانبين الع

شباط  14 ردن، وقد اعلن عنه يوماالتحاد العربي بين العراق واال عقد اتفاق بقيام إلىمباحثات توصل فيها الطرفان 
ايار  21، وقد افتتح الملك فيصل الثاني في عمان اعمال مجلس االتحاد العربي بصفته رئيسًا لالتحاد في 1708

. للمزيد ينظر: طارق ابراهيم شريف، 1708تموز  14ل في صباح يوم بحضور الملك االردني حسين بن طالل، قت
؛ علي 2211( آخر ملوك العراق، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 1708-1720سيرة حياة الملك فيصل الثاني )

 .2214ابو الطحين، ملك العراق الصغير فيصل الثاني، دار عدنان للنشر والتوزيع، بغداد، 
؛ احمد 11، ص7لتفاصيل حول الزيارة الملكية. ينظر: عبدالرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، جللمزيد من ا (2)

 .166-160، ص ص 1778كامل ابو طبيخ، السيد محسن ابو طبيخ سيرة وتاريخ، مطبعة الزمان، بغداد، 
مدينة الطائف، كان والده ملكًا على الحجاز  (: ولد في1708-1712) عبداالله بن علي بن الحسين شريف مكة (2)

بغداد  لىإ(، قبل أن  يفقد العرش لعبد العزيز ال سعود، انتقل عبداالله وبقية افراد اسرته 1726-1720لسنة واحدة )
، خلف والدهم الذي كان قد سبقهم لالستقرار فيها بدعوة من الملك فيصل االول، أظهر عبداالله انسجامًا 1726عام 

رًا مع البريطانيين واتباعهم اكثر من العراقيين، فكان المرشح االكثر مقبولية لتولي مهام وصاية العرش بعد وفاة كبي
. للمزيد 1708تموز  14، قتل يوم 1702ايار  1حتى  1727نيسان  6الملك غازي، وجرى تعيينه للمنصب في 

؛ 2221ؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، (، الم1708-1727ينظر: عبدالهادي الخماسي، االمير عبداالله )
غزوان محمود غناوي، االمير عبداالله بن علي الهاشمي )الوصي على عرش العراق(، دار زهران للنشر والتوزيع، 

 .2211عمان، 
 رجوان فيصل غازي، المصدر السابق. الدكتورمقابلة شخصية للباحثة مع  (4)
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ليه معظم ل عالسيما على المستويين المتوسط واالعدادي، آخر مستوى من التعليم حصو واالقتصادية، 
 لمستعملةاالعراقيين، وفيصل منهم، فالتغيير الذي طرأ على مفردات كتب التاريخ والدراسات االجتماعية 

في هذه المستويات دلت على وجهات النظر المعرفية المنقولة، فطوال الثالثينيات وحتى االحتالل 
نيا، ولم تتطرق اال قلياًل لروابط ، كانت المناهج قومية بشدة ومعادية لبريطا1741البريطاني في عام 

ثناء الحرب العالمية الثانية، قام أبعد االحتالل البريطاني للعراق  أما، (1)العراق بتراثه الرافديني القديم
ثارة إبت في القومية المتطرفة التي تسبالمستشارون البريطانيون في وزارة المعارف العراقية بحذف المواد 

مر ، واأل(2)تلك االجراءات لم تضعف المد القومي نَّ أ الّ إعمار في نفوس الطالب، ليز واالستكراهية االنك
تجسدت التي انتشرت عقب الحرب، و  اليساريةالمناهج الجديدة عكست ايضاً الميول التحررية  نَّ أالمثير 

 الزراعية والمشكالت االجتماعية المرتبطة بالفقر األراضياة في ملكية او ة كعدم المسيدفي مواضيع عد
حزب ال إلىبرز عوامل انتمائه أفيصل يعيش تفاصيلها، وكانت من السيد التي كان ، (2)والتخلف

انب نشاطه ج إلى، ليمات والنشرات والجرائد الدوريةصدار البالغات والتعإالشيوعي الذي نجح من خالل 
ة في انتشارها في المكتبات بشكل الفت، وبأسعار زهيد ظالتي لوح الواضح في توزيع الكتب اليسارية

اًل ثم او ة الذي وجد فيه الطلب المجالبلورة الوعي وفق شعارات الحرية والعدالة االجتماعية واالقتصادية، 
بيئة خصبة  ، فشكلوا بذلك(4)الفالحين والعمال والكسبة وغيرهم السبيل للتعبير عن طموحاتهم وتطلعاتهم

 .(0)على تقوية الروح المعنوية لدى منتميه ستثمار الفكري وااليديولوجي، وعمله ابتداءً لال

                                                           
، 2226فيبي مار، تاريخ العراق المعاصر )العهد الملكي(، تر: مصطفى نعمان احمد، المكتبة العصرية، بغداد،  (1)

 .212ص
جامعة  -(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االداب1740 -1722غازي دحام فهد الموسوي، التعليم في العراق ) (2)

 .121، ص1786بغداد، 
 .214، صفيبي مار، المصدر السابق (2)

، دار المرصاد، بيروت، د.ت، 1(، ج1708 -1724سمير عبدالكريم، أضواء على الحركة الشيوعية في العراق ) (4)
، ريا  الريس للكتب 2؛ هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة تجربتي مع حزب البعث العراقي، ط121-124ص ص 

 .26، ص1771والنشر، بيروت، 
( انموذجًا، بحث منشور في 1700-1704الجتماعية للحزب الشيوعي العراقي )شيماء طالب عبدهللا، الفئات ا (0)

 .212، ص2217، كانون الثاني 1، ج40مجلة الجامعة العراقية، العدد 
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ه حمل مفاهيمه نَّ أ الّ إ ،1768عام  فيصل وعلى الرغم من انفصاله تنظيميًا عن الحزبالسيد و 
 مبادئه.رائه و آجوانبها عن  كثير منفكرًا وتطبيقًا، وقد برز ذلك في كتاباته التي عبرت في 

فيصل في وقت مبكر من حياته موهبة المطالعة وقد تجلت بوضوح بعد تخرجه السيد برزت لدى 
تركزت قراءاته بشكل خاص على تاريخ وجغرافية العراق ولجميع العصور،  إذمن المرحلة المتوسطة، 

 .(1)والنسب اآلثاركما أظهر ولعًا كبيرًا بكتب التراث و 

م وجوده في سهأ إذفيصل الميدان الحقيقي لصقل الموهبة وانضاجها، للسيد ل العمل الوظيفي مثّ 
وليات تلك الداخلة ضمن مسؤ  األراضيفي مديرية االصالح الزراعي بتعريفه بما تحتويه  األراضيقسم 

د مواقع تفاصيل مهمة شملت تحديالمديرية باالعتماد على الخرائط والتقسيمات االدارية الخاصة بها من 
التطبيق جة بين النظرية و او تاح له فرصة المز أات العشائرية القاطنة فيها، مما والتجمع ثاراآلنهار و األ

 .(2)حداث والوقائع التاريخية التي جرت عليهااًل تلمس األاو لمشاهدة العينية محمن خالل ا

نه أل ربت وكونت في وسط العمل نفسه،ة التي جُ ءفيصل من الشخصيات ذات الكفاالسيد يعد  لذا
خذ عن الطبيعة مباشرة بأشياء وعدد حقيقية، وبعمليات ممارسة فعلية لتلك االشياء، وبمعرفة أ

استعماالتها وضروراتها، وقد كان في كل هذه العمليات تدريب مستمر على المالحظة والتفنن والتخيل 
 .(2)البناء والتفكير المنطقي وادراك الواقع، وكل ذلك محصل باالتصال المباشر بالوقائع

                                                           
(، مقابلة شخصية للباحثة مع 2فيصل غازي الميالي، سطور من حياته مثبتة في سيرته الذاتية والعلمية، ورقة رقم ) (1)

 .2221حزيران  26ي، الديوانية، منجد فيصل غاز السيد 
 .2221آيار  8رجوان فيصل غازي، الديوانية، الدكتور مقابلة شخصية للباحثة مع  (2)
مكتبة الحياة للطباعة والنشر، و ، دار 2جون ديوي، المدرسة والمجتمع، تر: احمد حسن الرحيم، مر: محمد ناصر، ط (2)

أ.د. محمد صالح الزيادي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة ؛ مقابلة شخصية للباحثة مع 20، ص1718بغداد، 
 .2221آب  22القادسية، الديوانية، 
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عهم، فقد أطراف الحديث م كما أكثر السيد فيصل من لقاءاته مع المهتمين بشؤون التاريخ، وتبادل
وغيرهم،  (2)، والدكتور حسن عيسى الحكيم (1)أسامة ناصر النقشبندي األستاذت طيبة مع ارتبط بصال

مرشد يقف وراءه ويعطيه من معنوياته  إلىمن الحاجة  اإلنسانإذ ال يعدم ، (2)وتبادل كتبه ومؤلفاته معهم
 .ويأخذ بيديه لتحقيق الكثير

 ،ائلو ثار االآل عن أويس ،لحوادث العشائر بارعاً  السيد فيصل كان متابعاً أن وال يفوتني ان اذكر 
 ةواسع ةاعدفتكونت لديه ق ،ومن المجالس التي كان يحضرها برفقته ،من والده في هذا المجال مستفيداً 

صبح ن يأما بعد من االمر الذي مكنه في ،خبارهاأا و هنئاصول العشائر وفروعها وسنابمن المعارف 
د ئو كام و توان يكون مضيفه مكان لالح ،باه في التصدي لحل مشاكل الناسأوان يخلف  ،(4)ةفريض

  (0)ةالفتن

                                                           
أسامة ناصر النقشبندي: ولد في مدينة البصرة، حصل على شهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة بغداد عام  (1)

المخطوطات على حساب جامعة الدول العربية،  لدراسة 1711القاهرة عام  إلى، وكان أحد المبعوثين العرب 1762
 (، وبعدها شغل وظيفة1788 – 1762شغل وظيفة مسؤول قسم المخطوطات في مكتبة المتحف الوطني العراقي )

( كتاباً في المخطوطات والتاريخ  واآلثار. للمزيد ينظر: حميد المطبعي، موسوعة 22دار صدام للمخطوطات، له ) مدير
 .16، ص1770، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1القرن العشرين، جأعالم العراق في 

نته، حصل على شهادة ، درس االبتدائية والثانوية في مدي(: ولد في مدينة النجف -1741) حسن عيسى الحكيم (2)
اونًا لعميد كلية من كلية اآلداب بجامعة بغداد، ُعين مع 1782، والدكتوراه عام 1714الماجستير عام البكالوريوس ثم 

جانب تدريسه لمادة التاريخ االسالمي في جامعة الكوفة،  إلى، وتدرج في المناصب 1786الفقه بجامعة  الكوفة عام 
من المؤلفات منها المفصل في تاريخ النجف األشرف،  العديد(، وله 2226 – 2222أصبح رئيسًا لجامعة الكوفة عام )

كانون الثاني  8حسن عيسى الحكيم، النجف االشرف، مقابلة شخصية للباحثة مع الدكتور ويقع في خمسين جزًء. 
2221. 

 منجد فيصل غازي، المصدر السابق.السيد مقابلة شخصية للباحثة مع  (2)
 ي نزاع يستحكم بين افراد المجتمع العشائري او بينأالذي يتم اللجوء اليه في الشخص هو  ة(:العارفة )الفريض (4)

فيصل  :نظريللمزيد  .الزواج وغيرهاك ةتفرضها التقاليد القبلي ةسباب اجتماعياالر  او أل ةبسبب حياز  حياناً أعشيرتين 
وت ص ةمقال منشور فى جريد ة،يدوالمعالجات الو  ةفي المجتمع العشائري وجه للمصالح ةالفريض ،غازي الميالي

 .6، ص2228ايلول ، 20العدد  ،بغداد ،العشائر
مقابلة شخصية للباحثة مع االستاذ حيدر علي عبد الحمزة الفتالوي من اصدقاء السيد فيصل غازي الميالي، الحمزة  (0)

 .2221آذار  22الشرقي، 
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ان الميالي، بل كفيصل غازي السيد لم تكن الروافد مارة الذكر وحدها من وقفت وراء تكوين 
لعًا تاحت له فرصة التعلم الذاتي الذي خلق منه مبدعاً ومطأ إذيضًا، أثرها الخاص فيه ألمكتبته الخاصة 

 ثمر عن ثقافة راقية وخاصة تميز بها دون غيره.ألى قضايا مجتمعه ومحيطه، و ع

فيصل حرصه البالغ على تأسيس مكتبته الخاصة ودأبه الدائم على رفدها بالكتب السيد رف عن عُ 
المتنوعة حتى في سنوات الحصار االقتصادي الذي مر على العراق، ورغم مسؤولياته الكثيرة كان 

لها مكتبة مدينته مكتبة او التي تعددت مصادرها وكان ، (1)الكتبجزءًا من دخله لغر  شراء  يخصص
كان من روادها المنتظمين والحريصين على معرفة ما يدخل خزاناتها من جديد  إذ، (2)الحمزة العامة

 كررة لمكتبات مدينة الديوانيةعقبها سفراته المتأ ، و (2)الكتب ويقوم باستعارة ما يحتاجه منها لغر  نسخه
ا المكتبة هلية، ومنهمكتبات العاصمة بغداد الرسمية واأل إلىهلية والخاصة، وبعدها اكتشف طريقه األ

، التي حصل فيها على مساعدة كبيرة من قبل الموظفة والمترجمة فاطمة (4)المركزية بجامعة بغداد
تاريخ لالذهبي، التي عملت على ترجمة النصوص االجنبية الخاصة بالرحالت وغيرها التي تعرضت 

                                                           
 .2221آيار  8مقابلة شخصية للباحثة مع اسراء فيصل غازي، الديوانية،  (1)
( كتاباً يمختلف المواضيع العلمية، بلغ عدد المراجعين 2611وتحتوي على ) 1716مكتبة الحمزة العامة: ُأسست عام  (2)

( كتاب عن طريق حمالت جمع الكتب من 222( مراجعًا، وقد تم تزويدها بحوالي )4222) 1781لهذه المكتبة عام 
ة. للمزيد ينظر: مؤيد سعيد بسيم واخرون، الدليل ( لدعم المكتب1777-1776المواطنين التي تمت ما بين عامي )

؛ محافظة 216 -210، ص ص(1772 -1787بغداد، ) ،، وزارة الحكم المحلي2للجمهورية العراقية، ج اإلداري 
 2/6/1776القادسية، مجلس الشعب المحلي، انجازات مجالس الشعب المحلية في محافظة القادسية، الدورة االولى، 

 .06/م ش/ أ، ص702االضبارة  ، رقم21/0/1777 –
 .2221حزيران   12، الشرقي مقابلة شخصية للباحثة مع جابر جاري دزان، مدير مكتبة الحمزة العامة، الحمزة (2)
عند  ضمت، وتعد من المكتبات الرئيسية في العراق إذ 1762المكتبة المركزية بجامعة بغداد: ُأسست في عام  (4)

( 122222( مجلدًا من أمهات الكتب والمجالت في جميع فروع المعرفة، ومعدل ما يدخلها سنويًا )128887التأسيس )
( مجلة، بالشراء والتبادل واالهداء، مطبوعاتها مصنفة ومفهرسة بحسب النظام العشري لديوي مع شيء 1172كتاب و)

بعة ة نظام الكونغرس في الفهرسة والتصنيف، وتضم المكتبة سمن التحوير الذي يناسب موضوعات الكتب، كذلك بطريق
اقسام مترابطة فيما بينها لتقديم الخدمات المكتبية للقراء. للمزيد ينظر: ايمان مصطفى خلف المحمدي، التعليم العالي 

داد، ة بغجامع -دراسة تاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ابن رشد -(1712 -1706في العراق )
 .17 -18، ص ص2228
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التي كان  ،، ومكتبات دار الكتب والوثائق الوطنية(2)ومكتبة المتحف الوطني، (1)الديوانية بشكل عام
ن مدير عام دار الكتب والوثائق،  وقد او يعمل فيها قريبه السيد كامل جواد عاشور حميزة بصفة مع

عض الوثائق مع استعارة بكبر عدد ممكن من أًا من الوقت ومنحه فرصة استنساخ اختصر عليه كثير 
، التي كانت تمنح خصمًا (4)عن كونه كثير التردد على مكتبة المجمع العلمي العراقي فضالً ، (2)الكتب

هلية )مكتبات بيع الكتب(، التي كان من زوارها وزبائنها المكتبات األ أما، (0)لرواد المكتبة %02بنسبة 
لعالمية قي، كمكتبة النهضة ومكتبة التحرير والمكتبة االمعروفين فهي كثيرة ومنها مكتبات الباب الشر 

.(6)والشروق 

                                                           
اصل على ح ابن عم السيد فيصل غازي الميالي، مع السيد فليح عبدالزهرة عنجور، وهوللباحثة  مقابلة شخصية (1)

، ثم حصل على شهادتي الدبلوم 1717جامعة بغداد عام  -شهادة البكالوريوس قسم اللغة االسبانية من كلية االداب
سان تان دير وجامعة مدريد االسبانيتين، وقد أفاد السيد فيصل في ترجمة بعض الكتب،  العالي والماجستير من جامعتي

 .2221شباط  17الحمزة الشرقي، 
بهدف توفير المصادر الالزمة  1722مكتبة المتحف الوطني )مكتبة مديرية االثار القديمة العامة(: ُأسست عام  (2)

التي تحتاجها مديرية االثار واحتوت على مصادر متنوعة في التاريخ والدراسات االسالمية والعربية واالجنبية التي اهداها 
عواد ويعقوب سركيس ومصطفى جواد وعباس العزاوي ومخطوطات تاب والمؤلفون او ورثتهم خصوصًا كوركيس الكُ 

ثالثين الف كتابًا في نهاية  إلى( مخطوطًا، وقد وصل عدد كتبها المطبوعة 1220االب انستاس ماري الكرملي البالغة )
لعراق، االعهد الملكي. للمزيد ينظر: عماد عبدالسالم رؤوف، المكتبات، في: نخبة من الباحثين العراقيين، حضارة 

 .211، المصدر السابق، ص12ج
 مع السيد فليح عبدالزهرة عنجور، المصدر السابق. مقابلة شخصية للباحثة (2)
بهدف رفد اعضائه بما يحتاجون اليه  1741مكتبة المجمع العلمي العراقي: ُأسست مع تأسيس المجمع نفسه عام  (4)

ة وزادت مصادرها عن طريق االهداء او الشراء او االتصال من المصادر في بحوثهم العلمية واللغوية، نمت المكتب
مانية االف ث بالمجامع العلمية العربية ودور نشر الكتب، واصبحت مرجعًا للباحثين والمحققين، فهي تضم ما يزيد على

كتب لمجلد بين مطبوع ومخطوط في اللغة واالدب والفلسفة والتاريخ والمعاجم ودوائر المعارف، كما ضمت نوادر ا
الخاصة بالرحالت والتراث العربي االسالمي. للمزيد ينظر: عباس فرحان ظاهر علي ال شبر الموسوي، الحياة 

 -دراسة تاريخية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ابن رشد -(1708 -1727االجتماعية في مدينة بغداد )
 .218بات، المصدر السابق، ص؛ عماد عبدالسالم رؤوف، المكت22، ص2222جامعة بغداد، 

 رجوان فيصل غازي، المصدر السابق. الدكتورمقابلة شخصية للباحثة مع  (0)
 مقابلة شخصية للباحثة مع السيد منجد فيصل غازي، المصدر السابق. (6)
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 إلىحكمة عن المجالت الم فضالً كما دفعته محبته القتناء الكتب وتحديدًا النادر والنفيس منها، 
 فضالً ، (2)ومكتبة الحكيم العامة (1)التوجه نحو مكتبات النجف العريقة كمكتبة ال كاشف الغطاء العامة

كثر أل غازي الميالي مكتبة عامرة ضمت فيصالسيد أصبح لدى ، خرى عن مكتبات سوق الحويش األ
ائق زتها لتضم الوثاو من خمسة االف مصدرًا ومرجعًا لم تقتصر على الكتب المطبوعة فقط بل تج

 لىعوالدوريات والخرائط والرسوم الهندسية والجرائد والمخطوطات القديمة، قسمت حسب موضوعاتها 
 .(2)دبي وغيرهاقانوني واألي والتاريخي والاآلثار منها عديدة قسام أ

                                                           
بعثر ت النجف الكبرى ومامكتبة مكتبة ال كاشف الغطاء العامة: اشهر مكتبات النجف واوسعها قامت على مخلفات  (1)

منها وهي مكتبة ثمينة جمعت خزائنها امهات الكتب القديمة ويتيمات المصنفات في سائر العلوم والفنون واكثرها مخطوط 
وفيها من الكتب التاريخية ومعاجم الرجال شيء كثير، وهي مفتوحة االبواب لرواد العلم وطالب الفضيلة. للمزيد ينظر: 

 .164 -162، ص ص1786، دار االضواء، بيروت، 2ط ،1ج حاضرها،جعفر باقر ال محبوبة، ماضي النجف و 
في المسجد الهندي بعناية المرجع السيد محسن الحكيم، في  1708مكتبة الحكيم العامة: مكتبة حديثة ُأنشأت عام  (2)

رعاية منه لطالب العلوم الروحية، وقد خصص لها مبلغًا جسيمًا لالنفاق عليها وتنميتها وتركيزها، وقد جلبت لها بعض 
ة، يها فضيلة الشيخ محمد الرشتي. للمزيد ينظر: جعفر باقر محبوبالكتب النفيسة والمخطوطات الثمينة، وقد اشرف عل

 .112، صنفسهالمصدر 
 .2222تشرين األول  2زيارة ميدانية قامت بها الباحثة الى مكتبة السيد فيصل غازي الميالي، الحمزة الشرقي،  (2)



 

   

 

 الفصل الثاني
 قراءة حتليلية يف مؤلفات فيصل غازي امليايل املنشورة

 

 الكتبل: واملبحث األ
ي ف األميالنسب وتاريخ قبيلة  –اًل: القول الجميل في ذكر ذرية سيد علي الميل و أ

 الجزء األول العراق. دراسة تاريخية نسبية
 ثوبلداته الثال شذرات وسوانح عن السياح الذين مروا بسنجق )لواء( الرماحية: ثانياً 

 ل(.و)الجزء اال  م4976-4061)لملوم والحسكة والديوانية( للفترة من 
 ل(.و)الجزء اال  اآلثارثالثًا: مباحث فراتية في الجغرافية والتاريخ و 

رابعًا: االنتفاضات الفالحية بوجه االقطاع في محافظة الديوانية خالل العهد الملكي في 
 العراق

 م(4799 – 4794ية في لواء الديوانية للفترة )اليهود األقليةخامسًا: تاريخ 
 الحمزة الشرقي عبر التاريخ )القول المعلوم في تاريخ حمزة لملوم(سادسًا: مدينة 

 املبحث الثاني: األحباث العلمية
 القبائل والعشائر العراقية ومنصب باب العرب في العهد العثمانيأواًل: 

السلطان العثماني عبدالحميد الثاني أكبر االقطاعيين في الديوانية خاصة والعراق ثانيًا: 
 م.4767لغاية  4889من عامة للفترة 

 ثالثًا: مجرى نهر الفرات في طوره األول ضمن بادية كربالء الغربية حتى النجف األشرف
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 ل: الكتبوالمبحث األ 
صف منت منذفي مجال التاريخ  للبحثفيصل غازي الميالي السيد الت او لى محو أدأت ب

انطالقته  اأمسبعينيات القرن العشرين، حينما توجه لجمع الوثائق عن مدينته الحمزة الشرقي، 
بعد أن تسلح وذلك ، 1781حالته على التقاعد عام أنحو الكتابة والتأليف فكانت بعد الحقيقية 

يخ ومنها تار مع علم ال علمياً تتكامل  أخرى لمامه بعلوم إجانب  إلىبثقافة تاريخية عامة وصلبة، 
عن مؤهالته الذاتية المتمثلة بحسن النظر وجودة الفهم والتثبت، وقد  فضالً والجغرافية،  اآلثارعلم 

خر ميزة، قسم منها مخطوط، والقسم اآلأثمر دأبه على القراءة والبحث عن مؤلفات نوعية مهمة ومت
بحاث العلمية التي تميز معظمها واألوالمقاالت الكتب  نمنشور، وقد تنوع بي –مجال بحثنا  –

 .ل الكشف عنه عبر تحليلهااو نحسبالدقة والموضوعية، وهذا ما 

في  ميالاألنسب وتاريخ قبيلة  –سيد علي الميل الاًل: القول الجميل في ذكر ذرية و أ
 دراسة تاريخية نسبية. -العراق

ثارها، آخبارها و أوتقصي في العراق األميال وفروعها صول قبيلة السادة أاختص الكتاب بتتبع 
 نهاء الكثير منإو  ،جيالنظار األأعن  الغائبةالكثير من الحقائق  هارظإرغبة من المؤلف في 

ها، المقصودة حول نسب تلك القبيلة وتاريخ غير اوالمالبسات واالجتهادات والتحريفات المقصودة 
ل من الجهد الحثيث والمتواص عاماوقد قضى السيد فيصل غازي الميالي ما يزيد على العشرين 

ية غناء المكتبة العربإ و  ،سهام في خدمة الثقافة العامةوره بواجب اإلعن شملجمع مادتها مدفوعًا 
طبع الكتاب بمطبعة مؤسسة النبراس ، (1)صلوية األالعربية العل األميالبكتاب شامل عن قبيلة 

عالن عن صدوره في جريدة وتم اإل ،(2) 2228عام  األشرفللطباعة والنشر والتوزيع في النجف 

                                                           
فيصل غازي الميالي، القول الجميل في ذكر ذرية السيد علي الميل، نسب وتاريخ قبيلة السادة االميال في  (1)

، 2211، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، النجف االشرف، 2، ط1العراق )دراسة تاريخية نسبية(، ج
 .7ص

 .2صالمصدر نفسه،  (2)
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، وألهمية ما احتوى عليه الكتاب من موضوعات طبع ونشر مرة ثانية (1)البغداديتين المدى والصباح
 .(2)بمطبعة النبراس ذاتها  2211عام 

ل على مدخل وخمسة فصول وخاتمة وملحقًا ضم صورًا و ه االئتوى الكتاب في جز اح
ت ربعمائة وسأ إلى، وبعدد صفحات وصلت األمياللسادة لشخصيات بارزة من عشائر قبيلة ا

وقيمة من المصادر والمراجع التاريخية  وثالثين صفحة، واستندت الدراسة على مجموعة كبيرة
نساب وية الشريفة تالها كتب السير واألحاديث النبن الكريم واألآلقر المتنوعة جاء في مقدمتها ا

الموروث الزيارات الميدانية و و المقابالت الشخصية برشيف الحي الذي تمثل عن األ فضالً  ،والتراجم
 ، وقد عمدت الباحثة الى جمعها في الجدول التالي:الشعبي

 (3)( يبين اهم مصادر كتاب القول الجميل في ذرية السيد علي الميل4جدول رقم )

 عدد الهوامش عددها نوع المصادر والمراجع ت
 12 1 المنشورةالوثائق غير   .1
 482 148 الكتب العربية والمعربة  .2
 2 2 المخطوطات  .2
 8 8 الصحف والمجالت  .4
 1 1 المقابالت الشخصية والزيارات الميدانية  .0
 2 1 االطاريح الجامعية  .6

 ذإائل للقبيلة، و جداد االوالمقصود به األ (الجذور)ل من الكتاب بعنوان و جاء الفصل اال
ن لهم زيد الشهيد بن علي باو عطاء ترجمة موضوعية لستة منهم، وكان تعر  السيد الميالي إل

ة شخصيته ثرها الكبير في بلور أه ونشأته ودراسته وصفاته مبينًا والدت إلى أشار إذ( الحسين )
ن قبل والتنكيل بهم م ،واالمعان في ظلمهم ،هل بيت النبوةأ حداث القاسية التي جرت على وما لأل

والسيما  ،وي محيًا لقيادة الثورة على الحكم األعداد زيد وتهيئته رو إ فعال في  راالموية من دو  الدولة

                                                           
تشرين األول  28، 1022، جريدة الصباح، العدد 2228األول  تشرين 21، 1204جريدة المدى، العدد  (1)

2228. 
 .2، صالميل...السيد علي ذرية فيصل غازي الميالي، القول الجميل في ذكر  (2)
 الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على مصادر وهوامش الكتاب. (2)
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تسوء وقد تحمل من  ه(120 – 120) (1)خذت عالقته بالخليفة هشام بن عبد الملكأن إبعد 
ي فثم عرج على ذكر تفاصيل ثورة زيد منذ بداية الدعوة لها ، (2)ىذوراءها الكثير من العنت واأل

ة للعديد ادة خصبلهام للشعراء ومإمصدر  إلى فيما بعدتحول الذي ، قائدهااستشهاد الكوفة حتى 
 .(2)فردوا مؤلفات تبحرت في الحديث عن فضله ومآثرهأمامية الذين عالم األأ من المؤرخين من 

 جوانب ىضاء علأزيد الملقب بالكريم المفضل، وقد الجد الثاني للقبيلة فهو محمد بن  أما
نين من ن له عدة بإتحديد تاريخ والدته ووفاته، و  إلىخالقه ثم صار أمن عدله وسماحته وطيب 

، وقد نوه المؤلف عن تاريخ (4)بينهم محمد بن محمد بن زيد الملقب بالمؤيد وهو الجد الثالث للقبيلة
رايا عام بن طباطبا وابي الس إبراهيمخبار ثورة محمد بن أل بشكل مفصل او والدته ووفاته ثم تن

ي السرايا بأبن زيد لزعامة الزيدية ومبايعة  هـ ليوضح من خاللها كيفية وصول محمد بن محمد177
 ف استمرارضح المؤلاو له واستقرار سلطانه على الكوفة واالهواز واليمن والبصرة ومكة وواسط، وقد 

هـ، اال ان 222ش العباسيين حتى عام في حصد االنتصارات على جيو بن زيد بي السرايا ومحمد أ
سرايا بي الأ إلىعمدوا  إذمصير واحد،  إلىقعت بهما، وانتهوا او حيل القادة العسكريين وغدرهم 

، في  ه(218-178) (0)الخليفة المأمون  إلىمحمد فقد حمل  أماوضربوا عنقه في المدائن، 
 .(6)توفي بها ةاسان، وقد دسوا له السم في شربخر 

                                                           
مخزومية، تولى الخالفة عائشة بنت هشام ال، امه ه(: ولد في دمشق120-12) هشام بن عبد الملك بن مروان (1)

هـ، تميز 120، وله من العمر اربع وثالثين سنة واستمرت فيه حتى وفاته عام ه120خيه يزيد عام بعد وفاة أ
يت بها حمالته نفضاًل عن الخسائر الكبيرة التي م عهده بكثرة الفتن والثورات في الواليات التابعة للدولة االموية،

هـ. للمزيد ينظر: علي عبد الرحمن العمرو، هشام بن عبد 114سيما في معركة بالط الشهداء عام الخارجية وال
 .162 – 120، 22، ص، ص 1772، د.ن، د.م، 2الملك والدولة االموية، ط

 .27 – 10، ص ص ...فيصل غازي الميالي، القول الجميل في ذكر ذرية السيد علي الميل (2)
 .62 – 06، 24المصدر نفسه، ص، ص  (2)
 .66 – 60المصدر نفسه، ص ص  (4)
، تسلم المأمون خالفة ولد في بغداد وأمه اسمها مراجل ه(:218-112) هللا المأمون بن هارون الرشيدعبد( 0)

هـ، وهو في الرابعة والعشرين من عمره بعد قتل اخيه االمين على اثر النزاع الذي نشب بينهما، 178المسلمين عام 
هـ وافتتح عدة حصون، 216و  210وجعل ولي العهد من بعده علي الرضا بن موسى الكاظم، غزا الروم في عامي 

. دالتهر بشغفه بالعلم واالدب والجخلها من الخلفاء العباسيين، وقد اشمصر ودخلها وهو اول من د إلىثم توجه 
، 2212، دار المنهاج للنشر والتوزيع، بيروت، 2للمزيد ينظر: عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي، تاريخ الخلفاء، ط

القاهرة، لثقافة، ، د.ط، مؤسسة هنداوي للتعليم وا1؛ احمد فريد رفاعي، عصر المأمون، مج017 – 482ص ص 
2212. 

 .74 – 68، ص ص ...فيصل غازي الميالي، القول الجميل في ذكر ذرية السيد علي الميل( 6)
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الجد الرابع للقبيلة فهو علي الحماني بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد،  أما
ان من ك إذمحلة حمان في الكوفة  إلىس ونسابة، لقب بالحماني نسبة شاعر مفوه وفقيه ومدرِّ 

 .(1)دته ووفاتهوالتاريخ  إلى، ثم عر  المؤلف نماذج من شعره وتطرق في ختام الحديث عنه سكنتها
تابع السيد الميالي حديثه عن الجد الخامس وهو علي الغراب بن يحيى بن علي بن محمد 

ة رفيع كونه شديد السمر  إلىبن احمد بن محمد بن زيد بن علي الحماني، وتعود تسميته بالغراب 
يت تلك )الغراب( وبق مزاحاً االنف خفي الصوت، ولتلك الصفات اطلق عليه المقربون واالصدقاء 

مالزمة له ولذريته حتى يومنا هذا، فلقبوا بالغرابات، وقد تبدلت كلمة الغراب بمرور السنين  التسمية
ة سمي قضاء علي الغربي التابع لمحافظقد الغربي، وهو ما اعتاد الناس على تسميته به، و  إلى

لقضاء تسميات ا إلىالمؤلف  أشارالسيد علي الغراب لوجود ضريحه فيه، كما  إلىميسان نسبة 
بل تسميته بعلي الغربي، واهم المعارك التي دارت على ارضه، وعادات اهله، كما تعر  محلاًل ق

 .(2)ستشهاددون وقوفه على تاريخ محدد لال استشهادهسباب ومستنتجًا غير جازم أل
ادة عد الجد الجامع لقبيلة السيالجد السادس فهو علي الميل بن يحيى بن علي الغراب، و  أما

الميل ب أخرى يس احيانًا واحيانًا لمبالومنه أخذوا تسميتهم، ولما كان علي ذاك قد تلقب  األميال
ميس ل ----اميال  ----ارتأى المؤلف البحث في معاجم اللغة العربية لمعرفة داللة كلمة )ميل 

ات عن السيد علي الميل وذريته حتى أشار المصادر التي وردت فيها  إلىالخ(، كما نوه  ----
ثمانية، جاء في معظمها ان السيد علي كان له ولدان هما السيد يحيى والذي  إلىوصل عددها 

والسيد محمد وتشكلت منه العميرة الثانية، ومن هاتين  األمياللى للسادة و تشكلت منه العميرة اال
 .(2)في العراق األميالالعميرتين تشكلت قبيلة السادة 

بيلة نسب ق المصادر التاريخية بشأن)ل المؤلف في الفصل الثاني الذي حمل عنوان او تن
، ففيما (األميالوما قيل فيه وما كتب عنه من شهادات النسابين عن قبيلة السادة  األميالالسادة 

 موعتين، المصادرمج إلىيتعلق بالمصادر التاريخية التي تعرضت لنسب القبيلة فقد قسمها المؤلف 
االكثر دقة وشمول ورصانة اعطت صورة  هامصادر وجد ان ةالقديمة واعتمد منها ثالثاألولية 

                                                           
 .110 – 70ص ص ...، فيصل غازي الميالي، القول الجميل في ذكر ذرية السيد علي الميل (1)
 .122 – 110المصدر نفسه، ص ص ( 2)
 .121 – 122ص ص  المصدر نفسه، (2)
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( ربقالئد الذهب في جمهرة انساب الع)كتاب  جاء في مقدمتهامترابطة عن نسب القبيلة، و متكاملة 
 .(1)حزم االندلسيالبن 

عر  جزء مما كتبت عن القبيلة فقد وصل و ا المؤلف إليه أشارالمصادر الحديثة التي  أما
ثمانية عشر مصدرًا، علق المؤلف على معظمها، لما وجد، فيها من اخطاء نسبية  إلىعددها 

وصفها بالقاتلة والعشوائية والبعيدة عن الصواب مستندًا في ذلك على االدلة التاريخية التي استقاها 
البحث واالستقصاء للتثبت من صحة ما ورد عن جهوده الذاتية في  فضالً من المصادر القديمة 

نها، وادخلوا اخرجوا من القبيلة ما هو م إذلمؤلفيها،  بالنقدفي مؤلفاتهم وانبرى للرد عليها، كما توجه 
ان بعضهم اخذ عن البعض االخر دون تكليف انفسهم  عز سبب ذلكاو و عليها من ليس منها، 

، في ترجمته لكتاب (2)ي او لئك المؤلف عباس العز و أن عناء السؤال والتحقيق العلمي الدقيق، ومن بي
 .(2)رحلة المنشئ البغدادي

وفي الوقت نفسه حمد واثنى على جهود بعض المؤلفين عندما رأى ان ما كتبوه متطابق مع 
كبان ، علماً ان الص(لم الوافر في انساب العشائركال)في كتابه  (4)الواقع ومنهم تكليف رحم الصكبان

                                                           
ه(: ولد بقرطبة، من ابرز علماء االندلس واكثرهم تأليفاً وتصنيفًا 406 – 284علي بن احمد بن حزم الظاهري ) (1)

في مختلف انواع العلوم الشرعية واللغوية والتاريخية واالدبية والطبية والنسبية، من كبار رجال الجدل المشهورين 
ومعتزلة وشيعة وغيرهم ومع اهل العقائد االخرى من يهود  بمساجالتهم الكالمية مع اهل الفرق االخرى من اشاعرة

، دار صادر، 2، ط2ونصارى. للمزيد ينظر: ابن خلكان، وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان، تح: إحسان عباس، ج
 ،2ج ؛ عبدالحي بن احمد الحنبلي، شذرات الذهب في اخبار من ذهب،222 – 220، ص ص1712بيروت، 

 .277، ص1786رناؤوط ومحمد االرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت، تح: عبدالقادر اال
، درس العلوم الدينية والعربية في الجوامع والمعاهد العلمية في (: ولد في ديالى1711-1872) عباس العزاوي ( 2)

العربي ، مارس المحاماة ايام حياته، اصبح عضوًا في المجمع العلمي 1717بغداد، ثم دخل مدرسة الحقوق عام 
، فاقت اثاره الفكرية العشرين مؤلفًا ومنها موسوعة تاريخ 1701بدمشق، ثم عضوًا في المجمع العلمي العراقي عام 

دهللا الجبوري، عبللمزيد ينظر:  .يخ عشائر العراق في اربعة مجلداتالعراق بين احتاللين في ثمانية مجلدات، وتار 
؛ مصطفى عبدالغني، معجم مؤرخي 67 – 61، ص ص1760اد، المجمع العلمي العراقي، مطبعة العاني، بغد

 .24-21، ص ص2214، دار الجوهرة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2التاريخ العربي الحديث والمعاصر، ج
 .102-141فيصل غازي الميالي، القول الجميل في ذكر ذرية السيد علي الميل...، ص ص (2)
ية، وهو باحث وشاعر ونسابة، (: ولد في ناحية ال بدير في الديوان2221 – 1722تكليف رحم الصكبان ) (4)

حد شيوخ البدير المحترمين، ومن مؤلفاته نفحات الشعور في شهر عاشور و)ال بدير تاريخهم وتراجم وهو أ
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ثم ادرج شهادات ، (1)من السيد فيصل غازي الميالي مصدرًا لمعلوماته عن القبيلة د اتخذقكان 
ينية الزيدية الحس األميالمن النسابين المعروفين ممن صادقوا على مشجر قبيلة السادة  سبعة

بتواقيعهم واختامهم ومنهم النساب والمحقق السيد عدنان عيسى محمود الحلوين الموسوي الملقب 
 .(2)بالقابجي

لمحة عامة عن كل عشيرة من )تطرق السيد الميالي في الفصل الثالث الذي كان بعنوان 
بين ان القبيلة  ذإ، (في العراق واسماء رؤسائها ومراكز انتشارها الرئيسية األميالعشائر قبيلة السادة 

ا يحيى والثانية لى جدهو تين اساسيتين االير موعشيرة، توزعت على ع فخذاً وعشرين  ةتتألف من ثالث
رة تفرع من نسل السيد يحيى خمسة عش إذجدها محمد وهما ابناء السيد علي الميل كما ذكرنا سابقاً 

ل آل محمد وعشيرة السادة آن وعشيرة السادة يسمحل آ وأل محاسن آعشيرة وهم عشيرة السادة 
ة السادة وعشير  ل معتوكآدة لة وعشيرة السااو ل حسين وعشيرة السادة الجعآناصر وعشيرة السادة 

سادة ل حميد وعشيرة الآل دخيل وعشيرة السادة آل اليذ وعشيرة السادة آل درويش وعشيرة السادة آ
 ل عويز وعشيرة السادة الشرمان وعشيرة السادةآفر وعشيرة السادة وصبل آل جبر وعشيرة السادة آ
يرة ثمانية عشائر، وهم عش إلىالثانية من نسل محمد بن علي الميل فتنقسم  يرةالعم أمال حمد، آ

رية وعشيرة الد الجباو ش وعشيرة السادة الهماالبوجريو وعشيرة السادة الزركان وعشيرة السادة السادة 
ة السادة ل سيد ناصر وعشير آالفة وعشيرة السادة خيوسف وعشيرة السادة الم السادة البوهودة والبو

اخبار موجزة عن تلك العشائر تضمنت سبب تسمية  إلىالمؤلف  أشار إذ،  حميدةإحميد وآل إآل 
وار العشائر ج إلىكل عشيرة ومن يتولى زعامتها ونخوتها وشخصياتها البارزة ومراكز استيطانهم 

العاصمة  عن فضالً العراق  يوجنوب األوسطفي اقضية ونواحي محافظات الفرات  خرى العراقية األ
 .(2)بغداد والكوت

وطنية ومشاركاتهم ال األميالفي الفصل الرابع الذي كان بعنوان التاريخ الداخلي للسادة  أما
المؤلف  شارأوالدينية في العراق مع التوزيع الجغرافي النتشار القبلية في داخل العراق وخارجه، فقد 

                                                           

دار الراية ، 2، ج)الديوانية انموذجًا( اعالمهم(. للمزيد ينظر: غالب ابراهيم الكعبي، اعالم عراقية تركوا بصمات=
 .110-112ص، 2218البيضاء، بغداد، 

 .021نساب العشائر، المصدر السابق، صف رحم الصكبان، الكلم الوافر في أتكلي( 1)
 .161 – 104، ص ص ...فيصل غازي الميالي، القول الجميل في ذكر ذرية السيد علي الميل( 2)
 .212 – 111ص ص المصدر نفسه،  (2)
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يد بداية استقرار ذرية محمد بن محمد بن ز  إلىعراقة توطن قبيلته في العراق وان قدمها يعود  إلى
وما لهذا  قريباً تكافة انحاء العراق  إلىفي الكوفة قبل اكثر من الف ومائتي سنة، ثم اخذوا بالتوسع 

كبيرة في الجانبين االقتصادي واالجتماعي، ولم يقتصر تواجدهم في العراق  ةهميأ االنتشار من 
يا مية كسوريا ومصر والسودان والمملكة العربية السعودية وتركدول عربية واقلي إلىفحسب بل تعداه 

 .(1)وايران
هم اعداء االقدام فو تاريخ القبيلة الداخلي فهو مليء بضروب االمثلة في الشجاعة والجرأة  أما

ة مع القبائل عن وقفاتهم المشرف فضالً شرسين على الذلة والمسكنة دفاعًا عن اراضيهم ومكتسباتهم 
 اتلقرار  همتحديالتي يساكنونها ونصرتهم واستعادة حقوقهم وقد ظهر ذلك واضحًا في  خرى األ

كما ، (2)الحد من سلطانها اوكسر شوكة العشائر  إلىالحكومة العثمانية االستفزازية الرامية 
 ايالميالي بعض االمثلة من سجل القبيلة الحافل بالبطوالت والتضحيات ازاء قضاالسيد استعر  

عشرين، دورهم في ثورة المنذ بدايات االحتالل البريطاني للعراق، ثم تطرق الى العراق المصيرية 
مدت تلك القبيلة بمختلف عشائرها الثورة بالرجال والمال والسالح والتحصين والذخيرة، وقاتل  إذ

ة والكفل و اافرادها يتقدمهم شيوخهم في كافة معاركها، وضمن مناطق انتشارهم في الرميثة والسم
 .(2)ية وابي صخير والنجف والشامية يدفعهم الواجب الوطني والديني في تلبية ندائهانجوالرار 

احث، ربعة مبا (منارات على الطريق)وتضمن الفصل الخامس واالخير الذي وقع تحت عنوان 
اط المجتمع ساو الذين عرفوا بين  األميالعيان قبيلة السادة أ عالم ووجوه و أ  إلىل و تطرق المبحث اال

حرفة  وامن خالل افعالهم ومواقفهم التي دلت على عظم شأنهم، ونتيجة تبوئهم منصب رسمي 
ار منهم اخت إذعسكرية،  اودينية  اوسياسية  اواكاديمية  اوصناعية،  اوعلمية  اوثقافية  اوادبية 

ختلف م ومن، المؤلف مئتان وخمس وتسعون شخصية تنوعت بين وجوه تلك القبيلة واعالمها
، وكاًل بحسبه، ثم اعطى ترجمة وافية لمئة شخصية منها، لم يقصرها األميالعشائر قبيلة السادة 

 .(4)على الرجال فقط بل كان للنساء نصيب فيها

                                                           
 .210 – 211ص ص  ...،القول الجميل في ذكر ذرية السيد علي الميلفيصل غازي الميالي،  (1)
 .222 – 210المصدر نفسه، ص ص  (2)
 . 247 – 222ص ص  المصدر نفسه، (2)
 .266 – 201ص ص  المصدر نفسه، (4)
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المبحث الثاني فقد ضم قائمة بأسماء شهداء القبيلة الذين قضوا على يد النظام البعثي  أما
ت تلك القائمة احتو  إذات، يائل التسعيناو ات القرن العشرين حتى يفي العراق، منذ منتصف سبعين

والمشاركة في االنتفاضة  ،الً و أ (1)حزب الدعوة االسالمية إلى، وكان االنتماء شهيداً على اربعين 
 .(2)استشهاد معظمهم إلىدت أسباب التي برز األأمن  ،ثانياً  (2)الشعبانية

واشتمل المبحث الثالث على نبذة مختصرة عن البيوت واالسر التي تزعمت الرئاسة العامة 
من النصف الثاني من القرن الثامن عشر، عندما  ءاً بتداإ، األميالعلى كافة عشائر قبيلة السادة 

كانت زعامة القبيلة بيد السيد محمد بن معتوك بن عبد الرحمن جد السادة ال معتوك ثم انتقلت 
ابناء عمه السادة ال دخيل ودامت فيهم الزعامة اكثر من مئتي عام، وكان اخر من  إلىبوفاته 

( وبوفاته توزعت 1711 – 1721اشم ادريس )ن هسعبدالح خيشتولى الرئاسة العامة منهم ال

                                                           
المرجع الديني محمد باقر  وكان، 1701من تشرين االول  الثاني عشرفي  ُأسسحزب الدعوة االسالمية:  (1)

( االب الفكري والروحي للحزب، وهو من اطلق عليه اسم حزب الدعوة، وكان الحزب 1782 – 1720الصدر )
يؤمن بضرورة القيادة الجماعية والعمل المرحلي، وان الدعوة لإلسالم يجب ان تكون انقالبية إلنقاذ االمة من 

سالمية اقامة الحكومة االبامة لضمان سالمة التحرك نحو الهدف المتمثل المفاسد، فضال عن اعتماد مبدأ السرية الت
في زمن الغيبة، انتشرت افكار الحزب بعد مدة وجيزة من تأسيسه في أوساط علماء الدين وطلبة الحوزات العلمية 

. للمزيد 1717، وانتفاضة رجب 1711وطلبة الجامعات والمعاهد، الذين شاركوا فيما بعد في انتفاضة صفر عام 
؛ صالح 2228كلية التربية، جامعة بابل، ينظر: أميرة سعيد زبالة الياسري، محمد باقر الصدر )دراسة تاريخية(، 

؛ علي المؤمن، 1777الخرسان، حزب الدعوة االسالمية، المؤسسة العربية للدراسات والبحوث االستراتيجية، دمشق، 
، المركز االسالمي المعاصر، بيروت، 1786 – 1701اق ، مسيرة الحركة االسالمية في العر الجمرسنوات 
 .42 – 20، ص ص 2224

(، 2222 – 1717االنتفاضة الشعبانية: انتفاضة شعبية قادتها المعارضة العراقية ضد نظام صدام حسين ) (2)
من مدينة الفهود جنوب محافظة ذي قار، وقيل  1771آذار  1شعبان المصادف  14انطلقت شرارتها االولى في 

المدن االخرى في الوسط والجنوب، في ضل الوضع االقتصادي  إلىمن مدينة المعقل في البصرة، وامتدت بعدها 
ن مة من حرب العراق مع ايران، واستياء الشعب السيئ في العراق، بعد حرب الكويت الخاسرة، واالضرار الحاصل

التصرفات العبثية للنظام البعثي، الذي لم يتوان في قمع االنتفاضة بأساليب مختلفة. للمزيد ينظر: ماجد الماجد، 
 11، ص ص 1771م، دار الوفاق للصحافة والطباعة والنشر، بيروت، 1771هـ/1412انتفاضة الشعب العراقي 

(، بيت 2222 – 1782عبيد سالم العامري، نشاط المعارضة االسالمية الشيعية العراقية ) ؛ عبد الرحيم42 –
 – 71، ص ص ت؛ سعيد السامرائي، صدام وشيعة العراق، مؤسسة الفجر، لندن، د.2222الحكمة، بغداد، 

122. 
 .204 – 248، ص ص ...فيصل غازي الميالي، القول الجميل في ذكر ذرية السيد علي الميل( 2)
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صبح لكل عشيرة زعيماً منها، ثم عر  المؤلف ترجمة مفصلة لبعض أو الرئاسة في عشائر القبيلة، 
 .(1)األميالالسادة  قبيلة ائرمن عش زعماءالرموز و ال

ت مااالمراقد المشرفة والمقابر والمغتسالت والمق إلىالي يالسيد الم أشاروفي المبحث الرابع 
اق، ر ، والمبثوثة في ثمانية محافظات في وسط وجنوب العاألميالوالمزارات الخاصة بقبيلة السادة 

 .(2)وهي تزيد على ثالثين شاخصاً 

، المؤلف لذلك أشاروقدمما يؤخذ على الكتاب احتوائه على العديد من االخطاء الطباعية، 
لكنها لم تؤثر على المضامين التي حملها، وفي كونه مرجعًا اصياًل وثق التسلسل الطبيعي لنسب 

 تاماخبالعصر الحديث و  اً ضاء على جميل ما ظهر منها، منذ العصر االسالمي ومرور وأالقبيلة 
هدًا على ف شاكان المؤل إذومفخرة للقبيلة،  اً قرن العشرين، فكانت إرثالاخر او حداث القريبة في باأل

ه ال يمكن ، وعليه يمكن القول انمن وجوهها الكثير من وقائعها، بحكم كونه ابن تلك القبيلة ووجهاً 
تاب لما ز هذا الكاو ان يتج األميالي باحث في تاريخ وانساب العشائر العراقية والسيما قبيلة أل

نسب قبيلة  إلىي تطرقت ، انفرد الكتاب عمن سواه من المؤلفات التتميز به من الدقة والموضوعية
بسعة مادته العلمية واشتماله على تفاصيل لم يتم التطرق لها من قبل، والسيما تلك  األميالالسادة 

م بذلك تمكن المؤلف من حصر معظمها، فساه إذالباقية للقبيلة،  اآلثارالمتعلقة باالدوار التاريخية و 
 في حفظها وتخليدها.

السياح الذين مروا بسنجق )لواء( الرماحية وبلداته الثالث شذرات وسوانح عن : ثانياً 
 .م4976-4061)لملوم والحسكة والديوانية( للفترة من 

أحس ابناء العراق بقيمة كتب الرحالت والسيما االجنبية منها من الوجهة التاريخية والجغرافية 
لسيد قتباس من فوائدها، وال الوقوف عليها واالاو واالجتماعية واالقتصادية، فأخذ العديد منهم يح

كان شغوفًا بكتب الرحالت، وقد تمكن من الحصول على قسم منها سواء باللغة  إذفيصل كمثلهم 
 لىإالعربية ام بلغتها االصلية التي كتبت بها، وقد تولى بطريقته ترجمتها، وكان يهدف من ورائها 

                                                           
 .284 – 200، ص ص ...فيصل غازي الميالي، القول الجميل في ذكر ذرية السيد علي الميل( 1)
 . 422 – 280المصدر نفسه، ص ص  (2)
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 (1)()لواء الرماحيةات وتوصيفات عن سنجق شار إصحاب تلك الرحالت من الكشف عما سجله أ
والتي تعد بأجمعها من الحواضر التاريخية العريقة بين مدن  (4)والديوانية (2)والحسكة (2)وبلداته لملوم

 واوالواقعة حاليًا ضمن حدود محافظة القادسية ال ألجل مقارنتها مع الحاضر  األوسطالفرات 
 ًا.لها بأسلوب تحليلي استنتاجي متوازن ايضاو قط بل تنماضي بعيد ف إلىلة ارجاع اصولها او مح

                                                           
الرماحية: بلدة كبيرة تقع على يمين الفرات، كانت ميناءًا للسفن الشراعية القادمة من البصرة والهند ومركز للتجارة ( 1)

الداخلية مع النجف والحلة والجزيرة العربية، اصبحت مركز للواء مسمى باسمها منذ العهد الصفوي وبقيت محتفظة 
 إلىحول مجرى نهر الفرات عنها والمسمى بفرات الرماحية ، وبعد ت1122عام  إلىبمركزها السياسي والتجاري 

كلها النهائي شلت تصارع االيام قرنًا كاماًل قبل ان تندرس بظجهة نهر ذياب )نهر الديوانية( الحالي هجرها اهلها و 
ي، كم( من غربي مدينة الديوانية. للمزيد ينظر: حمود الساعد 22رائبها اآلن على مسافة )، اذ تقع خ1822عام 

-12، ص،ص 1716، السنة السادسة 2، 1نة الرماحية(، مجلة البالغ، العددمن المدن العراقية المندرسة )مدي
22 ،27-46. 

(، وكانت 1402 – 1282لملوم: من البلدات التي تاسست بعد خراب الكوفة، خالل المدة الواقعة بين عامي )( 2)
، لوقوعها على 1122الذكر ولم تمتد اليها يد العمران اال بعد عام  ناحية تابعة للواء الرماحية، اال انها بقيت خاملة

مجرى نهر الفرات الجديد )نهر ذياب(، ومن هذا التاريخ أخذت بالتوسع لكثرة من هاجر اليها من أهل الرماحية، 
ي من بلدة ، وتقع خرائبها في الجانب الغرب1821واتخذ امراء خزاعة منها قاعدة المارتهم، بقيت عامرة حتى عام 

كم( من جنوب الديوانية. للمزيد ينظر: فيصل غازي الميالي، مدينة الحمزة 17الحمزة الشرقي الواقعة على مسافة )
؛ نبيل عبداالمير الربيعي، تاريخ مدينة الديوانية السياسي واالقتصادي 81-14الشرقي عبر التاريخ...، ص ص 

 .11، ص 2210الحلة،  ، دار الفرات للثقافة واالعالم،1واالجتماعي، ج
الحسكة: مركز ناحية مسماة باسمها تابعة للواء الرماحية، وفي بدايتها كانت بلدة صغيرة مقامة على جدول ( 2)

وتحول  1122يتفرع من الضفة الشرقية لنهر الفرات )فرات الرماحية( اسمه نهر ذياب، وبعد ان فا  النهر عام 
دينة، ازدهرت المدينة واصبحت مركزًا اداريًا وعشائريًا كبيرًا، وذلك بعد ان نهر ذياب الذي تقع عليه الم إلىمجراه 

، 1122الحسكة عام  إلى( بنقل مركز اللواء من الرماحية 1122-1677أمر والي بغداد مصطفى باشا دلتبان )
شائره، ق وعوصارت الرماحية بعد ذلك قرية تابعة للواء الحسكة. للمزيد ينظر: حمود الساعدي، بحوث عن العرا

؛ محمد صالح حنيور الزيادي، قراءة أولية في الحسكة )نشأتها وعالقتها 142-122المصدر السابق، ص ص 
، ص ص 2228، 2-1، العدد 11(، مجلة القادسية للعلوم االنسانية، مج1822-1121بالسلطات العثمانية 

221-227. 
 1117حتى عام  1141استه العامة الممتدة من عام الديوانية: أنشاها حمود ال حمد شيخ الخزاعل اثناء رئ( 4)

على الجانب االيمن من الفرات جنوب بلدة الحسكة، واسكن حولها جماعة من اتباعه ولم يمض عليها سوى سنتان 
حتى توسعت واصبحت بلدة لها مكانة مرموقة بين مدن الفرات االوسط االخرى، وطغى اسمها على الحسكة حتى 

 .21للمزيد ينظر: وداي العطية، المصدر السابق، ص تغلب عليه اخيرًا. 
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لى منه من مطبعة شركة المارد العالمية و ل خرجت الطبعة االو وعند إنجازه للكتاب بجزئه اال
، وقد تألف من مئة وثالث وثالثون صفحة، وزعت على مقدمة 2228عام  األشرف في النجف

مصادر الكتاب فقد اعتمد المؤلف بشكل كبير على كتب  أماوسبعة عشر موضوعًا وخاتمة، 
 لت العمود الفقري لموضوع الدراسة، وقد قامتمث وقدالتي استقى منها المؤلف معلوماته  الرحالت

 الباحثة باحصائها وسواها من المصادر في الجدول االتي:

جق )لواء( ( يوضح مصادر كتاب شذرات وسوانح عن  السياح الذين مروا بسن9جدول رقم )
 .(4)الرماحية وبلداته الثالث )لملوم والحسكة والديوانية( 

 عدد الهوامش عددها نوع المصدر والمرجع ت
 12 21 الكتب العربية والمعربة  .1
 0 1 المخطوطات  .2
 11 12 الصحف والمجالت  .2
 0 2 الرسائل الجامعية  .4

 
الرحالت في دراسة تاريخ المشرق العربي كتب همية أ  إلىتطرق مؤرخنا في مقدمة الكتاب 

تكمن تلك االهمية ال في  إذوالعراق خاصة في العصر الحديث وعلى اختالف دوافع الرحالة، 
لها جوانب او ، وتنخرى عددها الضخم وانما مادتها العلمية الغزيرة ومنهجيتها التي تطورت من مدة أل

ضرورة  لىإا مصادرنا المحلية، لكنه نبه في الوقت ذاته إليهمختلفة ومتنوعة من تاريخنا افتقرت 
قراءتها بتمعن وتمحيص الحتوائها بعضها على اخطاء واضحة ليس في أسماء المواقع واالشخاص 

ل السيد او زتها لألحداث التاريخية والعادات والتقاليد المرعية وهو االمر الذي حاو وحسب وانما تج
 من خالل التعليق والتهميش بقصد تصحيح االخطاء تارة والتعريفالميالي تالفيه في هذه الدراسة 

التي  ، وحتى المواقعأخرى حقيقة أمره تارة  إلىبما لم يتمكن مترجمي كتب الرحالت من التوصل 
ية أي من المقاطعات التابعة لمحافظة القادس إلىتعذر عليه تحديد موضعها بشكل دقيق، فانه خمن 

أن تحديد المواقع بشكل دقيق كانت سمة للمؤلف ليس في هذا  إليهة ار شاأل ر، ومما تجد(2)تنتمي
 الكتاب وحسب، وإنما ظهرت واضحة في جميع مؤلفاته.

                                                           
 الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على مصادر وهوامش الكتاب. (1)
فيصل غازي الميالي، شذرات وسوانح عن السياح الذين مروا بسنجق )لواء( الرماحية وبلداته الثالث )لملوم ( 2)

 .7-0، ص ص 2228، النجف، العالمية، مطبعة شركة المارد 1والحسكة والديوانية(، ج
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ل الذي كان بعنوان )طرق النقل البري والنهري داخل أراضي محافظة و خصص الموضوع اال
القادسية قديمًا( لتحديد الطرق النهرية التي كانت صالحة للمالحة ومرور السياح عبرها وهي تتمثل 
باألنهر المتفرعة من جانبي نهر الفرات االيسر وااليمن والتي شحت مياه معظمها واصبحت غير 

على اثر فيضان نهر الفرات وتحول مجراه القديم الذي يمر  1122ام صالحة للمالحة بعد ع
مجرى نهر ذياب )نهر الديوانية الحالي(، الذي يعد العمود الرئيسي لنهر الفرات وتقع  إلىبالرماحية 

ي و االطريق البري فقد تمثل بطريق الفرات الصحر  أماعلى سقيه مدينة لملوم والحسكة والديوانية، 
الموضوع الثاني فوقع تحت عنوان )لمحة تعريفية  أما، (1)حلب وبالعكس إلىالذي يبدأ من البصرة 

ل والثاني بمثابة مدخل معرفي للدراسة، و ، ويعد الموضوعان اال(2)بالمدن االربعة التي شملها البحث(
ا بموضوع تعلقهتالها استعرا  ألجزاء من رحالت أربعة عشر رحالة أجنبي وعربي واحد، وبقدر  إذ

لى و لئك الرحالة، وقد تبين من خالل الرحالت الست االاو الدراسة، سبقتها نبذة تعريفية موجزة عن 
 1624عام  (2)التي حدثت خالل القرن السابع عشر، وتضمنت رحلتي البرتغالي بيدرو تكسيرا

حلب ورحلتي االيطاليين جوزيبة  إلىالبريتين من البصرة  1620عام  (4)إليهورحلة االيطالي ديلالف

                                                           
 .14-12ص ص  ...،فيصل غازي الميالي، شذرات وسوانح (1)
 .21-10ص ص  المصدر نفسه، (2)
(: ولد في مدينة لشبونة وهو من الرحالة البرتغاليين الذين تنقلوا بين المستعمرات 1641 – 1012بيدرو تكسيرا ) (2)

 نالتابعة لالمبراطورية البرتغالية، وعلى االخص منطقة الخليج العربي، ففي احدى رحالته التي كان متوجها فيها م
اب  6رة في ، اذ رست سفينته في البصراقالعايطاليا زار في طريقه  إلىركز النفوذ البرتغالي جزيرة غوا الهندية م

حلب. للمزيد ينظر:  إلىمتوجهًا  1620كانون الثاني  12، وكانت أخر محطة له في عانة التي غادرها في 1624
، 1764، السنة االولى، كانون االول 4، مجلة االقالم، العدد1624جعفر الخياط، مشاهدات تكسيرا في العراق عام 

-1624حلب عبر الطريق البري ) إلىيدرو تيخيرا من البصرة برحلة  تيخيرا،  بيدرو؛ 147 – 120ص ص
 .11-1، ص ص2212ربية للدراسات والنشر، بيروت، نيس عبدالخالق محمود، المؤسسة الع(، تر: أ1620

ة، ف(: ولد في روما، وقد شغف منذ نعومة اضفاره على اكتساب العلوم المختل1602 – 1016يه )بيترو ديلال فال (4)
وكانت وجهته اسطنبول ، 1614الشرق عام  إلىاعوام ثم قرر بعدها السفر  ةنابولي ودرس فيها خمس إلىارتحل 

 يوثق من ان ةاالخير  رةوقد تمكن من خالل الزيا ،1616بيت المقدس ثم العراق عام فمصر  إلىوانطلق منها 
 ينظر:د للمزي .صفحات من تاريخ العراق خالل الربع االول من القرن السابع عشر والصراع بين العراق وفارس

 ،للموسوعات ةالدار العربي ،بطرس حداد ، تر:العراق مطلع القرن السابع عشر إلىال فاليه لرحله دي ،فاليه ديلال
 .10-8،  ص ص2226 ،بيروت
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بغداد ورحلتي جان  إلىمن البصرة  1606النهريتين عام  (2)ورفيقه االب فنشنسو (1)سبستاني
الثانية  أماالبصرة،  إلىمن حلب  1628لى برية عام و كانت الرحلة اال إذ، (2)بابتست تافرنيية

البرية عام  (4)البصرة، ورحلة البرتغالي مانويل كودينهو إلىمن بغداد  1602فكانت نهرية عام 
 ى خر وا لمدينة الرماحية وبعض االمكنة األأشار لئك الرحالة او حلب، ان  إلىمن البصرة  1664

                                                           
ي ف وانخرطولد في ايطاليا (: هو هيرونيموس سبستياني، 1687 – 1622رملي )جوزيبة دي سانتا ماريا  الك (1)

دي سانتا  ةزيبوهو االخ جو  جديداً  واتخذ اسماُ  في روما، 1641عام  ةباني لدى االباء الكرمليين الحفاهالسلك الر 
حوال النصارى في واليه ا ةالهند بصفته مفتشا رسوليا لدراس إلى ةرسمي ةفي مهم ةالكاثوليكي ةه الكنيستانتدب ،ماريا
بالعراق اربع مرات  نفسها ومر للغاية 1662اخرى عام  ةالشرق مر  إلىعد اكماله مهمته رحل ، وب1606عام  الكيرا

 ،يبستيانس :للمزيد ينظر يطالية.باال طبعارحالته في مجلدين ل وترك وصفاً  1664و 1662و 1608و 1606عام 
 ةالدار العربي ، تر: بطرس حداد،1666العراق عام  إلىا ماريا الكرملي االب جوزيبة دي سانت يسبستيان ةرحل

 .12-7، ص ص2226بيروت،  ،للموسوعات
في سلك  همنذ صغر  انخرط ،ايطالي االصل(: 1617-0216االب فنشنسو مارية دي سانتا كاترينة دي سيينا ) (2)

 ،الهند إلىد قد ارسل مع وف، و الكرملين بعض اديار تدبيراذ عهد اليه  ثقة رؤسائه، وقد اكتسب ة،كرمليال ةالرهبن
 وقد توفي وعمره ،الهند إلىله بعض المؤلفات منها رحلته  ة،الكرمليين في مقاطعه لومباردي ترأس ديروبعد عودته 

 ة،ريانيالس ةمجمع اللغ ةمجل ،القسم االول ،العراق إلى فنشنسواالب  ةرحل ،بطرس حداد ينظر:للمزيد  .عاماً  (04)
 .181 -117 ، ص ص1710 ،بغداد ،1مج

جهات اوروبا  إلىعشر من عمره رحل  ةفي الخامس ،ولد في باريس(: 1687 – 1620جان بابتست تافرنييه ) (2)
في  هبلغ عدد رحالت ،حدود بولندا إلىوحارب الترك لما وصلوا ، ودخل قصورهم ،هم حكام اوروبام أ وخد ة،الغربي

 ةانيالث ةوالرحل ،باريس إلىوقد زار خاللها بغداد في طريق عودته ، 1621االولى كانت عام  ،الشرق ست رحالت
ته وفي رحل ،الهند إلىفارس ومنها  إلىالتي سافر خاللها بطريق حلب  ،1642حتى عام  وقد دامت 1682عام 
ن م ةرحلته الرابع متاود ،وعاد من طريق راس الرجاء الصالح وة،جزيره جا إلىوصل  (1647 – 1642ة )الثالث
قد عاد من ، و 1668 إلى 1662من  ةوالسادس (1662 -1601)من  ةوالخامس، 1606عام  إلى 1602عام 

العراق  إلى هييتافرن الفرنسي ةرحل ،يهيفرنتاجان بابتيست  :للمزيد ينظر اء.وقد اصبح في عداد االغني ةرحلته االخير 
، ص 2226 ،بيروت ،للموسوعات ةالدار العربي ،كوركيس عواد وبشير فرنسيس ، تر:في القرن السابع عشر

 .12-7ص
عام  16وفي عمر مبكر لم يتجاوز  ،يو في البرتغالفمونتال ةولد في مدين(: 1112 – 1622مانويل كودينهو ) (4)

ثم وصل  ،الد فارسب إلى متجهاً طريق البر  اً سالك، 1662والتحق للتبشير في الهند عام  الرهبنةدخل في سلك 
 إلىم ث انةإلى عومنها  ،ثار بابل ثم بغدادآو  () االمام علي السماوة ومشهد وزار ة،العراق عند خليج البصر 

 ةر الحة الموسوع :للمزيد ينظر ( باللغة البرتغالية.1662عام  البرتغال إلىمن الهند ه )مذكرات طبعت ونشرت ،حلب
 https://ar.m.wikipedia.org/25/9/2021: ويكيبيديا
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سوى ما ذكره المؤلف نفسه عن المصادر  (1)صاف يستفاد منهااو المرتبطة بها دون ان يأتوا ب
 .(2)نفاً ا آهإلي أشار من غير الرحالت التي خرى األ

 1126عام  (2)الرحلة السابعة فكانت للرحالة مصطفى البكري الصديقي الدمشقي أما
مؤلفنا  أشار إذالموسومة بعنوان )كشط الردى وغسل الران في زيارة العراق وما واالها من البلدان(، 

ت على توصيفات دل إلىبغداد تطرق  إلىان صاحب الرحلة وهو في طريق عودته من البصرة  إلى
لة الحسكة ونقل عنها انها كانت ماث إلىمروره ببلدة لملوم دون ان يسميها صراحة ثم انتقل منها 

، تاريخًا ألفول نجم الحسكة 1126للخراب، مما جعل مؤلفنا يتخذ من وقت زيارة البكري لها عام 
 .(4)واندراسها

الفرنسية لآلداب عام  األكاديميةمن  (0)تراو الرحلة الثامنة فهي رحلة الطبيب المسيو جان  أما
التي زار خاللها لملوم والحسكة والديوانية وبنى السيد الميالي على أساسها نتائج مهمة  1142

                                                           
لرحالة الهند، فلم يعتن ا إلىنظرًا ألن العراق لم يكن هدفًا ألكثر هذه الرحالت، بل كان ممرًا لمواصلة الجواز ( 1)

والسيما في القرنين السادس عشر والسابع عشر بتقديم معلومات وافية عن العراق بل جاءت معلوماتهم عامة 
واحتوت على اخطاء تخص االماكن وبعضها متأثر بالروايات التلمودية. ينظر: جبور دويهي، الرحلة وكتب 

ص ، 1782، 22، العدد0رن الثامن عشر، مجلة الفكر العربي، مجالمشرق حتى نهاية الق إلىالرحالت االوروبية 
 .61-62ص 

 .04-22فيصل غازي الميالي، شذرات وسوانح...، ص ص ( 2)
منذ صباه على مجالس  واضبوقد  ،ولد في دمشق(: 1147 -1688) مصطفى البكري الصديقي الدمشقي (2)

حنبلي واهب المعدد من المشايخ ومنهم محمد ابو اليد واخذ الفقه والحديث والقراءات على  ،العلم وحلقات العلماء
وقد عرف  ،عن الشيخ عبد اللطيف بن حسام الدين الخلوتي الخلوتية ةاخذ الطريق ،والمال الياس بن ابراهيم الكوراني

 ينظر:لمزيد ل .ق وديار بكر وبالد الرومرحالته التي شملت عشرات المدن والقرى في ربوع الشام ومصر والعراة بكثر 
حسن عبد الرحمن  ؛227ص، 2222 ،بيروت ،دار العلم للماليين ،10، ط1، جاالعالم ،خيرالدين الزركلي

م( 1147-1688 - ه1162 – 1277) الشيخ مصطفى البكري الصديقي الدمشقي المقدس الخلوتي ،سلوادي
 .216-222 ص ص ،2212كانون الثاني ، 18 لعددا ة،القدس المفتوح ةجامع ةمجل حياته وآثاره،

 .08-00فيصل غازي الميالي، شذرات وسوانح...، ص ص ( 4)
 ة،سويديلوند ال ةدرس علم الالهوت في جامع ة،كريستيانستاد السويدي ةولد بمدين(: 1148 – 1121جان اوتر ) (0)

وقد تعلم  ،1121حتى عام  ةودرس في احد مدارسها الديني ةروان الفرنسي ةمدين إلىغادر  ةوبعد اعتناقه الكاثوليكي
وقد  ،اريسالتي ساعدته على ان يوظف في مكتب بريد ب ة،والالتينية والفرنسي ةيطاليواال ةواالنجليزي ةااللماني ةاللغ
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تر و اومنها تحديد عمر مدينة الديوانية الحالية بما يقرب من الثالثة قرون اعتمادًا على تاريخ زيارة 
 .(1)، مع التثبت من اندثار مدينة الحسكةعاماتون لها، والتي مضى عليها مئتان وخمس وس

 إلىالذي زار في طريقه من البصرة  (2)وكانت الرحلة التاسعة للدكتور البريطاني إدوارد إيفز
اكد مؤلفنا  إذ، 1108بغداد لملوم والحسكة ثم الديوانية التي وصلها في يوم العاشر من ايار 

واعتمادًا على ما نقله الرحالة على بلوغ مدينة الديوانية مكانة عالية آنذاك من الناحيتين السياسية 
كانت عاصمة لمنطقة الحسكة وواحدة من مراكز القيادة العثمانية الرئيسية المرتبطة  إذواالقتصادية، 
حاكمًا وملتزمًا، وقد شملت  (2)اغاكان يقيم فيها آنذاك الضابط العثماني علي  إذبوالي بغداد، 

الحلة، كما تلمس من االجراءات البروتوكولية والمراسيم  إلىسلطته جميع البالد الممتدة من القرنة 

                                                           

ويعمل  ،معرفته باللغات ، ليعمق1124القسطنطينية عام  إلىوزير ملك فرنسا، ان يبعثه  سقرر الكونت دومور با=
وفي  ة،قنصل لفرنسا في البصر سمي  1142-1142وفي االعوام  د فارس،وبال ساالعالقات بين فرن ةعلى اعاد

راق والخليج الع ،اوتر ينظر: جانللمزيد  ة.الفرنسي ةالوطني ةفي المكتب يعمل مترجماً لباريس  إلىعاد  1144عام 
 ،للدراسات والنشر ةالعربي ةالمؤسسالخالق محمود، تر: أنيس عبد(، 1142 – 1126) جان اوتر ةالعربي في رحل

 .11 -12 ، ص ص2210 ،بيروت
 .62-07ص ص ، غازي الميالي، شذرات وسوانح... فيصل ( 1)
من  ةرحل) ةرحلته المسما طبعت ة،البريطاني ةالهند الشرقي ةجراح لشركو  مواطن بريطاني طبيبادوارد ايفز:  (2)

قد ترجم منها االستاذ جعفر الخياط الجزء الخاص بين و  ة،االنجليزي ةباللغ 1112في لندن عام  (لتراكإلى انايران 
، جعفر الخياط؛ 64ص ...، شذرات وسوانح ،فيصل غازي الميالي ينظر:للمزيد  صل،والمو  وكركوك بغداد

-21، ص ص1766، 12عددال وكركوك والموصل، مجلة االقالم، السنة الثانية، بين بغداد  ايفزمشاهدات الدكتور 
41. 

: ضابط عثماني من أصل فارسي، تولى منصب  حاكمية الحسكة في أيام الوزير احمد (1162)ت علي آغا( 2)
عهد اليه  1147( واليًا على بغداد عام 1162-1147) ه(، ولما اصبح سليمان باشا ابو ليل1141-1122باشا )

ب حاكمية جانبها منص إليه إلىكتخدائية، ثم عزله من منصبه واعاده على منصب حاكم الحسكة، واسند البمنصب 
كان علي اغا يجمع بيده جميع السلطات المهمة التي مكنته من استحصال  ه، وعند وفاة ابو ليل1108البصرة عام 

على اثر  1162ط عام اسقتياًل في او  ، وقد مات1162تعيينه واليًا على بغداد عام لموافقة السلطان العثماني 
االشاعات التي اثيرت ضده وكان من اهم مروجيها عادله خاتون زوجة سليمان ابو ليلة. للمزيد ينظر: عباس 

؛ 17، ص 1704، شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، 6تاريخ العراق بين احتاللين، جموسوعة العزاوي، 
 .242-241، ص ص 2214(، دار ومكتبة عدنان، بغداد، 1718-1208ديث )إيناس سعدي، تاريخ العراق الح
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التي تبودلت بين الجانبين الدكتور إيفز المبعوث من قبل المقيم البريطاني في البصرة وحاكم المدينة 
 .(1)بين مدينة الديوانية والبصرة وجود حركة تبادل تجاري على مستوى عالي 

والذي عده مؤرخنا من أفضل  1160عام  (2)الرحلة العاشرة فكانت لأللماني كارستن نيبور أما
لرائد الالحقة لها، لكونه نموذج لو السياح الذين كتبوا عن العراق في كافة االدوار السابقة للرحلة 

كان لتخصصه في علم الفلك والجغرافية واللغات الشرقية والهندسة عظيم االثر في  إذالعالم الفذ، 
ع عشر من لى في التاسو زار اال إذان تأتي توصيفاته دقيقة والسيما عن مدينتي لملوم والرماحية، 

وهو ذاته تقريبًا خط  44/21، وقد عين موقعها على خط العر  فوجد انه 1160ل و كانون اال
 الثانية فقد زارها في الحادي أماة الحمزة الشرقي الوريث الشرعي لمدينة لملوم، العر  لمدين

هادة وجد المؤلف في ذلك ش إذوالعشرين من الشهر نفسه وقد وصف اهلها بأنهم موفوري الغنى، 
الرحلة الحادية  أما، (2)كافية على ان أحوال اهل المنطقة بكاملها كانت بحالة جيدة بوقت الزيارة

، والرحلة الثانية عشرة للمالزم االنكليزي صموئيل 1114عام  (4)لالنكليزي إبراهام بارسنزعشرة 

                                                           
 .80-64فيصل غازي الميالي، شذرات وسوانح...، ص  (1)
والرياضيات وعلم الفلك  ةدرس المساحلدنغورث،  ةالماني ولد في مدين ةرحال(: 1810-1122كارستن نيبور ) (2)

وجنوب  بلدان الشرق االدنى إلى ةمشترك ةعلمي ةملك الدنمارك فريدريك الخامس مع بعث اوفده كوتنكن، ةفي جامع
 إلىنيبور  ةرحل :للمزيد ينظر. 1160في اوائل شهر اب  ةالبصر  إلىوقد وصل ، 1161عام  ةالعربي ةالجزير 

 ،واالرشاد ةالثقاف ةوزار سالم االلوسي،  مر: ،محمود حسين االمين تر: ،القسم االول ،القرن الثامن عشرفي العراق 
 .22-0د.ت، ص ،بغداد

 .77-86فيصل غازي الميالي، شذرات وسوانح...، ص ص ( 2)
 عينته ،ةوقائد لسفن تجاري ةفي حياته المبكر  اً بحري اً اسكتلندي االصل كان ضابط(: 1180إبراهام بارسنز )ت (4)

 1112) بين االعوام بدأ ،السوري  ةلها في ميناء االسكندرون بحرياً  ووكيالً  قنصالً  1161 الليفانت التركية عامشركه 
 ،وقد سجل مشاهداته وتمكن ابنه الوحيد جون باين من تحريرها ة،لعقد صفقات تجاري ةرحالت عد( 1114 –

بغداد  ىإلحلب ومنها  إلى ةمن االسكندرون ةحالت في اسيا وافريقيا بضمنها رحل)ر بعنوان  1828وصدرت عام 
رسنز من حلب ابراهام با ةرحل ،ابراهام بارسنز :نظريللمزيد  .بومبي إلى ةمن البصر  ةورحل عبر الصحراء،والبصرة 

، 2212 ،بيروت ،للدراسات ةالعربي ةالمؤسس ،انيس عبدالخالق محمود (، تر:1110-1114) الخليج العربي إلى
 .12-12ص ص
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، والرحلة الرابعة 1182عام  (2)، والرحلة الثالثة عشرة للسائح االيطالي سيستيني1117عام  (1)إيفرز
، فمما تواتر ذكره على السنتهم 1181، عام (2)لاو عشرة التي قام بها الدكتور االنكليزي توماس ه

إن مدينة الحسكة ووريثتها مدينة الديوانية كانتا مقرات لحامية عسكرية عثمانية، مؤكدين بذلك على 
عن  ضالً فما نقله من سبقهم من الرحالة الذين مروا بهاتين المدينتين من قبل ومنهم نيبور هذا 

الشرقي( بأنها مدينة اللصوص وقطاع الطرق وقد شاطرهم إتفاقهم على وصف مدينة لملوم )الحمزة 
من استفحال تلك الظاهرة واستمراراها حتى الوقت الحاضر معبرًا عنها بقوله  إليهمؤلفنا فيما ذهبوا 

 .(4)الوصف االحسن إلى(، داعيًا هللا أن يبدل حال المدينة ما أشبه اليوم باألمس)

، التي 1187عام  (0)للرحالة االنكليزي الميجر تايلوروكانت الرحلة الخامسة عشرة واالخيرة 
 شارأعر  المؤلف التوصيفات التي  إذالبصرة،  إلىسلك خاللها الرحالة الطريق البري من حلب 

                                                           
 ةال يعرف الكثير عن المرحل ة،الثري ةليزيكميشيل االن ةليزي االصل من عائلكان(: 1181صموئيل إيفرز )ت (1)

الهند للعمل في شركه الهند  إلى(، ذهب 1111 -1167) بين عامي ةانه دخل المدرس ى سو  همن حيات ةالمبكر 
حلب عبر  لىإبغداد ثم  إلىومنها  ةالبصر  إلىغادر الهند عن طريق البحر حتى وصل  ،مالزم ةوكان برتب ةالشرقي
صموئيل  :للمزيد ينظر. 1184وقد نشر رحلته عام  ،والبحر المتوسط حتى ايطاليا ةالالذقي إلىمنها و  ةالبادي
محمود، المؤسسة العربية للدراسات  عبدالخالق أنيس :تر، 1117البحر المتوسط عام  إلى ةمن البصر  ةرحل ،ايفرز

 .12-8، ص ص2212والنشر، بيروت، 
ويعد من كبار العلماء االيطاليين في  ة،فلورنسا االيطالي ةولد في مدين(: 1822-1102دومينيكو سيستيني ) (2)

والتاريخ  ةجانب اهتمامه بالجغرافي إلى ،المكتبات ةمن اشهر القائمين على تنظيم وادار ، و علوم النباتات والحيوانات
عن  ةالبصر  ىإل ةالقسطنطيني من ةجديد ةرحل)وقد وثق رحالته في كتاب  ة،والالتيني ةواللغويات وخاص اليوناني

من االنجليز  ةمجموع ةبرفق( 1182و  1181) سنتيفي وقد كتب عن العراق  ة(،طريق الصحراء واالسكندرون
 ن الثامنمن وسائل النقل في القر  ،مولود عبدالغني الراوي  ةراوي :للمزيد ينظر .ةالعاملين في شركه الهند الشرقي

 .172، ص2218، 17ام لالثاريين العرب، العدد جلة االتحاد الععشر في كتب الرحالة االوربيون، م
كتاب  تفاصيل رحلته في وقد سجلة، الهند الشرقي ةمن مستخدمي شركليزي و كان ةسائح ورحال :توماس هاول (2)
 ةيارته للبصر تفاصيل عن ز  ةشملت تلك الرحل إذ ة،ليزيكاالن ةوكان باللغ (،من الهند بطريق البر ةالعود ةرحل)سماه أ

 .112...، صسوانحرات و ذش ،فيصل غازي الميالي :للمزيد ينظر .بغداد ثم كركوك والموصلففي الفرات 
 .117-122فيصل غازي الميالي، شذرات وسوانح...، ص ص ( 4)
المناصب بعد ان ترقى في ة الهند الشرقي ةحساب شركلبريطاني االصل عمل (: 1828ت جون تايلور ) (0)

نشر اخبار رحلته  (،1172 – 1187)مر بالعراق عام فالهند  إلىلها  في مهام ةتلك الشركه وقد اوفدت ة،العسكري
 ،رجون تايل ينظر:للمزيد  (.الهند إلىرحالت من انجلترا )بعنوان  1877في مجلدين عام  طبعت ة،االنجليزي ةباللغ
 .20ص 1782 ،11مجلد ، 61العدد  ،المورد ةمجل ،بطرس حداد :تر، 1187تايلر في العراق عام  ةرحل
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 دية التي حدد المؤلف موقعها ضمن اراضي محافظةو ا الرحالة والمتعلقة بالقرى وعيون الماء واالإليه
 .(1)الحالية، وتحديدًا في جزئها الجنوبي الغربي الديوانية

( أي 1172-1624واستنتج المؤلف أخيرًا ان معظم الرحالة الذين زاروا العراق بين عامي )
بلغ عددهم خمسة رحالة ثالثة منهم من  إذكانوا من االنكليز  عاماخالل مئة وستة وثمانون 

تجسسي لصالح االستعمار روفة بماضيها الالمع (2)مستخدمي شركة الهند الشرقية البريطانية
 .(2)البريطاني
فهو )الرحالت غير المترجمة ولم يتم بحثها( والمقصود  إليهالموضوع االخير الذي تطرق  أما

ضاع و إنها تقع ضمن نطاق المدة المدروسة اال انه لم يتمكن من الحصول عليها وترجمتها بسبب اال
لرحالة ا في جدول يحوي اسماء اإليه أشار إذاالمنية السيئة التي اعقبت االحتالل االمريكي للعراق، 

 .(4)ين رحالتهم التي بلغت خمس عشرة رحلة ايضاً او وجنسياتهم وسنوات سفرهم وعن

وفي خاتمة الكتاب رأى المؤلف ان دراسة موضوعات قديمة من طريق كتب الرحالت تعد 
لها سمة التاريخ من ناحية اتصال حلقاته وامتداد مسافاته، ومما ساعده على  ومفيدةة تجربة متميز 

 .(0)النهو  بها اطالعه العلمي الواسع وعكفه على البحث والتحليل

                                                           
 .122-122فيصل غازي الميالي، شذرات وسوانح...، ص ص ( 1)
دينة لندن، تجار مشركة الهند الشرقية البريطانية: تأسست الشركة كمشروع تجاري صغير يديره مجموعة من  (2)

احتكار التجارة االنكليزية في مناطق اسيا جميعها والمحيط الهادئ،  1622 األولكانون  21حتى منحت في 
تمكنت الشركة من امتالك نفوذ اقتصادي هائل وتأثير سياسي خطير حتى قامت بأدوار رئيسية في احتالل الهند 

منتها ، كما اخضعت لهي1642وتدمير الصين ونهب البصرة وبندر عباس بعد ان اصبحت البصرة مقرًا لها عام 
العالم )كيف  تمدنًا واصقاعًا في اليابان وسنغافورة وغيرها من البلدان. للمزيد ينظر: نك روبينز، الشركة التي غير 

بنت شركة الهند الشرقية البريطانية وقدمت المؤسسة العابرة للقارات(، تر: كمال المصري، تق: احمد بهاء الدين 
فريج التميمي، البصرة في كتب الرحالة االوروبيين  دان كارون ؛ وج2226شعبان، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 

ي، جامعة رة والخليج العربفي القرنين السابع عشر والثامن عشر الميالديين )نماذج مختارة(، مركز دراسات البص
 .102، ص 2222، كانون االول 8البصرة، العدد 

 .124فيصل غازي الميالي، شذرات وسوانح...، ص ( 2)
 .126-120، ص ص المصدر نفسه (4)
 .121ص ص  المصدر نفسه، (0)
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تأتي اهمية الدراسة من االهمية التاريخية للمدن االربعة وما شهدته من تحوالت كبيرة على 
صد ضاع السائدة آنذاك بقو كتابات الرحالة التي جاءت متأثرة باال إلىاالصعدة كافة باالستناد 

في القرنين  اً صاديقتجتماعياً واوا اً قة باحوال تلك المدن سياسيلعالحقيقية التاريخية المت إلىالوصول 
 السابع عشر والثامن عشر مجال الدراسة.

من  وتحليالت لكثير يعد هذا الكتاب إضافة لما سبق أن انجزه أساتذة أجالء من تحقيقات
كتب الرحالة، لذا فانه إجتهاد في طريق الدعوة للقراءة الجديدة لألعمال التاريخية القديمة بصفة 

 ةخاصة، ومن هذا المنطلق، وفي حدود ما تسنى للمؤلف الحصول عليه من أعمال الرحالة االصلي
 ما كتب عنهم، تمكن المؤلف من تحقيق تلك الغاية. او

 الجزء األول -اآلثارفراتية في الجغرافية والتاريخ و  ثالثًا: مباحث
الكتاب في االصل عبارة عن مجموعة من الموضوعات التي كتبت على شكل مقاالت 
وبحوث ومشاركات في ندوات، نشر المؤلف قسم منها في المجالت والصحف العراقية، وقد وجد 

رت الطبعة ا، وصدإليهمن المناسب جمعها وتبويبها في كتاب واحد ليسهل على المهتمين الرجوع 
 .(1)األشرفمن مطبعة شركة المارد في النجف  ،2227لى منه عام و اال

اقتفى فيصل غازي الميالي في كتابه هذا اثر الكّتاب والباحثين القدامى والمحدثين، الذين 
منطلقًا من  ،(2) يعقوب سركيسالمرحوم  األستاذسبقوه لمثل هذا النوع من المؤلفات، ولعل ابرزهم 

لم التاريخية التي قامت على ضفاف الفرات، التي تعد من اهم مصادر دراسة اه لنشر المعحب
ا ، وقد بين ان الموضوعات التي طرقها قد أسدل الدهر عليهبحاضرنا ومستقبلنالربطها و حضارتنا 

ستاره، ولم تتعر  أقالم الباحثين المعنيين لها، مما تسبب في ضياع الكثير من الحقائق التاريخية 

                                                           
، مطبعة شركة المارد، النجف االشرف، 1فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية في الجغرافية والتاريخ واالثار، ج (1)

 .2-1، ص ص 2227
 ةاللغوي هاتتصويببعرف  ،والبلدان ةالجغرافيو حث في التاريخ اولد في بغداد ب(: 1707-1810يعقوب سركيس ) (2)

 1711ي االعوام ف لصاحبها الكرملي (العرب ةلغ ةمجل)في  هبحاثأولى أنشر  ،في العراق ةالعثماني ةالفتر واختص ب
في ( عراقيةو)مباحث  1721ة )تلو( اي تل هوارة طبع عام من مؤلفاته المطبوع، 1721و  1726و  1714و 

، دار الشؤون الثقافية 2لمطبعي، موسوعة اعالم القرن العشرين، ج. للمزيد ينظر: حميد ا1700 – 1748جزئين 
 .247، ص1776العامة، بغداد، 
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ك اًل فاو حلها مهى للمؤرخ من التعرف عليها، وهو ما شجعه على الخو  في مجاالتي ال غن
 .(1)بشأنها عن طريق البحث والتقصي إليهاسرارها، وتعريف القارئ بما توصل 

استند الكتاب على عدد كبير من المصادر التاريخية التي تنوعت بتنوع موضوعاته، كان من 
، 1721وحتى  1881ت العثمانية لوالية بغداد للسنوات من مااأبرزها الوثائق الرسمية ومنها السالن

وتعد المؤلفات المكتوبة باللغتين العربية واالنكليزية وكتب الرحالت المعربة من المصادر المهمة 
البحوث المنشورة في الدوريات العراقية فقد اسهمت  أماالتي اغنت الكتاب بمادة علمية واسعة، 

 البغداديتين. (2)، وجريدة الصباح(2)ةابرزها مجلة الثقاف نمهام البحث وم مساهمة فاعلة في استكمال

)تاريخ  (4)كما شكلت المخطوطات اضافة كبيرة وقيمة والسيما مخطوطة المؤرخ وداي العطية
(، بجزئها الثاني، وقد استعان بالزيارات الميدانية والمقابالت الشخصية ايضًا ألجل األوسطالفرات 

 وقد قامت الباحثة بجمعها في الجدول االتي:ة المعرفة، التثبيت وزياد

                                                           
 .8-2فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص  (1)
عام  ح خالص في بغداد في كانون الثانيالمجلة الثقافة: مجلة شهرية ثقافية عامة اصدرها االستاذ الدكتور ص (2)

( عددًا، 182) 1788، وشعارها مجلة الفكر العلمي التقدمي، صدر لها منذ تأسيسها حتى توقفها في شباط 1711
وكانت تطبع في دار الجاحظ للطباعة والنشر، في حين تولت دار الحرية للطباعة طبع غالفها، وتولت الدار 

عالن توزيعها، االمر الذي اتاح للكثير من القراء داخل العراق وخارجه الحصول عليها الوطنية للنشر والتوزيع واال
، وقد ريحترم حقوق االنسان والرأي االخبيسر، اهتمت بتعميق الفكر الديموقراطي التقدمي ورفضت كل توجه ال 

ليل العالف، ينظر: ابراهيم خ استقطبت المجلة عدد كبير من الكتاب والمثقفين العراقيين والعرب واالجانب. للمزيد
جامعة  -، بحث منشور في مركز الدراسات االقليمية1788 – 1711مجلة الثقافة والدكتور صالح خالص 

 .12-2، ص ص 2212حزيران  22، 7، مج22الموصل، العدد
تتناول ، 2222في بغداد عام  ُأسستجريدة الصباح: صحيفة رسمية يومية تصدر عن شبكة االعالم العراقي،  (2)

االخبار السياسية واالقتصادية والفنية عبر صفحاتها، وكذلك من خالل مجموعة من المالحق االسبوعية. 
http://ar.m.wikipedia.org/7/5/2021 

(: ولد في قرية االيشان في مركز قضاء الشامية تلقى تعليمه 1782-1887وداي العطية الغضبان الحميداوي ) (4)
لمال علي، واظهر تفوقًا في علوم الدين، كما تعلم الحساب والخط والتاريخ، وطور معلوماته االولي على يد الشيخ ا

من خالل اقتناء الكتب ومتابعة ما يكتب في الصحف والمجالت، وهو من رجال ثورة العشرين، له العديد من 
يات ظر: عبود الهيمص، ذكر المؤلفات المطبوعة والمخطوطات واشهرها كتاب الديوانية قديمًا وحديثًا. للمزيد ين
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  (4)( يوضح مصادر كتاب مباحث فراتية في الجغرافية والتاريخ واالثار3جدول رقم )

 عدد الهوامش عددها نوع المصدر  ت
 1 1 الوثائق المنشورة وغير المنشورة  .0
 270 124 الكتب العربية والمعربة  .6
 12 0 المخطوطات  .1
 2 2 االجنبيةالكتب   .8
 20 11 الصحف والمجالت  .7

 14 1 الرسائل واالطاريح الجامعية  .12
 7 6 المقابالت الشخصية والزيارات الميدانية  .11

ن صفحة، وزعت على مقدمة مكونة من خمس يربعمائة وخمسأل من و تألف الكتاب بجزئه اال
 تنوعتصفحات وسبعة وعشرين مبحثًا، وقائمة لمصادر ومراجع خمسة من المباحث فقط، 

لعشائرية، ا المدن الفراتية والثورات واالنتفاضاتبعض تاريخية ضمت تاريخ  موضوعات الكتاب بين
تب وتعليقات على بعض الكالحديث والمعاصر، العراق تاريخ التي حدثت في حقب مختلفة من 

عرضت جغرافية ت أخرى ، و وغيرها التي اختصت بكتابة السير الذاتية لشخصيات فراتية مهمة
للتحوالت التي حدثت في نهر الفرات وتغير مجاريه، ودراسات آثارية عن بعض التالل والمراقد 

 تلك البحوث. ج متنوعة منإذ، وقد تطرقنا لدراسة نماألوسطالتي تزخر بها منطقة الفرات 

سجل االكتشاف  –ل الذي كان بعنوان )رحلة عبر الفرات والنيل و تضمن المبحث اال
رجمة ت ية لجامعة بنسلفانيا االمريكية( لباحد اعضاء كادر الحملة البا ج. فالنتان كيري  -والمغامرة

أت في بمروره بين محافظتي بابل والقادسية التي ابتد صلرحلة فالنتان النهرية وتحديدًا الجزء الخا

                                                           

؛ صباح مهدي رميض، 22، ص1787وخواطر عن احداث عراقية في الماضي القريب، مطبعة الراية، بغداد، =
-1887الشيخ وداي العطية الغضبان )رجل الريف المثقف( سيرته ومؤلفاته المطبوعة والمخطوطة عر  وتحليل 

 .222-212، ص ص2211، 140، مجلة االستاذ، العدد 1782
 الجدول من عمل الباحثة بعد الرجوع الى جميع هوامش الكتاب ومصادره. (1)
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، في الخامس عشر (1)، حتى التحاقه بكادر الحملة في مدينة نفر االثرية1876الرابع من شباط 
أخذ المؤلف يسرد الكثير من االحداث التي مرت بالمنطقة، وقد  إذمن شباط من العام نفسه، 

على مسير الرحلة وتقرير مصيرها، وفي مقدمة ضاع المضطربة التي أثرت و عكست طبيعة اال
، والجبور، التي سرعان (2)تلك االحداث النزاعات العشائرية التي ابتدأت بين عشيرتي البوسلطان

وقف الحكومة م إلى أشارفي القرى الواقعة في أسفل الحلة، و  خرى العشائر األ إلىما انتشر تأثيرها 
العثمانية المعتاد منها والمتمثل بترك المقاتلين يستنزف بعضهم طاقة البعض االخر حتى يصيبهم 

، كما إن فقدان األمن في مدينة نفر وتخوف (2)الضعف عند ذاك تتصدى لتغريم االطراف المتنازعة
اعالن  إلىه ا للخطورة، دفعية العاملة فيهاآلثار من احتمالية تعر  طاقم البعثة  البعثةهاينس قائد 

ديدًا في وتح موافاة فالنتان لهم، من وتمت مغادرة المدينة بعد ثالثة ايام ايقاف اعمال الحفريات،
 .(4)لم يكن لألخير أي دور في عمليات البحث والتنقيب إذ، 1876التاسع عشر من شباط 

المبحث الثالث الذي حمل عنوان "ايشان ام خشم االثري في ناحية المشخاب/ قضاء  وفي
"، فقد قدم المؤلف دراسة شاملة لموقع ام خشم االثري الذي يعود األشرفابي صخير/ النجف 

العصر الساساني في العراق، شملت تعيين موقعه وحدوده وتاريخ اعالن اثريته، وشكله  إلىتاريخه 
مقبرة ام خشم التي  إلى أشار، و (0)ساحته وسكانه الحاليين وأصل تسميته ومضمونهاوتكويناته وم

                                                           
مياًل، وتقع خرائبها على الساحل  22مدينة نفر االثرية )نيبور(: تقع بجوار عفك وتبعد عن الديوانية حوالي  (1)

الشرقي من نهر النيل القديم، وهي المركز الرئيسي لعبادة اآللهة )أنليل( في جميع عصور حضارة بالد ما بين 
انها منذ االلف السادس ق.م. للمزيد ينظر: فرج بصمجي، يطت، وقد تم اسقديمة، وتعد واحدة من أقدم المدنالنهرين ال

عامًا،  10الديوانية قبل  -الحلة –؛ حسين علي النجفي، كربالء 281، ص1702، 7، مج2نفر، مجلة سومر، ج
 .20ص ،2228 الدار العربية للموسوعات، بيروت،

 جدهم سلطان الذي دخل العراق ىإلالبوسلطان: من اكبر عشائر زبيد، واطلق عليهم لقب البوسلطان نسبة  (2)
قسمين  إلى( عام ليستقروا في منطقة الفرات "المدحتية والشوملي"، وهم ينقسمون 622والجزيرة العربية قبل حوالي )

البو محمد. للمزيد ينظر: هيفاء عبود الهيمص، الدور الوطني لعشيرة البوسلطان في ثورة  ائرعشائر البوحمد وعش
 .01-20، ص ص2210، دار المالك للفنون واالداب والنشر، بغداد، 1741س العشرين وانتفاضة ماي

 .14-7فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص (2)
 .22-10ص ص المصدر نفسه، (4)
 .21-20المصدر نفسه، ص ص (0)
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إحتمل أن تكون هي نفس مقابر الحيرة التي ذكرها  إذ(، 1786 – 1780اكتشفت في عامي )
م صاف مقبرة الحيرة، وختاو صافها تتطابق مع موقع و او المؤرخون العرب، ألنه وجد أن موقعها و 

ي الفخارية انو ابرز اللقى االثرية التي عثر عليها في هذا الموقع ومنها اال إلىة شار دراسته باأل
المزخرفة والحلي وادوات الزينة، كما بين أن من المصادفات التي واجهته أثناء الدراسة وجود تل 

 .(1)أثري آخر يحمل اسم )ابو خشم( في محافظة بغداد

ايات بد إلىتاريخية عن مدينة غماس(  في المبحث الرابع الذي كان بعنوان )نبذة وتطرق 
، وكانت ننشوء المدينة حيث كانت بيوتها ال تزيد على العشرين بيتًا بنيت بالقصب والبردي والطي

 أشارقد و  ،للعراق غماس خالل االحتالل البريطاني إلىم ثم تغير اسمها ل امرها بالخر او تعرف في 
ائل الذين يعود لهم الفضل في تعميرها و اختالف المصادر في أصل تسميتها، والسكان اال إلى

وازدهارها مبينًا ان أقدمهم هو السيد سلمان ابو غنيمة مع تأكيده على الدور الريادي للسيد حسن 
ابو طبيخ في تسريع عملية تطويرها حتى صارت من المدن التجارية المشهورة بتصدير التمور 

 إلىكان مركزها في قلعة المدحية ثم نقل  1811، كما بين ان الناحية في عام (2)لب والحنطةوالش
، (2)ةاحية تابعة لقضاء الشامينباعتبارها ، ثم حدد موقع المدينة عامام بعدها بعشرين قرية الخر 
 .(4)المحيطة بها خرى بالنسبة للمدن ألوموقعها 

                                                           
 .42-28فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص (1)

 .48-42ص ص  المصدر نفسه، (2)
ارتبط اداريًا بلواء  1867اواخر عام  ي، وف1867قضاء الشامية: قضاء يرتبط بلواء الديوانية تشكل اداريًا عام  (2)

، وقد قامت 1874قضاء، اعيد ارتباطه مرة ثانية بلواء الديوانية في عام  إلىالحلة بعد انزال درجة لواء الديوانية 
حيث اعيد ارتباطه  1722لواء مركزه الكوفة حتى عام  إلىبتحويله  1711حكومة االحتالل البريطاني في عام 

بلواء الديوانية، وتقوم قصبة الشامية على ضفة الفرات الوسطى )فرع الشامية(، وهي مقامة على انقا  )ام البعرور 
 ها االسموباسمه ثم غلب عليالثاني القديمة( وكانت تعرف بالحميدية النها تأسست في عهد السلطان عبدالحميد 

الحالي في عهد الحكومة العراقية وللقضاء اربع نواح وهي الشنافية والصالحية وهور الدخن وغماس. للمزيد ينظر: 
، دار المدينة 1711-1860سامي ناظم حسين المنصوري، الديوانية وتوابعها في وثائق االرشيف العثماني 

؛ دليل 167، 162بق، ص، ص ؛ وداي العطية، المصدر السا120-124، ص ص 2210الفاضلة، بغداد، 
 .716-710، ص ص 1720، مطبعة االمين، بغداد، 1726-1720المملكة العراقية لسنة 

 .47-48فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص  (4)
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واستعر  المؤلف في المبحث الخامس الذي حمل عنوان )انتفاضة فالحي الشامية في 
ية لشريحة الفالحين او ضاع االقتصادية واالجتماعية المأسو ( اال1704) عام األوسطالفرات 

الواسعة في ريف الشامية ومعاناتهم سواء على أيدي االقطاعيين والمالكين ام اهمال السلطة 
الدور  إلى أشارو ، (2)ة لمشاكلهم المتنامية، وعجزها عن تقديم الحلول الناجع(1)الحاكمة لحقوقهم

الفاعل لقادة الحركة الوطنية في الديوانية والشامية في االعداد والتخطيط وتعبئة الفالحين للثورة 
 .(2)والمطالبة بحقوقهم ممن اثرى على حسابهم واستغلهم بصورة قاسية

عن تظاهرة فالحية حاشدة  1704عشر من تشرين الثاني وقد اثمرت جهودهم في الخامس 
انطلقت من ريف الشامية باتجاه قائمقاميتها، ساندها اهل المدينة وطلبة ثانوية الشامية، عبر خاللها 
الفالحين عن طريق اهازيجهم الشعبية عن مطلبهم االساسي المتمثل بقسمة الحاصالت الزراعية 

 .(0)مع فالحيه (4)الثلث، اسوة بما قام به المالك هديب الحاج حمودبين المالك والفالح مناصفة بدل 

                                                           
عانى الفالح من جبروت وظلم االقطاعيين رؤساء وشيوخ القبائل في الشامية اللذين ساندوا النظام الملكي بقوة  (1)

وبنيت عالقاتهم على قاعدة صلبة من المصالح المشتركة وتبادل المنافع، فقد اعتمد النظام عليهم لضمان والء 
اتباعهم وعدم تمردهم على السلطة واثارة االضطرابات مقابل ذلك اعترف بسلطتهم الواسعة داخل قبائلهم وفقًا لنظام 

على حساب الفالح وُأقر لهم حق االنتفاع من االراضي  دعاوي العشائر، ومكنتهم من توسيع ممتلكاتهم الزراعية
الحكومية، وركز على مسألة جعل الفالح عبدًا تابعًا لسيده االقطاعي. للمزيد ينظر: فيصل غازي الميالي، مباحث 

 .00فراتية...، ص
 .62-02ص ص المصدر نفسه، (2)
 .61-64ص ص  المصدر نفسه، (2)
في الشامية، تلقى  االيشان(: ولد في قرية 2212-1717يمش الحميداوي )هديب الحاج حمود بن بدن بن مش (4)

(، درس المتوسطة 1722-1721تعليمه االبتدائي في مدرسة الشامية، وكان ابرز معلميه هو عبدالكريم قاسم )
في النجف، وحصل على شهادة االعدادية بصفة طالب خارجي، ثم اكمل دراسته بكلية الحقوق في بغداد عام 

، وساهم في تأسيس 1704، برز بعد انتفاضة الشامية 1746الحزب الوطني الديمقراطي عام  إلى، انتمى 1741
كانون  6، واعفي من منصبه في 1708حزب المؤتمر الوطني، عين وزيرًا للزراعة في حكومة عبدالكريم قاسم عام 

(، 1762-1746د ودوره السياسي ). للمزيد ينظر: زينة شاكر سلمان الميالي، هديب الحاج حمو 1762الثاني 
 .2226جامعة القادسية،  –رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية 

 .67-62فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص  (0)
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ا عن نجاحه فضالً  ،ان االنتفاضة حققت مكاسب مهمة للحركة الوطنية إلىالمؤلف  أشار
فة فانها كسرت حاجز الخوف من السلطة واالقطاعيين في يرغام االقطاعيين على قسمة النصإفي 

 .(1)صفوف الفالحين اكثر فأكثر تآن واحد، ووحد

المبحث السادس الذي كان بعنوان )قصر ذرب بن مغامس في ناحية غماس( فقد استهله  أما
بالحديث عن شخصية ذرب بن مغامس بن شالل الخزاعي الذي اقترن القصر )القلعة( باسمه، 

مدينة لملوم )الحمزة  ، ثم عرج على مسألة انتقاله من(2)مواقفه من السلطات العثمانية إلىوتطرق 
حية المؤلف موقعه غرب نا الشرقي( للسكن في منطقة العصية في غماس حيث القصر، الذي حدد

عطى وصفًا موجزًا له تضمن شكله ومواد واقسام البناء وأَعمال الصيانة التي اجريت له، غماس وأ 
(، اي قبل 1844-8421عامي ) بين (2)عهد الوالي محمد نجيب باشا إلىوقد َأرجع تاريخ بناءه 

، كواحد من الحاميات العسكرية الغر  منها نشر االمن وارهاب عاماما يقرب من مئة وسبعين 
بين انه بعد عزل الوالي المذكور وبقاء الفرات غير محكوم لعامين،  إذ، (4)من تسول له نفسه بالثورة

عز السبب لكال او االهداء و  اوعن طريق االستيالء  أماالقلعة مسكنًا له  ذاتمكن ذرب من اتخ
 .(0)االحتمالين بضعف الدولة العثمانية

                                                           
 .12-68فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص  (1)
 .10-11ص ص  المصدر نفسه، (2)
السلطان، واجمع المؤخرون على  إلى(: من اسرة اسطنبولية رفيعة ومن المقربين 1801محمد نجيب باشا )ت (2)

، لتباشر به عهد التنظيمات، 1842انه كان صارمًا شديد القسوة وان الدولة ارسلته ليحل محل علي رضا باشا عام 
اية شخصي في الغالب اتخذ طرقًا للجبعرف بعصبيته القومية وسعيه الستحصال االموال من اجل استعماله ال

مخربة وخالية من بعد النظر وفي السنة الثانية من واليته قاد حملة على كربالء ودخلها بعد حصار دام خمسة 
. للمزيد 1847وعشرين يومًا، وعاثوا بها فسادًا ودنسوا حرمة الروضتين المباركتين، عزل عن والية بغداد عام 

رك، اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، تر: جعفر الخياط، مطبعة التفيض االهلية، ينظر: ستيفن همسلي لونك
، المركز 2؛ محمد صادق محمد الكرباسي، تاريخ المراقد )الحسين واهل بيته وانصاره(، ج220، ص 1741بغداد، 

 .144-142، ص ص 2212الحسيني للدراسات، لندن، 
 .11-10.، ص ص فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية.. (4)
 .18-11المصدر نفسه، ص ص  (0)
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( في مركز قضاء الحمزة وفي المبحث التاسع الذي كان بعنوان )مرقد بنات الحسن )
موضوع يتحاشى الكثير من الكتاب والباحثين الخو  فيه وهو عدد  إلىالشرقي( تعر  المؤلف 

  ه الكثير من الدس والتزوير والغمو ون الموضوع فيمائهن ومحال دفنهن ك( واسبنات الحسن)
جتمع متعويد الالعقول و  حومن يخو  فيه سيتقاطع ويتعار  مع الكثير من المستفيدين من تسطي

 على الخرافات واالضرحة الوهمية والمجهولة االنتساب اصاًل.

 بنات الحسن ال أن إلىالمؤلف  توصلاجمع عليه علماء النسب القدامى  ما إلىواستنادًا 
 .(1)الخمسة فقط وجميعهن ولدن وتوفين بالمدينة المنورة  اوزن الستة او يتج

وجد ان في النجف وحدها ثالث مراقد باسماء  ةالعراقي األراضيمن خالل تجواله في ربوع و 
عما موجود في المحافظات الجنوبية ومنها مرقد بنات الحسن  فضالً في الحلة كذلك و  بنات الحسن

في محافظة الديوانية قضاء الحمزة الشرقي وقد اكد ان جميعها ال تمت للحسن بصلة وقد وضعت 
 .(2)على اصل غير صحيح

عدة اسباب مفادها ان معظم تلك الرموز  إلىوقد عزى وجود هذا العدد الكبير من الشواخص 
لي مدفون، البقعة و الرؤى التي كان يشاهدها البسطاء من الناس على ان في تلك  شيدت بناءًا على

ها نبش اوالعلماء وخوفًا من تهديمها  اولبعض عند تشييد االضرحة للسادة كما ان اضطرار ا
يمنحونها صفات تضفي عليها طابع القداسة وجعلها في مأمن من التخريب واالندثار فيكتبون لتلك 

تحمل اسم فالنة بنت الحسن مبتعدين بذلك عن النسب الحقيقي لصحابها، ومما  القبور الئحات
ن، نتشار تلك القباب الجعلية المنسوبة لبنات الحسالظاهرة هو التسامح في إساعد على شيوع تلك 

ت ( وسائط عديدة حدفان بعضها يعود لبنات من ذراري الحسن بينها وبينه ) إلى أشاركما 
 .(2)م الحسن وتم التسامح بها وخصوصًا في السالسل النسبية المضطربةمافنسبت رأسًا لأل

ان القبور الموجودة داخل بناية مرقد بنات الحسن في حي الحسين في السيد الميالي َأكد 
عد الزيارة (، فبعالقة ال من قريب وال من بعيد ببنات الحسن السبط ) االحمزة الشرقي ليس له

                                                           
 .111-127، ص ص ..فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية. (1)
 .112-111المصدر نفسه، ص  (2)
 .112ص  المصدر نفسه، (2)
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واالطالع على اسماء القبور  2222الخامس والعشرين من تشرين الثاني التي قام بها للبناية في 
، تسع بعة عشر قبراً الحسن منها فوجدها س إلىالحظ وجود اثنان وعشرون قبرًا، احصى المنسوب 

ب الد الحسن، وعليه يبدو ان اغلاو منسوبات من بنات الحسن وواحدة يدعى انها زوجته وسبعة من 
هذا المرقد، وهو امر عاري عن الصحة وقد وصفه المؤلف بالخيالي م الحسن في ماعائلة األ

 .(1)والمريع

واكتفى بقبر  2220ن السيد الميالي ان سادن المرقد اقدم على تهديم اغلب تلك القبور عام بيّ 
واحد تحت اسم العلوية فاطمة بنت الحسن وهو اآلخر ال اساس له من الصحة الن فاطمة بنت 

( ولدت ودفنت في م الباقر )مام علي السجاد وام األماعبدهللا هي زوجة األالحسن الملقبة بأم 
 (، وهو مشخصم الحسن )مابنت لأل اومن اي ولد  أماالمدينة المنورة، وبذا فان المرقد فارغ ت

التطورات االخيرة  إلى، وقد نوه (2)1740التراث كتالل أثرية منذ عام من قبل الهيئة العام لالثار و 
ن قام مرقد بنات الحسين بعد ا إلىر صفته من مرقد بنات الحسن يالتي ادخلت على المرقد وتغي

سادن المرقد بتعليق مشجرة نسبية داخل البناية اسماها )العلويات سكينة وزينب( وهي تبين انهن 
 قون ذة للضحك على لاو من بنات الحسين، وقد شكك المؤلف في اصولية تلك المشجرة، وعدها مح

(، ثم تجرؤ السادن على وضع الفتة تحت عنوان )مرقد بنات ل البيت )الناس واللعب بنسب آ
 .(2)ةاو سم –الحسن( على قارعة الطريق العام الديوانية 

اكد السيد الميالي على وجود ما يسمى بمرقد بنات الحسن منذ ما يقرب من مئتان وخمسون 
ات الواردة في كتب الرحالة االجانب اللذين مروا بالمنطقة، لكنه لم شار األ إلىوذلك باالستناد  عاما

وب وج إلى ختاماموقع ومساحة المرقد ودعا  حددمعرفة الشخص المدفون فيه، كما  إلىيتوصل 
 .(4)ثار والتراث وابطال تسجيله كجامع باسم بلدية الحمزةئة العامة لآلتسجيله بأسم الهي

 لذي كان بعنوان )ثورة الديوانية على الحكم العثماني في العراق سنةوكرس المبحث العاشر ا
بقيادة السيد شبر بن محمد بن ثنوان الحويزي الموسوي( لتسليط الضوء  م(1122 -ه1140)

على واحدة من الثورات المهمة التي تزامنت مع بدايات تأسيس مدينة الديوانية الحالية، وكانت 
                                                           

 .116-114فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص  (1)
 .111-116المصدر نفسه، ص ص  (2)
 .111، ص المصدر نفسه (2)
 .122–118ص  المصدر نفسه، (4)
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استهل المؤلف بحثه بترجمة وافية ، (1)للحكم العثماني البغيض بناءهاأصورة من صور مقارعة 
ساتذته، وتعر  وابرز ا األشرفلقائد الثورة السيد شبر تضمنت والدته ونسبه ودراسته في النجف 

ي الفقهية واالنساب و اوالفتمؤلفاته التي زادت على الثالثين تنوعت بين االحكام الشرعية  إلىة شار باأل
 .(2)والطب

ان السيد شبر مجتهدًا ومتصديًا لالمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يتغافل عن لما ك
طغيان الوالة العثمانيين واضطهادهم لرجال الشيعة وعلمائها، والتضييق عليهم، اخذ يراسل رؤساء 

ماء، من الوجهاء واالعيان والعل وعددرئيس خزاعة،  ديوانية وفي مقدمتهم حمود ال حمدالقبائل في ال
ر الفاسدة، وقد اصد الطغمةمن اجل المحالفة وجمع الكلمة العالن الثورة وتحرير العراق من تلك 

طيعوا أو كتابًا يدعو فيه الناس لاللتفاف حوله وقال ما نصه ) (2)الشيخ محمد مهدي الفتوني ُأستاذه
 ذلى انفاكم وال تخالفوه واعينوا عنياكم واخراده امره وانتهوا عن نهيه فانه يدلكم على ما يصلح ب

 .(4)(امره
يم التف حوله جمع عظ إذب كبير من الناس او حصول السيد شبر على تج إلىالمؤلف  أشار

 (0)به للمساعدة من السلطان نادر شاهمن المحاربين بلغ عددهم عشرة االف، كما كشف عن طل

                                                           
 .121فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص  (1)
 .122-122المصدر نفسه، ص ص  (2)
: ولد في قرية فتون بالنبطية احدى قرى جبل عامل في لبنان درس فيها العلوم (1167)ت محمد مهدي الفتوني (2)

-1124النجف االشرف بعد تفاقم الظلم والجور على الشيعة من قبل احمد باشا الجزار ) إلىالدينية، ثم سافر 
على يد علماء النجف ومنهم ابن عمه ابو الحسن العاملي الفتوني، حتى اصبح   صل دراسته الدينيةوا(، 1824

اعالم  هندالتدريس فدرس عالمحققين، لقب بشاعر العلماء وعالم الشعراء، تصدر مجالس و من كبار العلماء والفقهاء 
العلماء وكبار مراجع الشيعة منهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيد محمد مهدي بحر العلوم، والسيد شبر بن 

. للمزيد ينظر: محسن االمين، اعيان الشيعة، تع: حسن االمين، شجرثنوان الحويزي، من مؤلفاته كتاب االنساب الم
حرز الدين، معارف الرجال في تراجم العلماء  ؛ محمد61، ص1782وت، لمطبوعات، بير ، دار التعارف ل12ج

، ص 1780كتبة اية هللا العظمى المرعشي النجفي، قم، م، منشورات و 2واالدباء، تع: محمد حسين حرز الدين، ج
 .84-17ص 

 .121-122فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص  (4)
على  ةقاد حمل ،6211تولى العرش عام  ،في ايران ةاالفشاري ةلساللهو مؤسس ا(: 1141-1688نادر شاه ) (0)

 ،مقام النبي يونس القريب من الموصل إلىفوصل  ،بعد ان سيطر على كركوك واربيل، 1142الموصل عام 
ي الوجيز ف ،حسن كريم الجاف :للمزيد ينظر .اهلها وصمودهم ةمام مقاومأزم ه إال انه ،يوماً  42 ةحاصر المدينف
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ن االخير خذله، وتركه وقواته يواجهون الجيش العثماني فكانت النتيجة (، إال أ1126-1141)
( الذي المه 1141-1122) (1)والي بغداد احمد باشا إلىهزيمة جيش السيد شبر واقتياده اسيرًا 

 .(2)على ما فعل وذكره بما جرى على اجداده على ايدي العراقيين

ضوين قبل بعض رؤساء القبائل والقادة المن ن المؤلف ان سبب انكسار الثورة هي الخيانة منبيّ 
 .(2)قدمت لهم الرشوة من السلطة العثمانية إذتحت لواء السيد شبر، 

ان ثورة الديوانية ال زالت غامضة في بعض جوانبها ومنها االر   إلىالمؤلف  أشار ختاماً و 
 .(4)رساء العشائورؤ  التي دارت عليها المعركة وعدد القتلى من الطرفين واسماء الخونة من القادة

 تحويل إلىدت )األسباب والعوامل التي أ المبحث الحادي عشر الذي وقع تحت عنوان أما
نهر العوجة الحالي ضمن قاطع لملوم )الحمزة  إلىنهر الفرات من نهر الرملة )االعمى(  مجرى 

البحوث الجغرافية فهو من ضمن  وتاريخ ذلك(، (0)االبيض )الرميثة حاليًا( –ابو جوارير  –حاليًا( 
                                                           

حصار  ،فتح هللا القادري الموصلي؛ 02-47 ، ص ص2228 ،ربيلا ،ناراس ةمطبع ،2، ط2ج ،تاريخ ايران=
 .22-4، ص ص1700 د.م، ،الهدف ةمطبع ،سعيد الديوه جي تح تع: لمدينة الموصل، نادر شاه

فكان الوالي االول واالخير الذي يخلف  1122احمد باشا: عين واليًا على بغداد بعد وفاة والده حسن باشا عام  (1)
اباه على والية بغداد في العهد العثماني، شغل قبلها عدة مناصب ومنها ادارة والية شهرزور برتبة مير ميران سنة 

ودام فيها اربع  1117نصب واليًا على البصرة في عام فحصل على رتبة الوزارة ثم  قونية، ثم نال منصب 1114
بعد  1141سنوات، وخالل ادارته لوالية بغداد استخدم القسوة والقمع على العشائر العربية والكردية، توفي عام 

 ديقةحعودته من حملة قادها على امراء البابانيين في كردستان. للمزيد ينظر: عبد الرحمن بن عبدهللا السويدي، 
، ص ص 2222زوراء في سيرة الوزراء، تح: عماد عبدالسالم رؤوف، د.ط، منشورات المجمع العلمي، بيروت، ال

، موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين، ؛ عباس العزاوي 120، ص المصدر السابق؛ علي الوردي، 428-424
 .211-182، ص ص ، المصدر السابق0ج

 .122-122ص ص فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...،  (2)
 .124-122ص ص  المصدر نفسه، (2)
 .120ص  المصدر نفسه، (4)
تل قريب اليها يسمى )تل ابو القوارير( وهي من القرى  إلىالرميثة: سميت )بأم القوارير او الجوارير( نسبة  (0)

مركزًا لناحية  1860المندرسة وكانت في وقتها من اكثر القرى الواقعة على نهر الديوانية عمرانًا واتخذت سنة 
دارًا على شكل قلعة مدورة  1881انشأت في عام  العثمانيةمسماة باسمها تابعة لقضاء السماوة اال ان الحكومة 

د تل يبعد مسافة عشرة كيلو مترات من جنوبها اسمه االبيض )بالتصغير( وتم نقل مركز الناحية اليه، وهاجر عن
مركز الناحية الجديد الذي تكونت منه بلدة الرميثة الحالية، وسميت )بالعوجة(  إلىقسم كبير من اهالي ابو جوارير 
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خًا نهائيًا لموت نهر تاري 1821تحديد عام  إلىالتي ذهبت المؤرخين  بعض قد ابتدأه بعر  آراءو 
من نهر ذياب )نهر الديوانية الحالي( الذي بدوره يغذي مدينة لملوم بالمياه وبداية مون الرملة الم

وتحول  بًا مقنعة ومحددة لموت النهريجد لديهم اسبايتفق مع تلك االراء ولم لم  إذلفتح نهر العوجة 
استدل من  إذ (1)على المعلومات التي جمعتها بعثة جسني اعتمد مؤلفنانهر العوجة،  إلىمجراه 

عن مشاهدات السياح االجانب  فضالً ، 1826ما بعد عام  إلىخاللها على استمرار جريان النهر 
 شرت احد االسبابالتي أالنصف الثاني من القرن الثامن عشر  الذين زاروا المنطقة في أواخر

 لىإت في وسط النهر ونهايته مما ادى هي السدود والحمول التي وضعو االالرئيسية لموت النهر 
لين عام إلىسباب التحول في مجرى الفرات أ حددترسب صدره الكائن في مدينة لملوم، وقد 

بشدة انحدار االر  بين لملوم )الحمزة الحالية( واالبيض  اساسيين وهما العامل الطبيعي المتمثل
)الرميثة الحالية(، وارتفاع االر  عند جهة الغرب حيث نهر الرملة وانخفاضها عند جهة الشرق 

عن كون منطقة وسط وجنوب العراق والسيما االهوار معرضة باستمرار  فضالً حيث نهر العوجة، 
لكبيرة حدوث تغيرات في مجاري االنهار ا إلىركي الذي يؤدي الحية البناء الجيولوجي والتنشيط لعمل

 .(2)ويجعل تحول مجاريها امرًا طبيعياً والصغيرة 
رات الواقعة على الضفة اليسرى واليمنى لنهر الف األراضيوالعامل البشري الذي ربطه بمسألة 

وتوزيعها  لقبيلة الخزاعل وبعد استيالء العثمانيين عليها صالً لملوم واالبيض والتي كانت تابعة أبين 
                                                           

 ثة يسمى العوجة بسبب اعوجاج مجراه، وسميت باالبيضان نهر الديوانية حينما يصل بلدة الرميالى وذلك يعود =
)اسد أبيض( كان موجودًا او مختبئًا في رمث المنطقة. ينظر: حليم حسن االعرجي، الشيخ خوام  إلىنسبة 

؛ حمود الساعدي، بحوث عن العراق 02-42، ص ص 2222( الثائر... االنسان، د.ن، بغداد، 1881-1761)
عمارتها  ، رجوان فيصل غازي الميالي، القالع في وسط وجنوب العراق126وعشائره، المصدر السابق، ص

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية (1711-1024ه/1226-741وتخطيطها خالل فترة االحتالل العثماني )
 .22، ص 2227جامعة بغداد، -اآلداب

تبار صالحية نهر الفرات للمالحة، الخ 2182عام  أواخر ارسلتها بريطانياالتي بعثة جسني: اولى البعثات  (1)
وكلف الضابط اينزورث جسني بهذه المهمة بعد حصول بريطانيا على موافقة الباب العالي الذي يقضي بالسماح 

حرت خاللها ثالث سنوات، اب الها باستخدام باخرتين بهدف تسهيل التجارة بين الشرق والغرب، وقد استغرق عمله
سير السفن ان هذا النهر ال يصلح لبينت التقارير ر الباخرتين الفرات ودجلة، وقد البعثة في نهر الفرات على ظه

، ص 2210البخارية. للمزيد ينظر: محمد سهيل طقوش، تاريخ العراق الحديث والمعاصر، دار النفائس، بيروت، 
 .84-82ص

 .141-146، 142فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص  (2)
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، وفي مقدمتهم فرهود ال 1868على جماعة من رؤساء العشائر الفراتية وبعض الوجهاء عام 
ن بين هذين او افتر  حدوث تع إذ (2)وافراد من اسرة البو طبيخ (2)شيخ عشيرة بني زريج (1)عساف

م التابعة لقضاء هاراضي إلىالطرفين يقضي بسد نهر الرملة وفتح نهر العوجة لضمان ايصال المياه 
، كما افتر  كون الصراعات التي حدثت بين رؤساء الخزاعل انفسهم في بدايات الرميثة حالياً 

عل وبني اتفاق تم بين الخزا  إلىمؤلفنا  أشارالقرن التاسع عشر سببًا في فتح نهر العوجة، كما 
 .(4)نهر الرملة للمحافظة على المياه في نهر الحلةيقضي بسد  1802زريج عام 

جزء منها كانت المسؤولة عن موت نهر الرملة بشكل  اوان كل تلك العوامل  ختاماً استنتج 
 ، اي ان صدر نهر1172قبل عام  او، وان فتح نهر العوجة قد تم في 1868نهائي في عام 

 .(0)العوجة كان مفتوحًا قبل سد صدر نهر الرملة
وسلط السيد الميالي في المبحث الخامس عشر الذي كان بعنوان )دور عشائر وقبائل محافظة 

مة العدوان الوهابي خالل الفترة الواقعة بين العقد العاشر من القرن الثامن عشر او القادسية في مق

                                                           
 1862: مؤسس اسرة ال فرهود، ابتدأت رئاسته العامة لبني زريج في او بعد عام (1871)ت فرهود ال عساف (1)

وقت وفاته واعقب خمسة اوالد هم حسن اغا وعبدالعباس وناجي وغليم وحمود. ينظر: حمود  1871وانتهت عام 
 .12-12، ص ص 1788الساعدي، دراسات عن عشائر العراق، مكتبة النهضة، بغداد، 

يرها من نجر وغخط شواللواح و م في اراضي الهدا ةالرميث ةتسكن في ناحي ،من بني مالك ةعشير  :يجبني زر  (2)
وبنو  ،ةتقدر مساحتها بربع مليون مشار  ةوهي اراضي واسع ة،من نهر الديواني ةالشرقي ةفي الجه ةاالراضي الواقع

-22ص ،لسابقالمصدر ا ،عبدهللا الجويبراوي جبار ينظر: مزيد ة. للفرق ةثنتا عشر ألف من أتت ةكبير  زريج عشيرة
22. 

ابراهيم المجاب بن محمد العابد بن االمام موسى بن جعفر )ع( وهم  إلىون ينتهي نسبهم سرة البو طبيخ: علويأ (2)
اهل زراعة وذوو قرى منحازة لهم وبيتهم له رفعة وسمعة في الفرات االوسط واهلهم من االحساء وكانوا يعرفون سابقًا 

لموسوي د ابآل المسايحجي، ومن كبرائهم السيد محسن بن السيد حسن، وجد العائلة هو السيد عبدهللا بن محم
العراق طلبًا للعلم وتوطن في الحلة ثم انتقل ابنائه السيدين هادي ومهدي لألقامة في ار   إلىاالحسائي الذي قدم 

االيشان بناحية الرميثة بعد ان اقطعهما حمد ال حمود شيخ الخزاعل ارضًا فيها، وقد اخذت االسرة لقبها من السيد 
وانه كان يصب الطبيخ )االرز المطبوخ( فوق الحصر والبواري لعدم إدريس بن السيد هادي الذي عرف بكرمه 

؛ 141-142وجود شيء يسعه. ينظر: حمود الساعدي، دراسات عن عشائر العراق، المصدر السابق، ص ص 
 .21-26احمد كامل ابو طبيخ، المصدر السابق، ص ص 

 .146-142فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص  (4)
 .102-141، ص ص نفسه المصدر (0)
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في نجد  بدأتالتي  (1)ع عشر( الضوء على الدعوة الوهابيةلى من القرن التاسو والعقود الثالثة اال
ن الثامن اخر القر او العراق لتنشر افكارها والسيما في الوسط والجنوب في  إلىثم اخذت تتسلل 

، اال ان (2)ن مع حلفائها ال سعوداو عشر، بعد اخضاعها مناطق واسعة من الجزيرة العربية بالتع
، (2)بين العراقيين التباعهم ممارسات وحشية لفر  اراءهم ومعتقداتهم دعوتهم لم تلق اال رواجاً قليال

نجف وكربالء( )الالسيما ، األوسطالغزوات الوهابية التي تعرضت لها منطقة الفرات  إلىمؤلفنا  أشار
 يةالديوان الغارات التي تعرضت لها ، ثم ركز على(1826 – 1177خالل المدة الواقعة بين عامي )

والنواحي التابعة له بقصد بيان دور عشائرها وقبائلها  (4)ةاو ضم قضاء السميلواء عندما كانت 

                                                           
الدعوة الوهابية: حركة دينية سياسية ظهرت في اواسط القرن الثامن عشر على يد مؤسسها محمد بن عبد ( 1)

م( 1202-1272م( وابن قيم الجوزية )1228-1262( وقد استقى افكاره من ابن تيمية )1172-1122الوهاب )
)الموحدين( او )السلفيين(، في حين اطلق عليهم خصومهم اسم اطلق انصار الدعوة عليه وعلى اتباعه اسم 

، 2214الوهابيين(. للمزيد ينظر: ياسين بن علي، خروج الوهابية على الخالفة العثمانية، د.ط، مجلة الزيتونة، د.م، 
-1722؛ عبدالعال وحيد عبود العيساوي، الغزوات الوهابية على العراق في سنوات االنتداب البريطاني 1ص 

؛ اسماعيل 24، ص 2228جامعة الكوفة، -)دراسة تاريخية(، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب 1722
 .166، ص 1771احمد ياغي، العالم العربي في التاريخ الحديث، مكتبة العبيكان، الريا ، 

ادي الذي م في الو نزار ومقرهأسد بن ربيعة بن  إلىقبيلة بني حنيفة التي تعود بأصولها  إلىال سعود: ينتسبون ( 2)
، وهم في االصل من طبقة التجار المالك 1444ذ سكنها جدهم مانع المريدي واوالده عام تقع فيه بلدة الدرعية، إ

في نجد. ينظر: عثمان بن عبدهللا بن بشر النجدي الحنبلي، عنوان المجد في تاريخ نجد، تح تع: عليه بن 
؛ 12، ص1782، دار الملك عبدالعزيز، الريا ، 4ط، 2ج ال الشيخ، عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدهللا

 .71محمود شكري االلوسي، تاريخ نجد، تح: محمد بهجة االثري، مكتبة مدبولي، القاهرة، د.ت، ص 
 .172-187فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص ( 2)
اق البحث التي حددها المؤلف، فبعد االحتالل العثماني للعر  تابعًا للواء الديوانية خالل مدة لم تكن السماوة قضاءً ( 4)

( اصبحت السماوة واحدة من االلوية الثمانية عشر 1066-1474على يد السلطان سليمان القانوني ) 1024عام 
( صارت السماوة قائمقامية 1801-1828وفي عهد الوالي رشيد باشا ) 1802بغداد، وفي العام  إليالةالتابعة 
عادت السماوة  1867الغيت قائمقامية السماوة والحقت بالديوانية وفي عام  1864لواء الحلة، وفي عام ملحقة ب

جعلت الحلة قضاء والديوانية لواء والحقت به قضاء السماوة وبقي  1872قائمقامية تابعة للواء الحلة، وفي عام 
ن العراق وعشائره، المصدر السابق، ص ص كذلك بقية ايام حكم االتراك. للمزيد ينظر: حمود الساعدي، بحوث ع

 .102، المصدر السابق، ص1؛ عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتاللين، ج182-188
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تارة واشتراكها مع  (2)مةاو الحظ انفرادها بالمق إذفي صد العدوان الوهابي  (1)وبالذات قبيلة الخزاعل
 .(2)أخرى العشائر تارة 

لى و معارك مهمة االة وشمالها عن اربع او افضت الهجمات الوهابية على محيط مدينة السم
على العين  (4)، وقد حدثت بعد ان اغار سعود بن عبدالعزيز1178كانت معركة االبيض عام 

 (0)ة، وكانت تجتمع فيها عشائر كبيرة مثل شمراو السمغرب المعروفة باسم االبيض شمال 

                                                           
تحالف عشائري انضوى تحت لواء احدى القبائل القحطانية التي نزحت الى العراق مع الفتوحات الخزاعل: ( 1)

بطن من االزد من قبائل غسان، وهم ينقسمون على ثالث االسالمية واستوطنت منطقة الفرات االوسط، وخزاعة 
. للمزيد ينظر: متعب خلف جابر الريشاوي، امارة خزاعل في العراق نشأتها فرق آل سلمان وآل حمد وآل شالل

-(، اطروحة دكتوراه منشورة، كلية التربية 1864-1642هـ/1281-1202وتطورها وعالقتها المحلية واالقليمية )
 .21-21، ص ص2221ية، جامعة القادس

وبعد  1177المقاومة المنفردة لقبيلة خزاعة في مجابهة الوهابيين، ففي عام  إلىغاب عن المؤلف االشارة ( 2)
الروضة الحيدرية لهجوم مفاجىء من قافلة  إلىتعر  وفد من الخزاعل )ال سلمان( وهم يؤدون مناسك الزيارة 

سة فرسان من اتباع ابن سعود، وذلك بعد مشاهدتهم شيخ الخزاعل العراق بحرا إلىضمت اعرابًا من نجد جاءت 
وهو يقبل عتبة باب ضريح االمام علي )ع( فهجموا عليه وقتلوه، فطلب رجال الخزاعل الثأر لشيخهم القتيل، 

 نوالتحموا مع الوهابيين في معركة دامية استمرت اكثر من ثالث ساعات، قتلوا خاللها ثالثمائة رجل من الوهابيي
، الوالي سليمان باشا يطلب منه ديات القتلى إلىونهب رحالهم، وعندما علم عبدالعزيز بن سعود بالحادثة ارسل 

كما طالب باألراضي الواقعة غربي نهر الفرات كبديل عما اصابهم على يد الخزاعل. للمزيد ينظر: علي الوردي، 
، الغزو الوهابي لكربالء وتهديده للنجف ؛ علي كامل حمزة السرحان188-181، ص ص 1المصدر السابق، ج

، 14، مج4العددم( دراسة تاريخية، مجلة جامعة كربالء العلمية، 1811-1822هـــــ/1226-1216والحلة )
 .06، ص2216

 .171فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص (2)
يال عبدالعزيز بن محمد بن سعود، وبعد اغتسعود بن عبدالعزيز: قائد الهجمات الوهابية على العراق، وهو ابن ( 4)

كنه لم ينجح. ممتلكاته ل إلى، واتهام احد العراقيين بقتله كثف الهجمات الوهابية على العراق لضمه 1822والده عام 
رة، الزهراء لألعالم العربي، القاهمؤسسة للمزيد ينظر: احمد رائف، الدولة السعودية في التكوين وآفاق االسالم، 

 .17-68ص  ،1770
ها القحطانية والبعض اآلخر ارجع إلىمنهم من ارجعها عرب، اختلف المؤرخين حول نسبها فشمر: من قبائل ال( 0)

طيء، وهم يتواجدون في نجد والعراق في منطقة غرب الفرات، وبيت الرئاسة في شمر العراق آلل محمد  إلى
، ص المصدر السابق، 2العشائر العراقية، جأنساب عبدالحسن العامري، موسوعة ثامر )الجرباء(. للمزيد ينظر: 

 .124-121ص 
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بل إهجم على بيوتهم وغنم اكثر ما لديهم من  هغتوالخزاعل وغيرهم، وب (2)وال بعيج (1)والظفير
 .(2)شمر شيخومتاع، كما قتل العديد من فرسانهم وكان منهم مطلق بن محمد الجرباء 

بعد ان حاصرها 1821عام  (4)المعركة الثانية فهي معركة الرماحية جرت في قرية السورة أما
معركة اهالي لملوم  وأعقبها، (0)هامهم حتى اخرجوهم منأماال ان اهل المدينة صمدوا إالوهابيون 

كوطر وسبتي ال محسن الخزاعي وهي مالحمزة الشرقي بقيادة سيد حسون  على مقربة من مدينة
المعركة االخيرة  أما، (6)المعركة الوحيدة التي تمت فيها هزيمة اتباع ابن سعود وتكبيدهم الخسائر

، التي انتهت بهزيمة ونهب 1826ة او التي تطرق لها المؤلف في نطاق البحث فكانت معركة السم
 .(8)، لضخامة جيش العدو الذي قدر بحوالي خمسين الف مقاتل(1)عرب الظفير وعنزة

ان حجم المساحة التي شملتها الغزوات  إلى في خاتمة هذا البحث توصل السيد الميالي
ية في ل الحكومة العثمانذاالوهابية بدءًا من مدينة البصرة وانتهاءًا بمدينة بغداد قد دلت على تخ

، وال نعلم المغزى الذي حدا بالسيد فيصل في عنوان بحثه (7)مواجهتها عسكرياً  اوصد تلك الغزوات 

                                                           
الظفير: من اشهر قبائل نجد والعراق، والقسم االكبر منها يتجول في الجانب الغربي من الفرات بين الزبير ( 1)

اصله المنسوب اليه، وان تشتت اآلراء في اصل تسميتهم ناجم  إلىوانحاء السماوة، وان كل قسم من قبائلها يرجع 
أصل واحد. للمزيد ينظر: عباس العزاوي، موسوعة عشائر  إلىعن اختالف فروعهم وعدم التمكن من ارجاعها =

 .214-224، المصدر السابق، ص 1مج العراق،
نون ير بن وائل نخوتهم )ادعج( وهم يسكثصلهم من عنزة من الفدعان وهم اوالد بعيج بن دعيج بن كأال بعيج: ( 2)

 .71مدن الحلة والنجف والعمارة. للمزيد ينظر: جبار عبدهللا، الجويبراوي، المصدر السابق، ص
 .178-171فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص ( 2)
 من محطة مدين وانية قريباً قرية السورة: قرية تاريخية مندرسة تشاهد خرائبها على الضفة الغربية من فرات الدي( 4)

( كيلو مترًا من جنوب مدينة الديوانية، وهي من قرى الفرات القديمة الملحقة بمدينة لملوم 11الواقعة على بعد )
التاريخية، وقد سكنتها قبائل الخزاعل وال علي وغيرهم. ينظر: حمود الساعدي، بحوث عن العراق وعشائره، 

 .220المصدر السابق، ص 
 .222-177غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص  فيصل( 0)
 .221-222المصدر نفسه، ص ص  (6)
جد واحد  إلىعنزة: من قبائل العرب الكبرى، منتشرة في العراق وسورية ونجد والحجاز، وهم جميعهم ينتمون ( 1)

قمسين كبيرين )بشر( و)مسلم( ومن هذين تفرعت كافة قبائلهم.  إلىوهو عنز بن وائل والمعروف انهم ينقسمون 
 .217-208، ص ص 1للمزيد ينظر: عباس العزاوي، موسوعة عشائر العراق، المصدر السابق، مج

 .222-221فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص ( 8)
 .176ص  المصدر نفسه، (7)
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من القرن التاسع عشر( مع ان الهجمة الوهابية االخيرة  لىو اطالق عبارة )العقود الثالثة اال إلى
ة قد وقعت او ( على مدينة السم1818-1144لى )و التي رصدها خالل عهد الدولة السعودية اال

ل من القرن التاسع عشر، وعليه فمن االنسب ان يكون عنوان المبحث )دور عشائر و العقد اال في
الوهابي خالل المدة الواقعة بين العقد العاشر من القرن  مة العدواناو في مق األوسطوقبائل الفرات 

 ل من القرن التاسع عشر(.و الثامن عشر والعقد اال

وكرس المبحث الثاني والعشرون الذي خرج بعنوان )السيد محسن ابو طبيخ والحاج خوام 
شخصي سباب الخالف الة في سيرتهما( لتسليط الضوء على أالعبد العباس نار تحت رماد... قراء

المستحكم بين هذين الزعيمين الفراتيين وذلك بعد مطالعته العميقة للكتابين الصادرين بحقهما وهما 
د السيد بو طبيخ حفيخ... سيرة وتاريخ( لمؤلفه السيد أحمد كامل أكتاب )السيد محسن ابو طبي
 إذجي، ( لمؤلفه حليم حسن االعر اإلنسانالثائر...  1761-1881محسن، وكتاب )الشيخ خوام 

ك من خالل ذل استدل علىتعود جذوره لنشأة االسرتين، وقد  بين الزعيمينان الخالف  إلىتوصل 
خصص لها عنوانًا فرعيًا من الفصل السابع  إذ، (1)حمد أبو طبيخ عن ثورة خوامأما كتبه السيد 

، ألوسطامن كتابه اسماه )حركة الشيخ خوام( على خالف ما تعارف عليه المؤرخون واهالي الفرات 
كما ان مؤلفنا اطلق عليها تسمية )ثورة خوام( وشخصها على انها تختلف عن غيرها من التمردات 

 ة السياسية واالجتماعية، وانها تصديق للميثاقالعشارية، وجاءت كنتيجة طبيعية لفقدان العدال
 .(2)الذي طرحه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (2)االصالحي

                                                           
في الرميثة بقيادة الشيخ خوام رئيس عشيرة بني  1720آيار  1في  ثورة خوام )ثورة الرميثة االولى(: نشبت( 1)

زريج، على اثر اعتقال رجل الدين )احمد اسد هللا( وكيل المرجع ابي الحسن االصفهاني الذي كان فقيهًا في مرابع 
ثة، وقد بادرت يتحطيم سكة الحديد واحتالل الدوائر الحكومية في الرم خوام إلىذ عمد اتباع الشيخ ني زريج إقبيلة ب

تمكنت  1720آيار  11آمر اللواء بكر صدقي وفي إلىقمع الثورة واوكلت المهمة  إلىحكومة ياسين الهاشمي 
القطعات العسكرية من إخماد الثورة وأخذ قائدها اسيرًا. للمزيد ينظر: حليم حسن االعرجي، المصدر السابق، ص 

 .71، ص1782عاصر، مطبعة جامعة بغداد، ؛ فاضل حسين وآخرون، تاريخ العراق الم141-120ص 
فيصل غازي الميالي، مباحث للمزيد حول الميثاق االصالحي للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ينظر:  (2)

 .122-72فراتية...، ص ص 
ولد  ،برز علماء االصالح والتجديد في القرن العشرينأحد (: أ1704 -1816) محمد حسين كاشف الغطاء (2)

الل بان االحتأليز ككان من المشاركين في القتال ضد االن ،كبار علمائهايد في النجف االشرف ودرس على 
. 1748يار آ 21في  ةالشيوعي ةوهو اول من افتى بحرم ،المدائن الكبرى  ةمعركو  الكوت ةالبريطاني للعراق في جبه
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 سباب الخالف بين السيد محسن والشيخ خوام بعشرة نقاط ولعل ابرزها:أجَمَل السيد الميالي أ

 األراضي علىالشيخ فرهود بن عساف رئيس عشيرة بني زريج وجد الشيخ خوام  استحواذ .1
وب جن إلىالواقعة في الجهة اليسرى من نهر الفرات ابتداءًا من مدينة الحمزة الحالية 

 الرميثة والتي تعود شرعيًا للسيدين هادي ومهدي اجداد السيد محسن.
ة احزاب سياسية تختلف في توجهاتها وعرفت بمعارض إلىنتماء الشيخ خوام والسيد محسن ا .2

الذي شكل لمواجهة  (1)حزب الوحدة الوطنية إلىخوام ينتمي كل واحد منها لآلخر فالشيخ 
 .(2)قطابه الرئيسيةالسيد محسن ويعد من أ إليهالذي ينتمي  (2)حزب االخاء

ضاف السيد الميالي تتمة لكتاب الشيخ خوام لما وجد فيه بعض النواقص والهفوات وخصوصًا أ
س بن و اال مالك بن إلىاكد على انتسابهم  إذما يتعلق بأصول قبيلة بني زريج ومناطق انتشارها 

فحسب  األوسطان تواجدهم ليس في منطقة الفرات  إلى أشارثعلبة العنقاء من االزد القحطانية، و 
ومن المالحظات المهمة التي غاب ، (4)وانما في المنطقة الجنوبية )البصرة والناصرية( وبغداد ايضاً 

عن مؤلف كتاب الشيخ خوام تثبيتها هي االرادات الملكية والمراسيم والبيانات الخاصة باعالن 

                                                           

، 2212، شركة المعارف لالعمال، بيروت، 2ط ة،العراقي ةالسياس ةموسوع ،حسن لطيف الزبيدي :المزيد ينظر=
 .046-040ص ص 

سس في عهد االستقالل )أي بعد ول حزب سياسي أُ وهو أ 1724ية: تأسس في بغداد عام حزب الوحدة الوطن( 1)
الدخول في عصبة االمم(، وقد زال بزوال الحكومة التي اسسته )حكومة جودت االيوبي( حيث اكرهت على االستقالة 

، 6تحت ضغط المعارضة. للمزيد ينظر: عبدالرزاق محمد أسود، موسوعة العراق السياسية، مج 1720آذار  2في 
 .127-121ص ص ، 1786 الدار العربية للموسوعات، بيروت،

، اجريت انتخابات 1722تشرين الثاني  22حزب االخاء: اجيز بصورة رسمية من قبل وزارة الداخلية بتاريخ ( 2)
سلمه لرئاسة تة في نفس السنة ظهر على اثرها ياسين الهاشمي كرئيس للحزب وبقي كذلك حتى اإلداريللهيئة 

عطيل جلساته، كان توقف حزب االخاء عن العمل السياسي تم تعطيل الحزب وت 1720آذار  11الوزراء في 
. للمزيد ينظر: فاروق صالح العمر، االحزاب السياسية في العراق بمثابة توقف جميع االحزاب العلنية االخرى 

؛ عبدالرزاق الحسني، تاريخ 222-212ص ص، 1718(، منشورات مركز الخليج العربي، بغداد، 1721-1722)
-114، ص ص 1782، مركز االبجدية للصف التصويري، بيروت، (1708-1718) العراقيةاالحزاب السياسية 

121. 
 .272-211فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص ( 2)
 .271-272ص ص  المصدر نفسه، (4)
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االحكام العرفية في المنطقة الثائرة التي دلت على عمق ثورة الشيخ خوام ومدى تأثيرها، وقد عمد 
 .(1)ايرادها في هذا المبحث التمام الفائدة إلىالمؤلف 

ان تنوع موضوعات الكتاب واختالفها من مبحث الخر، لم يستلزم من المؤلف السير وفق 
مبدأ التسلسل الزمني وترابط االحداث لعموم الكتاب، اال في اطار المبحث الواحد، مما اكسب 

امتاع القارئ وابعاده عن الملل الذي قد نجده في الكتب ذات امكانية الكتاب ميزته الخاصة في 
 وع الواحد.الموض

افتقد الكتاب لقائمة مصادر شاملة لجميع مباحث الكتاب، كما انه خلى من الخاتمة لتوضيح 
فهرس  ،كما ان السيد الميالي لم يجعل لكتابه هذا فهرسًا مفصالً  ا المؤلف،إليهالنتائج التي توصل 

حت ان الموضوعات التي طر  ختاماخاص بالتاريخ وآخر خاص بالجغرافية وفهرس ثالث لآلثار، و 
 قيقدمعضمها بشكل  إلى ينفي هذا الكتاب كانت عبارة عن دراسات نوعية لم يتعر  الباحث

ة لومفصل، كما فعل السيد الميالي، وقد جاءت بمثابة إجابات موضوعية للكثير من مبهمات االسئ
وكونه  تنويع موضوعاتهالتي اثارتها كتابات المؤرخين، كما أظهر الكتاب مدى قدرة المؤلف على 

 صيلها سواء في مجال التاريخ ام االثار ام الجغرافية.اعلى معرفة ودراية واسعة بتف

رابعًا: االنتفاضات الفالحية بوجه االقطاع في محافظة الديوانية خالل العهد الملكي 
 في العراق

جهده في العراقي، وبلفالح هتموا باا ي الميالي من أبرز الكتاب الذين يعد السيد فيصل غاز 
فالحين ضاع الو أر  وزراعتها والعناية بها، والسيما وانه من عائلة فالحية، ومطلع على حرث األ

لزراعي وحالة المجتمع ا األراضيب العراقيين الذين طرقوا نظام التي أكد عليها جميع الكتا (2)السيئة
 .(2)في العراق

                                                           
 .214-278المصدر نفسه، ص ص (1)
، دار ابن االثير للطباعة والنشر، الموصل، 2إبراهيم خليل العالف، موسوعة المؤرخين العراقيين المعاصرين، ج (2)

 .227، ص2212
، 1700صالح الدين الناهي، مقدمة في االقطاع ونظام االراضي في العراق، مطبعة دار المعرفة، بغداد،  (2)

 .21ص
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هم المشروعة هدافه بعدالة قضية الفالحين وأ العتقادشرع السيد الميالي بتأليف هذا الكتاب 
تماعية سع الطبقات االجو أ، كونهم يمثلون واالنتاج األراضياة في توزيع او في تحقيق مبدأ المس

اريخي ن الدور التضح مؤلفنا أاو التي وقع على عاتقها كل ثقل االستغالل االقطاعي المباشر، و 
ا هتمام محدود من لدن الباحثين والمتتبعين، والسيمسوى ا  جتماعي لهذه الطبقة لم يلقوالوضع اال

نضال الفالحين في لواء الديوانية الذي إنبرى مؤلفنا لتوثيقه ممجدًا بأبطاله في مختلف أقضية 
 ونواحي اللواء.

نجف عالم والفنون في المؤسسة الفكر الجديد للثقافة واأل وبعد إتمامه لمادة الكتاب تولت
 لىإل فيه المؤلف بعد المقدمة ثمانية موضوعات دون تقسيمه او ، تن2211طباعته عام  األشرف
عتمد فيها المؤلف على مجموعة من ا صفحة  ةعشر  ومباحث، تألف الكتاب من مئة وتسعفصول 

عن الروايات الشفوية والمذكرات التي  فضالً المصادر والمراجع، التي كانت مضامينها عراقية، 
 كانت ومهمة في الحزب الشيوعي، أسهمت في صناعة الحدث، قيادية ت نقلها عن شخصيا

كما تعر   في كتابه) سيرة و ذكريات ووٌد مقيم(، (1)ومنهم كاظم فرهود الياسري  شاهدًة عليه،
جانب من االهازيج الشعبية )الهوسات( التي صورت حياة الفالح بوضوح ودلت على  إلىالمؤلف 

 ت، وقد تمكن(2)د بمجملها مادة علمية قيمة للموضوعار وعيه وإدراكه بمطالبه، وقد وفرت تلك المو 
 الجدول التالي.حصرها في من  ةالباحث

 (2)( يوضح أهم مصادر كتاب االنتفاضات الفالحية1جدول رقم )

 الهوامشعدد  عددها درانوع المص ت
 122 42 الكتب العربية والمعربة.  .1

                                                           
في الديوانية قدم الكثير لقضية ل شيوعي ولد في ناحية السنية ض( منا2218 - 1726كاظم فرهود الياسري ) (1)

شعبه ووطنه وتحمل في سبيل ذلك السجن والمطاردة والتعذيب الوحشي من قبل االنظمة المتعاقبة في العراق بين 
( متنقال بين سجون الحلة والكوت ونقرة السلمان وبعقوبة موقف بغداد المركزي، وهو اول 1767 -1748عامي)

: علي عجيل منهل، كاظم فرهود.. نجم . ينظر1707رئيس لألتحاد العام للجمعيات الفالحية في العراق في عام 
 https://m.ahewar.org.8/4/2021باهي، مقال منشور على موقع الحوار المتمدن. 

قادسية ة العن مصادر الكتاب ينظر: فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفالحية بوجه االقطاع في محافظ (2)
 .2211خالل العهد الملكي في العراق، منشورات مؤسسة الفكر الجديد للثقافة واالعالم والفنون، النجف، 

 هوامش الكتاب. إلىإستنادًا  ةالجدول من عمل الباحث (2)
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 4 2 االطاريح والرسائل الجامعية غير المنشورة.  .2
 12 6 المقابالت الشخصية.  .2
 17 1 البحوث والمقاالت في الجرائد والمجالت.  .4
 1 4 المذكرات الشخصية.  .0

ة بدير في قضاء عفك سننتفاضة فالحي ناحية ال عنوان )ا حملَ ل الذي و في الموضوع اال
 نتفاضةاال نَّ ضح المؤلف أو أني( يقطاعي عبداالمير الحاج شعالن شهد ال ثو ضد األ 1741

لشهد قطاعي عبداالمير ايقودها األآل بدير القحطانية وهما فرقة  عشائر حدثت بين فرقتين من
خ السبب الرئيسي لتلك االنتفاضة كان نتيجة لتحكم الشي نَّ بين أ إذ، بالفالحينوفرقة تمثلت 

راضيهم الفالحين فأ أما، (1)عبداالمير واتباعه في توزيع الحصص المائية على صدر نهر الدغارة
قات و أي  فالّ ستفاد منه إبعيدة عن منابع النهر الرئيسية وما يصلهم من المياه شحيح وال يُ 

تسجيلها راضيهم تمهيدًا للة منه لالستيالء على أاو الشيخ في محمر الذي استغله الفيضانات، األ
، وهو ما رفضه الفالحون وتصدوا له وقدموا (2)األراضين مع لجان تسوية حقوق او سمه بالتعبا

، كما بين الميالي في ختام حديثه عن تلك االنتفاضة انها كانت بداية (2)الشهداء في سبيله
قيادتها  ، وقد تزعم1708ائل عام او و  1701اخر عام و آالنتفاضات ومظاهرات الحقة حدثت في 

 .(4)عضاء الحزب الشيوعي في الناحيةالفالحين المناضلين من أ 
ام ع األوسطشامية في الفرات الموضوع الثاني الذي كان بعنوان )انتفاضة فالحي ال أما

مادتها  إلىف ها في كتاب مباحث فراتية، ولم يضل المؤلف موضوعاو تن نَّ د سبق وأقف( 1704
وتحدث ، (0)سوى التأكيد على الدور الريادي للحزب الشيوعي في قيادة االنتفاضة وتحقيق اهدافها

                                                           
لنهر ا( وقد سميت المنطقة التي يجري فيها هذا لفرات)فرع الحلةلمن الضفة اليسرى  نهر الدغارة: نهر يتفرع (1)

 164بمنطقة صدر الدغارة أو العبرة. فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص
والمرور  والحقوق المتعلقة بها كحقوق العقرتعيين صنوف االر  وعائديتها  تولتحقوق االراضي:  لجان تسوية (2)

والمجرى والمسيل، وكذلك جميع العالقات الخاصة كالتصرف واللزمة والمغارسة وتعيين عائدية هذه الحقوق، وتشمل 
ورات االقتصادي في العراق، منش كذلك تحديد حدود االراضي وتعيين مساحتها. للمزيد ينظر: سعيد حمادة، النظام

 .161، ص1728ية العلوم واالداب، بيروت، كل
 .18-11فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفالحية بوجه االقطاع ...، ص ص  (2)

 .21-17ص ص  المصدر نفسه، (4)
 .41-22ص ص المصدر نفسه، (0)
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 1700نة بني زريج المالكية سفي الموضوع الثالث الذي وقع تحت عنوان )انتفاضة فالحي قبيلة 
الزراعية المسماة الحراك(، عن االنتفاضة  األراضيمن محافظة المثنى الحالية حول في الرميثة ض

ي مقدمتهم قام بها الفالحين وف ي حدثت ضد أسرة ال فرهود رؤساء قبيلة بني زريج وقدالمسلحة الت
ائزون االصليون لمقاطعات الحراك، الذين المستثمرون والح (2)والمراشدة (1)ابناء عشيرتي الزرفات

العمل لدى اقطاعيي تلك القبيلة، وأن ما  إلىراضيهم تهم ظروف الجفاف التي عانت منها أاضطر 
يهم، راضللمياه لزراعة أ حاجتهم، هو استغالل هؤالء القطاعيين 1700دعاهم العالن تمردهم عام 

بحجة انهم المستثمرون الوحيدون لها  األراضياستمالك جزء من تلك  إلىوتحولهم بعد ذلك 
اليقاف  قاموا بقوة السالح ن   أالّ أفراد العشيرتين إمن نيين بذلك مع لجان التسوية، فما كان او متع

جانب  لىإنتفاضتهم جوبهت بالقمع الشديد من قبل السلطة التي وقفت انهب أراضيهم، إال أن 
عشر  جزء بسيط بعد ثورة الرابع إال، وبقيت حقوق الفالحين معلقة ولم يصيبوا منها (2)االقطاعيين
 تمكنت إذأسرة ال فرهود قد حصلت على المزيد من المكاسب،  نّ أ إلى أشار، و 1708من تموز 

راضي الحراك بما امتلكوه من سيطرة شبه مطلقة أستأجار مساحات واسعة من امن  1782في عام 
 .(4)والسماوةعلى دوائر الري والزراعة في قضاء الرميثة 

في  1706نتفاضة فالحي عشيرة بني عار  سنة بع الذي كان بعنوان )االموضوع الرا أما
يرة ن عشانتفاضة الفالحين م إلىناحيتي الحمزة والرميثة ضمن لواء الديوانية(، فقد تعر  فيه 

ضد عائلة ال حسون من رؤساء عشيرة بني عار  ممثلين بالشيخ سوادي ال  (0)بني عار 

                                                           
راضي ومن ضمنها اال في الديوانية راضي واسعةلة زبيدية ضخمة، كانت تسيطر على أالزرفات: جزء من قبي (1)

عفك والجبور ونخوتهم حمير. للمزيد ينظر: حمود الساعدي، دراسات عن المشغولة اليوم من قبل عشائر االقرع و 
 .11عشائر العراق، المصدر السابق، ص

المراشدة: من عشائر طيء العربية، نزحت من منطقة سويج شجر بناحية الفجر الحالية لتسكن مع قبيلة بني  (2)
زريج، وهم فخذان ال اليذ واهل النص. للمزيد ينظر: ثامر عبدالحسن العامري، موسوعة العشائر العراقية، المصدر 

 .88-81السابق، ص ص 
 .48-42حية بوجه االقطاع ...، ص ص فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفال (2)
 .02 - 47ص ص المصدر نفسه، (4)
بني عار : من عشائر شمر الطائية الداخلة ضمن تحالف جبشة وعياش، وتتألف العشيرة من خمس فرق ال  (0)

حاجي وال عون وال عبيد وال عبد ربة والدغافل، وهم يسكنون في اراضي طحربة والطابو والهيمة والعارضيات 
ار مثنى. للمزيد ينظر: محسن جبوال الديوانيةمن توابع قضائي الحمزة الشرقي والرميثة ضمن حدود محافظتي 
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/ الرملة/ الحمزة، 12الزراعية الواقعة في المقاطعة  األراضي، وقد تمحور خالفهم حول (1)حسون 
والبالغ مساحتها سبعة االف دونم، والتي سبق أن تم االتفاق بشأنها بين الشيخ سوادي وفالحي 
عشيرته بأن تكون مشاعة بينهم، وأن يتقاسم الطرفين انتاجها، إال أن الشيخ االقطاعي سوادي 

رفة رقم ميرية الصاأل األراضيقانون إعمار وإستثمار ب بموج األراضيالحسون وبعد تملكه لتلك 
ته تجاه أبناء عشيرته، الذين لم يتخلوا عن حقهم في ماا، تنصل عن وعوده والتز (2)1701لسنة  42

، وبعد ان تطور الخالف بينهما، وفي اليوم الذي تحرك فيه الشيخ مستخدماً نفوذه لضربهم (2)االر 
ر من أكث ها المؤلف، أعلن الفالحين عن انتفاضتهم التي عد1706والمصادف العاشر من نيسان 

قطوا سماء أبرز قادتها، والشهداء الذين سأ إلىالمؤلف  أشاراالنتفاضات الفالحية عنفاً وثورية، وقد 
قهم إال ر العفو بحامو أخاللها، وأسماء الفالحين الذين حوكموا غيابيًا بالسجن المؤبد ولم تصدر 

 .(4)1708بعد ثورة 

وفي الموضوع الخامس الذي حمل عنوان )قعقعة المناجل وتباشير الثورة(، فقد حدد المؤلف 
 ضاعو ، واالنتفاضات التي سبقتها، والمتمثلة باأل1708قيام ثورة عام  إلىالعوامل التي أدت 

ون مثلياالقتصادية واالجتماعية المتردية التي كان يعيشها الشعب العراقي، والسيما الفالحين الذين 
بناء البلد، وعدم مالئمة النظام االقطاعي في العراق لروح العصر، وعرقلته لنمو الجزء األكبر من أ

                                                           

، ص، ص 2221، د.ن، بغداد، 2العارضي، بنو عار  نسب وتاريخ ومواقف، مر: حسين علي محفوظ، ط
81-87 ،71. 

سوادي ال حسون: شيخ فرقة ال عون من عشيرة بني عار ، وهو من قادة ثورة العشرين، إذ كان له دور  (1)
الثانية التي دارت في تموز بين أهالي العوجة واالنكليز، وبعد قيام قيادي بارز في معركة العارضيات االولى و 

. للمزيد ينظر: 1786الحكم الوطني في العراق أختير ولعدة دورات انتخابية نائبًا عن لواء الديوانية، توفي عام 
 – 264؛ محسن جبار العارضي، المصدر السابق، ص ص82جبار عبدهللا الجويبراوي، المصدر السابق، ص

260. 
 تم منح حق اللزمة بموجب هذا القانون : 1701لسنة  42قانون إعمار وإستثمار االراضي االميرية الصرفة رقم  (2)

ق واسع، بداًل على نطامن شيوخ العشائر كبار المستأجرين القدماء  إلىاالراضي المملوكة للدولة رقبة وانتفاعًا في 
 .48ص ،المصدر السابقالدين الناهي،  والفالحين. للمزيد ينظر: صالحمن ان يمنح هذا الحق لصغار المزارعين 

 .01-01فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفالحية بوجه االقطاع ...، ص ص  (2)
 .61-06ص ص  المصدر نفسه، (4)
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بقي ووضوح حالة التمايز الط عن انتشار ظاهرة الفساد والرشوة، فضالً وتطور المسار الحضاري، 
رجع مؤلفنا البداية ، وقد أ(1)بناء المجتمع بسبب الفرق الشاسع بين مورد الفالح واالقطاعيبين أ

، عندما شرعت السلطات العراقية في حل مشكلة 1722عام  إلىلنمو تلك المشاكل وتفاقمها 
اد المزروعة من أيدي أفر  األراضينزعت نسبة هائلة من  إذساس الملكية الفردية، األراضي على أ
راضي ين على أرفن مشلئك الشيوخ مو أملكية الشيوخ، وكانت النتيجة أن تحول  إلىالعشائر ونقلتها 

 .(2)المالكين الوحيدين ألراضي عشائرهم الواسعة إلىالعشيرة المشتركة 

وأثار في الموضوع السادس مسألة مهمة كانت سببًا رئيسيًا في تحريك الشارع الفالحي ضد 
 نحاءأ لديوانية وكما هو الحال في معظمالشيوخ االقطاعيين والمتمثلة بقسمة الحاصالت، ففي لواء ا

 ذإقطاعية على التوزيع السيء وغير العادل للثروات المادية، الد، قامت العالقات االنتاجية األالب
الجهود  لىإمسين مقابل ثالثة أخماس للمالك، وقد تعر  المؤلف بالتفصيل كانت حصة الفالح الخُ 

احل التي المر وعة من المضنية التي كان يبذلها الفالح طيلة الموسم الزراعي، وقد عبر عنها بمجم
ستنزاف دخل الفالح بسبب االستقطاعات والديون، وفي نهاية الموسم يجد الفالح نفسه يتم خاللها ا

حصة االقطاعي التي تعد جزء من  أمال مديونًا، ظيام فييسد رمقه لبضعة ألم يحصل على ما 
ذا االستغالل وازاء ه، (2)ستهالك بذخي وطفيلي غير انتاجياالدخل القومي، فكانت تستخدم في 

التي نجحوا من خاللها في ارغام  1708أعلن الفالحون عن انتفاضة الديوانية االولى في نيسان 
 .(4)الشيوخ والحكومة على الموافقة على قسمة الحاصالت مناصفة

                                                           
 .66-62ص ص  فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفالحية بوجه االقطاع ...، (1)

ما هي اال عالقة رجل يعمل في أر  غيره بأجور عينية، ويعتمد  ةأصبحت عالقة الفالح باالر  بصورة عام (2)
في حياته على مشيئة صاحب االر  الذي بإستطاعته أن يطرده من أرضه متى أراد، وإن هذا الوضع أدى 

لطرد يزرعها، وإنه فوق هذا عرضة ل ضآلة االنتاج ما دام الفالح يشعر أنه ال يملك االر  التي إلىبطبيعة الحال 
، وأخيرًا إنخفا  مستوى معيشة الفالح إلىوالتشريد، إن شعورًا كهذا يكون عاماًل قويًا في قلة االنتاج ومن ثم يجر 

تمكن أعدائه الثالثة منه، الفقر والجهل والمر . للمزيد ينظر: فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفالحية  إلى
 .10 – 61..، ص ص بوجه االقطاع.

 .82 – 16ص ص  المصدر نفسه، (2)
 .80 – 82ص ص  المصدر نفسه، (4)
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وخصص الموضوع السابع لتسليط الضوء على انتفاضة فالحي الديوانية الثانية ضد 
واستمرت حتى الثالث  1708النصيفة( التي بدأت في الثاني من حزيران عام االقطاعيين )انتفاضة 

من تموز من العام نفسه في مناطق متفرقة من اللواء طالب خاللها الفالحون يتقدمهم قادة وناشطين 
في الحزب الشيوعي بقسمة الحاصالت مناصفة مع المالك، وقد أكد المؤلف ان لشعاراتهم 

ارهم على مطلبهم الدور االكبر في انتصار االنتفاضة وتحقق اهدافها الصحيحة والناضجة واصر 
المشروعة وتطورها فيما بعد الى قوة دافعة لعشرات القرى الفالحية، ألن تنهض موحدة ضد النهب 

بعض الشخصيات من األسر األقطاعية التي  إلىالسيد الميالي في بحثه  أشاركما ، (1)واالستغالل
شراف إسلطت جورًا وقهرًا على الفالحين وتحت  إذظلم في لواء الديوانية قاطبة، عدت األقسى واأل

 .(2)ة والشدةطمتمرسين بالغل (2)حوشية
حة ثورة يأما الموضوع الثامن واالخير فكان )انتفاضة فالحي الديوانية المسلحة الثالثة صب

المؤلف من خاللها الضوء على االستعدادات التي بذلها الحزب  ( التي سلط1708تموز  14
الشيوعي من أجل تهيئة الظروف المناسبة النتفاضة الديوانية الثالثة من خالل عقد االجتماعات 
واصدار البيانات لحظ الفالحين على الثورة، وقد تمثلت جهود جموع الفالحين المنتفضين يوم 

وز بتطويق مدينة الديوانية وقطعوا على قائد الفرقة االولى اللواء اندالع ثورة الرابع عشر من تم

                                                           
 .88 – 81فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفالحية بوجه االقطاع...، ص ص  (1)
حمل السالح لحراسة الشيخ  الّ عبارة عن عدد عاطل ال وظيفة له أ الحوشية: هم حاشية الشيخ وغلمانه، وهم (2)

وتنفيذ إرادته واالشراف على فالحيه وحماية ممتلكاته، وكثيرًا ما كان أعضاء هذا الحرس يجندون من خارج عشيرة 
هد العثماني عالشيخ. للمزيد ينظر: حنا بطاطو، العراق )الكتاب االول(، الطبقات االجتماعية والحركات الثورية من ال

منشورات  ،2؛ عبد الرزاق الهاللي، نظرات في اصالح الريف، ط112ص المصدر السابق، قيام الجمهورية، إلى
 .20، ص1704دار الكشاف، بيروت، 

 .77 – 87فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفالحية بوجه االقطاع...، ص ص  (2)
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سبيل التحرك صوب بغداد او االتصال بأعوان السلطة من االقطاعيين الكبار  (1)الركن عمر علي
 .(2)فأحبطوا بذلك محاولة تحركه ضد الثورة

المؤلف  عتمادلوه من الخالصة وقائمة المصادر، ا عن خ فضالً ا يؤشر على الكتاب ممّ 
مجال الدراسة كان خالل  نَّ ، علمًا أ(2)مصطلح المحافظة في عنوان الكتاب، وهو مصطلح حديث

االقضية والنواحي التي شهدت  نَّ الوية، وأ إلىالعهد الملكي، عندما كان العراق مقسم إداريًا 
 .لواء الديوانية آنذاك، وهو ما أكد عليه المؤلف في ثنايا البحث إلىنتفاضات الفالحين كانت تابعة ا

 لالنتفاضات الفالحية في محيط مدينة الديوانية ومركزها، والتيواٍف تميز الكتاب باستعراٍ  
عبر المؤلف خاللها عن مدى تعسف االقطاع وجوره على الفالحين، كما أسهب في ذكر تفاصيل 

ي تبنيه لمطالب الفالحين، والسيما ما يتعلق بالمناصفة وقسمة دور الحزب الشيوعي العراقي ف
ة ، وتنفيذ المزاعم حول شيوعيترسيخ االقطاعفي الحصة المائية ودور النظام الملكي الهاشمي 

 الفالحين المنتفضين.

 

 

                                                           
(: ولد في كركوك، ودرس في الكلية العسكرية ببغداد، فتخرج منها 1714-1712عمر علي بكر البيرقدار ) (1)

رتبة عقيد عام  إلىكلية االركان، وتدرج في المراتب حتى وصل  إلى، وانتمى بعدها 1728مالزمًا ثانيًا عام 
لى في الديوانية، و ئدًا للفرقة العسكرية األوعين قا رتبة لواء إلى، بعد اشتراكه في حرب فلسطين، ثم ُرفِّع 1748

، وَمُثَل أمام محكمة الشعب بتهمة التآمر ضد الثورة ومحاولة تقويضها في مهدها، 1708تموز  14اعتقل بعد ثورة 
لمصدر احكم عليه بالسجن لمدة سبعة سنوات. للمزيد ينظر: حسن لطيف الزبيدي، موسوعة السياسة العراقية، 

 .427، صالسابق
 .121 – 121فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفالحية بوجه االقطاع...، ص ص  (2)

سس جديدة لم وقد أرسى هذا القانون التنظيم اإلداري على أ، 1767لسنة  107صدر قانون المحافظات رقم  (2)
الدولة  قانون أراضيتكن معروفة من قبل، إذ ألغي مجلس اللواء العام والمجلس البلدي ومجلس القرية، وقسم هذا ال

عدد من االقضية والنواحي  إلىة هي المحافظات ثم قسم المحافظة إلى ثالث درجات من الوحدات اإلداريالعراقية 
آخرون، و  عصام عبدالوهاب البرزنجيدارات المحلية. للمزيد ينظر: لشخصية المعنوية التي تمارسها اإلومنحها ا

 .204، ص2210، بغداد، السنهوري القانونية والعلوم السياسيةدار ، مبادئ وأحكام القانون اإلداري 
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 م(4799 – 4794ية في لواء الديوانية للفترة )اليهود األقليةخامسًا: تاريخ 

ب الكاديميين العراقيين والعر في العراق باهتمام واسع من المؤرخين وا اليهودي تاريخ حظ
ي ية في العراق، والسيما فاليهودجوانب مختلفة من حياة الطائفة  إلىجانب، الذين تعرضوا واأل

 .مختلفةالعهد الملكي، ومن وجهات نظر 

ية في ليهودا قليةاألوقد انفرد الكاتب والمؤرخ فيصل غازي الميالي من بينهم بالكتابة عن 
الموضوع بكرًا، ولم يسبق أن تمت دراسته من قبل بمثل هذه  نَّ بّين المؤلف أ إذلواء الديوانية، 

 .(1)الشمولية التي وجدت بين أبعاده

عام  ألشرفاعالم والفنون في النجف مؤسسة الفكر الجديد للثقافة واأل طبع الكتاب من قبل
يعد آخر ما ُطبع لُه قبل وفاته، وقد اشتمل على مقدمة وخمسة مباحث ومالحق نشرها  إذ، 2212

اسة فتتصدر عتمدت عليها الدر المصادر التي ا  أمافي نهاية الكتاب ألهميتها، وليفيد الباحثين منها، 
ن حثيألحد من البا لم يسبق إذهمية، لى من حيث األو الوثائق الرسمية غير المنشورة المرتبة األ

طلع عليها، وقد تمكن المؤلف من الحصول على جزء منها عن طريق عمله في والدارسين أن ا
صالح الزراعي في الديوانية، ومن تلك الوثائق عقود الشراكة التي في مديرية اإل األراضيقسم 

ائممقامية عن الكتب الصادرة من ق فضالً والمالكين والمزارعين في اللواء،  اليهودُأبرمت بين أثرياء 
 ية.اليهودقضاء الديوانية ودائرة صحتها الخاصة ببعض الشخصيات 

وتعد المؤلفات المكتوبة باللغة العربية من المصادر المهمة التي رفدت الدراسة بمادة علمية 
ة عن بختصت بشكل كامل بالكتاعن المؤلفات التي ا فضالً رصينة، وفي مقدمتها كتاب التوراة، 

لتهم او تن وأ، (2)مير بصري  ذافي العراق لالست اليهودغلبية، ومنها كتاب أعالم وهي تمثل األ اليهود
                                                           

مؤسسة الفكر  م(،1712 – 1721قلية اليهودية في لواء الديوانية للفترة من )فيصل غازي الميالي، تاريخ األ (1)
 .8-1، ص ص 2212عالم والفنون، النجف، الجديد للثقافة واأل

 درس ة،المعروف ةاليهودي عوبديا ةولد في بغداد من اسر  ،عراقي(: مؤرخ 2220 -1711ي )بصر  مير شاؤول (2)
كما شارك  ،غدادب ةتجار  ةغرف ةدار إل االقتصاد وعمل بعدها مديراً  درس ، ثمالبغداديتين سفي مدارس التعاون واالليان

للمزيد  .دب واالجتماعألله العديد من المؤلفات في االقتصاد وا ،1761عام  ةالعراقي ةصدار دليل الجمهوريإفي 
-428 ص ص ،المصدر السابق ،معجم مؤرخي التاريخ العربي الحديث والمعاصر ،مصطفى عبدالغني :ينظر
442. 
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فاد وداي العطية، كما أالمرحوم  ذاستتاب الديوانية قديمًا وحديثًا لالفي جزء من مادتها، ومنها ك
 باحمصالعراقية ومن أبرزها مجلة المؤلف من البحوث العلمية المنشورة في مجموعة من المجالت 

، واعتمد كذلك على المقابالت الشخصية التي أجراها مع المعمرين من أبناء مدينة (1)اليهودية
ناقلته ي الذي تاليهودية، وكذا الموروث الشعبي اليهودالديوانية، الذين عاصروا أبناء الطائفة 

د ث في مطلع شبابه، وقحدااأل ات المؤلف نفسه ومعاصرته لبعضعن مشاهد فضالً األلسن، 
 ارتأت الباحثة جمعها في الجدول االتي:

 (2) ( يبين مصادر كتاب تاريخ االقلية اليهودية في لواء الديوانية5جدول رقم )

 عدد الهوامش عددها نوع المصادر والمراجع ت
 11 11 الوثائق الرسمية المنشورة وغير المنشورة  .1
 114 61 الكتب العربية والمعربة  .2
 1 1 الكتب االجنبية  .2
 24 17 الصحف والمجالت  .4
 0 4 الرسائل واالطاريح الجامعية  .0
 8 8 الموروث الشعبي والمقابالت الشخصية  .6
 2 2 المواقع االكترونية  .1

ي ف اليهودلة تأصيل دور او ساس من الدراسة يكمن في محالهدف األ نَّ أ إلىالمؤلف  أشار
( ألسباب تاريخية 1712 – 1721، وجاء تحديد المدة الزمنية للبحث بين عامي )(2)مدن الديوانية

                                                           
، وقام بإصدارها سلمان 1724نيسان  12جتماعية، صدرت في بغداد بتاريخ مجلة مصباح: هي مجلة أدبية ا (1)

، إذ قررت مديرية 1727حزيران  6ع حتى ستمرت بالصدور بشكل متقطسكرتير الجمعية الصهيونية، وقد ا شينه
المطبوعات في وزارة الداخلية غلقها، على أثر مقال نشرته وأحدث ضجة كبيرة بين أفراد الطائفة اليهودية، وقد 
ركزت المجلة على أهمية تعليم اللغة العبرية، وتابعت أخبار الحركة الصهيونية ونشاطها في فلسطين. للمزيد ينظر: 

 124، ص ص1777هللا المشهداني، النشاط الدعائي لليهود في العراق، مكتبة مدبولي، القاهرة، سلمان سعد عبد
– 120. 

 الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على هوامش الكتاب. (2)
 .8االقلية اليهودية في لواء الديوانية ...، صتاريخ فيصل غازي الميالي،  (2)
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ًا وفاعلية أكثر إندماج اليهودأصبح  إذل مثل بداية نشوء العراق الحديث، و وموضوعية، فالتاريخ األ
في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، والسيما بعد أن شغل رجل االقتصاد المعروف 

، فيوثق 1712التاريخ الثاني  أمال وزارة عراقية، او ، منصب وزير المالية في (1)يلساسون حسق
 التي مضى على تواجدها في العراقية من الديوانية اليهودهجرة آخر ما تبقى من أبناء الطائفة 

 .عامالفين وخمسمئة أكثر من أ

لواء  في اليهودستيطان وهو التمهيدي الذي جاء بعنوان )ا ل من الكتابو في المبحث األ
لي، الذي ما بعد السبي الباب إلى المنطقةفي  اليهودالديوانية( أرجع المؤلف بدايات وجود واستقرار 

سقاطه لممالكهم الشمالية ، على أثر أق.م( 062-624) (2)تم على يد الملك نبوخذ نصر الثاني
 السيماو والجنوبية في فلسطين، كما عرج على عوامل الجذب التي توفرت لهم في تلك المدن 

حرية لتهم لكافة أنشطتهم الحياتية باو الشامية، وساعدت على استيطانهم بأعداد كبيرة، ومن ثم مز 
لمؤلف بّين ا إذية حسب مستوى معيشتهم، اليهود األقلية، كما درس المبحث فئات مجتمع (2)تامة

                                                           
انتخب  1811(: ولد في بغداد، وتلقى تعليمه في مدرسة االليانس، في عام 1722-1862ساسون حسقيل ) (1)

نائبًا عن بغداد في مجلس المبعوثان العثماني األول في عهد السلطان عبدالحميد الثاني، درس في العديد من 
وزارة المالية في أول عهد تأسيس ، تقلد 1880الجامعات في اسطنبول وبرلين ولندن، ونال إجازة الحقوق عام 

بمنصبه في الوزارة  ظالنقيب االولى، واحتف عبدالرحمن، في حكومة 1722تشرين االول  20الدولة العراقية في 
تشرين الثاني  18، ووزارة عبدالمحسن السعدون االولى 1722أيلول  22والثالثة  1721أيلول  12النقيبية الثانية 

، توفي في باريس عن عمر ناهز االثنان والسبعون عامًا. للمزيد 1720آب  4لهاشمي ، وفي وزارة ياسين ا1722
ينظر: نور محمود عبدالمجيد العبدلي، ساسون حسقيل ودوره السياسي واالقتصادي في العراق، رسالة ماجستير 

في العهد الملكي، ، زيد عدنان ناجي، أقليات العراق 2211جامعة بغداد،  –غير منشورة، كلية التربية ابن رشد 
 .161 – 107، ص ص2210دراسة في الدور السياسي والبرلماني، الرافدين، بيروت، 

بلي ، ويسمى بالعصر الباةنبوخذ نصر الثاني: هو ثاني ملوك الدولة الكلدانية او ساللة بابل الحادية عشر  (2)
 624 – 626ق.م خلفًا لوالده بنوبالصر ) 624أيلول  22ق.م(، توج ملكًا على بابل في  027 – 626الحديث )

ق.م، كان من أعظم ملوك العراق القديم في حقل البناء والتعمير،  062طويلة حتى عام  مدةق.م(، واستمر حكمه 
يمة، في تاريخ الحضارات القدوقد انصبت جهوده على إعادة بناء العاصمة بابل. للمزيد ينظر: طه باقر، مقدمة 

 .001 – 041، ص ص1786، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2، ط1ج
 .12-7قلية اليهودية في لواء الديوانية...، ص ص فيصل غازي الميالي، تاريخ األ (2)
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بعض  ي سوى االختالف فيجتماعية لكافة مكونات المجتمع الديوانن التركيبة األإنه ال يختلف ع
 .(1)عمال كالرباالمهن واأل

 (، عن بعضاليهودوتحدث المبحث الثاني الذي وقع تحت عنوان )العادات والطقوس عند 
 الحياة االجتماعية لليهود، وخاصة تلك المتعلقة بالطعام والذبح،التعاليم الشرعية، التي ارتبطت ب

، كما (2)نيوالمحافظ (2)ناالصالحيي اليهودكانت مثار جدل بين  إذكونها االكثر تشددًا وتعقيدًا، 
وتقاليدهم، ومنها تقديمهم للذكر على االنثى، وتغيير اسمائهم خالل  اليهودبعض عادات  إلىتطرق 
ادهم عن اعتق فضالً للموسيقى في طقوسهم وعباداتهم،  استعمالهممعينة من حياتهم و  مراحل

 اليهودنَّ ارتباط ، واستنتج المؤلف أ(4)بالخرافات وامكانية جلبها للسعادة وإبعادها للشرور والحسد
 بالهوية االحتفاظ إلىمن ورائها  ابطقوسهم وعاداتهم كان سببًا في عزلتهم الطوعية، التي سعو 

، ثم عرج للحديث عن أهم الطقوس (0)خرى ية األاإلنسانية، وتجنب االنصهار في المجتمعات اليهود
ي تأديتها حج، والتي كان يفتر  فالدينية التي كانوا يمارسونها، وتشمل الصالة والزكاة والصوم وال

                                                           
 .14-12قلية اليهودية في لواء الديوانية...، ص ص فيصل غازي الميالي، تاريخ األ (1)
و ما يعرف باليهودية االصالحية، وهم ثمرة مباشرة لحركة االستنارة اليهودية، حاول د االصالحيين: أاليهو  (2)

صيغة معاصرة لليهودية تالئم العصر والخروج باليهود من قوقعة العنصرية، واعتبار انفسهم  إلىمؤسسوها الوصول 
مدارسها.  ، ومحاربتهم في الجيش، وتعلمهم فيمواطنين في البالد التي يعيشون فيها، عن طريق تحدثهم لغة البالد

، 2226، دار الشروق، القاهرة، 2، ط1للمزيد ينظر: عبدالوهاب المسيري، اليهود واليهودية والصهيونية، مج
 .61ص

خارجها،  ية ال منن: نادى المحافظون بأن أي تغيير يجب أن يكون نابع من أعماق الروح اليهودياليهود المحافظ (2)
وقف م لم يتخذوا اي مبدعها حاخامات اليهود، إال أنهبأن فكرة الشريعة الشفوية خرافة أيمانهم رغم من إوعلى ال

و التراث اليهودي. للمزيد ينظر: غادة حمدي عبدالسالم، اليهود في العراق، مكتبة مدبولي، القاهرة، =ضد التوراة أ
 .200 – 204، ص ص2228

 .18 – 10فيصل غازي الميالي، االقلية اليهودية في لواء الديوانية...، ص ص (4)
 .17المصدر نفسه، ص (0)
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، (1)ي حزقيالالنب تباع شروط معينة، وقد اهتم يهود الديوانية في ممارسة جزء من مراسيمها عند مرقدا
 .(2)في مدينة الديوانية (2)وفي كنيسهم المسماة التوراة 

كرس المبحث الثالث الذي جاء بعنوان )االعياد والمناسبات الدينية(، لتسليط الضوء على 
يذهبون فيها  اليهود، التي كان (0)االعياد الثانوية إلى أشار، ثم اليهودعند  (4)االعياد الثالثة الكبرى 

، ودرس المبحث كذلك العادات (6)جواء الخاصة لالحتفال بهازيارة مراقد علمائهم، ويهيئون األل
والتقاليد وبعض النظم التشريعية المرتبطة بالخطبة والزواج والطالق والحجاب والختان والميراث 

ية التي ساناإلنعن العالقات  فضالً واألزياء واالثاث المنزلي ودفن الموتى وإقامة مراسيم العزاء، 
يد نَّ معظمها كان يحاكي العادات والتقالأ تربطهم بالمسلمين من أبناء الديوانية، وقد بين مؤلفنا

سالمية، مما يدل على وجود حالة من التسامح واالنسجام االجتماعي والتفاعل والتقارب العربية األ
 .(1)الحضاري بين جميع أبناء اللواء

يه ية في الديوانية(، فقد ناقش فاليهودفي المبحث الرابع الذي حمل عنوان )أهم العائالت  أما
ية في مدن اللواء، وعلى قدر حجم مساهمتها وتأثيرها في المجال االقتصادي اليهودنشاط العائالت 

                                                           
من جنوبي الحلة على الفرات بقرية  كم 22718688مرقد النبي حزقيال بن بوزي )ذي الكفل(: يقع على بعد  (1)

الكفل، وقد لقبه العرب بالكفل ألنه كفل شعب اسرائيل بالنجاة من أسر البابليين، وكان المكان مقصدًا لعلماء 
ورؤساء مدارس بغداد، يقرأون فيه أسفار موسى الخمسة وذلك في كتاب ذو خط كبير كتبه حزقيال بيده. للمزيد 

 – 270، ص1724مة، نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق، مطبعة الفرات، بغداد، ينظر: يوسف رزق هللا غني
، 2211، دار الفرات للثقافة واالعالم، الحلة، 2؛ عامر هادي الذرب، ذو الكفل أم حزقيال )رؤيا جديدة(، ط276

 .27ص
لقرن التاسع اليهود في منتصف اكنيس التوراة: تقع في محلة السوق في الجانب االيمن من سوق الديوانية، بناها  (2)

في بداية سوق التجار الحالي ، وهي حاليًا محالت وأسواق تعود  وهي تقععشر بشكل مبسط وبعدها طورت كبناء 
 .22األقلية اليهودية في لواء الديوانية...، ص تاريخ بلدية الديوانية. للمزيد ينظر: فيصل غازي الميالي، إلى

 .26-17المصدر نفسه، ص ص (2)
االقلية اليهودية  تاريخالمقصود بها عيد الفصح وعيد المظال وعيد االسابيع. للمزيد ينظر: فيصل غازي الميالي،  (4)

 .21في لواء الديوانية، ص
 .22 – 28المقصود بها عيد الحنوكة وعيد البوريم. للمزيد ينظر: المصدر نفسه، ص ص (0)
 .42-21المصدر نفسه، ص ص (6)
 .42 – 21ص ص ،االقلية اليهودية في لواء الديوانيةتاريخ صل غازي الميالي، في (1)
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تلك لى و أاحتفظوا بعالقات متميزة مع سكان اللواء، وكانت  إذعن االجتماعي،  فضالً والسياسي، 
تجارة متهن أبناءها البزازة و أقامت في مدينة الديوانية، وقد ا العائالت هي عائلة أسحق موسى التي

وري ساسون المعروف بشراكاته الزراعية الواسعة ضالحبوب والزراعة بالمضخات، ومن أبرزهم خ
، والعائلة الثانية كانت عائلة ساسون الياهو أسحق معلم، التي (1)في اللواء األراضيمع مالك 

غلب المفاصل االقتصادية الرئيسية، ففي مجال الزراعة أسهموا بالمشاركة أ  إلىانصرف نشاطها 
وانية الدي ةنيالزراعية في مد األراضيفي استثمار مساحات شاسعة من  األراضيمع بعض مالك 

دورهم في  أما، كما كان لهم دور بارز في تجارة المواد الغذائية، والشامية والحمزة (2)والشافعية
الصناعة فتمثل في إنشاء معامل الطابوق التي برعوا فيها، وتمكنوا بذلك من النهو  بواقع اللواء 

 .(2)زراعيًا وتجاريًا وصناعيًا 

نها، تهجيره مرد مؤلفنا مذكرات أهرون موريه أخو ساسون معلم عن مدينة الديوانية، بعد او 
مختلف  التي كانت تربط والعالقات اإلنسانية ن صور االخاءمن جوانبها ع ألنها عبرت في الكثير

العائلة الثالثة فهي عائلة قوجمان، التي اشتهرت بتجارة الحبوب، وقد نسب  أما، (4)الطوائف العراقية
دينة والصوب الكبير من منشاء المخازن الكبيرة في الصوب الصغير ابنها يوسف قوجمان إ إلى

 .(0)الديوانية لحفظ الحبوب بمختلف أنواعها

زرا خالصجي، وهي من العوائل العراقية المعروفة العائلة الرابعة واالخيرة عائلة عوكانت 
د او را دز اثنتين من أسرها وهما أسرة ع إلىبرجاالتها وثروتها وشعبيتها، وقد تطرق المؤلف 

زرا كبر الياهو غلى برز فيها وبشكل كبير األخ األو سرة األاأل خالصجي وأسرة سلمان هارون،
نة في راق الستخدامه المكنخالصجي الملقب بملك الديوانية، ويعد من رواد الزراعة الحديثة في الع

                                                           
 .41 – 40ص ص، االقلية اليهودية في لواء الديوانيةتاريخ صل غازي الميالي، في (1)
راضي الصالحة جدًا للزراعة، وقد ى ضفتي نهر الشافعية، وتعد من األالشافعية: هي أراضي متشاطئة عل (2)

 لىإقبيلة الشوافع الزيدية الحميرية التي كانت تدين بالمذهب الشافعي، ثم تحولوا بعدها  إلىسميت بالشافعية نسبة 
مذهب اإلمامية، وتقع تلك االرضي على ضفة الفرات اليمنى غربي الديوانية. للمزيد ينظر: وداي العطية، المصدر 

 .02السابق، ص
 .47 – 41قلية اليهودية في لواء الديوانية، ص صفيصل غازي الميالي، تاريخ األ (2)
 .66 – 02، ص صالمصدر نفسه (4)
 .68 – 61ص صالمصدر نفسه،  (0)



 ل غازي امليالي املنشورةالفصل الثاني: قراءة حتليلية يف مؤلفات فيص

  122  

، (1)ةمن شيوخ الديواني األراضيراضيه الشاسعة، والتي كان يتشارك استثمارها مع مالك زراعة أ
د او را دز سرة عياسية التي قام بها أفراد تلك األسرة، ومنها مساهمة والد األالسدوار األ إلى أشارو 

 فضالً ، 1716عام  ، من أيدي القوات العثمانية(2)الجاسوس البريطاني جرالد لجمن ذانقخالصجي بإ
صغر منشي غزرا خالصجي بعد أن كلفه شيوخ عشائر عبه األخ األعن الدور الناجح الذي ل

بينهم وبين قائد القوات البريطانية المتواجد في النجف وإقناعه بالتوقف عن قصف  الشامية بالتوسط
 .(2)مدينتهم بالطائرات، وذلك ضمن عملياتها النهائية إلخماد نيران ثورة العشرين

الشهرة الكبيرة التي اكتسبتها عائلة خالصجي واالدوار المهمة التي قامت بها  نَّ بّين المؤلف أ
تمتعت به من عالقات ممتازة مع البريطانيين قبل احتاللهم للعراق وبعده،  جاءت نتيجًة لما

تحكموا في تجارته بالسوق الداخلية، نظرًا لجودته وكثرة  إذوسيطرتهم على مشاريع زراعة الرز، 
بغداد  إلىالطلب عليه، كما كان لقرب مخازنها من محطة السكك الحديد أثره في نقل المحاصيل 

 .(4)التصدير للخارج والبصرة من أجل

 سرد خالصجي، فهي من األاو بن عم الياهو عزرا دأسرة سلمان هارون خالصجي وهو ا أما
العراق،  وقد غنى قصائدهم كبار مطربي (0)ية المثقفة التي ُعرف عن أبنائها نظم الشعر الشعبياليهود

في ختام  و ،(6)الغزاليعيوني( التي غناها المطرب الراحل ناظم ومنها قصيدة )واشبان مني ذنب ي

                                                           
 .11 – 68االقلية اليهودية في لواء الديوانية، ص صتاريخ صل غازي الميالي، في (1)
(: ولد في مدينة بترسفيلد في بريطانية، دخل الكلية العسكرية الملكية في ساندهرست 1722-1882جرالد لجمن ) (2)

الشعيبة  إلى 1710البحرين والمحمرة من أجل االستطالع، وأرسل عام  إلىرحل  1721واجتازها بتفوق، في عام 
، قتل على يد 1722ن حاكم للواء الدليم عام ُعين حاكم للموصل، ثم عي 1718بصفته موظفًا سياسيًا، وفي عام 

خ ضاري الحجية، الشيجاسم الشيخ ضاري المحمود خالل ثورة العشرين. للمزيد ينظر: عبدالحميد العلوجي وعزيز 
 .84-12، ص ص2222، لندن، دار الحكمة، ال محمود رئيس قبيلة زوبع

 .12 – 11قلية اليهودية في لواء الديوانية، ص صفيصل غازي الميالي، تاريخ األ (2)
 .84 – 12ص صالمصدر نفسه،  (4)
 .88 – 80المصدر نفسه، ص ص (0)
تخرج من معهد الفنون ، ولد في بغداد ،لمقام العراقي مجدد فيهلفنان قارئ ( 1762 – 1712) ناظم الغزالي (6)

 ةفي الحفالت االذاعي بياً شعًا فنيًا و التي ادت دور  ة،الزياني ةسيس فرقأفي ت ةوفعالياته الفني هساهم في اغاني ة،الجميل
 ةزوج من الفنانت ة،العراقي ةوقد لقب بسفير االغني ة،االقطار العربي إلى شهرته توقد وصل ،في بغداد ةوالشعبي
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تي ي وحبه للمال وأبرز المهن الاليهودصفات  إلىية تعر  المؤلف اليهودحديثه عن العائالت 
ناءها بفي الحركة الوطنية وانتماء أغلب أ اليهوددور  إلىبشكل مقتضب  أشارا، ثم إليهيميل كان 

 .(1)منذ بداية ظهورهاالحركات اليسارية  إلى

وقد  ية في الديوانية(،اليهود األقليةل في المبحث الخامس )أسماء بعض الموظفين من او تن
القسم االكبر منهم، فقد عملوا في قطاعي التعليم  أماتنوعت وظائفهم في الدوائر الحكومية، 

، ومنهم ية في العراقاليهودقضية تهجير الطائفة  إلى، وتطرق المؤلف في ختام بحثه (2)والصحة
سباب المحلية الداخلية والدولية الخارجية التي يات موضحًا األالديوانية في مطلع الخمسينيهود 

وى خمسون منهم في الديوانية س لم يبقَ  إذفلسطين،  إلىوقفت وراء تهجيرهم من العراق، وانتقالهم 
يوانية لدالعراق وامبينًا أنَّ تلك الهجرة تسببت في خسارة  ،1712شخصًا غادروا العراق في العام 

 .(2)اجتماعي مهم، ضم الكثير من مثقفي العراق من االقتصاديين واالدباء والكفاءاتمكون خاصة 

ي مجال ف الة في مختلف جوانب الحياة في البالد، وخاصةكان لليهود دور بارز ومساهمة فعّ 
م محافظته إلىنهم شكلوا من الوجهة العرقية وحدة متجانسة مما أدى النشاط االقتصادي، كما أ

وكذلك  ،خرى على تقاليدهم وعاداتهم، وازدياد ارتباطهم بسكان البالد من المكونات والطوائف األ
 نماندماجهم في المؤسسات الحكومية، وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على حقبة مفصلية 

الميالي  در  العراق والديوانية على وجه الخصوص، وقد وفق السيي على أاليهودتاريخ الوجود 
 .االجتماعي واالقتصادي الجانبين السيماو ، امن جوانبه العديدفي الكشف عن 

 سادسًا: مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ )القول المعلوم في تاريخ حمزة لملوم(
ي ثرية ووريثتها مدينة الحمزة الشرقلد، ومدينتي لملوم األللمدن مكانة مهمة في تاريخ أي ب

والعراق بشكل عام، وكانتا شاهدتين  األوسطمن المدن التي حازت مكانة مرموقة بين مدن الفرات 
ك سالمي، وقد ظهر ذلعن القديم واأل فضالً على صفحات من تاريخ العراق الحديث والمعاصر، 

                                                           

ص ، 2ج المصدر السابق ،حميد المطبعي :للمزيد ينظر ة.في غناء واحد اكثر من مر  ، واشتركامراد ةسليم=
 .287-288ص

 71-87ص ص...، فيصل غازي الميالي، تاريخ االقلية اليهودية في لواء الديوانية (1)
 .74 – 72ص ص المصدر نفسه، (2)
 .78-70ص ص المصدر نفسه، (2)
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خ، ق وحضارة ضاربة في عمق التاريواضحًا على تقاسيم المدينتين، الذي كان ينبئ عن إرث عري
لتاريخية ل مجموعة كبيرة من القضايا ااو ل كتاب يتناو ويعد كتاب مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ، 

ية مور على وفق رؤ مزة الشرقي، واستيعابه لدقائق األالتي دارت رحاها على أراضي مدينة الح
 موضوعية شاملة.

جب وجزءًا من الوفاء لمدينته، التي احتضنته طفاًل وكهاًل، نَّ من الواد الميالي أوجد السي إذ
عن رغبته الحقيقية في أن يجمع بكتاب شامل كل ما يتعلق بهذه المدينة، وقد أخذ على  فضالً 

عما  ضالً فعاتقه استخراج وتدوين شتات ما سطرته أقالم المؤرخين والباحثين في حقب مختلفة، 
حداث التي كان المؤلف معاصرًا لها وشاهدًا عليها، مركزًا األجانب  إلىحفظته ذاكرة المعمرين، 

وبشكل موسع على الجوانب السياسية واالجتماعية، وقد بذل في سبيل ذلك جهودًا مضنية ووقتًا 
لوسائل خبار ووقائع تلك المدينة، مستعينًا بكل اتقريبًا، سرد من خاللها أ عاماطوياًل قارب الثالثين 

 .(1)الحقائق وتثبيتها إلىمن أجل الوصول 

ولما لم يتمكن مؤلفنا من نشره في حياته، انبرى ولده الدكتور رجوان فيصل غازي لتحقيقه 
من دار قناديل للنشر والتوزيع ببغداد، وقد  2217لى منه عام و والتعليق عليه، وخرجت الطبعة األ

صة وقائمة تألف من ستمائة وخمس وسبعون صفحة، ضمت مقدمة ومدخل وخمسة فصول وخال
 .(2)مصادر ومالحق

استند الكتاب على العديد من المصادر والمراجع المتنوعة، وضعها المؤلف في مواقعها 
الصحيحة، وقد عمل على تحليلها ونقدها نقدًا موضوعيًا عاداًل، للوقوف عند العلمي منها والدقيق، 

 االت الموضوع، وتأتي فيمستندًا على خزينه المعرفي العميق عبر المطالعة الواسعة في مج

                                                           
 .شخصية للباحثة مع الدكتور رجوان فيصل الميالي، المصدر السابقمقابلة  (1)
ضمت مالحق الكتاب صورًا من مدينة الحمزة، شملت خريطة لمدينة لملوم وشخصيات معروفة من المدينة  (2)

 لىإوشيخ العشيرة والمواطن العادي، فضاًل عن صور بعض االبنية ذات الصفة الخدمية والدينية،  اإلداري منها 
 نة الحمزة وتطورها.جانب الوثائق التي أرخت جوانب تاريخية مهمة كان لها عالقة بنشأة مدي
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مقدمتها الوثائق الرسمية غير المنشورة المتمثلة باالضابير الخاصة بالتالل االثرية في مدينة 
 (.6، وقد قامت الباحثة باحصائها وتصنيفها مثلما مبين في الجدول رقم)(1)الحمزة

المعلوم في مصادر كتاب مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ )القول يوضح  (0جدول رقم )
   (9)تاريخ حمزة لملوم(

 الهوامش عددها نوع المصدر ت
 11 2 الوثائق الرسمية غير المنشورة  .1
 062 172 الكتب العربية والمعربة  .2
 4 4 الكتب االجنبية  .2
 00 41 الصحف والمجالت  .4
 10 12 الرسائل واالطاريح الجامعية  .0
 11 1 المخطوطات  .6
 22 12 المقابالت الشخصية  .1
 8 2 المذكرات  .8

 ة،بثقل المصادر والدراسات العربيو المؤلف استخدم  نَّ أ المذكور آنفاً ويتضح من هذا الجدول 
ذلك ما تمتعت به المصادر  والسبب في ة(،دراس وستون ان تواثن ةمائخمس) همجملشكلت ما  إذ

 .وحديثاً  الشرقي قديماً  ةالحمز  ةعن تاريخ مدين ةمن معلومات ومعالجات قيم ةالعربي

 الشرقي ةحمز ال ةالتي شكلت مدين ةداريتقسيمات اإلالخصص المؤلف مدخل الكتاب للتعريف ب
وحتى عام  1721عام  كناحية ةعالن المدينإ  منذ والتي تضم ة،ضمن موضوع الدراس ةاخلالدو 

 ،مقاطعات ست ةالحمز  ةستقطع من مديناوبعد ان  1767بعد عام  أما ة،مقاطع ةعشر  ثماني 1767
 .(2)ةالدراس ةمن خط ةالمؤلف المقاطعات المستقطع استثنىفقد 

                                                           
للمزيد عن مصادر الكتاب ينظر: فيصل غازي الميالي، مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ )القول المعلوم في  (1)

 .267-621، ص ص2217تاريخ حمزة لملوم(، تح تع: رجوان فيصل غازي، دار قناديل للنشر والتوزيع، بغداد، 
 هوامش ومصادر الكتاب.الى  باالستنادالجدول من عمل الباحثة  (2)

 .24-21فيصل غازي الميالي، مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...، ص ص (2)
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ل الذي حمل عنوان )لمحة تاريخية عن الرقعة الجغرافية التي شكلت و استعر  الفصل األ
 626ق.م، والعصر البابلي الحديث ) 2211مدينة وريف الحمزة الشرقي من العصر البابلي القديم 

ها، وما وريفدوار التاريخية القديمة التي مرت بها البقعة المكانية لمدينة الحمزة ق.م( األ 027 –
 إلىورية مالقديم الذي شهد تدفق الهجرات األثرية، ابتداًء من العصر البابلي خلفته من المواقع األ

ي تعد مدينة تل الصالحية ف إذيسن، يس عدة سالالت حاكمة منها ساللة إالعراق، وتمكنها من تأس
ثرية التي قامت ، واسترسل بعدها بذكر المواضع األ(1)قضاء الحمزة من المدن التابعة لهذه الساللة

و عش، بالحديث )الكلداني(، ومنها تل األبيض وتل أ بعد السبي البابلي، اي خالل العهد البابلي
 إلىا وصل عدده إذسالمية، العصور اإلالعصر الساساني و  إلىالمنشآت التي تعود  إلى أشاركما 
رة في ثرية المنتشالتالل األ نَّ ضح المؤلف أاو عشر تاًل من أهمها وأكبرها تل حويصالت،  اثني

لومات عا يد المنقبين والباحثين وال يعرف عنها سوى بعض المإليهمقاطعات الحمزة الشرقي لم تمتد 
 .(2)صافها ال غيرو أومواقعها و ثريتها ومساحتها البسيطة المتعلقة بإعالن أ

 ريفها ابتداًء من عصر الرسالةالفصل الثاني الذي كان بعنوان )أراضي مدينة الحمزة و  أما
أبرز األحداث التي  إلىم(، فقد تطرق فيه المؤلف 1208 –ه 606) سالمية لغاية سقوط بغداداإل

راضي المدينة، والمتمثلة بموقعة أليس التي عدت من أعنف المعارك التي خاضها جرت على أ
معركة  لىإالعرب المسلمون قبيل معركة القادسية لتحرير العراق من السيطرة الساسانية، ثم تطرق 

ه في الحدود المشتركة بين مدينتي الحمزة الشرقي والرميثة 140بدر الصغرى التي وقعت سنة 

                                                           
 .42-20ص ص  ة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...،فيصل غازي الميالي، مدين (1)
 .40-44ص ص  المصدر نفسه، (2)
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ه(، 108 – 121) (2)جعفر المنصور ، وجيش الخليفة أبي(1)أحمر العينين إبراهيمد بين جيش السي
منتصف  ىإلخير من القرن الرابع الهجري دية التي قامت حوالي الربع األرة المزيمااإل إلى أشاركما 

منطقة الحمزة الشرقي وريفها كانت ضمن سلطان تلك  نَّ بّين المؤلف أ إذ، (2)القرن السادس الهجري 
، الذي وسع  م(1128-1280) (4)سديفي عهد أميرها صدقة بن منصور األ رة، والسيمامااإل

 .(0)القبائل العراقية لحكمه معظمرقعة نفوذه حتى اخضع 

م وبدايات 1208 –ه606ن بعنوان )الفترة المظلمة من واستهل الفصل الثالث الذي كا
ات االجنبية التي تعر  لها العراق )خالل المدة و تمصير مدينة لملوم( بمقدمة موجزة عن الغز 

الواقعة بين منتصف القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشر، وتأثيراتها على مجتمع الريف 

                                                           
ه(: من أهل العلم والدين والنسك، ظهر أمر 140-122ابراهيم بن عبدهللا بن الحسن المثنى احمر العينين ) (1)

ه، وتغلب على البصرة وفتحها، وطمح 140نهضته في عهد الخليفة أبو جعفر المنصور في أوائل شهر رمضان 
ور الذي وهناك التقى بجيش المنصها وسار اليها بجيشه حتى وصل باخمرى، يفتح الكوفة لوجود انصاره ف إلى
ن ثناء المعارك بنشابة في صدره فأردته قتياًل. للمزيد ينظر: علي بن الحسيط به من الجانبين، وقد ُأصيب في أأحا

؛ 06-00، ص ص 1782، المكتبة العصرية، بيروت، 2بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج
 .64-62، ص ص 2212صرهم االول، مطبعة المارد العالمية، النجف، عبدالرضا حسن جياد، العباسيون في ع

بعد وفاة أخيه أبو  121ه(: ولد في الحميمة في الشام، بويع بالخالفة سنة 108-70أبو جعفر المنصور ) (2)
توطدت الممالك كلها تحت  148ه، وفي سنة 142ه(، شرع ببناء مدينة بغداد سنة 126-122العباس السفاح )

انت له االمصار، ولم يبق خارجًا عنه سوى جزيرة االندلس. للمزيد ينظر: عبدالرحمن بن أبي بكر حكمه ود
 .421 – 422، ص ص 2212، المنهاج للنشر والتوزيع، بيروت، 2السيوطي، تاريخ الخلفاء، ط

الحيدرية، النجف، ، منشورات المكتبة 1مارة المزيدية ينظر: يوسف كركوش الحلي، تاريخ الحلة، جللمزيد عن اإل (2)
 .46-22، ص ص1760

م(: خلف والده على االمارة المزيدية، وتعتبر مدة حكمه من أهم 1128-1202صدقة بن منصور االسدي ) (4)
المراحل في تاريخ االمارة، إذ أخذت االمارة بالتوسع بصورة كبيرة بعد استيالء صدقة على هيت وعانة وواسط 

شخصية صدقة وكفايته السياسية والعسكرية، عاصر خالل فترة حكمه من  إلىوتكريت والبطيحة، ويعود ذلك 
ه، واتخذها عاصمة المارته بداًل من 470سالطين السالجقة ملكشاه وبوكيارق ومحمد، بنى مدينة الحلة سنة 

ياسية السحوالها بدالجبار ناجي، اإلمارة المزيدية األسدية في الحلة )دراسة في أمدينة النيل. للمزيد ينظر: ع
 .162-121، ص ص 2212والحضارية(، مركز تحقيقات كتابخانة تاريخ إسالم وايران، قم، 

 .66-00فيصل غازي الميالي، مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...، ص ص  (0)
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والمدينة، فالمدينة أخذت تفقد دورها الحضاري واالقتصادي وطغت العالقات االقطاعية فيها على 
 راضي قضاء الحمزة الشرقي الحالي فقد تقاسمتهء منه أالريف وجز  أماالعالقات التجارية المدنية، 

المعدان  سكانها فهم كباقي مجتمعات أماالقبائل القوية فيما بينها لتمارس عليه اقتصادًا رعويًا، 
 .(1)التي تسكن االهوار، كانت الصفة الغالبة عليهم الغزو وقطع الطرق 

دلت  ة لملوم ابتداءًا من تسميتها التيثم ركز البحث على دراسة التطور التاريخي لقيام مدين
المؤلف  حددعلى انها عبارة عن مجموعة من عناصر متفرقة ضمت العربي والتركي وااليراني، كما 

دلة التاريخية، ثم ( داعمًا رأيه باألم1402 – 1282ًا لتأسيس المدينة بين عامي )يًا تقريبتاريخ
اقش مسألة استشهاد السيد أحمد الغريفي ، ون(2)تطرق للحديث عن موقع المدينة ومساحتها

لة او مح إلى، في مدينة لملوم على يد أفراد من قبيلة الجبور، ولم يعمد المؤلف بشأنها (2)البحراني
، مبينًا ليهإيمكن الركون قطعي نفي إنهم من كانوا وراء قتله، معلاًل ذلك بعدم وجود دليل  اوإثبات 

ما بعد، ومدينة الحمزة الشرقي فييجابي على منطقة لملوم أثر إتشهاد السيد الغريفي كان له سأن ا
سر التي العوائل واأل ، وعرج على ذكر(4)صبح مرقده من مناطق السياحة الدينية في البالدأإذ 

لمؤلف بشيء من التفصيل، كونها لها ااو ، التي تن(0)سكنت لملوم ومنها أسرة السادة ال مكوطر

                                                           
 .67-61فيصل غازي الميالي، مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...، ص ص  (1)
 .87-12ص ص  المصدر نفسه، (2)

نتها سرة عرفت بمكاإلى األمام موسى الكاظم )ع(، وهو من أأحمد بن هاشم البحراني بن علوي: ينتهي نسبه  (2)
ام الخزاعل والحمزة م، احدى قرى البحرين، ومن القابه إالغريفة إلىالعلمية والثقافية والدينية، وسمي بالغريفي نسبة 

: ته وولده في أر  لملوم شرق الديوانية. للمزيد ينظرالشرقي وسبع الجبور وسبع ال شبل، قتل ودفن هو وزوج
 .2224كاظم داخل واخرون، شهيد الزائرين أحمد المقدس )الحمزة الشرقي(، مركز المرتضى، الديوانية، 

 .70-72فيصل غازي الميالي، مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...، ص ص  (4)
أسرة السادة ال مكوطر: من السادة الحسينية ولهم مكانة واليوم هم الزعماء في مدينة الشنافية في الديوانية،  (0)

وكانوا في لملوم، ومن رؤسائهم ووجهائهم السيد جعفر والسيد عمران ال موسى وغيرهم، وهم من قادة ثورة العشرين 
الجبشة. للمزيد ينظر: عباس العزاوي، موسوعة عشائر  وثورة النجف والرميثة وسوق الشيوخ، ولهم رئاسة عشائر

 180؛ كريم جاسم الجزائري، المصدر السابق، ص ص 186 – 180، ص ص 2العراق، المصدر السابق، مج=
– 186. 
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 براهيمإرت مدينة لملوم التاريخية على يد جدها الثاني عشر موسى بن سست ومّص سرة التي اُ األ
 .(1)بن علي خان

هوار التي كانت منتشرة على سطح مدينة األنهر والمدن والقرى واأل إلىكما تعر  الفصل 
، ثم سلط الضوء على مساهمة مدينة لملوم في تحرير البصرة من السيطرة المملوكية لفترة (2)لملوم
ي زعيم قبيلة العبيد وعلى أثر اختالفه مع والي او الزمن، وذلك بعد إعالن سليمان بيك الشمن 

( الثورة على الحكم المملوكي بالتحالف مع حمد ال 1822 – 1182بغداد سليمان باشا الكبير )
 1181حمود شيخ الخزاعل وزعيم مدينة لملوم، والشيخ ثويني بن عبدهللا شيخ مشايخ المنتفق عام 

تمكن الثوار من فر  سيطرتهم على البصرة، وتولى  إذعلى أن يكون لهم نصيب من حكم البالد، 
ار، ولم يتمكن  المماليك من استعادتها إال في الخامس حكمها الشيخ ثويني في السادس من آي

م بعد أن حشدوا قوات كبيرة تمكنت من القضاء على جيش 1181ل و والعشرين من تشرين اال
 .(2)العشائر الذي لم ينُج منه سوى زعماء الثورة

ا  هولم يغفل السيد الميالي الكشف عن الحياة الفكرية التي كانت تعيشها مدينة لملوم، وكون
ل العلم، هيسكنها من األدباء والشعراء وأ  وأسوق رائجة لألدب والعلوم الدينية، لكثرة من كان يؤمها 

ذكر منهم السيد أحمد بن محمد العطار الحسيني البغدادي والسيد صادق الفحام والشيخ محمد 
الشيخ و ر بن ثنوان الحويزي، بمهدي الفتوني وحسن الملك ومحمد بن يونس الحسكي والسيد ش

 ومن عائلة ال نصار الشيبانيةوالشيخ محمد الحكيم، العبسي السماوي محمد ال عبد الرسول 
، براهيمإبن نصار ومحمد بن علي بن  إبراهيمبنه أحمد والشيخ االلملومية الشيخ محمد بن نهاد و 

مغامس و أهم الشعراء الشعبيين وذكر منهم فدعه بنت علي صويح )خنساء خزاعة(،  إلىكما تطرق 
محمد بن حمد ال عباس الخزاعي شاعر الشجاعة والغزل، مستعرضاً جوانب من سيرهم الحياتية  بن

 .(4)ونتاجاتهم العلمية واالدبية

                                                           
 .112-76فيصل غازي الميالي، مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...، ص ص  (1)
 .122 – 112المصدر نفسه، ص ص  (2)
 .141-124ص ص  نفسه، المصدر (2)

 .227-222، 112-142ص ص  المصدر نفسه، (4)
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الحمالت العثمانية التي جردها الوالة المماليك على مدينة لملوم عاصمة  إلىالكتاب  أشارو 
بلغ عددها سبعة عشر حملة، وقد  إذ(، 1816 – 1120الخزاعل خالل المدة الواقعة بين عامي )

اختلفت الدوافع وراء كل حملة باختالف الظروف التي سبقتها، وهي إن دلت على شيء فهي تدل 
على قدرة المدينة على الصمود وصالبة أبنائها في مقارعة االستعدادات الضخمة التي كان يبذلها 

م امرهم، وعلى الرغو ل وإرغامهم على االمتثال اللة منهم الخضاع زعماء الخزاعاو والة بغداد في مح
 .(1)من االستنزاف الكبير والمستمر لمقدرات المدينة البشرية والمادية

جانب لمدينة لملوم التاريخية خالل المدة ذكر توصيفات الرحالة والسياح األ إلىثم تطرق 
ت التركيبة السكانية (، ودرس الخارطة القبائلية التي شكل1824 – 1126الواقعة بين عامي )

تابع المؤلف بداية استقرارهم في لملوم، ونزوحهم عنها  إذللمدينة والمؤلفة من خمس عشرة عشيرة، 
م ، وتحدث في ختاخرى األ األوسطمناطق الفرات  إلىل من القرن التاسع عشر و في النصف األ

 (2)الطاعون القاتلثر على أ 1821لملوم عروس الفرات عام اندثار واندراس مدينة  عنالفصل 
 .(2)الذي فتك بأهلها

الفصل الرابع الذي كان تحت عنوان )ظهور وتطور مدينة الحمزة الشرقي( فإنه خصص  أما
لدراسة مراحل النشوء واالرتقاء التي مرت بها المدينة والعوامل التي ساعدت على جعلها مقصدًا 

 إلى، وتطرق المؤلف 1712الهندية عام للسكن واالستثمار الزراعي، والسيما بعد فتح مشروع سدة 
د سكانها لها، ومساحتها وعد رةاو المعطيات الجغرافية للمدينة المتضمنة موقعها بالنسبة للمدن المج

                                                           
 .221 – 112فيصل غازي الميالي، مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...، ص ص  (1)
عانى الشرق االوسط من الطاعون بصورة مساوية ألوربا، فقد هاجم المر  عدد من البلدان ومنها العراق في  (2)

بداية العقد الرابع من القرن التاسع عشر وهو وظيفة للقوار  وبشكل خاص الجرذان، فضاًل عن البراغيث التي 
كتراث مقابل عدم ا خمسة أيام إلىاليوم الواحد  تعد الوسط الناقل بين الجرذان واالنسان، ويحصل الموت عادة خالل

( للوضع الصحي السيء في البالد وعدم اللجوء الى انشاء محجر صحي او 1821-1811الوالي  داود باشا )
. للمزيد ينظر: رودريك مكجرو، موسوعة تاريخ الطب، تر: اتخاذ اي اجراءات احتياطية لمنع انتشار المر 

؛ يوسف عزالدين، 112 – 112، ص ص 2220لشؤون الثقافية العامة، بغداد، ، دار ا1حسين سرمك حسن، ج
؛ جيمس ريموند 47-48، ص ص1761ر البصري، بغداد، داود باشا ونهاية المماليك في العراق، منشورات دا

مكتبة و ولستد، رحلتي الى بغداد في عهد الوالي داود باشا، تر تع: سليم طه التكريتي، د.ط، مكتبة النهضة العربية 
 .112-121، ص ص1784دار احياء التراث العربي، بغداد، 

 .266-242فيصل غازي الميالي، مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...، ص ص  (2)
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بعض سكان المدينة  إلى، وطبيعة سطحها ومواردها المائية، وتطرق 1771حصاء عام حسب إ
، وعرج على ذكر موقف (1)ومن خارجها خرى ا من مدن لواء الديوانية األإليهائل الذين قدموا و األ

ها جاءت استكمااًل لسلسلة البطوالت نّ أوثورة العشرين، مبينًا  1714 عامالمدينة من حركة الجهاد 
كانت  المدرعة التيالتي سطرتها عشائر بني حجيم في الرميثة من خالل استهدافهم للقطارات 

عشر  هالي المدينة من ثورة الرابعموقف أ  إلىطرق نكليزي بالجنود والذخيرة، كما تتمون الجيش األ
 .(2)الذي انقسم بين مؤيد ومعار  1708من تموز 

كما درس الفصل الوضع التعليمي والعمراني في مدينة الحمزة قبل وبعد استحداثها كوحدة 
 إلىعمد المؤلف  إذ، 1714مرتبة قضاء عام  إلى، وبعد تطورها 1721ادارية بدرجة ناحية عام 

 لىإذكر قائمة بأسماء المسؤولين الذين تعاقبوا على إدارتها، فعندما كانت ناحية وصل عددهم 
 ةتعاقب على ادارتها ثالث 2226تسعة وعشرون مديرًا، وبعد استحداث قضاء فيها وحتى عام 

 .(2)عشر قائممقام

نذ بدايات م كما حرص في الوقت نفسه على بيان دور نواب مدينة الحمزة في الحياة السياسية
ولغاية عام  1720من عام  مشاركتهم في مجلس النواب ابتداءً تأسيس الدولة العراقية، من خالل 

، اشتركوا في (4)بلغت نسبة تمثيل المدينة ما معدله تسعة نواب  إذ)خالل العهد الملكي(،  1708
ظات حول ربع عشرة دورة من مجموع دورات المجلس الستة عشر، وكان للمؤلف بعض المالحأ

ا وحدة المكون منه عشرينصل باعتبارها وحدة ادارية واحدة من أحصة ناحية الحمزة من التمثيل 
نَّ رًا أكد على ألواء الديوانية،  وعدد الدروات التي اشترك بها كل واحد من ممثلي الحمزة، وأخي

 .(0)م لريفهانواب الحمزة لم يقدموا شيئًا يذكر سواء للمدينة أ

                                                           
 .272 – 261ص ص  ة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...،فيصل غازي الميالي، مدين (1)
 .212 – 274ص ص  المصدر نفسه، (2)
 .426 – 276، 202 – 214ص،  المصدر نفسه، (2)
النواب التسعة هم محسن حسن ابو طبيخ وشعالن ظاهر محمد الخزاعي، وسلمان ظاهر محمد الخزاعي وسوادي  (4)

ال حسون وصالح مرسول الحسن وسلمان ال جبار الشاهر وجبار السيد سرحان وعبود شنين وعلي شعالن السلمان. 
 .262 -204ص ص  المصدر نفسه،للمزيد ينظر: 

 .261-264ص ص  المصدر نفسه، (0)
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أنها في مدينة الحمزة في العهد الملكي، ش األراضيل السيد الميالي قضية تسوية حقوق او وتن
والقوانين التي نفذت بحقها، وتم بموجبها تقسيم اراضيها  خرى شأن باقي مدن العراق الزراعية األ

مزة لجان التسوية بدأت عملها في الح نَّ ومتروكة وموقوفة وأميرية، وبين أ أربعة أنواع مملوكة على
، وكان للمؤلف مالحظات حول عمل تلك اللجان 1702واستمرت حتى عام  1746منذ عام 

 األراضيواحدة من المشاكل المتعلقة ب إلى، كما تعر  بشكل مستقل (1)ضحها بست نقاطاو 
التي لم يحسم  الحمزة -/ الرملة12كلة المقاطعة وهي مش الَ في مدينة الحمزة، أالزراعية وتقسيمها 

( لسنة 42ميرية الصرفة رقم )األ األراضيالخالف بشأنها إال بعد صدور قانون إعمار واستثمار 
وشيوخ  نلمدينة من مؤلفين وكتاب وأكاديميي، وختم الفصل بترجمة وافية ألعالم ونخب ا(2)1701

 إلى جر قسم منهمطباء وصيادلة ومفكرين، الذين هاعن ذوي الكفاءات من أ فضالً وسادة وأعيان، 
 .(2)خر عملوا في الوظائف العامة في الدولة العراقيةربية، والقسم اآلو أدول عربية و 

ى علمنه لى و وجاء الفصل الخامس بعنوان )نوافذ على مدينة الحمزة(، أطلت النافذة اال
مراقد ومشاهد في مركز  تسعة وجودالمشاهد المشرفة في مدينة الحمزة، ومن خاللها أكد على 

قبر السيد أحمد الغريفي )الحمزة(  ا، عد(4)مدينة الحمزة وريفها مع مقام واحد غير مؤكدة مصداقيتها
 .(0)البقية فال تزال تحت البحث والدراسة والتنقيب اأمّ وولده منصور، 

خاللها   ذ عر إوفتح النافذة الثانية على الشعر والفنون بمختلف صنوفها في مدينة الحمزة، 
كفاءات ال أمايل سبعة، او ، ومن المهترجمة موجزة لعشرة من شعراء الفصيح وعشرون من الشعبي

عددهم  بلغ ذإالذي برع فيه كل واحد منهم،  األقسام الفنية، فقد اكتفى بذكر أسمائهم، و خرى الفنية األ

                                                           
 .217 – 268ص ص  ة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...،فيصل غازي الميالي، مدين (1)
 .426 – 282المصدر نفسه، ص ص  (2)
 .484 – 421ص ص  المصدر نفسه، (2)
بات(، ومرقد الملقب )أبو حبيهي مرقد محمد بن الحسن المثنى سبعة المراقد والمقامات التي لم تثبت مصداقيتها  (4)

بن  (، ومرقد عليالنبي مدين بن إبراهيم الخليل، ومقام صاحب الزمان، ومرقد المسرج، ومرقد بنات الحسن )
ص  سه،المصدر نفالحسن المثلث العابد ذو الثفنات، ومرقد السيد محمد بن الحسن )عزيز هللا(. للمزيد ينظر: 

 .002 -478ص 
 .478 – 480المصدر نفسه، ص ص  (0)
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النافذة الثالثة فخصصت للمساجد والحسينيات والمدارس الدينية وخطباء  أما، (1)تسعة وعشرون فناناً 
 .(2)المنبر الحسيني والجمعيات الخيرية

نواب مدينة الحمزة الشرقي في العهد الجمهوري، وقد قسمهم  إلىوتطرق في النافذة الرابعة 
وقد تم انتخابهم كأعضاء  (،2222-1768)لى في عهد الجمهورية الرابعةو مجموعتين، األ على

وعة الثانية المجم أمافي المجلس الوطني العراقي في ثمانينيات القرن العشرين وعددهم ستة نواب، 
 .(2)وعددهم ثالثة نواب 2222من نيسان بعد التاسع  أي فتم انتخابهم في عهد الجمهورية الخامسة

النافذة الخامسة كوكبة من شهداء مدينة الحمزة الشرقي، ذكر المؤلف قائمة بأسمائهم  وضمت
، التي 1771وتواريخ استشهادهم، ثم عر  صورة من صور االنتفاضة الشعبانية المباركة عام 

ضية بقية أق إلى، ثم امتد لهيبها آذارانطلقت شرارتها في أر  مدينة الحمزة في الخامس من 
 ضون يومين وثالث لياليتي سقطت جميعها بأيدي الثوار في غظة الديوانية، الونواحي محاف

 .(4)فقط
دارية التي تصدت إلدارة مجلس قضاء نافذة السادسة لعر  التشكيالت اإلوخصصت ال

 – 1/4الحمزة الشرقي بعد سقوط النظام البعثي في العراق وتحديدًا خالل المدة من 
، والمكونين 21/12/2222ء المجلس البلدي المنتخبين في أعضا إلى أشار، كما 21/12/2222

( عضوًا، مبينًا أن المجلس البلدي في الحمزة ومنذ أن حملت المدينة صفة ناحية وحتى 21من )
 .(0)، كان أعضاؤه يتم انتقائهم من قبل السلطة المركزية في بغداد، وال يتم انتخابهم2222عام 

ل من خال لّ أط إذالوضع الصحي في مدينة الحمزة الشرقي،  إلىة شار لم يغفل مؤلفنا اإل
لقرن اعنه، والسيما في العقود الرابع والخامس والسادس من  موجزةالنافذة السابعة على لمحة 

همال والبؤس الذي كان يعاني منه قطاع الخدمات الصحية في العشرين، التي عكست حجم اإل
ل نادي رياضي في مدينة الحمزة، او واختتم الفصل بنافذة الرياضة وبدايات تأسيس ، (6)المدينة

                                                           
 .066 – 004ص ص  ة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...،فيصل غازي الميالي، مدين (1)
 .067 – 061ص ص  المصدر نفسه، (2)
 .012 – 012المصدر نفسه، ص ص  (2)

 .074 -014ص ص  المصدر نفسه، (4)

 .078 – 074المصدر نفسه، ص ص  (0)
 .622 – 077ص ص  المصدر نفسه، (6)
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ي لة والسلة في عقد السبعينيات، وكذا العبي كرة القدم فاو أبرز العبي المدينة بكرة الط إلىمشيرًا 
 .(1)عن العبي الساحة والميدان، الذين فازوا بعدد من البطوالت الوطنية فضالً التسعينيات، 

السيد الميالي هذا الموضوع معالجة دقيقة، راعى فيها التسلسل المنطقي لعر  االحداث  عالج
آخر، بأسلوب علمي تاريخي، موثقًا ما ذهب  إلىموضوع، ومن فصل  إلىواالنتقال من موضوع 

 ةحقيقية ضافإيعد الكتاب تمام الدراسة، و ساسية التي يعد جميعها مهماً وأساسياً إلبالمصادر األ إليه
 ةوالشمولي ةاطحلما تتميز به من اإل ،تستحق الوقوف عندها كثيراً  فذة ةوتجرب ة،العراقي ةللمكتب

على الكثير من  كان المؤرخ شاهداً  ة،من معلومات غزير وما انطوى عليه  ،موضوعاته ةلكاف
 .حداثهاأ

راسات من مؤلفات ودما قدمه المؤرخ فيصل غازي الميالي  نَّ إفي ضوء ما تقدم يمكننا القول 
من خالل  نساب والبلدانيات،اآلثار واأليعكس اهتمامه وولعه بالتاريخ و  يعد منجزًا ابداعياً وأبحاث 

عام والديوانية  بشكل األوسطتوثيقه لبعض اللمحات التاريخية واالجتماعية في بيئة منطقة الفرات 
جل  نصبتأخالصًا، وقد إو  حباً  ر لتجذير االنتماء إلى األ ذلك ضرورياً  إذ عدَّ  ،بشكل خاص

اب تاريخها غ الجوانب الغامضة التي لم تأخذ حقها من البحث والدراسة بعد أنته للبحث في ماااهتم
استعان  ة،ر ومنابع ث ةصيلأصبحت مؤلفاته مصادر أبل  ،ت المؤرخين والباحثينمااالمنسي عن اهتم

 فيها من الجدة واالبتكار. لما وجدوا  ،من المختصين في مجال التاريخ العديدبها 

 ةه منهجيتكون ل شمولية فاحصة على مؤلفاته المنشورة يتضح اهتمام المؤرخ بأن ةومن نظر 
باب التي ست َأبرز األلاو تشتمل كتبه على مقدمة تن ن  أتمثلت في حرصه على  ،واضحة المعالم

يكليتها على ثم بناء ه ،يناو عن علىثم ترتيبها وتقسيمها  ،يؤلف أي من مؤلفاته ن  أشجعته على 
عتمد على عدة َأنواع من المصادر يأتي في مقدمتها ا و موضوعات، وقد أمباحث  وأشكل فصول 

وكان  ،سيما تلك المصنفات التي اختص َأصحابها بالكتابة في مجال التاريخ المحليوال ،المقروء
 ةوفق رؤي ،خرى أُ  ةتار  ختلفوا ةالتقى معهم تار  إذ ،في كتاباته ةواضح ةبصم ةهمللما لتجاربهم

 .اوي عباس العز و  (2)وحمود الساعدي ةمثال وداي العطيأ ة،محايد ةومنطقي ةعلمي

                                                           
 .622 – 621ص ص  ة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...،فيصل غازي الميالي، مدين (1)
ولد في النجف االشرف في محلة العمارة وقد تعلم  :(1774 – 1711حمود بن حمادي بن حبيب الساعدي ) (2)

 – 1728دراسية )للسنة المتوسط الفيها تعليمًا دينيًا، ثم دخل المدارس الرسمية ولم يجتز فيها سوى الصف الثاني 
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 وعلى جميع ،الشعب اليوميتاريخ التي مثلت  ،الصحف والدوريات هجانب اعتماد إلى
ولذلك  ،خبارزاخرًا بالمعلومات واأل تعد معيناً  إذوغيرها،  ةوالثقافي ةواالجتماعي ةاالقتصادي ةصعداأل

 خاصاً  ماً اهتمتجده يوليها ا  أن  فال مراء  ،حد الروافد التي استقى منها مؤرخنا ثقافتهأ ةكانت الصحاف
واستخرج ما  ة،كما اعتمد على كتب التراجم العام ،وحضورًا ملموسًا في الكثير من بحوثه ودراساته

حداث في مجريات األ واضحاً  ثراً أبشخصيات عراقية تركت  ةبها من معلومات وموضوعات لها صل
جنبية التي كانت من فضاًل عن الرحالت األ ،(1)الدينحرز لفقيه محمد ل ككتاب )معارف الرجال(

هو االخر من ضمن المصادر مؤرخنا التاريخ الشفوي  المعتدة لديه، كما عداألصلية المصادر 
عتبار ا إليه من منظور آيديولوجي أساسه ساسية التي ال غنى للباحث عنها، ويبدو انه قد نظر األ
لومات ليه الحصول على مععسيما عندما يتعذر رًا حيًا للمعرفة التاريخية، والي خزانًا ومصداو الر 

 وأحرص على مقابلة شخصيات عاصرت الحدث  إذ، المعاصروثائقية تتعلق بحدث من التاريخ 
ي شاركت ات التركبان وهو الشخصي شاركت فيه ومنهم على سبيل المثال السيد ذياب عبد علي

 . (2)1704 نتفاضة الشامية عاماعلى  ةوكانت شاهد

رية ثذكره للمواقع األ ومن مصادره كذلك مشاهداته الشخصية، وقد اتضح ذلك من خالل
وقد ظهر أثر معاصرته في كتاباته، كما تميزت تلك المشاهدات  ،نية باعتباره معاصرًا لهااوالعمر 

بالدقة في نقل التفاصيل، فعلى سبيل المثال ال الحصر عندما تطرق للحديث  أخرى في جوانب 

                                                           

بوزارة التربية بعد أن عين معلمًا في  قدى النشر، التحتدارة جمعية منكاتبًا ال 1744(، ثم عين في عام 1727=
، نشرت له 1711ها حتى عام سالنجف مستمرًا في مزاولة مهنة التعليم في مدار  إلىثم نقل منها  ،مدينة الكوت

النجف وبغداد بعناوين مختلفة منها )مدن عراقية مندرسة( و)أمكنة وحوادث طائفة من البحوث في مجالت وجرائد 
. للمزيد ينظر: حمود الساعدي، دراسات عن عشائر العراق، المصدر السابق، ص تاريخية أهمل ذكرها التاريخ(

 .212-222ص

مقدمات العلوم فيها درس و ( ولد في النجف االشرف، 1746 – 1801محمد بن علي بن عبدهللا حرز الدين ) (1)
ثم حضر على جملة من الفقهاء أمثال علي جعفر كاشف الغطاء ومحمد حسن صاحب الجواهر ومحمد مهدي 
القزويني، حتى اصبح فقيهًا إماميًا منطقيًا واديبًا شاعرًا، ومن مصنفاته كتاب الحجج والمصباح في أَعمال المساجد 

 لسبحاني،اشراف جعفر ا ؤسسة االمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء،اللجنة العلمية في م :االربعة. للمزيد ينظر
 .410ص ،1777 قم، (،مؤسسة االمام الصادق ) ،12ج

 .42،28،21،20فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفالحية بوجه االقطاع ...، المصدر السابق، ص ص  (2)
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وقد عايش كاتب السطور جزء من هذه اللقطات "عن االزياء التي كان يرتديها يهود الديوانية قال 
حيث كان يرى يوسف نسيم وهو وكيل شركة السهيل التجارية في  ،االجتماعية في بواكير شبابه

تدي بدلة َأنيقة مكونة من السترة والبنطلون والقميص والرباط، كما يتذكر كاتب الديوانية وهو ير 
ءة وكأنه واحد من َأهل الريف في االسطور الياهو سلمان وهو يرتدي العقال والشماغ والعب

اصل لئك الذين كان على تو و أوالسيما  ،، كما ظهر ذلك في ترجماته لبعض الشخصيات(1)"الديوانية
 .(2)ما يعرفه عنهم بدقة ووضوحيكتب كان ومعرفة بهم، ف

 الّ إ، (4)حداثواأل (2)طالة واالستطراد مع تكرار بعض الموضوعاتتسمت معظم مؤلفاته باإلا
حداث تدور ألفضالً عن بقاء ا ،ضرورياً في جانبو هذا التكرار الذي وجد في مؤلفاته يعد مبررًا  نّ أ

وقد اشتق بعضها من البعض اآلخر، مما َأحدث  َأظهر موضوعاتهادائرة التاريخ المحلي، ما في 
، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على احترام المؤرخ فيصل بينها نوع من التكامل والتداخل

غازي الميالي لمجاله الدقيق في مؤلفاته التاريخية وبحوثه ضمن اطار وحدود منطقة الفرات 
  األوسط.

 

  

                                                           
 .42اليهودية في لواء الديوانية ...، المصدر السابق، صفيصل غازي الميالي، تاريخ االقلية  (1)

، 211، 268ص ص في ذكر ذرية السيد علي الميل...، المصدر السابق، لوحظ ذلك في كتابيه القول الجميل (2)
 .468، 422ه مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...، ص ص ، وكتاب212، 260، 271، 270، 272، 286

، وكتابه االنتفاضات 212-221، 12-02، المصدر السابق، ص ص...حث قرآنيةمبا يهلوحظ ذلك في كتاب (2)
 .80-62، 02-22ص ص  ،المصدر السابق الفالحية بوجه االقطاع...،

من االحداث التي تكررت هي دور اليهودي منشي خالصجي في حقن دماء أَهالي الشامية من طائرات االحتالل  (4)
النهائية الخماد نيران ثورة العشرين. ينظر: القول الجميل في ذرية سيد علي الميل...، البريطاني اثناء عملياتها 

 .12ص تاريخ االقلية اليهودية في لواء الديوانية...، المصدر السابق،؛ 228ص
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 األبحاث العلمية: المبحث الثاني
فيصل غازي الميالي من المؤرخين العراقيين المعاصرين، الذين حضيت  األستاذالكاتب و يعد 

جهول في مجال التحقق من الم ودقةبهم المدرسة التاريخية الحديثة، لما تميز به من ثقافة واسعة 
عدد رعت العلمية سا ساطو األمنذ بداية شروعه في مجال البحث التاريخي، وبعد أن ذاع صيته في 

تصدرت  استكتابه، وطلب مشورته، وقد إلىالصحف والمجالت العراقية المهتمة بالتاريخ والتراث من 
لى و عوام األ، ومنذ األبحاثنشر فيها العديد من المقاالت واأل إذ، (1)ين أغلفتها او موضوعاته عن

 :سابقًا وهي كاالتيمن القرن الحالي، وقد عكست قدرته على اختيار موضوعات غير مطروقة 

 .(2)مدخل الى وجهة النظر االجتماعية حول الحياة الفالحية -1
 .(2)استخدام الثروة المائية بين الشريعة االسالمية والقانون الوضعي -2
 .(4)( 1741 – 1724دراسة سياسية لعشائر محافظة القادسية للفترة من ) -2
 .(0)أهمية النسب ومكانته  -4
هل تعيد المؤسسات ما صادرته  ؟ضحايا قراصنة الالقانون من يلتفت الى مظلوميتهم -0

 ؟(6)العصابات
 .(1)االذان وحدها ال تكفي  -6
 .(8)العشائر العراقية  -1
 .(7)الفريضة في المجتمع العشائري وجه للمصالحة والمعالجات الودية  -8

                                                           
 .242براهيم خليل العالف، موسوعة المؤرخين العراقيين المعاصرين، المصدر السابق، صإ (1)
 .2224، الديوانية، 2العددمجلة صدى الفالح،  (2)
 .2224، بغداد، 12جريدة الجريدة، العدد (2)
 .2224، الديوانية، 6، 2مجلة الجبهة الوطنية لعشائر العراق، العدد (4)
 .2224، الديوانية، 12صحيفة اللواء االن، العدد (0)
 .2220، بغداد، 020جريدة الصباح، العدد (6)
 .2221، الديوانية، 220جريدة الديوانية عراق، العدد  (1)
 .2221، بغداد، 10جريدة صوت العشائر، العدد (8)
 .2228، بغداد، 20جريدة صوت العشائر، العدد  (7)
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 .(1)آراء في الثقافة ومنهجية التفكير  -7
 .(2)القبائل والعشائر العراقية ومنصب باب العرب  -12
 .(2)تعقيب وإيضاح  -11
 .(4)قراءة فيما بعد الحداثة  -12
 .(0)على أطالل مدينة الصالحية  -12
الشاعرة خديوج بنت السيد حميزة بن السيد حسين بن السيد محمد بن السيد معتوك من  -14

 .(6)قبيلة السادة االميال 
اق عامة خاصة والعر  السلطان العثماني عبدالحميد الثاني أكبر االقطاعيين في الديوانية -10

 .(1)1727ية لغا 2188للفترة 
 .(8)من شيم رجال الديوانية  -16
 .(7)ماذا قالت الشاعرة إرياسة عن الشيخ عطية الدخيل  -11
 .(12)مجرى نهر الفرات في طوره األول ضمن بادية كربالء الغربية حتى النجف األشرف  -18

وهنا سنتطرق الى ثالثة نماذج من أبحاثه التي من خاللها ستتكون لدينا صورة كاملة عن البعد 
 المعرفي لكاتبها.

 

                                                           
 .2228، النجف، 6مجلة التضامن، العدد (1)
 .2221، النجف، 142مجلة المنهال، العدد (2)
 .2228، النجف، 26مجلة الشرارة، العدد (2)
 .2212، الديوانية، 266جريدة الديوانية، العدد (4)
 .2212، بغداد، 2212جريدة الصباح، العدد (0)
 .2211، الديوانية، 268جريدة الديوانية عراق، العدد (6)
 .2212، النجف، 22،  22مجلة االصالة، العدد (1)
 .2211، الديوانية، 281جريدة الديوانية، العدد (8)
 .2211، الديوانية، 216الديوانية، العددجريدة  (7)
 .2211، النجف، 26مجلة االصالة، العدد (12)
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 القبائل والعشائر العراقية ومنصب باب العرب في العهد العثمانيأواًل: 

 إلىالمؤلف في مقدمته  أشار، وقد (1) 2221نشر البحث في مجلة المنهال النجفية عام 
ى نطفأ نور الخالفة العباسية، وتأثير ذلك علا ضاع غير المستقرة التي مر بها العراق بعد أنو األ

القبائل والعشائر العراقية، والسيما خالل القرنين السادس عشر والسابع عشر، الالئي حدثت فيهن 
وسط وجنوب  ا وبالذات فيفي اجتماعها وتشتته وتأثيرهتبدالت كثيرة في ديار القبائل العراقية 

وقوعها آنذاك فريسة لتدخالت االيرانيين، واستغالل االتراك الذين اتخذوا منهم مورداً رئيسيًا العراق، و 
الستيفاء الضرائب، التي اشتدت وطأتها خالل حقبة الحكم المملوكي للعراق، وكانت سببًا لقيام 

ل الحل العسكري شثورات عشائرية عديدة، تكبد الوالة الخمادها مشاقاً كثيرة، وقد تيقنوا فيما بعد من ف
لاللتفاف عليهم من خالل اظهار التودد لهم  أخرى طريقة  إلىفي اخضاع العشائر، لذا لجئوا 

جدوا منصبًا في والية بغداد أسموه باب العرب، وأصبح او واشعارهم باهتمام الحكومة بشؤونهم، ف
ر  م، ثم تعصاحب المنصب وسيطًا بين السلطة الحاكمة وزعماء القبائل، من أجل حل مشاكله

، (2)ي او ، وهم من أسرة آل الش1164ت المنصب منذ بداية استحداثه عام ألذكر الشخصيات التي تبو 
المنصب يعادل درجة وزير، ويأتي من حيث االهمية بعد  نَّ أي، وأضاف او لهم عبدهللا بيك الشاو و 

المنصب حتى بعد انتهاء حكم المماليك في العراق هذا بقاء  إلى أشارو ، (2)منصب نائب الوالي
بيد زعيم عشائر ز  إلىمنح بعد عودة الحكم العثماني المباشر  إذسع، او ، وبصالحيات 1821عام 

                                                           
فيصل غازي الميالي، القبائل والعشائر العراقية ومنصب باب العرب في العهد العثماني، مجلة المنهال، العدد  (1)

 .21، ص2221، كانون االول 142
عربية شاهر من قبيلة العبيد ال إلىفخذ  إلىي العراق، تنتسب أسرة آل الشاوي: من االسر العربية العريقة ف (2)

المعروفة بكثرة فروعها وشدة بأسها، فهم ذوو مكانة مرموقة وبيت معروف مشهور في جانب الكرخ، وإن رجال هذا 
وي الشا من رؤسائهم عبدهللا ابنالبيت صاروا في العهد العثماني واسطة تفاهم بين الحكومة والعشائر االخرى، و 

رتقه، وهكذا حتى أمنت الحكومة شر غوائل عديدة،   إلىوالده وأحفاده، فهم عقد النظام، كلما طرأ خلل بادروا وأ
ولوال هذه الرياسة لما استطاعت تأمينها. للمزيد ينظر: إبراهيم الدروبي، البغداديون أخبارهم ومجالسهم، مطبعة 

 .204، المصدر السابق، ص1العراق، مج ؛ عباس العزاوي، عشائر22، ص1708الرابطة، بغداد، 
 .22-21ومنصب باب العرب...، ص ص  العراقيةفيصل غازي الميالي، القبائل والعشائر  (2)
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، وقد خلفه في (1)األوسط، وأناطت به الزعامة العامة على الفرات 1826وادي بن شفلح عام 
 .(2)المنصب محمد أمين أفندي العمري 

بأمر من  1816منصب باب العرب الغي بعد افتتاح البرلمان العثماني عام  نَّ المؤلف أبّين 
خير سرعان ما علق عمل البرلمان، وقام ، ولكن األ(1727-1816) (2)السلطان عبدالحميد الثاني

عدد من زعماء العشائر العراقية،  إليهفي اسطنبول، وقد انظم  1871بانشاء مكتب للعشائر عام 
مكتب العشائر الذي احدثه السلطان  إلى، انتفت الحاجة 1728سيس مجلس المبعوثان عام وبعد تأ

 .(4)عبدالحميد الثاني

الثورات واالنتفاضات المتكررة التي قامت بها العشائر في العهد  نَّ الحظ السيد الميالي أ
اًل و أالعثماني، كانت نتيجة طبيعية لما وقع عليهم من االضطهاد والقسوة والظلم من قبل والة بغداد 

 .(0)ثم من عمالهم الذين وضعوا على رأس منصب باب العرب

                                                           
من وتأديب ( عن األ1842 – 1821أصبح وادي بن شفلح مسؤواًل من قبل والي بغداد علي رضا الالز ) (1)

العشائر واستيفاء الضرائب، وقد تمكن بموجب الصالحيات الممنوحة له من أن يبسط نفوذه من حدود قضاء السماوة 
حتى حدود بغداد، وقد عرف عنه في بداية تسلمه للمنصب حسن السيرة والمعاملة الجيدة مع العشائر، ولكنه بعد 

وامر السلطة الحاكمة أظهر تعسفًا وغلظة في تنفيذ أالقه و خساءت أ 1842إلى حكم بغداد عام وصول نجيب باشا 
 ائر العراقية ومنصب باب العرب...،م. للمزيد ينظر: فيصل غازي الميالي، القبائل والعش1802حتى وفاته عام 

 .22-22ص ص 
 .22المصدر نفسه، ص (2)
، ولد في اسطنبول، مارس الحكم (: هو السلطان العثماني الرابع والثالثون 1718-1842عبدالحميد الثاني ) (2)

كم البالد ، ح1811، صدر في عهده أول دستور عثماني، وقام بحل المجلس النيابي الذي التأم عام 1816عام 
ستلم امبراطورية واسعة على حافة التفكك واالنحالل تتربص بها جميع الدول الكبرى، وقد تمكن حكمًا أستبداديًا، إذ ا

. للمزيد ينظر: اورخان 1727، خلع من منصبه في نيسان 1881تالل تونس عام الفرنسيون في عهده من اح
؛ 62– 01، ص ص1781حداث عصره، مطبعة الخلود، بغداد، لسلطان عبدالحميد الثاني حياته وأمحمد علي، ا

( رسالة ماجستير غير 1727 – 1816يوسف حسين يوسف عمر، أسباب خلع السلطان عبدالحميد الثاني )
 .182 – 164، ص ص 2222منشورة، جامعة اليرموك، 

 .20-22ومنصب باب العرب...، ص ص  العراقيةفيصل غازي الميالي، القبائل والعشائر  (4)

 .26المصدر نفسه، ص (0)
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ئر ديرية العامة لشؤون العشاوقدم في خاتمة بحثه مقترحًا يقضي بتوسيع صالحيات الم
المرتبطة حاليًا بوزارة الداخلية لتصبح هيأة عامة، وأن يرأسها مدير عام ومجلس إدارة يضم ممثلين 

ية بالقبائل والعشائر العراقفي اختصاصات متنوعة، منطلقًا من حرصه على ضرورة النهو  
 .(1)طار الدولةضمن إ

الثاني أكبر االقطاعيين في الديوانية خاصة السلطان العثماني عبدالحميد ثانيًا: 
 م.4767لغاية  4889والعراق عامة للفترة من 

، وقد وقع في 2212( عام 22 – 22في مجلة األصالة النجفية في عددها )البحث شر نُ 
يض و أصدرتها الدولة العثمانية حول تف التعليمات التي إلى، وقد تطرق فيه (2)حدى عشرة صفحةإ

الهدف من ورائها الفصل بين ما  نَّ (، مبينًا أ1864و  1808االعوام ) في العراق خالل األراضي
التنفيذ  لىإوما للحكومة من الحقوق فيها، إال أن تلك التعليمات لم تأخذ طريقها  األراضيألصحاب 

، الذي صدر في عهده فرمان العقار في السادس (1812-1867)(2)إال في عهد الوالي مدحت باشا
و  اراضي في العراق السلطان عبدالحميد ، وكان من جملة من تف1811الثاني  ر من كانون عش

د تولى نة الخاصة بالسلطان، وقالثاني وكانت تعرف باالمالك السنية ومواردها تجبى لصالح الخزي
( ثمانية من قواد الفيلق السادس 1721 – 1882شراف عليها خالل المدة الواقعة بين عامي )اإل

ات نهار، وهي منتشرة في واليالزراعية وأقربها من مجاري األ األراضيغداد، وتعد من أخصب في ب
                                                           

 .21 – 26فيصل غازي الميالي، القبائل والعشائر العربية ومنصب باب العرب...، ص ص  (1)
السلطان العثماني عبدالحميد الثاني أكبر االقطاعيين في الديوانية خاصة والعراق عامة فيصل غازي الميالي،  (2)

 .2212، 22، 22م، مجالة االصالة، العدد 1727لغاية  1882للفترة من 
(: ولد في اسطنبول، وتلقى فيها تعليمًا دينيًا، ثم درس فيها العلوم االبتدائية فأتقن 1884-1822مدحت باشا ) (2)

اللغة التركية والفارسية والعربية، وانخرط في شبابه في سلك الكتبة الصغار، تدرج في تسلم الوظائف، التي باشر 
 1861ت ترقيته الى منصب الوالي، إذ وليَّ على نيش عام من خاللها نشاطه باصالح امور الدولة العثمانية، وتم

، وقد اعتمدت اصالحاته في تلك الواليات كأساس لنظام عام للواليات العثمانية الصادر 1864ثم والية طونة عام 
( منصب والية بغداد، إذ ُتعد مدة حكمه البداية الحقيقية لحركة 1712-1867، تبوأ خالل االعوام )1864عام 
-1867الح والتحديث في العراق. للمزيد ينظر: محمد عصفور سلمان، العراق في عهد مدحت باشا )االص

ستيفن همسلي لونكريك، أربعة قرون ؛ 1787غداد، جامعة ب -(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االداب1712
 .207-208عراق، المصدر السابق، ص صمن تاريخ ال
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، وقد استعر  منها المقاطعات الموجودة في والية بغداد (1)العراق الثالث بغداد والبصرة والموصل
وجزء منها أراضي الشافعية الواقعة حاليًا ضمن حدود محافظة الديوانية، والتي تقدر مساحتها بـ 

التابعة للسلطان في والية بغداد، وتقع  األراضي( دونمًا، أي ما يعادل ربع مساحة 122222)
  (2)(السنية رةوتتولى شؤونها )الدائسنية والشافعية الحاليتين، ضمن ست عشرة مقاطعة في ناحيتي ال

 .(2)الحاليةضمن أعمال شعبة الجربوعية الواقعة في محافظة بابل 
تسجيلها و  األراضيويض بية والسلبية التي انتجها نظام تفيجااإل اآلثار عن كشف المؤلف

ائر وغيرهم تابعة لشيوخ العش اوسنية تابعة للسلطان  األراضيبالطابو على العراق سواء كانت تلك 
وداته االيجابية من التطورات االقتصادية والمشاريع العمرانية التي دبرزت مر  إذمن المالكين، 

ون القسم االكبر منها من خزانة السلطان ماخر القرن التاسع عشر، والتي و أشهدها العراق في 
بر سد عرفه نجاز أكنهار والقنوات وتوطين العشائر وإبكري االالخاصة وبقية المالكين، وقد تمثلت 

جانب زيادة االنتاج الذي صحبه تطور المالحة والتجارة الداخلية  إلى، (4)العراق وهو سد شونديرفر
السلبيات فيأتي في مقدمتها عدم إنصاف الفالح ومصادرة جهوده باعتباره المسؤول  أماوالخارجية، 

 .(0)القتصاديالحقيقي عن التطور ا

                                                           
العثماني عبدالحميد الثاني أكبر االقطاعيين في الديوانية خاصة والعراق عامة...،  السلطان فيصل غازي الميالي، (1)

 .122 – 121ص ص 
الدائرة السنية )هيأة إدارة االراضي السنية(: وتتولى ادارة شؤون االراضي الزراعية المملوكة للسلطان عبدالحميد  (2)

الثاني في والية بغداد، وتتبعها العديد من الدوائر وعدد كبير من الموظفين، وترتبط هذه الهيأة بنظارة الخزينة 
لي بغداد التدخل في أمور اإلدارة السنية وأعمالها. للمزيد ينظر: السلطانية الخاصة في اسطنبول، ولم يكن بوسع وا

جميل موسى النجار، اإلدارة العثمانية في والية بغداد في عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم العثماني 
 .271، ص1771(، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1867-1711)
السلطان العثماني عبدالحميد الثاني أكبر االقطاعيين في الديوانية خاصة والعراق عامة...،  فيصل غازي الميالي، (2)

 .126 – 122ص ص 
 في أيام والية سري باشا 1872ام ، وتم افتتاحه في ع1887ت عام سد شونديرفر: شرع ببناءه على نهر الفرا (4)
هدف منه ه والئالفرنسي الذي أشرف على بنا المهندس إلىعلى العراق، وسمي بهذا االسم نسبة  (1872-1871)

فرع الحلة. للمزيد ينظر: أحمد سوسة، وادي الفرات ومشروع سدة  إلىتحويل نصف كمية مياه الفرات الصيفية 
 .272 – 288، المصدر السابق، ص ص 2الهندية، ج

اق عامة...، الديوانية خاصة والعر السلطان العثماني عبدالحميد الثاني أكبر االقطاعيين في  فيصل غازي الميالي، (0)
 .112 – 124ص ص 
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 إلى، 1728مالك السنية في الرابع عشر من نيسان تحول عائدية األ إلىالمؤلف  أشار
صابها الخراب بعد سحب يد السلطان عنها، أ إذخزينة وزارة المالية وتسميتها باالمالك المدورة، 

( عام 26)وفي ختام البحث وإلدراك مؤرخنا ألهمية الموضوع، ومدى تعلقه بفترة زمنية زادت على 
من تاريخ محافظته الديوانية، ناشد كافة من يملك أية معلومات عن أراضي مقاطعة الشافعية عندما 

موضوع، دراسة ال إلىكانت ضمن امالك السلطان وبعد تدويرها، كما دعا كافة الباحثين والمؤلفين 
فى، وقد حدد الغر  من ذلك بست نقاط، ثم تطرق او سع و او والسيما ما يخص الديوانية بشكل 

ذكر مأموري أمالك السلطان في ناحيتي الشافعية والسنية خالل المدة الواقعة بين عامي  إلى
(1882 – 1727 )(1). 

: مجرى نهر الفرات في طوره االول ضمن بادية كربالء الغربية حتى النجف ثالثاً 
 االشرف 

ر إذ يرجع الى عص، الفرات من أقدم األطوار المعروفة للنهريعد الطور األول من مجرى نهر 
الباليستوسين المتوسط وما بعده من العصور حتى العصر الحجري القديم  اي قبل اكثر من مليون 

اذ لم يتغير المجرى في منطقة شمال هيت ، ويبدأ مأخذ هذا الجزء من النهر عند مدينة هيت، عام
منخفض الرزازة ثم منطقة طار السيد جنوب غرب كربالء ثم الى  ويستمر مجرى النهر جنوبًا الى

 .(2)بحر النجف الحالي حتى السماوة
وكان  جانباالو  يعد هذا المجرى من المجاري المهمة التي شغلت الكثير من الباحثين العراقيين

جهوده  صاذ يمكن تلخي، من ضمنهم الباحث فيصل غازي الميالي اذ ادلى بدلوه بين دالء الباحثين
  ورؤاه فيما يتعلق بهذا المقطع من مجرى نهر الفرات باالتي:

انه كان يتابع بجدية الدراسات الجيولوجية التي تتعلق بتغيير النهر لمجراه بشكل دائم اذ توصل  .1
فضاًل عن دراسته لصور االقمار الصناعية الخاصة ، من خالل اراء الباحثين في هذا الشأن

دالئل وجود مجرى قديم لنهر الفرات قد تكون عبر ماليين السنين  بمنطقة البحث التي عينت

                                                           
 ،لعراق عامة...االسلطان العثماني عبدالحميد الثاني أكبر االقطاعيين في الديوانية خاصة و  فيصل غازي الميالي، (1)

 .112 – 111ص ص 
، شرفالنجف االمجرى نهر الفرات في طوره االول ضمن بادية كربالء الغربية حتى ، فيصل غازي الميالي (2)

 .01-06ص ص ، 26العدد ، مجلة االصالة
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الرطبة اذ تقدر سماكة  – يق الرماديرمادي مع طر  –توضحت اثاره عند تقاطع طريق  هيت 
 .(1)ترسباته بعشرة امتار

بظاهرة التنشيط الحركي وظاهرة الحركة التكتونية وانقطاع المجرى الرئيسي السيد الميالي أحاط  .2
ت القديم عند مأخذه قرب هيت عندما اراد تسليط الضوء على اسباب تحول مجرى نهر للفرا

 مبينًا أنَّ تلك (منفذ الرزازة)والجنوبي  (منفذ هيت)الفرات عن مساره القديم وعند اقسامه الشمالي 
 .(2)الحركات والتحوالت هي المسبب الرئيس في عملية تغير مسار هذا النهر

ما ذهب اليه بعض الباحثين المعاصرين من ان مجرى الفرات بالطور االول انتقد السيد الميالي  .2
كان في االلف الرابع قبل الميالد ضمن مجرى كوثى القريب من دجلة في منتصف طريقه بين 

وهنا جاء نقده بناًء على ما ثبت من الدراسات االثارية والمكتشفات التي ، الفلوجة والمسيب
فيها النهر في طوره االول والتي تعود للعصر الحجري القديم وجدت في المواقع التي يمر 

 ولذلك أشار إلىق.م(  122222 – 222222)وتؤرخ الى ما بين  (الباليستوسين)االعلى 
اآلالت  كما اشار الى، جميع المواقع التي تعود لهذه الحقبة وتقع ضمن بادية كربالء الغربية

 .(2)الحقبة التاريخية واالدوات التي عثر عليها و تعود الى تلك
شار السيد الميالي في ختام بحثه الى ان الهضبة الغربية الممتدة من حدود محافظة أ

وألن ، كربالء المقدسة مع حدود محافظة االنبار وحتى النجف االشرف منطقة واسعة جداً 
الدراسات والبحوث عنها شحيحة دعا الى ضرورة ان تسرع الجهات المختصة في جامعتي 
كربالء والكوفة والهيأة العامة لآلثار والتراث ومفتشياتها بإجراء دراسات ميدانية للمنطقة الكتشاف 

 .(4)ما تحتضن جنباتها من كنوز معرفية ثمينة
ناميكية من ة والدييتميزت الدراسات البحثية التي قدمها السيد فيصل غازي الميالي بالحيو 

لظواهر واالطالع على اآلراء المختلفة واالخذ بالمعطيات خالل دعواته لالستمرار بالبحث ودراسة ا

                                                           
 ،مجرى نهر الفرات في طوره االول ضمن بادية كربالء الغربية حتى النجف االشرف، فيصل غازي الميالي (1)

 .62-08ص ص ، المصدر السابق

 .66 – 62ص ص ، المصدر نفسه (2)

 .68-61ص ص ، نفسهالمصدر  (2)

 .67ص ، المصدر نفسه (4)
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الجديدة لتفسير االحداث التاريخية والخروج بنتائج صحيحة ومردودات ايجابية يمكن اعتمادها 
 مشاريع صالحة للتنفيذ.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثالث
 إسهاماته ومكانته العلمية ومنهجه يف كتابة التاريخ

 

 إسهاماته العلميةل: واملبحث األ

 : نتاجه الفكري المخطوطالً أو 

 جهوده في خدمة العلم والمعرفة: ثانياً 

 في مجال البحث اآلثاري  نشاطاته: ثالثاً 

 البحثية االخيرة ووفاته مشاريعه: رابعاً 

 

 مكانته العلمية ومنهجه يف كتابة التاريخ: املبحث الثاني

 مكانته العلمية واًل: أ

 ثانيًا: منهجه في كتابة التاريخ
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 ةالعلمي تهمااإسه: األولالمبحث 
 المخطوط : نتاجه الفكري الً و أ

عن مؤلفاته المنشورة إرثًا تمثل في مجموعة من  فضالً فيصل غازي الميالي الباحث َخلََّف 
الكتب المخطوطة وهي امتداد لما تطرقنا لدراسته من كتابات تمحورت في محيط حو  الفرات 

عت في مضامينها والعصور وقد تنو  ة،العلمي ةوالقيم ةوال تقل عنها من حيث االهمي، األوسط
شكل عام ب ف، وسنصالمعاصرفثم الحديث  بتداء من التاريخ القديم رخت لها اأالتي  ةالتاريخي

 :برز ما اشتملت عليه تلك المخطوطاتأ
 ل ضمن أراضيوالحضارات العراقية القديمة على نهر الفرات في طور مجراه اال  -أ

 محافظة الديوانية
الكبير، وتتكون من مجموعة فصول ( من القطع ورقة 422تحتوي هذه المخطوطة على )

ل المؤلف فيها المدن والمواقع الحضارية التي تقع او وكل فصل يحتوي على عدد من المباحث، وتن
الد، لف الثالث قبل الميمحافظة الديوانية خالل منتصف األ على مجرى نهر الفرات ضمن أراضي

سلسل التاريخي تتواريخ تلك المدن ووقائع مهمة فيها، مراعياً فيها ال إلىتطرق في هذه المخطوطة  اذ
طار المحلي للمحافظة ومن أهم تلك المدن التي تحدث عنها المؤلف هي مدينة والجغرافي ضمن اإل

قبين الذين عملوا نثرية المكتشفة فيها وأهم المشياء واللقى األوزقورتها الشهيرة  وأهم األ نفرالسومرية
من المدن العراقية  هاوغير ، (2)وشروباك )تل فارة( (1)دب )بسماية(أيسن ومدينة إومدينة فيها، 

القديمة ضمن الحدود االدارية لمحافظة الديوانية الحالية أبتدًا من دخول نهر الفرات ضمن مجراه 

                                                           
 ةفي صحراء قاحل ةرائبها واقعخبدير و  وشرقي ال (نفر)من جنوب  ميالً  20تقع على بعد  ة(:بسمايأدب ) ةمدين (1)

 ق.م. 202 ة ملكية عامسر أوقد حكمت البالد فيها ، 1722دار عام  ىفيها وعثرت عل اً بئر  ثريةبعثة أوقد حفرت 
 .18، صالمصدر السابق ،وسطفي الفرات األ ، عامانعبدالجبار فارس :للمزيد ينظر

)دم  بطل الطوفان نَّ طوفان، وتزعم االساطير السومرية أما قبل ال إلىارة(: يعود تاريخ المدينة شروباك )ف (2)
ثار وقبور شيدت ، فعثرت فيها على آ1722وعام  1722نيشتم(، جرت فيها حفريات من قبل بعثة المانية عام 

عامًا، المصدر السابق،  10الديوانية قبل  -الحلة -النجفي، كربالء ( عام. للمزيد ينظر: حسين علي2022قبل )
 .22ص
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خروجه من تلك المحافظة مع حدودها  إلىل لمحافظة الديوانية في منطقة صدر الدغارة اليوم و و اال
 .(1)ة لمدينة الناصرية الحاليةذياالدارية المحا

وراة ن الكريم والتآجاء بالقر  فينة على ضوء ماسفان والالنبي نوح ومعجزة الطو  -ب
   والمكتشفات االثرية والمصادر التاريخية

نوع د متمن مجموعة فصول ومباحث وهي مكتوبة بخط المؤلف وبمدا ةتتكون هذه المخطوط
 لثلماتاعلى المائة وستون صفحة يعتريها بعض  يربو أوراقهازرق( عدد )القلم الرصاص والجاف األ

لنبي نوح هو اأال و  جداً  اً مهمّ  اً راق، ناقش فيها المؤلف موضوعو والنواقص وقد فقدت منها بعض اال
نوح والذي  يوفان الذي حصل في زمن النبل المؤلف فيها أن يثبت بأن الطُ او ومعجزة السفينة، ح

قع حاليًا ة التي تن الكريم حصل في مدينة شروباك )تل فارة( تلك المدينآجاءت أخباره في القر 
ه هذا على ماأجادت بدارية والجغرافية في محافظة الديوانية مستندا في طرحهه ضمن الحدود اإل

ظهارها لمجموعة من النصوص والرقم الطينية التي تذكر إة في الموقع المذكور و ثريالتنقيبات األ
ت لكه المشهور ، كما ناقشبأن هذه المدينة هي موطن النبي نوح وهي المكان الذي صنع فيه فُ 

لمعطيات ا إلىمرساها ومستنداً في ذلك  إلىوحركة السفينة من منطلقها  معجزة الطوفانالمخطوطة 
 .(2)ية وأسنادها بالمصادر التاريخية التي تؤيد ذلك الحدث الكبيرآلثار اوالمكتشفات 

 الجزء الثاني ـ - اآلثارمباحث فراتية في الجغرافية والتاريخ و  -جـ 
مختلفة من  واناتتحتوي هذه المخطوطة على مجموعة من البحوث التي تتضمن عن

بحث( وجميع هذه  28بلغ عدد البحوث فيها ) إذية، اآلثار التاريخية والجغرافية و  وعاتضالمو 
البحوث كتبت بخط المؤلف ولون المداد المستخدم هو الحبر االزرق االعتيادي والورق المكتوب 

                                                           
فيصل غازي الميالي، الحضارات العراقية القديمة على نهر الفرات في طور مجراه األول ضمن أراضي محافظة  (1)

 الديوانية، مخطوط محفوظ في مكتبة السيد فيصل غازي الميالي، الحمزة الشرقي.
فيصل غازي الميالي، النبي نوح ومعجزة الطوفان والسفينة على ضوء ما جاء في القرآن الكريم والتوراة والمكتشفات  (2)

 االثرية والمصادر التاريخية، مخطوط محفوظ في مكتبة السيد فيصل غازي الميالي، الحمزة الشرقي.
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لتي االبحاث ا بينومن ورقة(،  622وقد زادت عدد اوراقه على )(، A4به هو الورق االعتيادي )
  (1)وجدت في هذه المخطوطة:

 .1721 -1711ل البريطاني المباشر الشنافية وهي تحت االحتالصفحات من تاريخ  -
 العارضيات قصة ثورة مسلوبة. -
 تمصير وتاريخ مدينة الديوانية الحالية. -
 الخارطة القبائلية لعشائر بني مالك خالل القرون الخمسة الماضية. -
 . 1721 -1720ة المسلحة او نتفاضة السما -
 ناحية بني مالك. أين تقع؟  -
 والسلوقيين هل مروا على أرضنا.  المقدونيين -
 مصرع أشراف مكة في الحلة وبغداد. -
 في محافظة الديوانية.  اآلثارراء لحماية آ -
 تل حويصالت االثري. -
 يضاح )حول تاريخ مدينة القاسم(.إتعقيب و  -

 – 4088تغيرات حدثت في مجرى نهر الفرات في محافظة الديوانية للفترة من  -د
 الزراعة والكثافة السكانيةم وأثرها على 4743

تتكون هذه المخطوطة من مجموعة فصول ومباحث وهي مكتوبة بخط المؤلف وبمداد أزرق 
ائة يربو على الم اراقه قديمة صفراء اللون ومن القطع الصغير، عدد صفحاتهاو اللون )حبر( 

 إلى شارأكما  ل المؤلف في مخطوطه التغيرات التي طرأت على نهر الفرات،او ، تنورقةوالخمسون 
نهر ذياب الحالي وعلى أثر هذا التغيير  إلىذلك بأن النهر غير مجراه من نهر الرماحية القديم 

نقلبت موازين  المحافظة ا إذم، 1688العثماني الثاني أي عام  هدفي النهر الذي حصل في الع
 ةمثل الرماحي وتحديدًا في الجانبين االقتصادي واالجتماعي وتأثرت فيها العديد من المدن

غيير النهر إذ أثر تة القديمة على نهر العطشان، او خيرا مدينة السمأوالخنيزرات والشواك والسالمية و 

                                                           
، مخطوط محفوظ في مكتبة السيد 2ثار، جراتية في الجغرافية والتاريخ واآلفيصل غازي الميالي، مباحث ف (1)

 فيصل غازي الميالي، الحمزة الشرقي.
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رى هلكت قو  أخرى  نشأتراضي و أماتت  ذإ ،على مستوى الكثافة السكانية والغالت الزراعية لمجراه 
 .(1)أخرى وبزغت 

ة العثمانية المحتلة في على الحكوممير العربي الثائر حمد ال حمود الخزاعي األ -ه
 دراسة تاريخية تحليلية" العراق "

تتكون هذه المخطوطة من مجموعة فصول وكل فصل يحتوي على مباحث، والمخطوطة 
 ورقة( 70ال يزيد عدد أوراقها على ) وعلى ورق من القطع الصغير، مكتوبة بخط المؤلف االصلي

 وهو الزعيم األوسطلت هذه المخطوطة دراسة حول شخصية مهمة من شخصيات الفرات او تن أذ
مير عسكرية العثمانية التي جابهها األجميع الحمالت ال إلىحمد ال حمود الخزاعي، وكما تطرق 

 .(2)حمد على مدينة الملوم

 تاريخ قبيلة البو سلطان الزبيدية  -و
 122) على يربوول والمباحث، عدد صفحاتها تتكون هذه المخطوطة من مجموعة من الفص

ل بها المؤلف او ، تنA4)راقها )او زرق اللون حجم أ (حبر)صلي بمداد ( مكتوبة بخط المؤلف األورقة
الثورات عالمها وشيوخها ومواقف تلك القبيلة الوطنية و أ البو سلطان الزبيدية ورجاالتها و تاريخ عشيرة 

عمود النسب الخاص بتلك القبيلة ، كما ناقشت المخطوطة بشكل مفصل اشتركت بهاالتي 
 .   (2)قليميةمصاهراتها وعالقاتها المحلية واألرتباطاتها النسبية و او 

 تاريخ عشيرة ال حجي محسن الخزاعية  -ز

زرق ألمباحث، كتبت بخط المؤلف وبمداد تتكون هذه المخطوطة من مجموعة من الفصول وا
 لىإ، ناقش المؤلف فيها تاريخ هذه القبيلة التي تنمي ورقة( 70بلغ عدد أوراقها ) اللون )الجاف(

                                                           
( 1712-1688فيصل غازي الميالي، تغيرات حدثت في مجرى نهر الفرات في محافظة الديوانية للفترة من ) (1)

 واثرها على الزراعة الكثافة السكانية، مخطوط محفوظ في مكتبة السيد فيصل غازي الميالي، الحمزة الشرقي.
اق ة العثمانية المحتلة في العر لى الحكومفيصل غازي الميالي، حمد ال حمود الخزاعي االمير العربي الثائر ع (2)
 دراسة تاريخية تحليلية"، مخطوط محفوظ في مكتبة السيد فيصل غازي الميالي، الحمزة الشرقي."
فيصل غازي الميالي، تاريخ قبيلة البو سلطان الزبيدية، مخطوط محفوظ في مكتبة السيد فيصل غازي الميالي،  (2)

 الحمزة الشرقي.
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ناقش  أذديوانية، ثر في تاريخ مدينة الآقحطانية التي تركت الكثير من المقبيلة الخزاعل تلك القبيلة ال
 ذكر وتعر  إلىالعشيرة التي انتظمت ضمن تاريخ تلك حداث هذا أهم األالمؤلف في مخطوطه 

 . (1)أهم رجاالتها وأعالمها وشيوخها ومواقفها من السلطات الحاكمة

 تاريخ الحزب الشيوعي في الديوانية -حـ
ل او ، تنورقةالمائة  أوراقهاعدد  يتجاوزال  إذتتكون هذه المخطوطة من مجموعة مباحث 

كلوا القواعد شنشأة الحزب الشيوعي العراقي في الديوانية وأهم المؤسسين الذين المؤلف فيها تاريخ 
لى في الديوانية وكذلك تتبع المؤلف في مخطوطه هذا أهم و الحزب الشيوعي األ االساسية لنشأة

سماء محافظة، ذاكرا مجموعة من األالحلقات والتنظيمات التي كانت موجودة ومنتشرة في ال
، (2)رتباط بمؤسس الحزب يوسف سلمان يوسف )فهد(اانت تعمل في المحافظة ولها لتي كوالقيادات ا

 .(2)يةفي السجون العراق وأعدموا عتقلواا االشخاص الذين  إلىكذلك تطرق المؤلف في هذا المخطوط 

 جهوده في خدمة العلم والمعرفةثانيًا: 

، اآلثارالتاريخ والجغرافية و امتلك السيد فيصل غازي الميالي الكثير من الخبرات في مجال 
ن والبحث انتقل لتوظيف محبته للعلم وإيمانه بالمتعلمي بل ،لم يحدد نشاطاته على الكتابة والتأليفو 

حد من الناس وطلب العلم، أال يكون هناك عقبة بين  ن  أكان حلمه  إذواقع عملي،  إلىالعلمي 

                                                           
الميالي، تاريخ عشيرة ال حجي محسن الخزاعية، مخطوط محفوظ في مكتبة السيد فيصل غازي فيصل غازي  (1)

 الميالي، الحمزة الشرقي.

بغداد قبل عقد من  إلىوكانت عائلته قد قدمت  ،ولد في بغداد(: 1747 – 1721( )فهد) يوسف سلمان يوسف (2)
وقد  ة،السيئ ةياالقتصاد ابسبب ظروفهة البصر  ةمدين إلىثم انتقلت  ،الموصل ةفي محافظ ةكلداني ةوالدته من قري

داعيات فقدانه لوالده ت اضطرته وقد ،ولم يكمل دراسته فيها ،في العشار ةمريكياأل ةالتبشيري ةبوه في المدرسأسجله 
 يلتقي فيهال 1721عام  ةالبصر  إلىثم عاد بعدها ، جل العملأمن  1717عام  ة الناصريةمدين إلىاالنتقال  إلى

يجعل  ن  أن وقد تمكن فهد فيما بعد مة، مبادئ الشيوعي ىولأ له بيوتر فاسيلي الناشط الشيوعي الذي نقل الروسي
حنا  :للمزيد ينظر ة.واسع ةجماهيري ةله قاعد ىوبن ةوفعال ةمتماسك ةسياسي ةمن الحزب الشيوعي العراقي قو 

 .148 – 141 ص ص ،المصدر السابق (،الحزب الشيوعي)الكتاب الثاني  ،بطاطو
فيصل غازي الميالي، تاريخ الحزب الشيوعي في الديوانية، مخطوط محفوظ في مكتبة السيد فيصل غازي  (2)

 الميالي، الحمزة الشرقي.
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مي مة ودعم أي جهد علهلم يتأخر عن المسا إذولم يكن هذا مجرد حلم بل سيرة حياة بالنسبة له، 
والسيما جامعة القادسية مهما كانت مشاغله  ،بحكم تواجده المستمر في معظم الجامعات العراقية

 .(1)ومسؤولياته

كانت للسيد فيصل أيادي بيضاء في تشجيع الطلبة على إتمام دراستهم مهما كانت الظروف، 
افأة تبرع بمكالحصار االقتصادي الخانقة تمكن من ان يوعلى الرغم من تداعيات  1776ففي عام 

ائل في قسمي الجغرافية واالجتماع في كلية االداب بجامعة القادسية، وتثمينًا و مالية للخريجين اال
هذا  كتاب شكر وتقدير لما قدمه للطلبة المتفوقين ورعايتهم وما تركه منحلجهوده والتفاتته الكريمة 
 .(2)نفوس الطلبة وكان خير حافز لهم على االبداع والتفوق  التكريم من أثر طيب في

كما حصل على العديد من كتب الشكر والتقدير من طلبة الدراسات العليا )الماجستير 
 معهم والمصادر التي وفرها لهم والدكتوراه(، ومن باحثين وذلك للمساعدات القيمة التي بذلها

ًا بالفطرة لطالبي العلم والدراسة إذكان أبًا روحيًا وأست إذالكثير من المالحظات،  إلىرشادهم إو 
 ، فكان دلياًل ناصحًا يزودهم بصدق المعلومة وأصلها حتىاآلثارالمختصين بالتاريخ والجغرافية و 

 عند المتابع لألرث والتاريخ، ومن بين هؤالء الطلبة:مصدرًا ال يغفل عنه  ُعدَّ 

عن رسالته للحصول على درجة الماجستير والموسومة )الديوانية  (2)الدكتور نعيم عبد جودة -1
( 1721 – 1711اجتماعية  –اقتصادية  –دراسة سياسية  – البريطانيفي ظل االحتالل 

، وعن مساعدة السيد 2221التي نوقشت في قسم التاريخ/ كلية االداب بجامعة بغداد عام 
معلومات تفصيلية عن مدينة  ىإلأعانني السيد فيصل في التوصل " :فيصل له قال

الديوانية فهو عارف بالتقسيمات والحدود الجغرافية للمنطقة ولديه تصور واسع عنها، 

                                                           
 .2221نيسان  12مسقط، اتصال هاتفي للباحثة مع الدكتور نائل حنون،  (1)
عدد نائل حنون، م/ شكر وتقدير، ال –جمهورية العراق، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عميد كلية االداب  (2)

 (.12، ينظر ملحق رقم )، كتاب محفوظ في مكتبة السيد فيصل غازي الميالي22/1/1776، 616
كلية التربية بجامعة كربالء، : أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في (  -1718) نعيم عبد جودة الشيباوي  (2)

جامعة  -متخصص بتدريس مادة عصور وسطى اوربية، حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية التربية، ابن رشد
م(، وقد نوقشت عام 1277بغداد، وكان عنوان اطروحته )تطور المؤسسة البرلمانية في انكلترا حتى ثورة عام 

 .2221تموز  2عيم عبد جودة، كربالء، . اتصال هاتفي للباحثة مع الدكتور ن2228
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وقد لمست منه االنفتاح في التعامل ورحابة الصدر والتواضع، فهو ن ْعم األب ون ْعم 
شكوك  وي حين كانت معلوماته الدقيقة تر و المضياف، فجزاه هللا خيرًا لما قدم  اإلنسان

 لىإمعظم تلك المعلومات كانت شفوية لم تأخذ طريقها  ن  أالباحثين، ومما يؤسف له 
 .(1)"التدوين والحفظ

عن رسالته للحصول على درجة الماجستير  (2)الدكتور ريا  كاظم سلمان الجميلي -2
ة دراسة في جغرافي -ا االقليميةهوالموسومة )الوظائف االساسية لمدينة الحمزة وعالقات

 إذ، 2221المدن(، التي نوقشت في قسم الجغرافية في كلية االداب بجامعة القادسية عام 
حد وال يفوتني أن أشكر السيد فيصل غازي الميالي أ" قائاًل: ذكر السيد فيصل في رسالته

 ".(2)نة الطويلأبناء مدينة الحمزة ووجهائها الذي ساعدني في الوقوف على تاريخ المدي
عن اطروحته للحصول على درجة الدكتوراه  (4)ي او الدكتور متعب خلف جابر الريش -2

 ـ1202ـتها المحلية واالقليمية ارة الخزاعل في العراق نشأتها وتطورها وعالقأماوالموسومة )
( التي نوقشت في قسم التاريخ في كلية التربية بجامعة القادسية م1864 – 1642/ه1281

قدم لي السيد فيصل مساعدات علمية كثيرة ال تقدر ، وقد خصه بالقول "2221عام 

                                                           
 اتصال هاتفي للباحثة مع الدكتور نعيم عبد جودة، المصدر السابق. (1)
: أستاذ الجغرافية البشرية في كلية التربية بجامعة كربالء، اختصاصه (  -1711) ريا  كاظم سلمان الجميلي (2)

وان جامعة بغداد، وكان عن –الدقيق في جغرافية المدن، حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية التربية ابن رشد 
ية في مدينة كربالء هاطروحته للدكتوراه بعنوان )كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية التعليمية والصحية والترفي

. مقابلة شخصية للباحثة مع الدكتور ريا  كاظم سلمان 2221دراسة في جغرافية المدن(، وقد نوقشت عام  –
 ./Ryad.alsalman@dr.com.3/10/2021 عبر االنترنت:

المدن،  دراسة في جغرافية -ريا  كاظم سلمان الجميلي، الوظائف االساسية لمدينة الحمزة وعالقاتها االقليمية (2)
 .2221جامعة القادسية،  –رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االداب 

 نىلمث: أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في كلية التربية بجامعة ا(  -1762) متعب خلف جابر الريشاوي  (4)
، اختصاصه الدقيق في فلسفة التاريخ 2216وآخرها عام  2224تولى رئاسة قسم التاريخ لثالث مرات أولها عام 

ما جرى  قالئد الدر والمرجان فيوتحقيقه لكتاب إمارة الخزاعل في العراق،  وهي كتابمطبوعات  ةالحديث، له ثالث
 إلىن لعشرين ثورة العراق التحررية باالشتراك مع مؤلفين آخريثورة اكتابه من طوارق الزمان للسيد حسون البراقي، و 

جانب العديد من البحوث المنشورة في مجالت الجامعات العراقية. مقابلة شخصية للباحثة مع الدكتور متعب خلف 
 .2221شباط  22جابر الريشاوي، السماوة، 



 ة ومنهجه يف كتابة التاريخإسهاماته ومكانته العلمي: الثالثالفصل 

  124 

ا كان يبحث في الزواي إذبثمن، وقد وجدته باحثًا متميزًا كرس حياته للبحث العلمي، 
للموضوع الذي يبحث عنه وفي االسباب والنتائج في حدود منطقة الفرات  معتمةال

ية، ار اآلثلكل الضامئين للمعلومة التاريخية و  ، وكان عونًا لكل الباحثين ومورداً األوسط
ان المك اوبل إنه لم يقتصر على البحث والقراءة وانما المشاهدة الحية لساحة البحث 

 .(1)"المطلوب البحث عنه
عن رسالته للحصول على درجة الماجستير  (2)الدكتور علي طالب عبيد السلطاني -4

دراسة في االحوال السياسية واالدارية والفكرية(  –والموسومة )الحلة في القرن الثامن عشر 
، وعن تجربته 2227التي نوقشت في قسم التاريخ في كلية التربية بجامعة بابل عام 

ار بيننا حوار بيته ودالتقيت بالسيد فيصل رحمه هللا في البحثية مع السيد فيصل قال "
ا معلمي ظهرت فيه معلومات السيد التاريخية المهمة التي تتعلق بعنوان رسالتي، واهم 

كان بحوزته هي كتب الرحالة االجانب، ثم تكررت لقاءاتنا وحصلت خاللها على 
مخطوطتين بخط يده حينها وهما شذرات وسوانح ومباحث فراتية، وحقيقة استفدت منها 

لى التي سهلت علي  فهم التقسيمات االدارية العثمانية في المرحلة و يما اال كثيرًا والس
 إلى(، 4917 – 4919المضطربة التي سبقت حكم المماليك في العراق بين عامي )

صرف السيد برسمها بت جانب احتواء المخطوطتين على بعض الخرائط الجغرافية التي قام
اطالعه و ريدة نتيجة سعة خياله هذا العمل هو ما ميز شخصيته الف ن  إشخصي منه، و 

 حداث ويضع نفسه بموضعلالجه فهو محلل و الواسع، كما تميز بثقافته المتعددة اال 
الشك بما تواجهه من روايات ومعلومات، فكان يعلق ويصحح ويدون كل ما تقع عليه 

 .(2)"عينه وتمسكه يده

                                                           
 المصدر السابق.مقابلة شخصية للباحثة مع الدكتور متعب خلف جابر الريشاوي،  (1)
: استاذ التاريخ الحديث والمعاصر في كلية االمام الكاظم )ع( للعلوم (  -1712) علي طالب عبيد السلطاني (2)

االسالمية الجامعة أقسام بابل، اختصاصه الدقيق فلسفة التاريخ الحديث، حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية 
نوان )نساطرة كردستان دراسة في اوضاعهم االجتماعية واالقتصادية التربية بجامعة القادسية وكانت اطروحته بع

. اتصال هاتفي للباحثة مع الدكتور علي طالب عبيد السلطاني، الحلة، 2210(، وقد نوقشت عام 1718 – 1827
 .2221آب  21

 .نفسهاتصال هاتفي مع الدكتور علي طالب عبيد السلطاني، المصدر  (2)
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ها الجبوري التدريسية في كلية التربية بجامعة بابل عن رسالتالدكتورة هديل عبدالجواد حسن  -0
 – 1708التي نالت فيها درجة الماجستير والموسومة )الحياة الثقافية في الحلة للفترة من 

 .(1) 2227م(، التي نوقشت في قسم التاريخ في كلية التربية بجامعة بابل عام 1768
التي نال فيها درجة الماجستير والموسومة  الدكتور وليد سعدي محمد الميالي عن رسالته -6

 آلثارالي القديم( التي نوقشت في قسم ب)نصوص مسمارية غير منشورة من العصر البا
 .(2)2211ية االداب بجامعة بغداد عام في كل

ر من زودني السيد فيصل بالكثي" ومما حفظ له وتقديرًا للمساعدات التي قدمها له قال فيه
المعلومات المهمة الموجودة فيها  إلىصلية في مجال اآلثار، وقد وجهني المصادر العلمية األ

التي من شأنها أْن تنهض بالبحث، فضالً عن متابعته الحثيثة وتشجيعه المستمر لي حتى أكملت 
كان و مشروع رسالتي، فهو مثال في التفاني والعطاء، وقد صرف من جيبه الخاص اموااًل كثيرة 

ال جهدًا وال وقتًا فكان يعتكف أغلب يومه للمطالعة محاواًل كشف  المعلومة ال يبخل على استمداد
 .(2)"رارسماتخبأه الروايات التاريخية من خفايا وا

لى في لواء و عن رسالتها الموسومة )موقف الفرقة اال (4)نةأماالدكتورة نضال أبو جواد  -1
م(، التي تمت 1708 – 1726الديوانية من التطورات السياسية في العراق من عام 

                                                           
 (2فيصل غازي الميالي، سطور من حياته مثبتة في سيرته الذاتية والعلمية، ورقة رقم ) (1)
: استاذ اللغات القديمة في قسم االثار في كلية االداب بجامعة المثنى، (  -1782) وليد سعدي محمد الميالي (2)

 – ن)الزراعة في عصر أيسحاصل على شهادة الدكتوراه من كلية االداب بجامعة بغداد، وكان عنوان اطروحته 
مقابلة شخصية للباحثة مع الدكتور وليد  .2222الرسا في ضوء النصوص المنشورة( وقد تمت مناقشتها عام 

 .2221حزيران  22سعدي الميالي، الحمزة الشرقي، 
 مقابلة شخصية للباحثة مع الدكتور وليد سعدي الميالي، المصدر نفسه. (2)
نضال أبو جواد امانة: استاذة في التاريخ الحديث والمعاصر، حاصلة على شهادة الدكتوراه من كلية التربية  (4)

م(، وقد 1828 – 1021االيراني  -دراسة في الصراع الروسي -بجامعة القادسية، وكان عنوان اطروحتها )القوقاز
 .2221حزيران  28جواد امانة، الديوانية، . مقابلة شخصية للباحثة مع الدكتورة نضال أبو 2216نوقشت عام 
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، وقد قالت فيه 2211مناقشتها في قسم التاريخ في كلية التربية بجامعة القادسية عام 
 ".(1)اتقدم بالشكر للسيد فيصل غازي الميالي لتزويدي بمخطوطاته الخاصة"

سهامه رور )ناظم بريبر عبود الجاسمي( إلعميد الم الباحث كما حصل على شكر وتقدير من
م الدليل اليسير عن الجواس"مراجعته لكتابه  دت جديدة وجديرة بالتوثيق عنضافة معلوماإب

يالي السيد المدركت حجم الخبرات العلمية التي يمتلكها أجامعة القادسية  نَّ أ، يبدو (2)"والضفير
ومبادراته وروحه المعطاء لتقديم االفضل لمسيرة البحث العلمي الرصين والمتجدد، وعليه اتجهت 

المركز عيل بعد تفوذلك ق للدراسات والتوثي األوسطاعتماده خبيرًا وباحثًا في مركز الفرات  إلى
حداث( الذي كان الهدف منه عقد لقاءات موثقة مع الشخصيات البارزة في ألبرنامج )فراتيون و 

، الستثمار تلك الطاقات في الكشف (2) األوسطلتاريخ المحلي لمنطقة الفرات لمجال البحث والتوثيق 
عن تاريخ المنطقة والتحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي شهدتها عبر تاريخها الطويل 
الموغل في القدم، ولعل أبرز الباحثين الذين تصدوا لتاريخ تلك المنطقة هو الباحث فيصل غازي 

، وحث (4)جيه عمل المركز باالتجاه الصحيح أسهمت اللقاءات المستمرة معه على تو  إذالميالي، 
الخطى في كشف خفايا تاريخ المنطقة، وفي توجيه بعض طلبة الدراسات العليا في قسم التاريخ 

من خالل رسائل وأطاريح جامعية،  األوسطوقسم االجتماع وقسم الجغرافية لدراسة منطقة الفرات 
 طة اللثام عنها وكشفماكاديمية رصينة ألدراسات أ إلىقضايا مهمة كانت بحاجة  إلىوقد نبه 

                                                           
 1726نضال أبو جواد امانة، موقف الفرقة االولى في لواء الديوانية من التطورات السياسية في العراق في عام  (1)

 .2211جامعة القادسية،  -، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية1708 –
ية، عن الجواسم والضفير، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، القادس ر عبود الجاسمي، الدليل اليسيرناظم بريب (2)

 .18، ص2212
 .2212شباط  10وسط للدراسات والتوثيق، م/ محضر اجتماع اللجنة العلمية، جامعة القادسية، مركز الفرات األ (2)
انه نافذة  ثيق على اعتباروسط للدراسات والتو الميالي ضعف نشاط مركز الفرات األانتقد السيد فيصل غازي  (4)

شكل عام، بشكل خاص وسكان المحافظة ب الديوانية جامعةيد منه طلبة اب ليفتّ علمية جديدة تستقطب الباحثين والكُ 
ضرورة تفعيل عمل المركز وان ال يفرغ من محتواه وان ال يبقى مجرد اسم رنان على الورق. فيصل  إلىوقد دعا 

د وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي المحترم، مقال منشور في السي إلىغازي الميالي، مناشدة 
 .8، ص2221كانون االول  18، 17جريدة الديوانية اليوم، العدد 
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كما كانت مكتبته في داره عبارة عن واحة استراحة للباحثين ، (1)الجوانب السياسية واالجتماعية فيها
منه  ماً اسهإفي الكليات والمعاهد والثانويات لية و عن طلبة المراحل األ فضالً وطلبة الدراسات العليا 

ن البحوث ية نسخة ماإلنسانًا وتقديرًا لجهوده أهدته مجلة القادسية للعلوم ان، وعرف(2)في خدمة العلم
 .(2)2212( لعام 4( ذات العدد )12لد )المنشورة ضمن المج

جانب تواجده في الكثير من مناقشات المشاريع العلمية الجامعية  إلىكان للسيد فيصل 
ة سواء وأهليقامتها مراكز علمية رسمية أومثمر في الندوات العلمية التي  العراقية حضور فاعل

، إال أن معظم دعوات الحضور التي وجهت له كانت شفوية (4)م المشاركةأعلى سبيل االستضافة 
فهو ال  ما محفوظ أما)عن طريق المكالمات الهاتفية( فكان ذلك سببًا في عدم توثيقها وحفظها، 

، ومن بين ما حفظ منها (0)م نسبة حضوره وتواجده النشط في تلك المحافل العلمية أمايأتي شيئًا 
لناتجة السياسية واالقتصادية والبئية لمشكلة المياه في العراق ا اآلثارحضوره للندوة العلمية المعنونة )

الداب/ ا عن طرح فكرة النفط مقابل المياه( التي أقامها قسم الجغرافية على قاعة الملتقى في كلية
عقدت  إذ، 2212ل و جامعة القادسية في صباح يوم الثالثاء الموافق التاسع عشر من تشرين اال

 .(1)بصفته رئيسًا للجامعة  (6)الدكتور عماد أحمد الجواهري  األستاذتلك الندوة برعاية 

                                                           
 مقابلة شخصية للباحثة مع الدكتور سعد كاظم عبد الجانبي، المصدر السابق. (1)
 (.2ته الذاتية والعلمية، الورقة رقم )فيصل غازي الميالي، سطور من حياته مثبتة في سير  (2)
، ينظر الملحق 2211اذار  27، 76نسانية، العدد االداب، مجلة القادسية للعلوم اإلجامعة القادسية، كلية  (2)

 (.11رقم)
 .2221تموز  11مقابلة شخصية للباحثة مع غالب ابراهيم الكعبي، الديوانية،  (4)
 .2221أيلول  2رجوان فيصل غازي الميالي، الديوانية، الدكتور مقابلة شخصية للباحثة مع  (0)
(: ولد في مدينة الديوانية، وتعلم في مدارسها حصل على شهادة البكالوريوس -1740عماد أحمد الجواهري ) (6)

من الجامعة ذاتها عن رسالته الموسومة )تاريخ مشكلة  1710من جامعة بغداد، ثم الماجستير عام  1766عام 
عن  1782ما الدكتوراه فحصل عليها من جامعة عين شمس عام (، أ1722 – 1714راضي في العراق اال

(، عمل تدريسي في كلية التربية بجامعة الموصل 1712 – 1722اطروحته )تاريخ مشكلة االراضي في العراق 
جامعة القادسية ليتدرج في المناصب. للمزيد ينظر: غالب ابراهيم  إلى(، ثم انتقل بعدها 1788 – 1716للمدة )

 .201 – 201، المصدر السابق، ص ص1الديوانية أنموذجًا، مج -الكعبي، أعالم عراقية تركوا بصمات
، مطبعة الميزان، 2210 – 2220محمد كريم الشمري، مقتطفات وشذرات جامعية خالل عقد من الزمن  (1)

 .226ص – 220، ص ص2210النجف، 
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كما وجهت له دعوة للمشاركة في الندوة الفكرية التي أقيمت على قاعة مركز شباب الحمزة 
، والتي جاءت ضمن النشاط الثقافي 2224يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من كانون الثاني 

كان للسيد فيصل العديد من الندوات الفردية ، (1)والتوعية السياسية حول الوضع العراقي القائم آنذاك
 :(2)التي أقامها في مناسبات مختلفة ومنها

مع اتحاد  ن او وتمصير مدينة الديوانية الحالية( بالتعتأسيس ندوة علمية بعنوان )تاريخ  -1
 .2212االدباء والكتاب في محافظة الديوانية عام 

ن مع المكتب او الحمزة(، اقيمت بالتعبندوة علمية بعنوان )مقتل السيد أحمد الغريفي الملقب  -2
 .2211الثقافي واالرشادي للتيار الصدري عام 

في االصالح الزراعي(، وقد اقيمت في مقر الحزب ندوة علمية بعنوان )حقوق الفالحين  -2
 .2212الشيوعي في الديوانية عام 

 (2)عن إقامته لما يزيد على العشرين ندوة في مقر المجلس العراقي للسلم والتضامن فضالً 
، ونظرًا الهتمامه بإنصاف المجتمع الفالحي العراقي وسعيه لخدمة تلك (4)الذي كان أحد أعضاءه

االجتماعية من أبناء العراق قدم له االتحاد العام للجمعيات الفالحية في العراق كتاب الشريحة 
 .(0)شكر وتقدير مثمنين فيه جهوده المبذولة في هذا المجال

                                                           
 .2224كانون الثاني  22السيد فيصل غازي الميالي، الحمزة الشرقي،  إلىالمكتب الثقافي االسالمي، دعوة  (1)
 .2221أيلول  2رجوان فيصل غازي، الديوانية، الدكتور مقابلة شخصية مع  (2)
ي منتصف ف هت بوادر تأسيسالمجلس العراقي للسلم والتضامن حركة ذات اطار اجتماعي ثقافي ديمقراطي، بدأ (2)

، ولكنها 1704تموز  14خمسينيات القرن العشرين بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي االول للحزب الشيوعي في 
، 2222نيسان  7، وبعد سقوط النظام في العراق في 1768تموز  11تعرضت لالقصاء والتهميش بعد انقالب 

م وشخصيات وطنية تقدمية، وقد انعقد المؤتمر التأسيسي االول أعيد تشكيل الحركة بمبادرة من قادة فكر ورأي عا
 طاقة تعريفية، مالحق جريدة. للمزيد ينظر: المجلس العراقي للسلم والتضامن، ب2222تشرين االول  21لها في 
 .https://almadasupplements.com/6/11/2021المدى: 

 مقابلة شخصية للباحثة مع الدكتور رجوان فيصل غازي، المصدر السابق. (4)
يصل االستاذ الفاضل الباحث والمؤلف السيد )ف إلىاالتحاد العام للجمعيات الفالحية في العراق، م/شكر وتقدير  (0)

 (.12، ينظر الملحق رقم )2211تشرين الثاني  21، 288العدد غازي الميالي( المحترم، 
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ورة أن يأخذ ر ضيد الميالي وتأكيده المستمر على هتمام السا  إليهلفت االنتباه أد أن و أا مّ وم
أبعد  لىإالمثقفون مواقعهم الحقيقية لريادة عملية التغيير واالصالح االجتماعي بل ويتعدى دورهم 

من ذلك من خالل صياغة وخلق عناصر التغيير ومن ثم الوقوف بصالبة مع عملية التغيير 
، ولكنه ومن خالل (1)الحقيقة والعدالة والسعي لتحقيقها  إلىذلك االشتياق  إلىالفضلى هذه يدفعهم 

اطالعه على حجم النشاط الثقافي والسيما في مدينة الديوانية، الذي رأى أنه يتميز بالقلة نسبيًا 
وذلك بسبب ندرة الكتاب والمؤلفين الذين لديهم رغبة بالتأليف وعدم قدرتهم على طباعة المؤلفات 

منظمات المجتمع  اوبل الدولة عدم وجود أي دعم لهم من ق إلىأرجع أسباب ذلك  إذالخاصة بهم، 
حتى من المجتمع نفسه، وقد اقترح لحل مشكلة ضعف الرافد الثقافي والعمل من أجل  اوالمدني 

  (2):التاليةإنماءه وتطويره انه البد من تنفيذ االجراءات 

 البدء فورًا بإيجاد بناية الئقة التحاد الكتاب واالدباء في الديوانية. -1
 الموارد المالية.دعم االتحاد ببعض  -2
 تأسيس دور نشر حكومية مستعدة الستالم المؤلفات من الكتاب وطباعتها على نفقة الدولة. -2
 إقامة مهرجانات ثقافية على مستوى التربية والتعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني. -4

 ي اآلثار في مجال البحث  نشاطاتهثالثًا: 
نطقة العراقية، والسيما تلك الواقعة في حو  م اآلثاركان السيد فيصل مهتمًا بشكل كبير ب

 ماأالتاريخ المعلوم الذي اطلع عليه الدارسون هو التاريخ الظاهر،  نَّ كان يرى أ إذ، األوسطالفرات 
حت لباطن الذي الزال مدفونًا تسراره وخفاياه فهو التاريخ ا يعرف الكثير عن أالتاريخ الذي ال

للمواقع االثرية في كتاباته إاّل واغتنمه لدعوة المسؤولين عن شؤون ، فال يكاد يرد أي ذكر (2)ر األ
ة من معارف وعلوم انسانية يمكن االفاد اآلثارضرورة الكشف واستخراج ما تحويه تلك  إلى اآلثار

منها، ومن معرفته الواسعة واطالعه على ما تضمه جميع اقضية ونواحي محافظته الديوانية من 
كز بحثية يين في ظل عدم وجود مرااآلثار ل المنقبين او ا معإليهالتالل والمواقع االثرية التي لم تمتد 

                                                           
-26، ص ص2228، آيار 0فيصل غازي الميالي، آراء في الثقافة ومنهجية التفكير، مجلة تضامن، العدد  (1)

21. 
 .2211نيسان  21، 161جريدة ديوانية الغد، العدد  (2)
 .2221آب  21اتصال هاتفي للباحثة مع الدكتور علي عبيد السلطاني، الحلة،  (2)
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راز المعالم إب إلىفقد انبرى يحدوه حرصه وتطلعه عراقية متخصصة بهذا الشأن داخل المحافظة، 
الحضارية العريقة التي انطوت عليها، وعدم االكتفاء بمجرد إعالن اثريتها وتسجيلها باسم الهيأة 

منهم الدكتور و  اآلثارساتذة والمختصين بن مع بعض األاو أن يتقدم وبالتع إلىالعامة لالثار والتراث 
التعليم العالي والبحث العلمي موضحين فيها حاجة المحافظة وأهلها وزارة  إلىنائل حنون بطلبات 

استحداث قسم لالثار في كلية االداب بجامعة القادسية، وبالفعل وبعد مراجعات عديدة تمت  إلى
 ، كما اشرنا لذلك آنفًا.(1)( 2224 – 2222الموافقة وافتتح القسم أبوابه للدراسة في العام الدراسي )

 (2)في جامعة القادسية، اشتراكه مع لجنة من الخبراء  اآلثارومن نشاطاته البحثية مع قسم 
/ طابو أبو طبيخ/ 11في اجراء كشف ميداني عن موقع مدينة الصالحية االثرية في المقاطعة 

، (2) 2212باشرت اللجنة بعملها في التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام  إذالحمزة الشرقي، 
رئيس جامعة القادسية في الخامس من تشرين  إلىك على اثر الطلب الذي قدمه السيد فيصل وذل
، وقد بينت نتائج الزيارة الميدانية ان (4)، والذي حمل عنوان )صرخات استغاثة(2212ل عام و اال

ن أالموقع المذكور ليس تل الصالحية المعلن من قبل الهيئة العامة لالثار والتراث، ورجحت اللجنة 
يكون بمكان آخر ضمن اطار المنطقة ذاتها، واالهم من ذلك هو ما خرجت به اللجنة من توصيات 

  (0)مهمة، وقد تمثلت بالتالي:
العداد  نيةالديوابجامعة القادسية ومفتشية اثار محافظة  اآلثارن المشترك بين قسم او التع .1

اللكتروني ق اقاعدة بيانات رقمية للمواقع االثرية للمحافظة باستخدام طرق المسح والتوثي
 حصاء وتوثيق كافة المواقع االثرية في المحافظة.الحديث، وذلك لغر  إ

                                                           
 .2221أيلول  12، مسقط، ل حنون اتصال هاتفي للباحثة مع الدكتور نائ (1)
ضمت اللجنة الدكتور سعد سلمان فهد رئيس قسم االثار والمدرس جعفر حمزة الجوذري والمدرس المساعد  (2)

 (.12شيماء جاسم حسين والطالب حيدر عقيل عبد. ينظر الملحق رقم )
كانون  8، 66ية االثري، العدد جامعة القادسية، كلية االداب، قسم االثار، م/ كشف ميداني لموقع الصالح (2)

 ؛ كتاب محفوظ في مكتبة السيد فيصل غازي الميالي.2212االول 
تشرين الثاني  6، 2122فيصل غازي الميالي، على اطالل مدينة الصالحية االثرية، جريدة الصباح، العدد  (4)

 .10، ص2212
حافظة م -ري في قضاء الحمزة الشرقيسعد سلمان فهد واخرون، توصيات لجنة الكشف الميداني لموقع اث (0)

 .6المصدر السابق، صكشف ميداني لموقع الصالحية االثري، القادسية، 
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ي ألن يكون موضوع بحث تخرجهم عملي ميدان اآلثارتشجيع طلبة المرحلة الرابعة في قسم  .2
باب قانوني للصرف على بحث الطالب، على ان تكون البحوث ضمن المحافظة، وتوفير 

 شيء جديد. اآلثارة وممكن ان تضيف لحقل لأصي
ن مع المؤسسات التربوية والخدمية في المحافظة من أجل بث الوعي او مد جسور التع .2

 ي عن طريق القاء المحاضرات وتوزيع المنشورات والكراسات.اآلثار 

كما تمكن الباحث فيصل غازي الميالي وفي اكتشاف غير مسبوق من تحديد موقع )مدينة 
ي العراق العهد الفرثي ف إلىيعود تاريخها  إذامغيشيا االثرية( التي كانت مندرسة لفترة طويلة، 

بعد دراسة ميدانية مستفيضة استمرت لعشرة شهور مصطحبًا خاللها و م(، 266 -ق.م 126)
حمام  08مقاطعة  218لخبراء من تحديد موقعها في تل )الكحيفي( الواقع في القطعة احين واالمسّ 

لموقع دون هذا ا إلىاالدلة التاريخية التي قادته  أماجعب غماس في المنطقة المعروفة بالنغيشية، 
ي يل الثانالدل أمالها قربها من مدينة الحيرة وهو ما أكد عليه معظم المؤرخين، و أغيره فهي كثيرة 

 .(1)ها الحاليالنغيشية وهو اسم إلىمغيشيا ه رئيسياً وأساسياً فهو تصحيف األسم من مدينة أالذي عد
 حصن )أليس( التاريخي الشهير، وأيضًا من تحديد مدينة وفي اكتشاف أثري آخر تمكن أ

كان غير معروف وغير  وقدم(، 621 – 266العهد الساساني في العراق ) إلىالذي يعود تاريخه 
محدد حيث أثمرت جهوده وبحثه الميداني والجغرافي من تحديد الموقع الذي هو تل )أهوس( الواقع 

لمدينة كانت هذه ا إذم البني والبديري الحمزة الشرقي، أ هور بني سعيد و 1مقاطعة  11في القطعة 
رية األثالجدل القائم بأن مدينة أليس  ، وبذلك يكون قد أنهى(2)حصنًا منيعًا لمدينة أمغيشيا الشهيرة 

ليس أة يثبت ان مدين من أنَّ تمكن  إذفي محافظة الديوانية،  يضمن محافظة المثنى، بل هال تقع 
دارية وبالتالي فهي تقع ضمن الحدود اإل ( كم شمااًل،02ة الحالية ما يزيد على )او تبعد عن السم

 .(2)لقضاء الحمزة الشرقي

                                                           
 .2211آذار  12، 216عراق، العدد  جريدة الديوانية (1)
 .2211نيسان  21، 161جريدة ديوانية الغد، العدد  (2)
(، 1821 – 1024متعب خلف جابر الريشاوي، لواء السماوة في العهد العثماني حتى نهاية حكم المماليك ) (2)

؛ فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية في 12، ص2216، شباط 1، ج21لجامعة، العدد سالمية امجلة الكلية اإل
  (.2، المصدر السابق، الورقة )2الجغرافية والتاريخ واآلثار )مخطوط(، ج
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وقد وجه دعوته للجهات ذات العالقة في مفتشية آثار الديوانية وجامعة القادسية ولجنة 
والسياحة في مجلس محافظة القادسية، من أجل االهتمام والمتابعة والدعم بشكل أكثر لهذه  اآلثار

ي البحث تمر فسالثروة الوطنية والتاريخية، التي تزخر بها مدينة الديوانية، وتثمين هذه الجهود لكي ت
محافظ ه لي الكبير، وعرفاناً بجهوده وبما قدمه من أجل مدينته قدم اإلنسانرث والتقصي عن هذا األ

، وقد سبقه في ذلك المجلس البلدي في قضاء الحمزة الشرقي (1)الديوانية كتاب شكر وتقدير عاليين
 .(2)الذي اطلق عليه لقب )العالمة(

يكن يعرف عن ، الذي لم (2)ن تل حويصالت االثري لى من نوعها عو كما قدم دراسة تعد األ
، معتمدًا في ذلك على عاما( 62ثريته بجريدة الوقائع العراقية قبل أكثر من )ه أكثر من إعالن أعن

 ر  الزراعية التابعة للسيد فيصلجوار األ إلى، وبالمناسبة فإن هذا التل يقع (4)جهده الشخصي
إن ايدي العابثين بالنبش وغيرها، ف إليهكان حريصًا على ان ال تمتد  إذفي منطقة حويصالت، 

نية ماالتصال بالجهات األ إلىيعمد كان أحس ان هناك أي اعتداء عليه من قبل أي شخص فإنه 
، ويعد عمله هذا جزء من المحافظة على القيم الثقافية في (0)المختصة ألخذ االجراء المناسب بحقه

 نَّ أادوا ا أر إذالمحافظة، ومن طريف القول نذكر إن المزارعين الذين كانوا يعملون في أرضه كانوا 
ه )الجرار الصعود بكاروبت إلىيستفزوا السيد فيصل ويخرجوه عن طبيعته الهادئة، يعمد أحدهم 

مر الذي يثير إمتعاضه وغضبه، ألنه كان يحذرهم مرارًا من عدم الزراعي( على ذلك التل، اال
 .(6)المساس بهذا التل االثري 

 
                                                           

د فيصل السي إلىمحافظ الديوانية، م/ شكر وتقدير  -جمهورية العراق، محافظة الديوانية، سالم حسين علوان (1)
، ينظر 2211تشرين الثاني  27، 12214عدد غازي الميالي المحترم/ الباحث في تاريخ وحضارة العراق القديم، ال

 (.14ملحق رقم )
 .2211تشرين االول  11، 026مزة الشرقي، العدد جمهورية العراق، المجلس البلدي، الح (2)
/ هور 1دونم، يقع على الحد الفاصل بين المقاطعتين  82تل حويصالت: تل اثري ذو مساحة كبيرة تقدر بـ  (2)

/ الرملة الحمزة، وقد اعلن عن اثريته في جريدة الوقائع العراقية 12بني سعيد والبديري وام البني/ الحمزة والمقاطعة 
، ويعد من منشآت العصر الساساني واالسالمي المبكر. المواقع االثرية في العراق، اصدار الهيئة 1747عام 

 .122، ص1712العامة لالثار والتراث، بغداد، 
 .01-48للمزيد من التفاصيل ينظر: فيصل غازي الميالي، مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...، ص ص (4)
 .2221أيلول  2رجوان فيصل غازي، الديوانية، الدكتور  مقابلة شخصية للباحثة مع (0)
مقابلة شخصية للباحثة مع االستاذ محمد عبدالعظيم الخويلدي، من أصدقاء فيصل غازي الميالي المقربين،  (6)

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة القادسية، ويعمل حاليًا مدير لمدرسة الكندي االبتدائية، 
 .2221آيار  17الحمزة الشرقي، 
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 خيرة ووفاتهرابعًا: مشاريعه البحثية األ
، كان مؤرخنا متلهفًا للدخول في مشروع تأليفي مشترك مع الدكتور 2212في مستهل عام 

ل فقرة رام الكتابة عنها هي عن مدينة و أنائل حنون بعنوان )موسوعة البلدان القديمة(، وكانت 
، ومما ينقله الدكتور نائل عنه (2)، إاّل أن ارادة الباري كانت فوق كل شيء وحالت دون ذلك(1)أيسن

كان السيد فيصل الميالي من أكثر المتحمسين لفكرة هذا المشروع، فبينما في هذا الباب قوله "
كأنني السيد لي للبدء به، و حياناً من استعجال كنت أهيء مستلزمات المشروع بهدوء، استغربت أ

از جمنا العمر كله، وكأنه كان يشعر بأن أقدارنا قد ال تتيح لنا الوقت النأما ن  أ ن  كنت أظ
وبعد أن شرعت "ضاف قائاًل "، وأرادة هللا ومشيئتهالمشروع، وكان هو المصيب واألقرب إل 

طه  ذاحداهما لالستتتصدران مقر المشروع إناك صورتان بالتحضير بمفردي للمشروع، كانت ه
ن خ والداعم والشريك لتكول الميالي الصديق واألللسيد فيص خرى ، واألأستاذي، وهو كان (2)باقر

 .(4)"ذكراه معنا في كل يوم
من  ايضًا، بعد أن جمع ما يتعلق بهي كان قد أقبل على الكتابة فيها أومن الموضوعات الت

 أن ، إالّ (القانوني لالصالح الزراعي في محافظة القادسية موضوع )االطارفكان مصادر ومراجع 
 .(0)هذا المشروع هو االخر لم يكتب له أن يرى النور

                                                           
 إلىكم  28الجنوب من مدينة عفك، ومسافة  إلىكم  24ات(: تقع أطاللها على بعد يسن )ايشان بحريمدينة إ (1)

الجنوب الغربي لمدينة نفر، وقد قامت في تلك المدينة واحدة من الممالك المهمة في أواخر عهد ساللة اور الثالثة، 
اللة أيس االولى سس فيها ساللة حاكمة سميت بسؤ ق.م( ان ي 2211 – 1880ايرا ) -إذ استطاع الملك أشبي

ق.م(، ومن االلهة التي كانت تعبد في تلك المدينة هي االلهة  2211 – 1174تجاوز عمرها القرنين من الزمن )
نشورات دراسة، م –بين االرث السومري والسيادة االمورية  نيسينظر: عباس علي الحسيني، مملكة إ غوال. للمزيد

 .42-11، ص ص2224اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
 رجوان فيصل غازي، المصدر السابق. الدكتور مقابلة شخصية للباحثة مع (2)
في محلة الطاق في مدينة الحلة، درس منذ صباه على طريقة الكتاتيب، ثم (: ولد 1784 - 1712 طه باقر) (2)

انتقل بعدها للدراسة في المدارس الرسمية، إذ أكمل المرحلة االبتدائية والمتوسطة في الحلة، أما االعدادية فأتمها 
امعة شيكاغو ج إلىعثة في الثانوية المركزية ببغداد، وبعد أن أظهر تفوقًا ملحوظًا رشحته وزارة المعارف ضمن ب

لدراسة علم االثار، وقد تمكن من أن يوظف الخبرة التي حصل عليها من دراسته في خدمة االثار العراقية، وقد 
خدم الحضارة العراقية بنتاجه العلمي من الكتب والمقاالت االصيلة، التي البد ألي باحث في تاريخ العراق القديم 

در اولية. للمزيد ينظر: وائل جبار النداوي، طه باقر وجهوده في االثار والتاريخ من االطالع عليها واعتمادها مصا
 .21-22، ص ص2221جامعة بابل،  -(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية1784 – 1712)
 اتصال هاتفي للباحثة مع الدكتور نائل حنون، المصدر السابق. (4)
 رجوان فيصل غازي، المصدر السابق. الدكتور مقابلة شخصية للباحثة مع (0)
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ن بشكل ن سبقتا وفاته من أمرا  القلب والرئتيغازي الميالي خالل السنتين اللتي عانى فيصل
حذره ان طبيبه المختص كان ي إسرافه في التدخين، حتى إلىكبير، وكان السبب في ذلك يعود 

م يلمس ل إال ان الطبيبمرارًا من نتائج التدخين غير المحمودة على صحته على المدى القريب، 
تدخين، ترك ال إلىخذت صحته بالتدهور اضطر ، وعندما أبًا في االمتناع عن التدخيناو منه تج

حد تسبب في دخوله المستشفى مرات عديدة، وبعد صراع  إلىإاّل أن مضاعفاته كانت قد وصلت 
عن عمر ناهز االثنين والسبعين  2212تشرين الثاني  8مع المر  توفي في صباح يوم الجمعة 

 ، وكانت وفاته مفاجئة ومفجعة ألهله ولكل من عرفه.(1)عاماً 
شييع جثمانه تم ت إذمأسوفاً عليه وهو في قمة عطائه العلمي،  غازي الميالي رحل السيد فيصل

مرقد السيد أحمد بن هاشم الغريفي )الحمزة( بحضور جمع غفير من أبناء مدينة  إلىمن بيته 
 .(2)مثواه االخير في مدافن العائلة في مقبرة وادي السالم إلىالحمزة الشرقي، حتى نقل 

س يأقيم مجلس الفاتحة والتعزية على روحه في مضيفه الخاص لمدة أسبوع، وقد حضره رئ
جامعة القادسية الدكتور إحسان القريشي يصاحبه عدد من عمداء الكليات في الجامعة وتدريسيين 

، (2)عن رؤساء وأعيان الكثير من العشائر العراقية فضالً من مختلف الجامعات العراقية، هذا 
سبة بما قدمه لوطنه العراق وفي منا كاتب فيصل غازي الميالي واحتفاءً وتكريمًا لدور المؤرخ وال

أربعينيته أقام اتحاد االدباء والكتاب في الديوانية وبرعاية محافظ الديوانية الدكتور عمار حبيب 
على  2214المدني حفاًل تابينيًا مهيبًا في يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من كانون الثاني 

كلمات اشادوا من  (4)ساتذةفيه العديد من األوقد ألقى قاعة نيبور المركزية في جامعة القادسية، 
  افيةات في المكتبة الثقسد من خالله بعض الثغر  متميز خاللها بما قدمه الراحل من عطاء علمي

 .(0)العراقية

                                                           
قسم االحصاء الصحي والحياتي، شهادة وفاة السيد فيصل الميالي، رقم الشهادة  -جمهورية العراق، وزارة الصحة (1)

 .(10. ينظر ملحق رقم )8/11/2212، تاريخ التنظيم 2142046
 .قالدكتور رجوان فيصل غازي، المصدر الساب مقابلة شخصية للباحثة مع (2)
 .نفسهالمصدر  (2)
ومنهم الدكتور حسن عيسى الحكيم وعماد احمد الجواهري ومتعب خلف الريشاوي وياسر الخالدي ومحمد كريم  (4)

 الشمري.
 ،القادسية، مقطع فيديو منشور على االنترنت حفل تأبين السيد فيصل غازي الميالي في جامعة (0)

www.youtube.com.5/8/2020 
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 المبحث الثاني: مكانته العلمية ومنهجه في كتابة التاريخ

 مكانته العلمية: أوالً 
حدث تاستأثر المؤرخ فيصل غازي الميالي بمكانة مميزة في األوساط العلمية العراقية، إذ 

حكم ب ة،القابليات العلميوما يتحلى به من الصفات و  تهديد من المؤرخين والكتاب عن شخصيالع
على وفهم وقو  ي،العمل البحث ةوتشاركهم طبيع ،التي كانت تربطهم به ةواالخو  ةعالقات الصداق

ليل خ إبراهيمومن بين هؤالء الدكتور  ،المؤلفات والموضوعات التي كتب فيها مؤرخنا ةنوعي
تاريخ  في تركيزه على ةوخاص تقدمياً  وطنياً  الميالي يعد مؤرخاً  األستاذن إ" هال فيق إذ ،(1)العالف

 ،الظلموالوقوف ضد االستبداد و  ة،والعدال ةالعراقي وارتباطه باالرض وايمانه بمبادئ الحري اإلنسان
 تبطار ن التاريخ العراقي أعلى  األوسطحداث الفرات أما كان يؤكد وهو يوثق لكثير من  ودائماً 

طالق شهر حضارات العالم كله على اإلأذلك النهر الذي قامت عليه  ،وثيقاً  ارتباطاً  تالفرا بنهر
ه هن مياوم ة،راته المفصليو مالمح هذا البلد وتاريخه وث جلوارتسمت  وعلى شواطئه وسهوله

 .(2)"تاريخ العراق وارجال غير  ى ارتو 
 هفي مجتمع ةبارز  ةوقد مثل عالم ةمتنور  ةتقدمي ةانه عقلي" (2)وقال عنه الدكتور نائل حنون 

ن معرف من اقترب أنا ال أو  ،مع التواضع النبيل والهدوء العميق ةكان واسع المعرف ،المحافظ
 نفكأما ، لالسيد فيص ةالتي اجتمعت في شخصي ةبالطريق ةعن الفضيل ةالفلسفي ةتلك المعادل

 ةلالجوب ةتعبر عن معرف وأ ةجوبأسئلته كانت هي نفسها أوكثير من  ة،العلمي ةسئليطرح األ نْ أ
                                                           

في التاريخ الحديث  ه الدكتورا  ةحاصل على شهاد، الموصل ةمن مواليد مدين (: -1740) العالفبراهيم خليل إ (1)
( 12) له ،رئيس اتحاد كتاب االنترنت العراقيين ،الموصل ةاستاذ متمرس في جامع ،1717بغداد عام  ةمن جامع

 ،الموصل ،مع الدكتور ابراهيم خليل العالف ةللباحث ةشخصي ةمقابل .الف المقاالت والبحوث والدراساتآو  كتاباً 
 www.ibrahim.allaf@gmail.com: عبر االنترنت 2221/ 21/0

 .22، صالمصدر السابق مؤرخو المدن العراقية، ،براهيم خليل العالفإ (2)
 ةغالل ةالدكتوراه في فلسف ةثار حاصل على شهادآعالم ، العمارةة من مواليد مدين(:   - 1702)نائل حنون  (2)

 – 1770ة )للمد ةالقادسي ةداب في جامعاآل ةعميد كلي، 1782عام  ةتورنتو الكندي ةدابها من جامعآو  ةاالكدي
 فضالً  مؤلفاً  11صدر له حوالي ( 2222 - 2221) ميسان للمده ةبجامع ةالتربي ةكلي ةثم تولى عماد( 2221

لدكتور نائل اتصال هاتفي للباحثة مع ا ة.االثري فاتهواكتشا ةوعالمي ةوعربي ةفي مجالت عراقي ةمنشور ال هعن بحوث
 .2221نيسان  12، مسقطحنون، 
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 حيانا  أو  ،تميز بها السيد فيصل ويعرفها المقربون منه ةوهذه سم مهمة،مور أل تنبهنها أ وأ
تى ي سؤال حأكان كرم خلقه يجعله ال يتردد من توجيه  إذ ةسئلأعن  ةيكون جل حديثه عبار 

خوض غمار البحث ن فحينما غضاضة،قل من مستوى معلوماته وما كان يرى في هذا ألمن هو 
 ،صيني الر الباحث الجد   الإ ع في اثارتهار ال يب ةسئلأل ةجوبأبحث عن  ةالعلمي نكون في رحل

 ةذم لىإتصدر له كتب بعد انتقاله  نْ أقول أومن الشواهد على ما  ،ه حدود عمرهؤ عطاوقد تعدى 
 .(1)"الباري 

 ةالته الدراسيمؤه رغم فكرياً  اً منتج السيد فيصل كان"وقال عنه الدكتور حسن عيسى الحكيم 
فهو دقيق  ،ةوالخلق الطيب واالراء الرصين ةلكنه يمتاز بالثقاف ة،يئته الريفيبثر بأت ة،المحدود

ن يسنده بالمصادر فهو ميداني في جانب أل اويح اويه أحينما يعطي ر  ةقصى حدود الدقأ إلى
وعدم  ة،الفياض ةروحه العلمي ساعده في ذلك كثيراً  ،خرآوثائقي في جانب و وتراثي في جانب 

كثر أكاديميين ليجعل من كتاباته راء المختصين من األ آب استأناسهعن  فضالً ي أمته في الر ز ت
ذه عن ه ةلكتابلنه خصص جل اهتمامه أل  األوسطالفرات  مؤرخفهو يعد بحق  ة،وقو  رصانة
 نْ أ لاوكربالء وح إلىالنجف  إلى ةالحل إلى ةالديواني إلى ةاو السم إلى ةمن الناصري ةالمنطق

 "(2)جزاءبين هذه األ ةالمهم ةساسياأل ةيوجد النقط
الموسوعي الدؤوب السيد فيصل  ثيعد الباح" (2)وقال عنه الدكتور سعد كاظم عبد الجنابي

ن أ إذ طاألوسالفرات  ةبرز الباحثين الرواد الذين تصدوا لتوثيق تاريخ منطقأغازي الميالي من 
ن من القالئل الذين يمتلكو هوفجدها عند غيره من الكتاب أ في مؤلفاته لم ةالمعلومات الموجود

عتمد فيه اتاريخ ال ةفي كتاب متفرداً  منهجاً  وقد تبنى في مجال التفكير التاريخي ةقدرات استثنائي
ة سر أن م كونهحاطت به أالتي  ةعن القدسي فضالً  ،العشائري  وعمقه ةعلى معطياته الشخصي

 ةشاميال ةالتاريخ االجتماعي في منطق ةعن حرك ةالمعلومات الدقيق إلىهله للوصول أما  ةعلوي

                                                           
 .المصدر السابق ،مع الدكتور نائل حنون  ةاتصال هاتفي للباحث (1)
 .2221 كانون الثاني 8 ،النجف ،مع الدكتور حسن عيسى الحكيم ةللباحث مقابلة شخصية (2)
 ةامعج ةالتربي ةاستاذ التاريخ االسالمي في كلية، الحل ةمن مواليد مدين(:   -1712)الجنابي  عبدسعد كاظم  (2)

اريخ في ت ةالحركات العلوي)وكان عنوان اطروحته  ة،القادسي ةالدكتوراه من جامع ةحاصل على شهاد ةالقادسي
 ةلقادسيا ةوهو مدير مركز الفرات االوسط للدراسات والتوثيق في جامع ة(،مقارن ةمنهجي ةدراسه 22- 42الطبري 

اللغتين ب ةالمحكم ةوالعالمي ةفي المجالت العراقية له العديد من البحوث والدراسات المنشور ( 2214-2228ة )للمد
 .2221آب  0الديوانية،  ،مع الدكتور سعد كاظم الجنابي ةللباحث ةشخصي ةمقابل ة.واالجنبي ةالعربي
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عالجه وفق منهج جديد نستطيع ًا جم الفكري تراثاً  هتراثمن ما جعل م ،لها ةر او والمناطق المج
 كاديمي والمنهج التقليدي الذيي الذي جمع بين المنهج األ سطنطلق عليه وصف المنهج الو  نْ أ

 ".(1)والمؤرخين المحليين ةتبناه النساب
تميز السيد فيصل غازي الميالي بعلم " (2)قال عنه الدكتور حسن علي عبدهللا السماكو 

السيد فيصل "  (4)غالب الكعبي إبراهيموقال عنه الدكتور "، (2)طيب   وصيت   ةوتواضع وسمعغزير 
ص على كان لديه حر  ،ولوطنه الكثير تهمدينلم قد   ،وموسوعي قدير بحاثة ديوانيغازي الميالي 

 تلمس االحداث إلىالذي قاده  سراجه ةوكان البحث عن الحقيق ،هدافه رغم كل العوائقأبلوغ 
احة مسلترجمته  االكتاب الذين أتوا على ذكره وافسحو  "، أما(0)والتحليل ةعن كثب بالقياس والمعاين

 ألستاذاكان معظمهم ممن اختص باألنساب وتاريخ العشائر العراقية ومنهم وافية في مؤلفاتهم 

                                                           
 . المصدر السابق ،مع الدكتور سعد كاظم الجنابي ةللباحث ةشخصي ةمقابل (1)
 ةكلي في والمعاصر الحديث التاريخ استاذ البصرة، مدينة مواليد من: ( -1701السماك ) عبدهللا علي حسن (2)

 الموسومة أطروحته عن ،1770 عام البصرة جامعة من الدكتوراه  شهادة على حاصل القادسية، بجامعة التربية
 عام ثنىالم تربية بكلية التاريخ قسم رئاسة تولى ،(سياسية دراسة 1741 – 1724 االوسط الفرات منطقة عشائر)

 في منشوراً  بحثاً  وعشرين خمساً  له ،2220 عام القادسية بجامعة التربية كلية في التاريخ قسم ترأس ثم ،1771
 لديوانية،ا السماك، علي حسن الدكتور مع للباحثة شخصية مقابلة. وميسان والبصرة وواسط القادسية جامعة مجلة

 .2221 آب 0
 .نفسهور حسن علي السماك، المصدر مقابلة شخصية للباحثة مع الدكت (2)
الديوانية، حاصل على شهادة الدكتوراه في طرائق التدريس مدينة من مواليد (:   -1701)غالب ابراهيم الكعبي  (4)

، ألف 2212مؤسس مركز الذاكرة الموسوعية في الديوانية عام من جامعة القادسية، وهو مشرف تربوي أقدم، 
( بحثًا وحلقة دراسية. للمزيد ينظر: غالب ابراهيم الكعبي، 02( موسوعة عن مدينة الديوانية، وله أكثر من )22)

 .012-067، المصدر السابق، ص ص1اعالم عراقية تركوا بصمات، مج
 .2221تموز  11ابراهيم الكعبي، الديوانية،  مقابلة شخصية للباحثة مع الدكتور غالب (0)
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 اب قدير وهو أمين سرالسيد فيصل باحث جليل ونس  ، ومما قال فيه "(1)رسول عبدالحسين الطائي
 .(2)"في العراق األميالنسب وتاريخ قبيلة السادة 

إجازة عامة السيد فيصل غازي الميالي مجاز  نَّ أإليه في هذا الصدد  ةومما تجدر األشار 
ق البارع قن من قبل شيخ النسابين والمحيالعلوي ةبالساد ةسيما المتعلقوالالنسب، لبحث في شؤون ل

من قبل وزارة الداخلية في توثيق نسب كما انه معتمد ، (2)يالحسين الحلعبد المرحوم السيد صادق
لشيخ العام من قبل ا توقعَ  ن  أعلى  ،الحديث وأشكلها القديم ب ةسليم ةشجر قبيلة السادة األميال بم

 (0)ي او صالح نغماش خلف الكرعالمرحوم وقال فيه النسابة الشيخ ، (4)ذافخء األورؤسا ةقبيللل
د فيصل إنه السي والباحث التاريخي السيد فيصل غازي عنجور الحسيني الميالي، أجلْ النسابة "

 "أبو صاحب سيد فاضل مثقف ثقافة دينية وأخالقية وتلك االخالق هي ليست عفوية مكتسبة
(6). 

                                                           
(: من مواليد مدينة الديوانية ناحية الدغارة، خريج دار المعلمين االبتدائية   -1742رسول عبدالحسين الطائي ) (1)

داد بدرجة ذاعة بغالثقافة واالعالم وفي دار الجماهير للصحافة ووكالة األنباء العراقية وإ ، عمل في وزارة1762عام 
سر العلوية في واأل(، وحاليًا رئيس رابطة أنساب العشائر 2222 – 1782مدير خالل المدة الواقعة بين عامي )

اء سر العلوية في الديوانية نسب وتاريخ، دار الراية البيضينظر: رسول عبدالحسين الطائي، األالديوانية. للمزيد 
 .471 – 472، ص ص2210للطباعة والنشر، بيروت، 

، 2211شرف، ، مطبعة المنار، النجف األ4نية، جرسول عبدالحسين الطائي، أبجدية عشائر محافظة الديوا (2)
 .227ص

 ين الحسينصادق عبد الحسي ةبتوقيع النساب ة،عام ةجاز إ ،فيصل غازي عنجور ابراهيم الميالي الزيدي الحسيني (2)
 (.16)، ينظر ملحق رقم 2221نيسان  0، بغداد ي،الحل

كانون الثاني  21/ج والصادر في 12، الفقرة 10وزارة الداخلية، مديرية شؤون العشائر، كتابها المرقم س/ (4)
2221. 

(: نسابة ولد في الديوانية في ريف ناحية الحمزة الشرقي، هاجر 2218 -1747صالح نغماش خلف الكرعاوي ) (0)
وهو من عشيرة آلبو نايل، وهو األمين العام  ،1768عام  سالمية مع مطلعإلى النجف األشرف لطلب العلوم اإل

هي في املة في أنساب العرب و كرع في العراق، من نتاجاته المطبوعة كتاب الموسوعة الكلنسب وتاريخ قبيلة األ
. للمزيد ينظر: كامل سلمان جاسم الجبوري، معجم االدباء من العصر الجاهلي 1772اجزاء صدرت عام  أربعة

 .170ص ،2222دار الكتب العلمية، بيروت، ، 2، ج2222حتى سنة 
، منشورات مكتبة دار العلوم 1صالح نغماش خلف الكرعاوي، خواطر وذكريات من تاريخ النجف االشرف، ج (6)

 .264 – 261، ص ص2228الخاصة، النجف، 
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ميال األ ةوهو من وجهاء الساد ،سيد فيصل المياليالالمعروف  ابةلنسا"يضا أوقيل فيه 
 مين العام لنسبوهو األ ة،وتاريخي ةمؤلفات نسبي ةله عد ،والدواوين صحاب المضايفأومن 
 . (1)"األميال في العراق ةالساد

عندما قام بتقريض كتابه )مدينة الحمزة الشرقي  (2)ي او وأشاد به الشيخ عبداالمير طاهر الحسين
  (2)عبر التاريخ( بأبيات من الشعر قال فيها:

 فيه لألنام علومهاضحت او  أبا صاحب ألفت خير مؤلفٍ 
 عنها كربها وهمومها زلتَ أ و وجلوت ما قد كان فيه مبهماً 

 عرفت بذاك خصوصها وعمومها فغدا لها التاريخ فيه واضحاً 
 في سفرك السامي ُأبنت رسومها ذي بلدة الشرقي حمزة جاهدا

 

 ثانيًا: منهجه في كتابة التاريخ
لم يدرس فيصل غازي الميالي التاريخ دراسة أكاديمية متخصصة، تمكنه من التعرف على 
مناهج البحث العلمي وأصول الكتابة واإللمام بمعطيات المنهج ومذاهبه المتنوعة، ولكنه نتيجة 

من  عضبالطالعه وقراءاته للمناهج العلمية للبحث أخذ على عاتقه الكتابة بطريقة علمية تضمنت 
الكتابة األكاديمية وشروط منهج البحث التاريخي المعتمد على إتباع الخطوات منذ اختيار ُأسس 

الموضوع وجمع المصادر والمراجع ومقارنة بعضها بالبعض االخر، ومحاكمتها عقليًا ومنطقيًا، 
 .(4)وأخيرًا إعادة تركيبها وكتابتها بلغة سهلة بعيدة عن التكلف والتاويل

                                                           
–يخهم مشا-سبهم ن -معاركهم -هجراتهم -بداياتهم–بني حسن  ةقبيل ،عليوي سعدون ال نصر الحسناوي  (1)

 ،علي صالح الكعبي؛ 224- 222، ص ص2211 ،بغداد ،السنهوري للنشر ةمكتب، 1، جفهماحال -مجاوريهم
 .62- 62 ص ص ،المصدر السابق ،2ة، جعن العشائر واالعالم العراقي ةدراسات تاريخي

حسيني، وكان منبر ال(: وهو معلم متقاعد وخطيب من خطباء ال1771 - 1722عبداالمير طاهر الحسيناوي ) (2)
عامًا. للمزيد ينظر: خضر سلمان ال ياسين، صفحات  10شرف، توفي عن عمر ناهز يسكن مدينة النجف األ

 .18، ص1777من تاريخ ال حسيني، مطبعة االداب، النجف، 
 .8-1فيصل غازي الميالي، مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...، ص ص (2)
؛ محمد 180 – 182، ص ص1762عبدالرحمن الدوري، مناهج البحث العلمي، دار النهضة العربية، القاهرة،  (4)

-64، ص ص2214، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2بن عميرة، منهجية البحث التاريخي، ط
18. 
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سلوب العلمي الذي اتسم بالحيادية والموضوعية، إذ تؤمن هاتين واتبع في مؤلفاته األ
الخاصيتين طريقًا واضحًا أمام الباحثين لتكرار الدراسة، او العمل على توسيعها من خالل إضافة 
متغيرات أخرى، هذا فضاًل عن اعتماده جانب األمانة العلمية المتضمنة اإلشارة إلى المصدر أو 

، التي نمت بتأثير بيئته، ومدى (1)نها في دعم أفكاره ورؤاه الخاصة بهالمصادر التي استفاد م
استجابته المباشرة لتحدياتها، إذ اكتست بعض مؤلفاته بطابع المؤرخ ذي الميول اليسارية، الذي 
عايش وجود النظام االقطاعي في العراق والمرتبط أساسًا بالحياة الريفية الزراعية، التي تميزت 

دية واجتماعية بعيدة كل البعد عن العدالة بين مالك كبار من ناحية وبين فالحين بعالقات اقتصا
 .(2)مستعبدين من ناحية أخرى 

 ألحداثاي وفي عاطقح في الهيكل العام للنظام األتحديد موقع الفالأنَّ  السيد الميالي رأى
 ةالفالحي ةالطبق نَّ أعلى اعتبار  ،خاصاً  أمامن المواضيع التي تستحق اهتم ،التي وقعت في ظله

ق تالطبقات التي وقع على عا سعو أتشكل في العراق كما هو الحال في جميع دول العالم الثالث 
 يكبر من ثقل النضال التحرري المعادالجانب األ، و المباشر يالل االقطاعغبنائها كل ثقل االستأ

ل لمباشرين في الحقسع قطاعات المنتجين او أوهم يشكلون  السواء،لالستعمار واالقطاع على 
ثين الباح لدناهتمام محدود من  ى سو  لم تلقَ  ةوعلى الرغم من ذلك فان هذه الطبق ،االقتصادي

اد يجإح في ذلك النظام هو وان الهدف من تحديد الموقع الصحيح والمؤثر للفال ،(2)المتتبعينو 
 .(4)توعيتهم والعمل علىمشاكل الفالحين ل ةصحيحات معالج

                                                           
، ص 2216الجامعية، حماة،  كمال دشلي، منهجية البحث العلمي، منشورات مديرية الكتب والمطبوعات (1)

، دار العلم للماليين، 2؛ هيوغ أتكن، دراسة التاريخ وعالقتها بالعلوم االجتماعية، تر: محمود زايد، ط28 – 26ص
 .166، ص1782بيروت، 

جاك لوغوف، التاريخ الجديد، تر: محمد الطاهر المنصوري، مر: عبدالحميد هنية، المنظمة العربية للترجمة،  (2)
؛ فؤاد زكريا، الجوانب الفكرية في مختلف النظم االجتماعية، مطبعة عين شمس، القاهرة، 410، ص2221 بيروت،
 .17 – 11، ص ص1711

 .204-202فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، المصدر السابق، ص ص (2)
 .82فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفالحية بوجه االقطاع...، المصدر السابق، ص (4)
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في كتاباته من خالل اهتمامه بالتاريخ الطويل المدى، والنظرة  (1)المنهج اليساري  وقد برز
، وإن لم يحصل في أحد جوانبه على (2)الشمولية، محاواًل إدراج أي حدث ضمن المسيرة اإلنسانية

، وأسند دورًا هأما للعامل االقتصادي في صنع االحداث التاريخية، ذلك (2)نتائج واضحة ومهمة 
العامل الذي ظل المحرك الرئيسي لمناهج البحث من دون كلل وهو الوحيد الذي يعبر باوضح 

، (4)السبل عن التحوالت العميقة في هذا المنحى، مع التأكيد على دور الجماهير في صيرورتها 
لفالحية بوجه االقطاع...( وفي معر  حديثه عن االسباب التي أدت ففي كتابه )االنتفاضات ا

بنت الساعة  –أية ثورة  –ال تكون الثورة في العراق، قال: " 1708تموز  14إلى حدوث ثورة 
التي ولدت فيها.. بل إنها وليدة ظروف ذاتية وموضوعية، كما إن الثورة ال يمكن أن تكون من 

ين، إنها من صنع الجماهير ذات المصلحة الحقيقية مجموعة أشخاص معين اوصنع شخص 
، وثورة 4987في هذه الثورة، واالدلة على ذلك كثيرة ونالحظها من خالل الثورة الفرنسية عام 

 41تموز في العراق، فثورة  41، وكذلك الحال بالنسبة لثورة 4749أكتوبر في روسيا عام 
لثورة هذه ا إلىمتدت انتفاضات وتمردات بها من ارة العشرين وما أعقتموز ما هي إال  إمتداد لثو 

المجيدة، وإن الواقع االقتصادي يلعب دوراً فاعالً في حدوث هذه الثورات واالنتفاضات والتمردات، 
ة، ا الشعب العراقي قبل هذه الثور هفلو الحظنا الحياة االقتصادية واالجتماعية التي كان يعيش

وقبل ان ، (0)"ضاع االقتصادية واسع جدًا هو اآلخرو ي اال لوجدناها سيئة جدًا، وإن التمايز ف
اع الفالحين ضو أتدهور  إلى أشار ...(،كبر االقطاعيينأالسلطان العثماني )يفصل القول في بحثه 

 مدينتيما في والسي ،بتطبيق قانون الطابو ةالسلطات العثماني ةبعد مباشر  ةواالقتصادي ةاالجتماعي
                                                           

 في وسالمحس او الملموس المادي الواقع على تعتمد التي الجدلية العلمية الطريقة تلك هو :اليساري  المنهج (1)
 ينظر: يدبشأنه. للمز  العلمية الحقيقه إلىالوصول  اجل من معينة بحث خطوات وفق االجتماعية الظواهر تفسير

 الجزائر، عية،الجام المطبوعات ديوان واالجتماعية، السياسية العلوم في البحث ومناهج تقنيات جندلي، الناصر عبد
 .182، ص2220

 .211 – 216، ص ص2220، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 4عبدهللا العروي، مفهوم التاريخ، ط (2)
يمكن مالحظة ذلك في كتاب شذرات وسوانح، إذ حدد مدة الدراسة بقرنين من الزمن )السابع عشر والثامن  (2)

معلومات يعتد بها تحديدًا خالل القرن السابع عشر، وقد أشار لهذا المعنى في  إلىعشر(، مع انه لم يتوصل 
 .04-22ص تضاعيف البحث. للمزيد ينظر: فيصل غازي الميالي، شذرات وسوانح...، ص

 .127، ص2212الهادي التيمومي، المدارس التاريخية الحديثة، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت،  (4)
 .62فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفالحية بوجه االقطاع...، ص (0)
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ن التقرب م ون ثرها المالكإعلى  ؤلم يجر  ة،في الحل علنية ةإلى حدوث ثور  دىأما  ة،والديوانية الحل
كد أوقد  ،المالكين إلىدون الرجوع  األراضي ةوسمحت لمعظم الفالحين من زراع ،راضيهمأمن 

 .(1)األوسطالفرات  ةتخريب منطق إلىدت أالعثمانيين تلك  ةن سياسأعلى 
من المالحظ في تتبع وقراءة نصوصه التاريخية التي أتى عليها في كتاباته ومؤلفاته وبحوثه 
في إطار تناوله لموضوعات لها عالقة باالفراد والمجتمع والتاريخ يتضح تنوع منهجه في عر  
مادته العلمية، فقد اعتمد في جانب منها أسلوب الخطاب التاريخي، وهدف من ورائه جعل القارئ 

ثر استيعابًا لعملية سرد الحقائق، فضاًل عن حرصه على نقل المعلومات التاريخية بكل تفاصيلها أك
دون اجتزائها وعدم إهمال أي جانب من جوانبها مهما كانت أهميته، ففي كتابه )مدينة الحمزة 

لكثير ا الشرقي عبر التاريخ( تطرق للحديث عن اندثار واندراس مدينة لملوم التاريخية، بإسلوب فيه
"وجاء النذير يقول: مهاًل أيتها المدينة التي من الخيال واإلبداع في تصوير األحداث، إذ قال 

في  دتعيش على انهار كثيرة وكنوز وفيرة، إن نهايتك قد دنت، الطاعون يقترب من البالد، تبل  
ن كمن وبعد أ 4834حساس... انذار مفاجئ، وفيات كثيرة، قطعان من اللصوص، ففي سنة اإل

الطاعون لبعض الوقت في سواحل البحر األسود، راح يواصل مسيرته المهلكة المريعة من قرية 
قرية، فيطفو مثل لجة الطوفان... الحكومة والسكان لم يتحركوا بعد، فقد أحسنت الحكومة  إلى

ق ما األسوا أمامة االشاعات... ولم تفعل غير ذلك ما خال أعمال دفن الموتى... او فعاًل في مق
تزال تتلقى تجهيزاتها المتعددة والمقاهي تعج بالجالسين والنساء يواصلن تعقب أشغالهن 

مثل هذا الوضع لم يدم طوياًل، فسرعان ما برز إحساس مفاجئ بالخطر...  ن  أاالعتيادية، على 
وراح الناس يحدقون بأبصارهم وكأنهم قد استيقضوا من حلم مرعب، البد لهم أن يهربوا ولكن 

لون و االصحراء؟ إن اللصوص يختبئون هناك في كل منعطف لكي يسلبوا من يح إلىأين؟  إلى
النهر؟ لقد أصبح كل زورق وبلم مزدحم بالناس وفي المقابل  إلىمغادرة المدينة... أين يتجهون؟ 

لذي ى االمرض يتعقبهم وهم في فرارهم هذا... كان يموت كل يوم عشرات الناس، وندب الموت
صمت وهدوء مخيفين، ذلك إن الموتى  إلىنقطاع قد خمد اآلن وتحول يمأل الجو بال ا كان قبالً 

 .(2)"تركوا بال دفن في كل مكان

                                                           
 .112ص فيصل غازي الميالي، السلطان العثماني أكبر االقطاعيين في الديوانية...، المصدر السابق، (1)
 .262 – 262فيصل غازي الميالي، مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...، ص ص (2)
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 األسلوب ةفيه من جزال وجدلما  ،في معظم كتاباته أم الشعبيفصيح الكما وظف الشعر سواء 
للتعبير ف ،بعادهاأزواياها و ن حدد أي سبق تالمؤلف ال ةرؤيع م اً وقد جاء متوائم ،في تمثيل الواقع

استغالل الفالح ونهب قسم من ثمار عمله وجهده من قبل حوشية الشيخ االقطاعي استشهد عن 
 : (1)بما قاله الشاعر محمد صالح بحر العلوم

  (2)وبباب الكوخ كلب الشيخ يعوي      أين حقي؟ 
اضة ما نقوله عن تلك االنتف لديناوليس : "قال ةالشامي ةانتفاض نوقبل ان يختم حديثه ع

 : فوار مبد (2)قاله مظفر النوابما اال الباسلة المجيدة 
 (4) صويحب من يموت المنجل يداعي           قطاعي ال يل بدمنةال تفرح 

كما اعتمد السيد الميالي على التحليل في الكتابة التاريخية، من أجل التوصل إلى استنتاجات 
استخدامه الوثائق المتضمنة حقائق عن الحدث التاريخي، واالستنتاج ال يختلف دقيقة والسيما مع 

اثنان في كونه يمثل الحصيلة المطلوبة والمهمة في عمل المؤرخ، فبعد تحليله للجدول الخاص 
، الحظ أن 1722بالتوزيع السكاني ليهود العراق المعد من قبل سلطات االحتالل البريطاني عام 

يوانية هو الثاني بعد مدينة بغداد من حيث عدد اليهود، وإن ترتيب مدينة الشامية ترتيب مدينة الد
هو السادس، واوضح أن السبب في ذلك يرجع إلى تميز مدينتي الديوانية والشامية بالنشاط 

                                                           
 كما ،هافي ةوالثانوي ةواكمل دراسته االبتدائي ،في النجف االشرف ( ولد1772-1727)محمد صالح بحر العلوم  (1)

 فكارثر باألأت ،المصباح ةتحرير مجل ةتولى رئاس 1724وفي عام  ،دابها وعلومهاآو  ةالعربي ةاللغفي  اً دروس ىتلق
اهرات ومنها ظة في المناسبات والتفقد نظم القصائد الوطني الملكي، رف بنشاطه المعار  للنظاموقد عُ  ة،الشيوعي

، 2222من العصر الجاهلي حتى سنة  معجم الشعراء ،كامل سلمان الجبوري  ينظر:للمزيد  (.اين حقية )قصيد
 .60-64، ص صالمصدر السابق، 0ج

 .87فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفالحية...، ص (2)
 ،ادبغد ةاالداب بجامع ةثم اكمل دراسته في كلي ،ودرس في مدارسها ،ولد في بغداد (:-1724) مظفر النواب (2)

 ةمن مهن هوقد تسبب هذا االنتماء السياسي في فصل ،ت عالقته بالحزب الشيوعي العراقيأذاتها بد ةوفي الكلي
 ةوزار بتفتيش ال ةفي مديري تم تعيينه مفتشاً  ةالجمهوري وبعد قيامحتى انهيار النظام الملكي ، 1700التدريس عام 

عربي دب اللأل جديداً  وقد شكلت كتاباته فصالً  ،والترحال نسجلاالعتقال وا ةعاش حيا 1762وبعد عام  ة،التربي
 .يرهاوغ (حمدو  ريلال)و (القدس عروس عروبتكم) شعري  هومن نتاج ،جمعهأب هاجم خاللها حكام الوطن العربي 

 .28-10، ص ص2222 ،دار الغدير، 2، طمظفر النواب حياته وشعره ،ياسين باقر :للمزيد ينظر
 .12ازي الميالي، مباحث فراتية...، صفيصل غ (4)
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االقتصادي المتنوع، والتسامح الديني، ونبذ التعصب الطائفي، الذي كانت المدينتان تتمتعان به، 
لى أن يهود بغداد كانوا أكثر الجماعات ثروة وغنى، كما إنهم عدوا جزءًا من السكان كما توصل إ

 .(1)وعددهم فاق عدد المسلمين السنة وتجاوز عدد االقليات المسيحية والفارسية والتركية
كما ثبت لديه بعد البحث والتقصي في مجال االنشطة االقتصادية التي زاولها اليهود في 
الديوانية، سيطرة المالك اليهود على نسبة كبيرة من األراضي الزراعية، ما أدى إلى حرمان 
المواطنين والمزارعين المسلمين من أراضيهم، وبالتالي عدم قدرتهم على إعالة أسرهم، إلى جانب 

ار بعض المالك اليهود للسلع الغذائية الضرورية التي تنتجها المزارع الخاصة )االرز احتك
والحنطة(، وخزنها النتظار ارتفاع أسعارها في الوقت الذي كان المواطنون بحاجة لهذه المحاصيل، 

اتباع البعض اآلخر أسلوب إغراق المزارعين المسلمين بالديون عن طريق الربا،  ونوه كذلك إلى
تغلين حاجتهم للمال لشراء المبيدات واالسمدة لألراضي الزراعية، وعندما ال يستطيع المزارع مس

تسديد ديونه يقوم المرابي اليهودي بمشاركة المزارع المسلم في أراضيه، ما أدى إلى حصول المرابين 
 .(2)على الكثير من األراضي الزراعية في أنحاء متفرقة من لواء الديوانية

ي سانيد، ففلدعمها باألدلة واألأحيان أخرى إلى وضع النتيجة ثم االنطالق وتحول في 
المبحث السابع والعشرين من كتابه "مباحث فراتية.." الذي جاء بعنوان )صفحات من تاريخ عشيرة 
الحسينات في العراق والفرات(، تطرق المؤلف في اول الدراسة إلى مقدمة طويلة عن أمارة ال 

، حتى سقوطها وزوالها في (4)منذ بداية تأسيسها على يد األمير ربيعة بن حازم الطائية (2)ربيعة
اواخر القرن السابع عشر، وكان الهدف من تلك المقدمة هو دعم رأيه في أن عشيرة الحسينات في 

                                                           
 .12-11فيصل غازي الميالي، تاريخ االقلية اليهودية في لواء الديوانية...، ص ص (1)
 .10ص المصدر نفسه، (2)
 ك البرعده فروع ويطلق عليهم ملو  إلىوهم بطن من طيء ويتفرعون  ة،المعروف ةمن القبائل العربي ةربيع ةمار أ (2)
 .راضي واسط في جانب الغرافأيسكنون  ةمار من بيت اإل ةوان الرؤساء من ربيع ،مراء الشام والعراق والحجازإو 

 .281 ةصفح ،المصدر السابق ،2، مجعشائر العراق ةموسوع، عباس العزاوي  :للمزيد ينظر
مارة طي في الشام بعد آل الجراح في ج بن عمرو بن الغوث بن طي، تولى إربيعة بن حازم بن علي بن مفر  (4)

الدين  ر(، وابنه نو 1166 – 1146(، عاصر االتابك عماد الدين زنكي )1128 – 1124عهد االتابك طغتكين )
( صاحب الشام، نبغ ربيعة من بين العرب، وولده اربعة وهم فضل ومرا ونابت ودغفل ومنهم 1114 – 1166)

تفرعت ال ربيعة. للمزيد ينظر: أحمد بن علي القلقشندي، نهاية األرب في معرفة انساب العرب، دار الكتب العلمية، 
 .122-122، ص ص1711بيروت، 
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العراق يعود نسبهم إلى ال ربيعة، وقد عزز ما ذهب إليه بمجموعة من المصادر كما نوه إلى 
ة إننا نؤكد بأن قبيلة الحسينات الطائيالفت هذا الرأي، ثم ختم الدراسة بالقول "المصادر التي خ

ال ربيعة الطائيون وبالتحديد هم من نسل االمير حسين بن االمير  إلىفي العراق يعود نسبها 
بن االمير حسام الدين مهنا بن االمير عيسى بن  رشمس الدين محمد )نعير( بن االمير حيا

ل بن االمير مانع بن االمير حديثة بن االمير عقبة بن االمير فضل بن االمير واالمير مهنا اال 
، وفي المبحث الثامن عشر من الكتاب نفسه الذي كان بعنوان (1)"ربيعة بن االمير حازم الطائي

)لفظة روبيانه او ربيانه في ناحية المدحتية في محافظة بابل مإذا تعني؟(، كذلك قال إبتداًء 
إلى أمتار في أكثر االحوال وسميت الترعة بهذا االسم نسبة  1نهر ال يتعدى عرضه روبيانه "

 إلىسمها روبي وحورت التسمية اية الساكنة في الحلة و اليهود (9)إحدى بنات عائلة ال دانيال
، وربما يعد ذلك من المؤاخذات التي تسجل على اتباع المذهب (2)"ربيانة ولهذا الموضوع قصة...

 في استقدام النتيجة ثم الولوج إلى تفاصيلها.اليساري 

وحلل في كتابه "القول الجميل في ذكر ذرية السيد علي الميل" دور السيد حبيب وادي 
يد كان ع ْمر السكواحد من زعماء ثورة العشرين، الذين أهمل التاريخ ذكرهم، وقال فيه ) (4)الميالي

فيه غير قادر على تحمل  اإلنسانلعمر يكون ، وهذا اعاما( 95حبيب عند قيام ثورة العشرين )
                                                           

 .426-211ص ص فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية ...، (1)

 ةعوالزرا  ةالتجار  امتهنت ،وسكناً  موطناً  ةاتخذت من بغداد والحل ،ستانجمن كر  ةهم عائل :دانيال ال ةعائل (2)
، ويمتلك اهئواثريا ةوهو من فضالء العائل ل،صالح دانيام نبغ منها مناحي ة،الجاه والثرو  وكانت على جانب من

. 1742حتى وفاته عام  1720عيان عام في مجلس اال اصبح عضواً قد مقاطعات زراعية في بغداد والحلة، و 
-667، ص ص2211(، الرافدين، بيروت، م1712 –ق.م  807يهود العراق )تاريخ  ،نبيل الربيعي للمزيد ينظر:

612. 
 .226-222فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية ...، المصدر السابق، ص ص (2)
، وهو من زعماء ثورة ميال: من عشيرة ال سيد ناصر من قبيلة السادة اال(1728-1840) حبيب وادي الميالي (4)

العشرين العاملين للذود عن حيا  الوطن، وبعد تحول كفة المعركة لصالح االنكليز، كان ضمن زعماء قبائل 
سكري، ، وأودع سجن الحلة الع1722السلطة في األول من تشرين الثاني  إلىالفرات االوسط الذين سلموا أنفسهم 

مام محكمة عسكرية بريطانية برئاسة الميجر يلدي، وصدرت أوامر العفو العام عنه وعن القائمين أوجرت محاكمته 
. للمزيد 1722 األول من تشرين األول بالثورة بعد وصول السير برسي كوكس معتمدًا بدياًل عن أرنولد ولسن في

 .262 – 207السيد علي الميل...، ص ص ذرية ينظر: فيصل غازي الميالي، القول الجميل في ذكر
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المتاعب والمشاق، ولكن الحس الوطني والغيرة على العراق كانتا محفزًا كبيرًا للقيام بواجبه تجاه 
وطنه، وتقديم الغالي والنفيس فداًء له... وقد بذل كل ماجادت به مقدرته من سالح وعتاد ومأكل 

الزاحفتين لمقارعة المحتل  (4)لته وقبيلة العوابدوتجهيزات ومطابخ وغيرها للثوار من قبي
 .(2)(االنكليزي 

ضاع والمشاكل والظواهر التاريخية ماثلة في و كما كانت سمة التفسير والبحث في علة اال
حديد التغيرات أصلها، وت إلىكتاباته بشكل كبير، فيعتمد لدراسة ظاهرة معينة وتفسيرها الرجوع 

حتها التي من اووالتطورات التي تعرضت لها ومرت عليها والعوامل واألسباب المسؤولة عنها، 
اب حقيقة األسب إلىل التوصل او صورتها الحالية، ومن جملة الموضوعات التي تعر  لها وح

ملوم خالل فية لمنطقة لالتي تقف خلفها ظاهرة نزوح العشائر والقبائل العراقية عن الرقعة الجغرا
سبابها لقلة المياه المناسبة في نهرها )نهر أل من القرن التاسع عشر، وقد أرجع و النصف اال

 ذإمجرى الهندية، وتفاقم الفتنة بين زعماء الخزاعل،  إلى(، بسبب تحول مجرى فرات الحلة الرملة
مناطق  لىإمغادرتها واالنتقال عنها  إلىعمتهم الفوضى والحروب الطاحنة فيما بينهم، ما دفعهم 

ية جانب استهداف المدينة بشكل ثابت بالحمالت العسكرية العثمان إلىمتفرقة في الديوانية وخارجها، 
 .(2)رة الخزاعل فيها تحت حجج وذرائع مختلفةأما ءانها إلىالتي كانت ترمي 

 أثارل "إذ قا لاو ه توماس البريطاني الرحالة ذكر ما استوقفه "وسوانح شذرات" كتابه وفي
 لجانبا إلى الحسكة( )وهو الفرات لنهر الشرقي الجانب من انتقالهم وهي مهمة مسألة السائح
 نم المنبعثة الكريهة الرائحة من هرباً  كان االنتقال سبب أن مدعياً  )الديوانية( منه الغربي

 يكون ف الغرابة من نوع فيه الموضوع وألن الشرقي، الجانب في مدفونة والغير الميتة األجساد
 نَّ إ نبيّ  ثم "،االمكان... قدر عنها اللثام ماطةأل النقطة هذه على الضوء القاء علينا من الالزم

المصادر التاريخية  تتطرق  لم 1181 عام آذار شهر في ةالواقع السائح عنها تحدث التي ةالظاهر 

                                                           
قبيلة العوابد من بني مالك، ورئيسها مرزوك العواد، تسكن الشامية في مواطن ام الورد وكويسة، وأم البط  (1)

للمزيد  خمسة فروع. إلىوالغادوري والحجارية من ناحية الصالحية وهم بين الحميدات وبني حسن، وهم يتفرعون 
 .168 – 166، المصدر السابق، ص ص2ينظر: عباس العزاوي، موسوعة عشائر العراق، مج

 .261فيصل غازي الميالي، القول الجميل في ذكر السيد علي الميل...، ص (2)
 .261فيصل غازي الميالي، مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...، ص (2)
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 إلى البحث خالل من نامؤرخ توصل وقد ،غيرها او ةمعرك تكون  نكأ نهاأشب سبب يأ برازإ إلى
انى منها ع التي المؤن  ةوندر  الغالء موجةب كبير بشكل مدينة الحسكة ثرتأ إلى يعود السبب نأ

المعاشية  حوالاأل تدهور إلى دىأ ما(، 1188 -1180) عامي بينالعراق خالل المدة الواقعة 
 العلل عليهم توتسلط الجوع منهم تمكن ن  أ بعد اشالئهم وتراكم السكان بين الوفيات اعداد ارتفاعو 

 .(1)مرا واأل

كان  ذإسلوب النقد العلمي للرواية التاريخية، أالتي اعتمدها في بحثه  خرى ساليب األومن األ
يرى أن من واجبات المؤرخ المتقن لصنعته غربلة الروايات وتفحصها، وعدم التسليم المطلق بكل 

ما وقع  إلى أشارما تحتويه من معلومات بقصد التأكد من مدى صحتها وتطابقها مع الواقع، وقد 
بين هنا ن والبد أنقال " إذي في كتابه "تاريخ العراق بين احتاللين"، او عباس العز  األستاذفيه 

مالحظة غاية في االهمية وهي إن غالبية المصادر التي أرخت للحمالت التي قام بها والة بغداد 
على لملوم والخزاعل بشكل عام، يمكن أن يقال عنها أنها قد كتبت من أناس مقربون من السلطة 

ن سند ن بآنذاك، وينقلون وجهة نظرها تقريبًا كعبدالرحمن السويدي ورسول الكركوكلي وعثما
البصري، وهي في األعم األغلب المصادر نفسها التي اعتمدها صاحب أبرز مؤلف غطى تلك 

ي في كتابه تاريخ العراق بين احتاللين، الذي تبنى نفس او الفترة وأقصد به المرحوم عباس العز 
ات االنتفاض ن  أحيص، في حين إننا كثيرًا ما نجد وجهة نظر هؤالء الكتاب دون أي غربلة وتم

والتمردات التي أشعلها الخزاعل ضد السلطة العثمانية لم تكن جميعها بدافع الرغبة المحضة في 
التمرد ورفض القانون، وإنما لها أسباب متعددة تختلف بحسب ظروف كل واقعة، فمنها ما كان 

المؤرخين  أن لهؤالء إلى أيضاً  أشاروأعطى مثاالً على ذلك، و  فيهاسياسة والة بغداد االتراك سبباً 
القريبين من السلطة أسبابهم الكثيرة منها الميول المذهبية وهي واضحة في الفاظهم وعباراتهم 

زاعل لم يخلوا تعاملهم مع الخلين من ورائها التقرب من الوالة الذين او المبثوثة في مؤلفاتهم، مح
 .(2)"حايين متعددة من لوثة مذهبية...أفي 

" حاضرهلواء الديوانية ماضيه و لوسي في كتابه "يونس اآلاألستاذ رده او وفي تعليقه على ما 
لوسي... من كتاب اآل 491 – 493ي الصفحتين "وعند تدقيق ما جاء ف عن قبيلة األميال قال

                                                           
 .117-118فيصل غازي الميالي، شذرات وسوانح...، ص ص (1)
 .116 - 110فيصل غازي الميالي، مدينة الحمزة الشرقي عبر التاريخ...، ص ص (2)
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المجاب  يمإبراه، فحينًا يجعلهم من نسل األميالفيما يتعلق بالسادة  ءعشوا خبطخبط نجد أنه ي
أي مصدر يوثق له هذه الحالة، وحينًا آخر يدعي أن السيد  إلىبدون أي سند وبدون الرجوع 

ن وم األميالركبان ال سيد جياد من عشيرة السادة آل ياسر، في حين إنه من قبيلة السادة 
، الاألميأعمدتها وسراتها وأعيانها ورئيس عشيرة السادة آل معتوك أحد بطون قبيلة السادة 

ماعه س اوويضع لكل منهم رئيس بحسب رأيه  األميالهة ثالثة يعترف بوجود السادة جومن 
دون التعمق والتدقيق في مثل هذه األمور التي يجب على الباحث والمؤرخ أن يكون دقيقًا 

 .(1)"وصائبًا فيما يكتبه

مثلت فة تالكتابي النقد العلمي، وهي ص األسلوبل آخر لهذا او ردنا هناك تناو عما  فضالً 
 .األوسطفي حدود منطقة الفرات  خ لكونه يعي ما يؤرخ له من أحداثفي معظم مؤلفات المؤر 

كان السيد الميالي يبحث ويجهد نفسه ويقدم ماله رخيصًا من أجل معلومة ربما تكون صغيرة 
أشار  ، وإلى شيء من هذا القبيل(2)في عدد حروفها، ولكنها كبيرة في داللتها التاريخية والعلمية

إني " (2)"، مستشهدًا بقول العماد االصفهانيلقد بذلت ما استطعت من جهد حسب طاقتيبالقول "
كتابًا في يوم، إال  وقال في غده لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا  اإلنسانرأيت أنه ال يكتب 

ص ء النق"، وهو دليل على استياللكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر
، فعلى الرغم مما امتلكه من عقلية منظمة قادرة على الترتيب والتنسيق واالستفادة (4)على جملة البشر

مما توفر لديه من مادة تاريخية، فهو في الوقت نفسه كان يحدد النقاط أو المواقف التي لم يستطع 
ا فاته في اولة استكمال مإيضاحها وتفسيرها او التحقق من صحتها، تاركًا لغيره من الباحثين مح

                                                           
 .141 – 146فيصل غازي الميالي، القول الجميل في ذكر ذرية السيد علي الميل...، ص ص (1)
 .27، ص2222القناديل للنشر والتوزيع، بغداد، مؤرخو المدن العراقية، دار براهيم خليل العالف، إ (2)
م في أصفهان، وهو مؤرخ وأديب وشاعر 1120محمد بن صفي الدين الملقب بالعماد االصفهاني: ولد عام  (2)

عاصر الدولة النورية واأليوبية ودون أحداثها، تلقى تعليمه في المدرسة النظامية ببغداد وتدرج في الوظائف في 
م. للمزيد ينظر: محمد بن أحمد الذهبي، 1221دمشق واستقراره فيها حتى وفاته عام  إلىانتقاله  البصرة وواسط حتى

؛ كارل 240، ص1776، 11، ط21سير أعالم النبالء، تح: بشار عواد معروف ومحي هالل السرحان، ج
القاهرة، لمعارف، ، دار ا2، ط6ج تر: عبدالحليم النجار ورمضان عبد التواب، بروكلمان، تاريخ االدب العربي،

 .0، ص1711
 .1-6فيصل غازي الميالي، مباحث فراتية...، ص ص (4)
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هذا الشأن، وقد ألمح لهذا المعنى في معظم مؤلفاته، ومنها ما ذكره في كتابه )االنتفاضات الفالحية 
كما توجد انتفاضات فالحية فردية رائدة ضد االقطاعيين وبقية المالكين ضد االقطاع...(، إذ قال "

تدوين ن ينبري أحد الكتاب لعسى أ –المقصود العهد الملكي  –في لواء الديوانية في تلك الفترة 
 .(1)"للفائدة أماما تيسر له عنها، إتم

هذا المعنى ايفرز أشار لالمالزم صموئيل  ةوخالل تحليليه لرحل "شذرات و سوانح"في كتابه و 
ة ائدالتي كانت س ةتقاليد والعادات التركيال اللثام عن طةماألحد الباحثين أ يتصدىن أونتمنى "

 .(2)"في مدينتي الحسكة والديوانية

كما كان يعد القارئ بتقديم المزيد من نتائج دراساته ولم يجعل من ندرة المصادر أو غمو  
الوقائع واألحداث التاريخية واختالفها واضطرابها، عائقًا أمام رغبته الجامحة في البحث واألمثلة 

وهنالك رواية تفيد بأن الفالحين من ال فتلة في بقوله "على ذلك عديدة ومنها ما عبر عنه 
، وقد تدخلت 4799 – 4794الشامية وأبي صخير قد ثاروا ضد شيوخهم من ال فرعون عام 

 همصادرنا أمسكت عن تفاصيل هذ ن  قطاعيين وقمعت االنتفاضة، إال  أالسلطات لصالح اال
هذه التفاصيل وسننشرها في الطبعة الثانية لهذا  إلىيام االنتفاضة، وقد نصل في قابل األ

 .(2)"الكتاب

 وعدم نيأالتو  بالصبر يتحلى كان الميالي غازي  فيصل المؤرخ نأ يتبين تقدم ما على وبناءً 
 ،التفسيرو  والتحليل والمقارنة ةللمناقش الكافي الوقت هبحث أعطىو  ،حكامهأ صدارإ في التعجل

 الوقائع لك في ةالكامل الحقيقه إلى التوصل نأل ة،الحقيق جوانب بعض يصيب نأ بذلك الً او مح
 حتىو من هذه األصول،  جزء هو غلباأل على للمؤرخ يتوفر ما نهأل ،الحال ةبطبيع متعذر مرأ

 المناخب أو ،نتائجإلى ال دتأ التي سباباأل بكل المؤرخ يحيط نأ يمكن ال صولاأل كل توفر مع
راته إمكانياته وقد حدود في المؤرخ لاو ح ما وهو ،التاريخي الحدث يوجه الذي والعقلي النفسي

  تحليله وتقويمه.

                                                           
 .87فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفالحية بوجه االقطاع...، ص (1)
 .126فيصل غازي الميالي، شذرات وسوانح...، ص (2)
 .88فيصل غازي الميالي، االنتفاضات الفالحية بوجه االقطاع...، ص (2)
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ومما يلزم االشارة اليه كذلك ادراك المؤلف لفلسفة التفسيرات التاريخية المختلفة وعدم االنغالق 
ي ف على نظرية بعينها، فهو يعي دور الفكر والدين والوطنية والطبيعة والظروف الزمانية والمكانية

تشكيل الحدث التاريخي وقد استخدمها جميعًا في كتاباته لفهم وتفسير حركة التاريخ، وتلك من 
 صفات المؤرخ الذي يهدف الى خدمة البحث التاريخي.

 
   



 

  

 

 

 
ةــــاخلامت
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 الخاتمة
بعد دراسة سيرة المؤرخ فيصل غازي الميالي وانجازاته العلمية من خالل فصول الرسالة 

 ا الدراسة وهي كاالتي:إليه، هنالك استنتاجات مهمة توصلت ةالثالث

إنَّ للعامل البيئي أثره الواضح في تكوين شخصية المؤرخ فيصل غازي الميالي فنشأته في  .1
بيئة ريفية وفي أوساط عائلة فالحية، عّمقت روابطه باالر ، بل وترجم توجهه الفالحي 

ميوله باتجاه الحزب الشيوعي لكونه يتبنى نظامًا اقتصاديًا يطالب بحقوق العمال و هذا 
برح تلك االجواء إذ أبقاه عمله الوظيفي سواء في الديوانية أو في الحمزة والفالحين، ولم ي

على تعامل وتماس مباشر مع االر  وأصحابها على اختالفهم، سواء شيوخ أم فالحين، 
وقد تضافرت تلك العوامل جميعها مع الدوافع الفطرية الكامنة لدى المؤرخ في فتح قنواته 

 مت باالصالة والعمق.وتشكل رؤيته التاريخية التي إتس
عات التاريخية و عكست مؤلفاته وابحاثه موسوعيته العلمية والفكر العالي في انتقاء الموض .2

هجية اعتماد التحليل والمن إلىيضاح الجوانب المبهمة فيها، فقد لجأ المتنوعة وسعيه إل
 الثبت الدقيق.التوثيق و  إلىالعلمية في قراءة االحداث وتفاصيلها رغم افتقار بعض مؤلفاته 

يعد مؤرخنا علمًا من اعالم العراق المعاصرين ومن َأصحاب االقالم الحرة على الرغم من  .2
حق فواه المبدعين وسالقمع فيها بأسوء صوره من تكميم ألِإنه ظهر في مرحلة تجلى 

التهم  هكيل بهم ومراقبتهم وتهديدهم وتوجينالت وأتهم، والقضاء على الداعين للحرية يدمآل
ية والعلمية ساناإلنحيث الصفات من ربما لن تتكرر، فريدة م، وبالتالي فهو نسيج وحدة إليه

 التي مثلت صفات َأساسية والزمة في شخصية المؤرخ. 
قفة لمثا النخبةان السيد الميالي مثال حي على الدأب العلمي والعطاء الفكري وهو من  .4

ر عالمه، وتلك الخصائص في كثي إلى اروح التاريخ ودلفو  احبو أالنادرة في مجتمعنا ممن 
 من االحيان قد ال نجدها لدى المختصين في هذا المجال.

لك استثمار ت إلىلم يدرس السيد الميالي مادة التاريخ كمادة مجردة لذاتها، بقدر ما عمد  .0
اية نحو ة وغالمادة واسقاطها على الواقع المعاش وعليه فأنه وجد في دراسة التاريخ وسيل

وتحقيق مفاهيم العدل االجتماعي ونشر الثقافة، حيث حدد المقدمات وطرح  اإلنسانِإرتقاء 
ا ما علمنا ِإن النتائج تدل على المقدمات، وحين إذالنتائج بوصفهما مرتبطان ببعضهما، 
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الملوك والساسة ال يعكس وجه الحقيقة بكل ابعادها، و آمن ِإن ما كتب عن السالطين 
 ث التاريخ ال يصنعها هؤالء لوحدهم، ِإنما للجماهير الدور االهم فيها.فأحدا

قع بكل و  ِإعادة كتابة الحدث، التاريخي كما إلىان منهجية السيد الميالي العلمية تسعى  .6
بكل الجزيئات وَأدق  حاول االهتمامنة العلمية العالية، وهو بذلك ماضوح ملتزمًا األو 

النظرة الشمولية للمعالجة التاريخية، فجاءت موضوعاته ودراساته  إلىصيل وصواًل االتف
خي موثقًا ددة للحدث التاريعتوتنوع ِإطالعه على التفسيرات المتجديدية مرتكزة على وفرة 

 عبر المصادر االساسية لكل شاردة وواردة في البحث التاريخي. إليهما ذهب 
ي الكتابة التاريخية في مجال التاريخ المحللم يحدد فيصل غازي الميالي نفسه في ِإطار  .1

فحسب وان كانت ميدانه االرحب بل  واألنساب المتضمن تاريخ المدن والسير والتراجم
كون واحدًا ي التي منحته الخبرة وأهلته ألنية، اآلثار كانت له جملة من الدراسات الجغرافية و 

هدت التي ش العلوم اإلنسانيةطلبة من  ثلة طيبةبصمة على  امن المؤرخين الذين تركو 
 .وهم حاليًا متصدون إلدارة منابر العلم والدراسة بفضله

أفصحت طروحات السيد فيصل غازي الميالي عن النظرة المستقبلية االستشرافية المتطلعة  .8
الى التغيير والتطوير واستثمار كافة الطاقات واستنها  الهمم من أجل االرتقاء بالبحث 

 وتطويره خدمة للعراق وأبنائه.العلمي االنساني 

 



 

 

 

 

 
 قـــــاملالح
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 قـــــــــالمالح

 (1) (4ملحق رقم )
 

 
  

                                                           
هوية االحوال المدنية محفوظة ضمن االوراق الشخصية للسيد فيصل غازي الميالي في داره وزودت الباحثة  (1)

 بنسخة منها.
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 (1)(9ملحق رقم )
 
 

  

                                                           
 وثيقة تخرج فيصل غازي الميالي محفوظة ضمن ملفة التعليم الثانوي وزودت الباحثة بنسخة منها. (1)
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  (4) (3ملحق رقم )
 

 
 

                                                           
 .بنسخة منهكتاب تعيين السيد فيصل غازي الميالي وقد زودت الباحثة  (1)
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  (4) (1)ملحق رقم 

 

                                                           
 كتاب تنسيب السيد فيصل غازي الميالي الى مزرعة الدولة في الحمزة وقد زودت الباحثة بنسخة منه (1)
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  (4) (5ملحق رقم )

 

                                                           
 .كتاب تسلم السيد فيصل غازي الميالي لمسؤولياته في قسم االدارة والذاتية وقد زودت الباحثة بنسخة منه (1)



 ملالحقا
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 (1)(0ملحق رقم )

 

 
  

                                                           
صية للسيد فيصل غازي الميالي وزودت الباحثة بنسخة هوية نقابة المحاسبين والمدققين ضمن االوراق الشخ (1)

 منها.
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 (1) (9ملحق رقم )

 
 

  

                                                           
 هوية التقاعدية للسيد فيصل غازي الميالي ضمن أوراقه الشخصية في داره وزودت الباحثة بسنخة منها. (1)
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 (1)(8ملحق رقم )

 
 

  

                                                           
 هوية منتجي البذور للسيد فيصل غازي الميالي ضمن اوراقه الشخصية في داره وزودت الباحثة بنسخة منها. (1)
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 (1)(7ملحق رقم )

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
هوية االتحاد العام للجمعيات الفالحية ضمن االوراق الشخصية للسيد فيصل غازي الميالي في داره وزودت  (1)

 الباحثة بنسخة منها.
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  (4) (46ملحق رقم )
 

 

                                                           
صادر من مكتب عميد كلية االداب الدكتور نائل حنون للسيد فيصل غازي الميالي وقد  كتاب شكر وتقدير (1)

 .زودت الباحثة بنسخة منه
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  (4)(44ملحق رقم )

 

                                                           
من مجلة القادسية للعلوم االنسانية بتوقيع رئيس تحريرها االستاذ الدكتور محمد كريم ابراهيم كتاب اهداء نسخة  (1)

 منه ت الباحثة بنسخةدالشمري للسيد فيصل غازي الميالي وقد زو 



 ملالحقا
 

  116 

 (4)( 49ملحق رقم )

 
                                                           

كتاب شكر وتقدير صادر من االتحاد العام للجمعيات الفالحية التعاونية في العراق بتوقيع رئيس االتحاد حسن  (1)
 .تميمي وقد زودت الباحثة بنسخة منهسيف ال
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  (4)(43ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
لى اليمين ، تضم الصورة من اليسار اصورة لفريق الكشف الميداني لموقع تل الصالحية في قضاء الحمزة الشرقي (1)

األستاذ المساعد شيماء جاسم حسين واألستاذ المساعد جعفر حمزة الجوذري والدكتور سعد سلمان فهد والباحث 
 والطالب حيدر عقيل عبد.فيصل غازي الميالي 
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  (4)(41ملحق رقم )

 
 

                                                           

كتاب شكر وتقدير الى السيد فيصل غازي الميالي صادر من قسم  إدارة الموارد البشرية في  (1)
 .بتوقيع المحافظ سالم حسين علوان وقد زودت الباحثة بنسخة منه محافظة الديوانية
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  117 

  (4)(45) ملحق رقم
 

 

 

 

  

                                                           
 .منهكتاب شهادة الوفاة للسيد فيصل غازي الميالي وقد زودت الباحثة بنسخة  (1)



 ملالحقا
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  (4)(40ملحق رقم )
 

 
  

                                                           

بحق السيد فيصل غازي الميالي من قبل النسابة السيد صادق عبد  كتاب اجازة  عامة صادرة (1)
 .الحسين الحسيني الحلي وقد زودت الباحثة بنسخة منه
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 المصادر والمراجع
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العراق، مديرية االمن العامة، بغداد، شهادة الجنسية العراقية لفيصل غازي جمهورية  .1
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 .2228ل و تشرين اال 22، الصادرة في 22170122رقم 

/ج 12، الفقرة 10جمهورية العراق، وزارة الداخلية، مديرية شؤون العشائر، كتابها المرقم س/ .2
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 غازي الميالي.
الديوانية، مديرية مزرعة الدولة، الحمزة  -الملفة الوظيفية في مديرية االصالح الزراعي .4

 الشرقي.
 .للدراسات والتوثيق الفرات األوسطجامعة القادسية، مركز  اتملف .0



 املصادر واملراجع
 

  182 

 .قسم اآلثار -، كلية االداب---------- .6

 ثانيًا: الوثائق الرسمية المنشورة
، نتائج االحصاء 14/422222الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط الديواني، رقم الملفة  .1
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 .1778 بيروت،
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ة و اوالجنوبي في الحلة والديوانية والسم األوسطئر الفرات ي، عشااو جبار عبدهللا الجويبر  .24

 .1772والناصرية، منشورات المكتبة العصرية، ميسان، 
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ناظم بريبر عبود الجاسمي، الدليل اليسير عن الجواسم والضفير، دار نيبور للطباعة  .102
 .2212والنشر والتوزيع، القادسية، 

، 1نبيل عبداالمير الربيعي، تاريخ مدينة الديوانية السياسي واالقتصادي واالجتماعي، ج .104
 .2210الحلة، دار الفرات للثقافة واالعالم، 

، للطباعة والنشر م(، الرافدين1712 –ق.م  807، تاريخ يهود العراق )---------- .100
 .2211بيروت، 

، المكتبة 2، ط1712( لعام 111نبيل عبدالرحمن حياوي، قانون االصالح الزراعي رقم ) .106
 .2221القانونية، بغداد، 

صرية، منشورات المكتبة العنجدة فتحي صفوة، العراق في مذكرات الدبلوماسيين األجانب،  .101
 .1767بيروت، 

نك روبينز، الشركة التي غيرت العالم )كيف بنت شركة الهند الشرقية البريطانية وقدمت  .108
المؤسسة العابرة للقارات(، تر: كمال المصري، تق: أحمد بهاء الدين شعبان، مكتبة الشروق 

 .2226الدولية، القاهرة، 
م محمد الحربي، تاريخ الوزارات العراقية في العهد نوري عبدالحميد العاني وعالء جاس .107

 .2220، بيت الحكمة، بغداد، 2، ط2، 1ج (،1768-1708الجمهوري )
الهادي التيمومي، المدارس التاريخية الحديثة، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت،  .162

2212. 
حيدرية، قم، ،منشورات المطبعة ال2هشام معروف الحسيني، سيرة االئمة االثنى عشر، ج .161

1786. 
هيفاء عبود الهيمص، الدور الوطني لعشيرة البوسلطان في ثورة العشرين وانتفاضة مايس  .162

 .2210، دار المالك للفنون واالداب والنشر، بغداد، 1741
، دار العلم 2هيوغ اتكن، دراسة التاريخ وعالقتها بالعلوم االجتماعية، تر: محمود زايد،ط .162

 .1782للماليين، بيروت، 
 .1704، األشرفالحيدرية، النجف  المكتبةة، الديوانية قديمًا وحديثًا، يوادي العط .164
 .2214ياسين بن علي، خروج الوهابية على الخالفة العثمانية، د.ط، مجلة الزيتونة، د.م،  .160
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هللا غنيمة، نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق، مطبعة الفرات، بغداد،  يوسف رزق  .166
1724. 

داوود باشا ونهاية المماليك في العراق، منشورات دار البصري، بغداد، يوسف عزالدين،  .161
1761. 

 .1760، منشورات المكتبة الحيدرية، النجف، 1يوسف كركوش الحلي، تاريخ الحلة، ج .168
 مطبعة سلمان االعظمي، بغداد، ،1يونس االلوسي، لواء الديوانية ماضيه وحاضره، ج .167

1704. 

 الموسوعات والمعاجم العلمية :ساً ساد

 .1768، دار النهضة العربية، القاهرة، 2احمد عطية هللا، القاموس السياسي، ط .1
لالعمال، بيروت،  المعارف، شركة 2حسن لطيف الزبيدي، موسوعة السياسة العراقية، ط .2

2212. 
الثقافية ، دار الشؤون 2-1جعالم العراق في القرن العشرين،أ حميد المطبعي، موسوعة  .2

 .1770العامة، بغداد، 
، شركة التجارة والطباعة 1، 6، 0عباس العزاوي، موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين، ج .4

 .1704المحدودة، بغداد، 
الدار العربية للموسوعات، بيروت، ، 2، 2، 1، مجي، موسوعة عشائر العراقاو عباس العز  .0

2220. 
، الدار العربية للموسوعات، 2العراقية، ج موسوعة اعالم القبائل ،عبد الحسن العامري  .6

 .1772بيروت ، 
، دار الهدى، 1، موسوعة انساب العشائر العراقية) السادة العلويون(،ج---------- .1

 .2224د.م، 
، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 6العراق السياسية، مج ةالرزاق محمد اسود، موسوععبد .8

1786. 
، الشركة 1ج، ر العراق)تاريخ ـ انساب ـ رجاالت ـ ماثر(عبد عون الروضان، موسوعة عشائ .7

 .2222االهلية للنشر والتوزيع، عمان، 
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 ،2، ج2222العصر الجاهلي حتى سنة  منكامل سلمان جاسم الجبوري، معجم االدباء  .12
 .2222دار الكتب العلمية، بيروت،  ،0

اللجنة العلمية في مؤسسة األمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء، اشراف: جعفر  .11
 .1777، قم، ، مؤسسة األمام الصادق )ع( 2السبحاني، ج

 .1760محمد شفيق غربال، الموسوعة العربية الميسرة، دار القلم، القاهرة،  .12
دار الجوهرة ، 2مصطفى عبد الغني، معجم مؤرخي التاريخ العربي الحديث والمعاصر، ج .12

 .2214للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 الرسائل واالطروحات الجامعية: سابعاً 
-1720أحمد إبراهيم محمد الظفيري، نواب لواء الديوانية ودورهم في مجلس النواب العراقي ) .1

 .2212جامعة الكوفة،  -(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االداب1746
تاريخ العراق االقتصادي في عهد االنتداب البريطاني اسماعيل نوري مسير الربيعي،  .2

 جامعة بغداد، -( رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ابن رشد1721-1722)
1787. 

أميرة سعيد زبالة الياسري، محمد باقر الصدر )دراسة تاريخية(، رسالة ماجستير غير  .2
 .2228جامعة بابل،  -منشورة، كلية التربية

دراسة  -(1712-1706خلف المحمدي، التعليم العالي في العراق ) يمان مصطفىإ .4
 .2228جامعة بغداد،  -تاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ابن رشد

(، اطروحة 1710-1764سياسة التخطيط االقتصادي في العراق )، ---------- .0
 .2212جامعة بغداد،  -دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ابن رشد

جميل عبد حمزة العمري، الواقع الجغرافي لشبكة المبازل في محافظة القادسية، رسالة  .6
 .2222جامعة القادسية،  -ماجستير غير منشورة، كلية االداب

(، رسالة ماجستير غير منشورة، 1762-1702حسين علي فليح، وزارة الزراعة في العراق ) .1
 .2210جامعة بغداد،  -كلية التربية ابن رشد

(، 1768-1708حميد نعيم هادي حسن النبهاني، تطور التعليم في لواء الديوانية للمدة ) .8
 .2218جامعة كربالء،  -رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية
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دراسة  -(1768-1708داليا محمد شهاب العبيدي، وزارة االصالح الزراعي في العراق ) .7
 .2218جامعة كربالء،  -التربية للبناتتاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

عمارتها وتخطيطها خالل  رجوان فيصل غازي الميالي، القالع في وسط وجنوب العراق .12
، رسالة ماجستير غير منشورة، (1711-1024ه/ 1226-741فترة االحتالل العثماني )

 .2227جامعة بغداد، -كلية االداب
(، رسالة ماجستير غير 1748-1727)زهير علي أحمد النحاس، التموين في العراق  .11

 .1787جامعة الموصل،  -منشورة، كلية االداب
(، رسالة 1762-1746زينة شاكر سلمان الميالي، هديب الحاج حمود ودوره السياسي ) .12

 .2226جامعة القادسية،  -ماجستير غير منشورة، كلية التربية
-1727في مدينة بغداد )عباس فرحان ظاهر علي ال شبر الموسوي، الحياة االجتماعية  .12

امعة ج -دراسة تاريخية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ابن رشد -(1708
 .2222بغداد، 

عبدالعالي وحيد عبود العيساوي، الغزوات الوهابية على العراق في سنوات االنتداب  .14
 -االداب دراسة تاريخية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية -(1722-1722البريطاني )

 .2228جامعة الكوفة، 
(، رسالة 1762-1704علي برزان عطار الحسناوي، حركة أنصار السالم في العراق ) .10

 .2218، ذي قارجامعة  -ماجستير غير منشورة، كلية التربية
-1726علي حمزة عباس عثمان الصوفي، العالقات التجارية بين العراق وتركيا ) .16

 .2224جامعة الموصل،  -، كلية االداب(، رسالة ماجستير غير منشورة1708
دراسة  -(1768-1762علياء محمد حسين الزبيدي، التطورات السياسية في العراق ) .11

 .2226جامعة بغداد،  -تاريخية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية للبنات
(، 1740 -1711جاه عشائر العراق )عمار يوسف الكعيدي، السياسة البريطانية ت .18

 .2222غير منشورة، كلية التربية ـ جامعة الموصل،  ه وحة دكتورا طر أ
ماجستير غير  رسالة(، 1740-1722غازي دحام فهد الموسوي، التعليم في العراق ) .17

 .1786جامعة بغداد،  -منشورة، كلية االداب
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، رسالة 1741قيس جواد علي، رشيد عالي الكيالني ودوره في السياسة العراقية حتى عام  .22
 .1787جامعة بغداد،  -ر غير منشورة، كلية التربية ابن رشدماجستي

متعب خلف جابر الريشاوي، أمارة الخزاعل في العراق نشأتها وتطورها وعالقتها المحلية  .21
م(، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية 1864-1642ه/1281-1202واالقليمية )

 .2221جامعة القادسية،  -التربية
-1721فتالوي، التعليم وتطور مؤسساته في لواء الديوانية )محمد عبدالكريم حجيل ال .22

 .2211جامعة القادسية،  -(، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية1708
(، رسالة ماجستير 1812-1867محمد عصفور سلمان، العراق في عهد مدحت باشا ) .22

 .1787جامعة بغداد،  -غير منشورة، كلية االداب
دراسة  -(1762-1708الخزاعي، الحزب الشيوعي العراقي )مناف جاسب محمد علي  .24

 .2211جامعة ذي قار،  -تاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االداب
موقف الفرقة االولى في لواء الديوانية من التطورات السياسية في نضال ابو جواد أمانة،  .20

جامعة  -ة التربية(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلي1708-1726العراق في عام )
 .2211القادسية، 

نجاح احمد الدويك، اساليب المعاملة االبوية وعالقتها بالذكاء والتحصيل الدراسي لدى  .26
الجامعة  -تأخرة، رسالة ماجستبير غير منشورة، كلية التربيةماالطفال في مرحلة الطفولة ال

 .2228االسالمية، غزة، 
حسقيل ودوره السياسي واالقتصادي في العراق، يد العبدلي، ساسون جنور محمود عبدالم .21

 .2211جامعة بغداد،  -رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ابن رشد
(، رسالة 1784-1712وائل جبار النداوي، طه باقر وجهوده في اآلثار والتاريخ ) .28

 .2221جامعة بابل،  -يةبماجستير غير منشورة، كلية التر 
(، 1727-1816ب خلع السلطان عبدالحميد الثاني )يوسف حسن يوسف عمر، أسبا .27

 .2222رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، 
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 : البحوث والدراساتثامناً 
(، مركز 1788-1711إبراهيم خليل العالف، مجلة الثقافة والدكتور صالح خالص ) .1

 .2212حزيران  22، 7(، مج22جامعة الموصل، العدد ) -الدراسات االقليمية
االسرية في بناء منظومة القيم االجتماعية عند االبناء،  ةأحمد حسين عليق، دور التربي .2

 .2218(، 172-187مجلة الحداثة، العدد )
أحمد سعيد ياسين الغريري ورحمن رباط حسين، جيمورفولوجية مجرى شط الديوانية بين  .2

، كانون االول 2مج(، 8جامعة ذي قار، العدد ) -السنية والديوانية، مجلة كلية االداب
2212. 

المورد،  ةتر: بطرس حداد، مجل(، 1172-1187العراق سنة ) إلىتايلر، رحلة تايلر  .4
 .1782، 11، مج 1العدد

، 1762شباط  8جاسم محمد هايس وفايز عطية بدر، دور الحرس القومي في انقالب  .0
 .2210، 42(، مج 2مجلة ابحاث البصرة )العلوم اإلنسانية(، جامعة البصرة، العدد )

المشرق حتى القرن الثامن عشر، مجلة  إلىجبور دويهي، الرحلة وكتب الرحالت االوربية  .6
 .1782، 0(، مج22الفكر العربي، العدد )

جعفر الخياط، مشاهدات الدكتور ايفر بين بغداد وكركوك والموصل، مجلة االقالم، العدد  .1
12 ،1766. 

، 4، مجلة االقالم، العدد 1624مشاهدات تكسيرا في العراق سنة ، ---------- .8
1764. 

حسن عبدالرحمن سلوادي، الشيخ مصطفى البكري الصديقي الدمشقي، المقدسي الخلوتي  .7
ه، مجلة جامعة القدس لالبحاث م(، حياته واثار 1147-1688/  ه1277-1162)

 .2212، كانون الثاني 18والدراسات، العدد 
، 1)مدينة الرماحية(، مجلة البالغ، العدد حمود الساعدي، من المدن العراقية المندرسة  .12

 .1716، السنة السادسة، 2
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(، 1722-1721راهي مزهر العامري، وزارة المعارف في عهد االحتالل البريطاني ) .11
(، تشرين 8مجلة دراسات تربوية، مركز الدراسات التربوية لوزارة التربية العراقية، العدد )

 .2227االول 
راوي، من وسائل النقل في القرن الثامن عشر في كتب الرحالة ية مولود عبدالغني الراو  .12

 .2218، 17ين العرب، العددياالوربيون، مجلة االتحاد العام لالثار 
سهام الدين خيري، مساهمة القطاع الخاص في تنمية النشاط الزراعي في العراق  .12

 (، د.ت.8دد )(، مجلة دنانير، كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، الع1712-2212)
( 1700-1704شيماء طالب عبدهللا، الفئات االجتماعية للحزب الشيوعي العراقي ) .14

 .2217، كانون الثاني 1، ج40انموذجًا، مجلة الجامعة العراقية، العدد 
صباح مهدي رميض، الشيخ وداي العطية الغضبان )رجل الريف المثقف(، سيرته  .10

، العدد األستاذ(، مجلة 1782-1887ل )ومؤلفاته المطبوعة والمخطوطة عر  وتحلي
(140 ،)2211. 

-1216علي كامل حمزة السرحان، الغزو الوهابي لكربالء وتهديده للنجف والحلة ) .16
(، 4دراسة تاريخية، مجلة جامعة كربالء العلمية، العدد ) -م(1811-1822ه/ 1226

 .2216، 14مج
 .1702، 7، مج2فرج بصمجي، نفر، مجلة سومر، ج .11

انية، مجلة مجمع اللغة السري، العراق، تر: بطرس حداد إلى، رحلة االب فنشنسو فنشنسو .18
 .1710، بغداد، 1القسم االول، مج

(، آيار 0فيصل غازي الميالي، آراء في الثقافة ومنهجية التفكير، مجلة تضامن، العدد ) .17
2228. 

ة خاصالسلطان عبدالحميد الثاني أكبر االقطاعيين في الديوانية ، ---------- .22
 .2212(، 22، 22، مجلة االصالة، العدد )1727لغاية  1882والعراق عامة للفترة من 

القبائل والعشائر العراقية ومنصب باب العرب في العهد العثماني، ، ---------- .21
 .2221(، كانون االول 142مجلة المنهال، العدد )

، 6، 0، العدداراء في الثقافة ومنهجية التفكير، مجلة التضامن، ---------- .22
 .2228النجف، 



 املصادر واملراجع
 

  222 

، مجرى نهر الفرات في طوره األول ضمن بادية كربالء الغربية حتى ---------- .22
 .2211، النجف، 26النجف األشرف، مجلة األصالة، العدد

متعب خلف جابر الريشاوي، لواء السماوة في العهد العثماني حتى نهاية حكم المماليك  .24
 .2211، شباط 1(، ج21االسالمية الجامعة، العدد )(، مجلة الكلية 1024-1821)

-1740محمد صالح الزيادي، النشاط الزراعي ومشاريع الري في لواء الديوانية ) .20
، 24العدد ،كلية التربية -ة، جامعة القادسيةيو ة القادسية لالداب والعلوم الترب(، مجل1708

 .2210، 7مج
-1121القتها بالسلطة العثمانية )قراءة اولية في الحسكة نشأتها وع، ---------- .26

 .2228(، 2-1(، مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية، مج )1822
(، مجلة 1708-1721دراسة في نشاطه التجاري ) -لواء الديوانية، ---------- .21

 .2217(، 4القادسية لالداب والعلوم والتربية، العدد )
اسة تاريخية، مجلة مركز بابل ( در 1708-1721نادية كاظم الشمري، التجارة العراقية ) .28

 .2216، 6(، مج2راسات اإلنسانية، العدد )للد
نضر علي أمين شريف، االوضاع االجتماعية في العراق في سنوات الحرب العالمية  .27

(، 42جامعة المستنصرية، العدد ) -(، مجلة كلية التربية االساسية1740-1727الثانية )
2220. 
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Abstract 

After studying the biography of the historian Faisal Ghazi Al-Mayali 
and his scientific achievements through the three chapters of the 
message, there are important conclusions reached by the study, which 
are as follows: 

1. The environmental factor has a clear impact on the formation of the 
personality of the historian Faisal Ghazi Al-Mayali, so he grew up in a 
rural environment and among a peasant family, deepening his ties to the 
land, and even translating this peasant orientation towards the Communist 
Party because it adopts an economic system that demands the rights of 
workers and peasants, and he did not leave this atmosphere as His career 
work, whether in Diwaniyah or in Hamzah, kept him in direct contact with 
the land and its owners of all kinds, whether sheikhs or farmers, and all 
these factors combined with the innate motives inherent in the historian 
to open his channels and form his historical vision that was characterized 
by originality and depth. 

2. His writings and research reflected his scientific encyclopedia and high 
thought in the selection of various historical topics and his quest to clarify 
the ambiguous aspects in them. He resorted to the adoption of analysis 
and scientific methodology in reading the events and their details despite 
the lack of some of his books on documentation and final accurate proof. 

3. Our historian is considered one of Iraq’s contemporary media and free 
pens owners, although it appeared at a stage in which repression was 
manifested in its worst form, such as silencing the mouths of creators and 
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crushing their humanity, eliminating those calling for freedom or harassing 
them, monitoring them, threatening them and directing accusations 
against them. Thus, it is perhaps the fabric of unity they will not be 
repeated, in terms of the human and scientific qualities that were essential 
and necessary in the personality of the historian. 

4. Mr. Mayali is a living example of scientific perseverance and intellectual 
generosity, and he is one of the rare educated people in our society who 
loved the spirit of history and immersed themselves in his world, and these 
characteristics often may not be found among specialists in this field. 

5. Mr. Mayali did not study history as an abstract subject for its own sake, 
as much as he deliberately invested in that subject and applied it to the 
lived reality. Therefore, he found in the study of history a means and an 
end towards human advancement, realizing the concepts of social justice 
and spreading culture, where he identified the premises and presented 
the results as related to each other. If we know that the results indicate 
the premises, and when he believes that what was written about the 
sultans, kings and politicians does not reflect the face of the truth in all its 
dimensions, the events of history are not made by them alone, but the 
masses have the most important role in them. 

6. Mr. Mayali’s scientific methodology seeks to rewrite the event, historical 
as it was, occurred with precision and clarity, committed to high scientific 
honesty, and thus he is interested in all the particles and the smallest 
details up to a comprehensive view of historical treatment, so his topics 
and studies are innovative based on the abundance and diversity of his 
knowledge of interpretations The various sources of the historical event 
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documenting what he went to through the primary sources for each stray 
and incoming in the historical research. 

7. Faisal Ghazi Al-Mayali did not define himself within the framework of 
historical writing in the field of local history, which includes the history of 
cities, biographies and translations, even if his field is more spacious, but 
he had a number of geographical and archaeological studies, through 
which he was able to be one of the historians who left an imprint on a 
generation of Students of history and its facts, with what we will transmit 
and continue its path to the next generations. 

8. The propositions of Mr. Faisal Ghazi Al-Mayali revealed the forward-
looking outlook that aspires to change, development, investment of all 
energies and arousal of enthusiasm in order to advance and develop 
human scientific research in the service of Iraq and its people. 
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