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ملخص البحث
يعاين العرب يف لواء كركوك من تشكيك وطعن متواصل يف اصل وجودهم

التارخيي داخل اللواء،واهنم نتاج تسلم العرب ملقاليد السلطة بعد استقالل العراق

عام  ،1932ويأخذ التشكيك منحى عدم وجود املكون بصورة منظمة وافتقاره
مللكية االرض قبل هذا التاريخ ،لذا سنحاول البحث عن القبائل والعشائر العربية

يف اللواء،وهم تنظيم اجتامعي متامسك تتوفر لديه ثنائية األرض الواضحة املعامل
وشاغلو األرض ومها حمورا الرصاع القائم ،قبيل إعالن استقالل العراق وضمن
اول تعني للحدود اإلدارية للمحافظة ،معتمدين عىل مجلة مصادر غري عراقية كتبت
بعد مشاهدات ميدانية وقبل قيام دولة العراق احلديثة عام 1921م.

وقد اثبت البحث بام ال لبس فيه ان القبائل والعشائر العربية موجودة يف اغلب

املناطق الداخلة يف ضمن احلدود اإلدارية ملحافظة كركوك ،فمن االقضية األربعة

املكونة للمحافظة توجد القبائل والعشائر العربية يف ثالث منها (كركوك املركز
وكفري وطاووق) ،وكانت يف ضمن النسيج االجتامعي لتلك املناطق وبنسب

متفاوتة ختتلف من مكان آلخر.

كذلك اثبت البحث أن وجود القبائل والعشائر العربية وفروعها يف هذه

املناطق قديم ،كان من ضمن احلركة الطبيعية للقبائل والعشائر التي كانت تسعى

وراء تلبية احتياجاهتا الرضورية ومن دون إرادة سياسة او إدارية للدولة العثامنية
او والهتا .
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ABSTRACT
The Arabs in Kirkuk governance suffer from the continuous doubt
according to their historical roots inside the province ,they are the product
of the Arabs who have the receipt of sovereignty post the independence
of Iraq in 1932 ,this doubt represents in the fact that it doesn’t present
in an organized form and it hasn’t the ownership of land ,so we seek for
the Arabic tribes in the provinces ,and they are collectively a coherent
organization having the bilateral land that is clear and the owners
who are the corner of permanent conflict before the independence of
Iraq and within the determining the administrating borders of province
depending in a set of non Iraqi resources that are written post the civil
scenes and before the contemporary Iraq state in 1921.
This research proves undoubtedly that the Arabic tribes are present
in the most of internal areas within the administrating borders of Kirkuk
province ,and within the four districts forming the province where
the Arabic tribes are present in three places ones(Kirkuk :center ,Kafry
and Tawooq)and which are within the social context of these ones in
different degrees. Also this research proves that the Arabic tribes are
present in these old district and their branches ;which are within their
natural movement of tribes that seek for meeting their necessary needs
without the political or administrational will of the Ottoman sates and
its followers.
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 ...املقدمة ...
شكل لواء كركوك أحد أبرز النقاط اخلالفية مابني احلركة القومية الكردية،

واحلكومات املتعاقبة يف بغداد وكانت عائق ًا كبري ًا امام إحالل السلم واالستقرار ،ملا
تتمتع به من مكانة خاصة ومميزة لدى املكونات العراقية الكربى (الكرد ،العرب،

الرتكامن).

ووسط هذا الرصاع عانى املكون العريب يف حمافظة كركوك من ضغوطات كبرية

حتاول إظهاره بصورة املكون الطارئ عىل املجتمع الكركوكي عرب التشكيك املستمر

يف أصل وجوده التأرخيي بوصفه أحد املكونات الرئيسة للمحافظة قبل استقالل
العراق عام 1932م ،وهم نتاج استالم العرب ملقاليد احلكم يف العراق وحماوالهتم

احلثيثة إلدخال أبناء هذا املكون يف نسيج جمتمع اللواء ،ومن ثم االيغال يف هذا
املخطط وطرد باقي املكونات غري العربية منها وصوال ًإىل تعريب اللواء.

ويأخذ التشكيك منحى عدم وجود املكون بصورة منظمة وافتقاره مللكية

االرض قبل  ،1932وعليه سنثبت وجود القبائل والعشائر العربية بوصفهم تنظيام

اجتامعيا متامسكا تتوفر لديه ثنائية األرض الواضحة املعامل وشاغلو األرض (أفراد
القبيلة او العشرية) ومها حمورا الرصاع القائم.

فام احلدود اإلدارية للواء كركوك عند استقالل العراق 1932م؟ وعىل ماذا

قسمت األقضية والنواحي فيها؟ وهل غطت املصادر األجنبية هذا املوضوع؟

وهل كان للعرب وجود واضح ضمن تلك األقضية والنواحي؟ وما ابرز القبائل
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والعشائر العربية يف اللواء ،وكيف كانت عالقاهتا العشائرية مع العشائر الكردية

والرتكامنية؟.وعليه فقد جرى تقسيم الدراسة عىل مبحثني اختص املبحث
األولبتحديد احلدود اإلدارية للمحافظة عند إعالن استقالاللعراق عام1932م،

وتعني االقضية والنواحي التابعة هلا ،وابرز املصادر األجنبية التي تناولت املوضوع،
وتناول املبحث الثاين وجود القبائل والعشائر العربية يف أقضية اللواء ونواحيه،
وعالقاهتا العشائرية مع قرينتيها الكردية والرتكامنية ،مع مقدمة وخامتة تضمنت
بعض النتائج.
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املبحث األول
ظهور لواء كركوك االول يف الدولة العراقية احلديثة 1921م
احلدود اإلدارية للمحافظة
بعد قيام دولة االحتالل الربيطاين بإلغاء نظام الواليات املتبع يف العراق إبان

السيطرة العثامنية (1917-1534م) أعاد الربيطانيون تقسيم البالد العراقية عىل
أربع عرشة حمافظة (السنجق العثامين اواللواء امللكي) كانت كركوك هي إحدى

تلك املحافظات اخلاضعة مبارشة لوزارة الداخلية العراقية ،ويدير اللواء حاكم

سيايس بريطاين مسؤول جتاه املندوب السامي الربيطاين يف بغداد ،ويساعده يف إدارة
اللواء جمموعة من الضباط الربيطانيني حيملون عنوان (مساعد احلاكم السيايس)

يف األقضية التي حتمل اسم الوحدة التابعة هلا ،ويتمتعون فيها بصالحيات واسعة،
مهمتهم الرئيسة ترتكز يف حفظ األمن وتعرف العشائر وجباية الرضائب( ،)1وبعد
انتهاء احلكم الربيطاين املبارش استبدل برجال اإلدارة الربيطانيني آخرون من

العراقيني وتغري عنواناهتم اإلدارية اىل مستشارين او مفتيش ادارة ،لكنهم بقوا
حمتفظني بغالبية سلطاهتم وصالحياهتم حتى هناية االنتداب الربيطاين واستقالل

العراق( ،)2واعىل موظف اداري يف اللواء هو املترصف (املحافظ) يعينه وزير

الداخلية بعد مصادقة امللك ،وكل لواء يقسم عىل عدد من االقضية يراس ادارة

كل منها قائممقام ،ويقسم القضاء اىل نواحي ويراس كل ناحية مدير ،ووظائف
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القائممقام واملدير تشابه وظائف املترصف بصالحيات اقل بموجب قانون االلوية
رقم 58لسنة  .)3(1927ومتتد احلدود االدارية لكركوك ليكون هنر الزاب االسفل

ولواء اربيل يف الشامل وحيد اللواء من الرشق لواء السليامنية ومن اجلنوب هنر دياىل

ولواء دياىل ومن الغرب حيدها لواء بغداد(.)4

ُر ِفع علم اململكة العراقية الول مرة فوق مدينة كركوك مركز اللواء يوم 20

كانون االول 1924م بمناسبة وصول امللك فيصل االول اىل املدينة الذي حظى
باستقبال مجاهريي واسع يتقدمهم الرساة والوجهاء ،وبقي العلم مرفوع ًا من دون

اعرتاض بعد رحيل امللك تعبري ًا عن قبول سكان اللواء االنضامم للدولة العراقية

دون انتظار توصيات جلنة التحكيم املنبثقة عن عصبة االمم والذي جاء قرارها

الصادر يف 16كانون االول  1925م يف النهاية باعتبار والية املوصل جزء ًا من
العراق(.)5

اما عن مقدار تعداد سكان اللواء فمن الصعب جد ًا بيان عددهم عىل وجه

الدقة نظر ًا لعدم وجود احصاءات دقيقة لعدد السكان يمكن االستناد اليها ،اال
ان هناك تقديرات تقريبة قامت هبا السلطات االدارية يف املحافظات العراقية بعد

العام  ،1921ومنها التقرير الذي وضعة الرس ارنست دوسن عن مشكلة االرايض

يف العراق الذي بني ان أفراد القبائل الساكنني يف األرياف بلغ ( )78000نسمة

و( )19000الف نسمة أفراد القبائل غري املستقرة (الرحل) و( )63000الف من
(احلرض)سكان املدن ليكون املجموع العام لسكان حمافظة كركوك هو()160000
الف نسمة(.)6

وبذلك يشكل ابناء القبائل والعشائر نسبة  %60من سكان اللواء و %40من

القاطنيني املدن والبلدات والتظهر عليهم بوضوح معامل االنحدار القبيل(.)7
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التقسيم اإلداري
يقوم النظام اإلداري يف العراق عىل تقسيم األلوية إىل أقضية ،وكل قضاء تتبعه

عدة نواح وكل ناحية تضم عدد ًا من القرى ،ولواء كركوك قسم عند استقالل

العراق عام 1932م عىل أربعة اقضية هي(:)8

 .1قضاء كركوك وتتبعة اربع نواح هي :ناحية كركوك املركز ،ناحية ماال ،ناحية
شوان ،ناحية التون كوبري.

 .2قضاء طاووق (داقوق) وتتبعة ثالث نواح هي :ناحية طاووق (مركزالقضاء)،
ناحية قادر كرم ،طوزخورماتو.

 .3قضاء مججامل وتتبعه ثالث نواح هي :ناحية مججامل (مركز القضاء) ،ناحية
أغجلر ،ناحية سنكاو.

 .4قضاء كفري ،وتتبعه اربع نواحي هي :ناحية كفري (مركز القضاء) ،ناحية قره
تبه ،ناحية قه الشريوانة ،ناحية ببواز.

وقد اعتمدنا هذا التقسيم اإلداري يف بيان احلدود اإلدارية للمحافظة واالقضية

والنواحي التابعة هلا ،ومن ثم عرض التوزيع العشائري والقبيل عليها ،كون هذا

التقسيم قامت به االدارة الربيطانية املحتلة للعراق الذي نال استقالله الشكيل عام

1932م ومن ثم إبعاد العامل الوطني يف ترسيم حدود اللواء التي أصاهبا بعد هذا
التاريخ العديد من التعديالت والتغريات التي تركت حوهلا الكثري من االختالفات

واالنقسامات.
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ابرز املصادر االجنبية
اعتمد البحث عىل مجلة من املصادر األجنبية التي ساح مؤلفوها عىل األرايض

العراقية ودونوا لنا مشاهدات لواقع موجود فيه الكثري من املعلومات القيمة
والدقيقة عن األرض العراقية وابنائها والسيام أفراد القبائل والعشائر العربية،

يمكن الركون اليها لرسم مقاربة عن التكوين الديمغرايف لتلك املناطق يف املدة التي

سبقت استقالل العراق عام 1932م.

ومن اهم تلك املصادر كتاب املوفد السلطاين خورشيد باشا الذي كلف

بإحصاء املنطقة احلدودية الفاصلة بني الدولة العثامنية والفارسية من اخلليج العريب

ولغاية مثلث احلدود العراقية الفارسية -العثامنية احلالية بناء عىل طلب السلطان

العثامين عبداملجيد يف رحلة عمل استغرقت اربع سنوات سجل فيها كافة املعلومات
عن العشائر والطوائف املوجودة وتفاصيل األوضاع االجتامعية واالقتصادية فيها،
وهناك كتاب الرحالة اهلولندي اينهولت

)(Aanholt

1866و 1867دون فيها

معلومات وتفصيالت عن األحوال االجتامعية واالقتصادية عدت من أفضل
ما دونه الرحالة واملورخون األجانب نتيجة لقوة مالحظته واستعانته باهل
االختصاص واخلربة يف إجراء إحصاءات احتاج إليها وقد افرد فصليني من كتابه

للعشائر العراقية ركز فيه والول مرة عىل مهنة كل عشرية.

وهناك كتاب رحلة املقيم الربيطاين يف بغداد مجس ريج ) (James Regالذي

طاف مناطق الدراسة عام1820م وسجل مالحظات بحس رجل إدارة خبري،
رافقه فيها احد موظفي املقيمية عرف نفسه باملنشئ البغدادي ولكل منهام كتابه
اخلاص ،وتقارير االستخبارات الربيطانية عن العشائر العراقية والتي كتبت عامي

1917و1918م التي قدمت تصور ًا شام ً
ال حلقيقة الوضع العشائري اعتمد عليها
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فيام بعد ضباط اإلدارة الربيطانية ورجاهلا ،وأمدنا كتاب الرحالة االنكليزي جيمس

بكنغهام ) (James Buckinghamالذي زار العراق عام 1816م بمعلومات مهمة

وقيمة عن تواجد العشائر العربية مطلع القرن التاسع عرش والسيام يف أثناء سفره من
املوصل اىل بغداد مرور ًا بكركوك ،وال نغفل الكتب التي ألفها الضباط السياسيون
الربيطانيون سواء التي كتبت قبل االحتالل الربيطاين للعراق (رحلة امليجر سون
 )Major Sunاو بعد االحتالل أمثال كتاب كرد وترك وعرب وكذلك الدموندز

) ،(Ladmondsمع مصادر اخرى ال يسع املجال لذكرها رغم امهيتها التأرخيية(.)9
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املبحث الثاين
تواجد القبائل والعشائر العربية يف لواء كركوك
مركز القضاء (مدينة كركوك)

من اكرب أقضية اللواء مساحة واكثرها أمهية نظر ًا لوقوع مركز اللواء (مدينة

كركوك) يف ضمن حدوده اإلدارية ،وتتبعه نواح ومناطق مهمة ،مع توسطة للطريق
االسرتاتيجي الرابط بغداد بعاصمة الدولة العثامنية اسطنبول بعد مروره بمدن

اربيل واملوصل ،وتتواجد القبائل والعشائر العربية يف نواحي قضاء كركوك عىل
النحو اآليت:

 .1ناحية كركوك املركز
مركز اللواء والقضاء والناحية مدينة كركوك الواقعة عىل الطريق الربي الرابط

بني مدينتي املوصل و بغداد ،زارها الكثري من الرحالة وقدموا وصف ًا مفص ً
ال عنها

فيه الكثري من املعلومات القيمة واملتنوعة ،فعن عدد نفوس سكان هذه املدينة فقدرة
الرحالة االنكليزي مجس بكنغهام بحوايل مخس عرشة الف نسمة ،وذلك عندما زار
املدينة يف متوز سنة ( ،)10()1816وهو مقارب للرقم الذي يورده الضابط الربيطاين

امليجر سون الذي زار كركوك عام 1908م يف ضمن رحلته للعراق متنكر ًا بزي

رجل مسلم(.)11
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ووصفت املدينة بضمنها من ثالثة أقسام متميزة كل قسم منها له مساحة كبرية،

القسم الرئيس يقوم عىل تل مرتفع اشبه بتل اربيل ،وال يسمح لغري املسلمني السكن
فيها ،وعدد سكانه يرتاوح مابني  6-5آالف نسمة ،والقسم الثاين اكرب واوسع
واكثر امهية يف النواحي الدفاعية ،وجمموع سكانه عرشة آالف نسمة ،واهله ليسوا

كلهم من املسلمني اذ يوجد بينهم االرمن والنسطورين والرسيان ،القسم الثالث
يبعد نصف ميل عن القسمني السابقني وهو األصغر وبيوته متناثرة وسكانه الف

فقط( .)12وسكان مدينة كركوك هم خليط متعدد من االجناس (اليهود والعرب

والرسيان واالرمن و الكلدان والرتك و الرتكامن واالكراد) ومتتعت املدينة بحرية
عظيمة خالية من التعصب ،بفضل جهود احلاكم العثامين يف حفظ النظام ،ويتحدث
أهايل مدينة كركوك اللغة الرتكية (لغة الدولة العثامنية وقسم كبري من سكان املدينة
االتراك والرتكامن) ،وجييد أهل املدينة التحدث باللغة العربية واللغة الكردية نتيجة

لقرهبم من العرب واالكراد( .)13وخارج أسوار املدينة ويف حميطها القريب الذي ال
يبعد عنها اال بمقدار ميلني او ثالثة توجد القبائل والعشائر العربية والكردية ،فتجد

العشائر العربية الرحالة ساكنة يف املناطق اجلنوبية والغربية من املدينة ،يف حني يوجد
األكراد رشق املدينة( .)14وأسامء العشائر العربية املحيطة واملجاورة ملدينة كركوك

هي(:)15

 .1اجلريسيات وهلا  20منز ً
ال ويعملون يف الزراعة.

 .2فرع من عشرية قاحليه يتكون من 15منز ً
ال ويعملون يف الصناعة.

 .3عشرية احلديديني وهلا يف هذه املنطقة ثالثة فروع هي فرع املعاضيد وهلم 20
ال وجمال عملهم الزراعة وفرع البو سلامن وقوام الفرع  80منز ً
منز ً
ال وعملهم
ينحرص يف جتار املاشية واألغنام وفرع الدبوسني وعدد منازهلم  40منز ً
ال.

 .4فرع دمل املعني وهلم 10منازل.
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 .5فرع من عشرية الصوالح وهلم 10منازل.

 .6فرع من عشرية البو دراج وهلم 5منازل.

وتوجد القبائل والعشائر العربية يف باقي أنحاء قضاء كركوك عىل النحو

اآليت :ففي شامل مدينة كركوك وباجتاه مدينة التون كوبري توجد الكثري من القرى

الزراعية ،وباستخدام خط ومهي بني املدينتني يمكن لنا اجلزم بان القرى البضع

عرش الواقعة اىل الشامل الرشقي من اخلط كلها كردية ،اما القرى التي تفوقها عدد ًا

يف اجلنوب الغريب من اخلط فهي خليط عظيم ويف معظمها تتعايش القوميات
الثالث( ،)16بمعنى وجود العشائر العربية فيها متعايشة ومتآخية مع أقراهنا من

القوميتني الكردية والرتكامنية ومل حتدد مصادر البحث أسامء تلك العشائر.

ويف منطقة ليالن التابعة لقره حسن ضمن ناحية كركوك الواقعة اىل اجلنوب

الرشقي من مدينة كركوك توجد العشائر العربية اآلتية:

 .1عشرية الرواشد يف قره ليالن التي تبعد عن ليالن بعرشين مي ً
ال ،يصفها املنيش
البغدادي باهنا أول مقاطعات السليامنية وتقع حدا بني كركوك وديار الكرد،
وتتكون من حويل  60قرية سكاهنا من الكرد مع وجود للعشائر العربية،
ويعمل أبناء هذه العشرية يف الزراعة ويمتلكون بساتني كثرية(.)17

 .2عشرية املجمع وتسكن أيضا قره ليالن يف ناحية قره حسن ،وتعمل هذه
العشرية يف زراعة األرايض بمختلف أشجار الفاكهة(.)18
 .2احلوجية
كانت منطقة احلوجية جز ًءا من قضاء كركوك وتقع غرب مدينة كركوك ،وهي

منطقة واسعةحددهتا املصادر التارخيية باهنا متتد منمقاطعة امام دور الواقعة عىل
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شاطي هنر دجلة وحتى ملتقى هنر دجلة مع هنر الزاب االسفل يف الغرب ،اىل التون
كوبري عىل هنر الزاب االسفل يف الرشق ،ضامة الشواخص الطبيعية مثل سفوح
اجلبال الواقعة عند اجلهة الرشقية والصحاري املستوية الواقعة عند وجهتي السلسلة
اجلبلية الواقعة عند جبل يطلق عليه جبل محرين ،وقدر خورشيد باشا مساحة احلوجية

ذات الشكاللقريب من املربع بحوايل أربعامئة ساعة تقريب ًا ،كون طول كل ضلع من

إضالعهااألربعة يبلغ مسافة عرشين ساعة تقريب ًا( ،)19وتستوطنمنطقة احلوجية قبيلة
العبيد العربية وفروعها ،التي تعيش عىل النظام البدوي ،ومعظم جتارهتا يف تربية

ال واغنام ًا وخيو ً
احليوانات حيث يملكون اب ً
ال كثريةواليعملون يف الزراعة(.)20

ويرى ادموندز ان احلوجية هي موطن قبيلة العبيد العربية املشهورة برتبية اجلامل ،مع

وجود لبضع مستعمرات عربية خالصة عىل حافة سهول احلوجية(.)21

وقدم لنا الرحالة اينهولت وصف ًا ثاني ًا هلذه القبيلة فيقول «العبيد يعدون 29

فرع ًا (عشرية) جمموع منازهلم  3940خيمة ،يمكن للقبيلة جتهيز قوة عسكرية

قوامها  6050راج ً
ال و 2715فارس ًا ،وهم شجعان يتمسون باجلرأة العظيمة،

ويملكون أعدادا ضخمة من املوايش واإلبل ،ومناطق انتشارهم يف شهر زور

وكركوك واألنحاء املجاورة ،ومنذ سنة 1860م بدأت هذه القبيلة بدفع الرضائب

للدولة العثامنية بواسطة وايل بغداد بعد ان كانت ترفض دفع الرضائب»(.)22

كذلك وصفها جرجيس محدي بالقبيلة التي تتكون من عدة عشائر بدوية

صغرية منفصلة والتي تزرع األرض ،وهم أناس حمرتمون واألكثر رشف ًا واألكثر

نب ً
ال ونزاهة من كل القبائل ،ونجد من بينهم أشخاصا جديرين باالحرتام(.)23

ورأى الضابط السيايس الربيطاين واملورخ املعروف لونكريك ) (Longriggان

اجزاء من قبيلة العبيد العربية انتقلت من منطقة اجلزيرة واستقرت يف احلوجية يف
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أثناء تويل سليامن باشا والية بغداد ()1802-1780حتت ضغط قبيلة شمر عليها
والتي عربت اىل رشق هنر الفرات هرب ًا من قبيلة عنزة ،وماتركه هذا التصادم بني

تلك القبائل من آثار عىل سكن وديارات املئات من العشائر(.)24

وقبيلة العبيد وصفها التقرير االستخبارايت الربيطاين الرسي ،بأهنا من القبائل

القحطانية نزحت اىل العراق ،واستوطنت الضفة اليمنى من هنر دجلة مابني املوصل
وبغداد ،وقد عربوا هنر دجلة واستقروا يف ديارهم احلالية (حوجيات العبيد) ،يعمل
بعض من أفراد القبيلة بالزراعة قرب هنر دجلة ،والباقي رعاة أبل ،ويعيشون يف

خيام ،وهلم مشاكل مع القبائل العربية شمر والعزة ومع الداوده من القبائل الكردية،

وقد أرسلت القبيلة  150حمارب ًا ملجاهدة القوات الربيطانية عام 1915م ،وهلذه
القبيلة  1000حمارب و 100فارس ،وبيت الرئاسة يف فرع اهليازع( .)25ويفصل
صاحب رحلة احلدود مقدرات وقدرات قبيلة العبيد عرب فروعها اآلتية(:)26

 .1عشرية العبيد 1700منزل عدد الذكور 7000اخليالة  800واملشاة.6200
 .2البو علقه ،أحد فروع العبيد ،تتكون من350منز ً
ال عدد الذكور  800اخليالة
 200املشاة .600

 .3البومحد ،وجمموع منازهلم 250منز ً
ال ،وعدد الذكور فيها  550واخليالة منهم
 250واملشاة  300نفر.

 .4البو محيد وهي فرع من عشرية العبيد ،هم رحالة وال يوجد هلم مقر معلوم،
فأحيانا ينترشون يف املوصل وأحيانا يف شهرزور وأحيانا يف بغداد وأحيانا
يتفرقون يف الصحراء املجاورة لتلك االياالت ،ويقضون أوقاهتم يف الرعي(.)27
فض ً
ال عن قبيلة العبيد العربية تضم احلوجية عدد ًا من العشائر العربية منها:
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 .1عشرية اسلم وهي إحدى فروع صائح من شمر أو احد أحالف صائح والشيخ
الرئيس لعشرية اسلم يف حوجيات العبيد ،ويرتدون يف ديار العبيد كل اربع او
مخس سنوات عىل األكثر(.)28

 .2عشرية احلديديني وتتكون من 80منز ً
ال وعددالذكور 150وعملهم ينحرص
يف جتارة األغنام(.)29

 .3البومفرج وتتكون من  200منزل عدد الذكور  ،500ويعمل البو مفرج يف
رعي األغنام ويربون األبقار ويعيشون عىل منتوجاهتا وهم عشرية غنية ،وقد
دخلوا يف محاية عشرية العبيد عندما تعرضوا لظلم والة بغداد وتعدهيم (.)30

 .3ناحية التون كوبري
تقع هذه الناحية اىل الشامل من مدينة كركوك وعىل الطريق العام الواصل بني

كركوك واربيل ،ومركز الناحية يقع يف مدينة التون كوبري التي تبعد عن كركوك

(51 ،5كم) ،وعن اربيل (80كم)( ،)31وهي املدينة املعروفة بكوهنا مركز ًا رئيس ًا

للتجارة والنقل باالكالك اىل مدينة بغداد ،يقع القسم االصيل من املدينة يف جزيرة
وسط هنر الزاب االسفل ثم امتد البناء والعمران ليصل إىل ضفتي النهر ،وترتبط

الناحية بضفتي النهر بجرسين حيمالن اس ًام واحد ًا (التون كوبري) ومعناه (جرس
الذهب) يف اللغة الرتكية ،وتسمي العرب التون كوبري بالقنطرة ويسميها االكراد

بردى( .)32زارها الرحالة بكنغهام وجتول يف أنحائها ،ورفض تقديرات األهايل لعدد

نفوس مدينتهم املقدر بـ ( )20ألف نسمة ،وقدرهم بستة آالف فقط ،نتيجة لسعة
املدينة وبناياهتا املحدودة التتحمل أكثر من هذا العدد ،وسجل ان سكان املدينة
معظمهم من املسلمني ،وبنسبة متعادلة من العرب واألتراك ولذلك فان اللغتني
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العربية والرتكية مها الشائعتان ،كذلك يرى ان سحنة السكان وبرشهتم التي تطغى

عليها صفة أهل اجلنوب تشبه برشة العرب من سكان اليمن أكثر مما تشبه سكان
األجزاء العليا من سوريا ومالبسهم أشبه بمالبس أهل املوصل ،وقد الحظ يف

التون كوبري ألول مرة حلى قصرية متقنة الرتتيب مما اعتاده العرب والفرس الذين

يسكنون األجزاء الواطئة من الفرات واألرياف الواطئة عىل الضفة الرشقية من هنر
دجلة( .)33وقدمت مصادر البحث إشارات عديدة حول وجود العشائر العربية يف

ناحية التون كوبري ،فالرحالة بكنغهام ويف أثناء وجوده يف مدينة التون كوبري

فزع من رؤية حشد من الفرسان العرب كان معظمهم ملثمني ومسلحني بالرماح

والسيوف ،مل يعرف أول األمر اسم القبيلة التي ينتمون اليها وال مقرهم وال اجلهة
التي كان يقصدوهنا ،إىل أن استطاع لقاء احد أبناء شيخ تلك العشرية يف منزل أحد

أغوات املدينة ،ومنه علم أن الفرسان هم من قبيلة صديقة كانوا يف طريقهم إىل
الشامل يف محله ضد قبيلة أخرى كانت قد اعتدت عىل حقوقهم.وهي ختيم اآلن عىل

احلدود الرشقية ألراضيهم(.)34

ويف أثناء وجود بكنغهام يف مدينة التون كوبري التقى بعدد من سعاة الربيد

القادمني من بغداد واعلموه بأهنم حيملون الربيد بحامية عدد من الفرسان العرب

ومن ذات القبيلة التي ينتمي اليها الفرسان العرب الذين التقى هبم سابق ًا(.)35

قوة هذه القبيلة العربية وسيطرهتا عىل الطريق الرابط بني التون كوبري

وكركوك دفعت بكنغهام إىل طلب احلامية له وللقافلة املسافر معهامن ابن شيخ تلك
القبيلة التي أكملت التهيؤ واالستعداد ملغادرة التون كوبري اىل مدينة كركوك الذي

استجاب للطلب وأرسل قوة مؤلفة من عرشة فرسان رافقت القافلة لغاية وصوهلا
إىل مدينة كركوك بسالم( .)36ويف املدة التي أمضاها الرحالة االنكليزي املتنكر
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سون  Sunيف مدينة التون كوبري أثار انتباهه كثرة العرب فيقول «هاهنا الكثري من
األعراب أصحاب أكالك»(.)37

ويف طريقه من التون كوبري اىل مدينة كركوك وبعد عبور الرحالة سون لسلسلة

من التالل التي ال يزيد ارتفاعها عىل  500قدم وخروجه اىل مكان متكرس من أقدام
التالل املوجودة عىل طريق التون كوبري  -كركوك ،راى سون بعض األعراب
حتصد الشعري ،ثم استمر باملسري لريى خانا خرب ًا حيدد موقعه بأنه يبعد بأربع

ساعات عن كركوك( .)38ويرى ادموندز أن معظم سكان بلدة التون كوبري هم
من الرتكامن وأربعون أرسة من األكراد وهناك قليل من العرب ،وكل قرى الناحية
كردية خال عدد قليل من القرى العربية( .)39وشهد منتصف العقد الثالث من القرن

العرشين تغري ًا للحدود اإلدارية داخل قضاء كركوك املركز املحددة واملعروفة منذ

العام 1922بإضافة منطقة بطول سبعة أميال جرى استقطاعها من ناحية ماال تضم
حوايل  25قرية نصفها كردي ونصفها عريب اىل ادارة التون كوبري(.)40
 .4ناحية ماال (امللحة)
يقع مركز هذه الناحية يف مدينة (ماال) وجرى نقل املركز منتصف العقد

الثالث من القرن العرشين اىل تل عيل ،وقدر الضابط السيايس الربيطاين آدموندز

عدد سكان هذه الناحية عام  1925بـ  15000نسمه ،وتشغل الناحية اغلب شامل
حمافظة كركوك المتدادها عىل طول الضفة اليرسى لنهر الزاب األسفل من نقطة

تبعد عن التون كوبري بحوايل (19كم) اىل اجلنوب الغريب حتى مصبه يف دجلة،
وبذلك يكون طول الناحية (72كم) ،وعرض الناحية غري ثابت وان كان ال يبعد

كثري ًا عن النهر ،وتفصل ناحية ماال عن منطقة احلوجية بعض املستعمرات البدوية
ومضارب عدد من العشائر العربية الصغرية ومستعمرتان من اجلجن (الشيشان)،
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وسكان الناحية كلهم من أفراد القبائل والعشائر العربية ،ومعظمهم من قبيلة اجلبور
العربية ،وهي قبيلة برمائية تقريب ًا اعتادت السكن عىل الضفاف الدنيا لنهري الزاب
االعىل والزاب االسفل ،فض ً
ال عنضفاف هنر دجلة املجاور(.)41

وسبق للرحالة سون أن زار الناحية يف اثناء سفره من التون كوبري اىل بغداد،

وتفضيله االبتعاد عن الطريق الربي وسلك الطريق النهري ،مستخدم ًا واسطة
النقل النهرية املعروفة بالكلك التيتنحدر وتسري مع اجتاه النهر فقط ،وبعد مسري
الكلك البطيء بثالثة أيام وهو خيرتق ارض ًا مهجورة تقريب ًا يوجز سون تلك األيام

من الرحلة قائ ً
ال« :لقد جتىل االن اننا عىل كل حال جعلنا الكرد والرتكامن وراءنا

ذلك أننا مل نر اال العرب وقليل ماهم حرصا»( .)42والقبائل والعشائر العربية القاطنة
يف ناحية ماال هي:

 .1قبيلة اجلبور العربية وحيدد الرحالة اينهولت مناطق انتشارها وسكنها الرئيسية
يف العراق باملنطقة اجلغرافية املمتدة من هنر الزاب شام ً
ال اىل الكرادة قرب

بغداد جنوب ًا ،ويرى هذه القبيلة هي االكثر نفوس ًا من سائر القبائل والعشائر

االخرى ،حيث تقسم عىل  32فرع ًا او عشرية ويقدر عدد منازهلا ب ()5370

خيمة اومنز ً
ال ،والقوة العسكرية هلذه القبيلة تبلغ  10810رجل مشاة و1552

فارس ًا ،وتدفع القبيلة سنوي ًا بصورة منتظمة الرضيبة املقدرة عليها اىل احلكومة

يف بغداد ،وهم يعنون برتبية االغنام و املاعز واجلبور قبيلة نصف رحالة(.)43

جاء يف التقرير الرسي لالستخبارات الربيطانية أن أبناء قبيلة اجلبور العربية يف

كركوك فالحون يعملون يف زراعة األرض بمناطق سيد امحد خنوقه يف معمه
وطقلق وابو غويه وعيل غاير الواقعة عىل ضفتي هنر الزاب األسفل(.)44
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 .2البو دولة ،تسكن هذه العشرية عىل ضفاف هنر الزاب االسفل ،وتتكون من
 500عائلة ويعملون بمختلف األعامل السيام زراعة االرض(.)45

 .3البو محدان ،عشرية تتكون من  250منزال ،عدد رجال العشرية  650رجال،
اخليالة منهم  250والباقي مشاة ،تعيش هذه العشرية عىل ضفاف هنر الزاب

الصغري وتعمل بزراعة األرض(.)46

مما تقدم يظهر جلي ًا الوجود الواضح واملهم للعشائر والقبائل العربية يف قضاء

كركوك شاغلة بوجودها كل نواحي القضاءعدا ناحية شوان ،ففي قضاء كركوك
املركز توجد القبائل والعشائر العربية بصورة واضحة السيام ان الناحية كان تتبعها

منطقة احلوجية الواسعة وذات الوجود الكثيف للعشائر والقبائل العربية ،وتضم
الناحية ايض ًا منطقة قرة حسن الواقعة أقىص رشق اللواء وعىل احلدود االدارية
ملحافظة السليامنية ذات الغالبية الكردية وفيها توجد عشريتا (الرواشد  /واملجمع)

ومها من العشائر املستوطنة التي تتمتع بخربات واسعة يف إنشاء البساتني وإنتاج

الفواكه ،وداخل مدينة كركوك يوجد العرب وهم يف غالبهم افراد قبليون ،من دون
معرفة عشائرهم او نسبتهم بدقة ،لكن إجادة أهل كركوك يف استعامل اللغة العربية
يعطي مؤرش ًا عىل وجودهم الواضح واملهم.

وتلتف حول مدينة كوكوك التفاف السوار باملعصم العشائر املختلفة ،ومنها

العشائر العربية وهي (اجلريسات  /احلديديني  /الصوالح  /البودراج  /املعني)،

وهو وجود مهم وحيوي كونه ذا اتصال مبارش بمدينة كركوك واحتياجاهتا ،السيام

واهنا مركز اداري وعسكري مهم وكبري .ويف ناحية التون كوبري قدمت مصادر
البحث معلومات مهمة تفيد بتواجد العرب يف املدينة قدرت يف إحداها اىل نصف
سكان املدينة ،ان القرى الواقعة شامل مدينة كركوك وجنوب التون كوبري غرب
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اخلط الومهي الواصل بينهام تتميز بكون بعضها عربية رصفة مع وجودلقرى مشرتكة

يكون العرب أحد مكوناهتا .وعرفت ناحية ماال بعد انتهاء احلرب العاملية االوىل

1918-1914م بكون عدد نفوسها مقارب ًا لعدد نفوس مدينة كركوك ،لكنها تنفرد

بكون سكاهنا مجيع ًا ينحدرون من القبائل والعشائر العربية.

قضاء طاووق
يقع قضاء طاووق (داقوق) جنوب مدينة كركوك ،ومركز القضاء مدينة داقوق

تبعد عن مركز اللواءبمسافة قدرها بكنغهام بام يرتاوح (48-45كم)( ،)47ظهر هذا

التشكيل اإلداريألوملرة وهبذا املستويعام 1922م

()48

العربية يف نواحي القضاء اآلتية:

وتوجد القبائل والعشائر

 .1ناحية طاووق املركز
ورد ذكر العشائر العربية يف هذه الناحية يف اثناء توجه الرحالة بكنغهام اىل

بغداد فعند وصوله اىل داقوقجرى استبدال حرس اخرين من فرسان العشائر العربية

باحلرس املكلفني بحامية القافلة املسافر معها بكنغهام( .)49ويوثق صاحب كتاب

رحلة احلدود لوجود العشرية العربية (البو حممد) وهم من عشائر العزة ومنطقة
سكناها طاووق ،وهذه العشرية تعمل يف الزراعة ،وعدد دورهم  30منز ً
ال( .)50ويف

التقرير الرسي الربيطاين ترد معلومات مهمة عن عشرييت النعيم واملشايخ العربيتني،

فيذكر التقرير ان لعشرية النعيم  200منزل ولعشرية املشايخ 100منزل ،وكلتا
العشريتني عملها الرئيس يف جمال النقل يف تسيري القوافل التجارية ،وديارهم ممتدة

من شبيكة الواقعة يف اجلنوب الغريب من طاووق اىل قيزل رباط ،ويورد التقرير نفسه

ذكر  20دار ًا تابعة لعشرية العوينات تسكن جنوب البيات( .)51وقد زار ادموندز
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طاووق كثري ًا بصفته الضابط السيايس الربيطاين لكركوك عاد ًا سكان طاووق من

الرتكامن ،وسكان معظم القرى املحيطة هبا خليط من الكرد والعرب مع قلة من

البيوت الرتكامنية وتوجد  4-3قرى عربية خالصة تقع غرب طاووق من دون أن

يذكر أسامء العشائر العربية القاطنة فيها(.)52
 .2ناحية طوزخورماتو (كواليت)

تقع ناحية طوز خورماتو اىل اجلنوب الرشقي من طاووق بمسافة 32كم(،)53

والعشائر العربية يف هذه الناحية هلا اكثر من شكل ،يتميز الشكل االول بوجود فروع

لعشائر عربية متخالطة ومتداخلة مع قبيلة البيات صاحبة النفوذ االوسع وذات
االغلبية السكانية يف ناحية طوز خورماتو ،هذه القبيلة ذات التفرعات العديدة

حتوي ضمن تركيبتها خمتلف القوميات ،ومن ضمنهم العرب ،فيشريالرحالة ريج

الذي زار هذه القبيلة عام 1820م اىل قدم الوجود العريب يف فروع قبيلة البيات(.)54

وعندما زار الرحالة اينهولت قبيلة البيات قدم لنا احصاءات وبيانات مهمة عنها،
فيذكر «اهنا حتوي عىل  14فرع ًا وجمموع خيامها  1060خيمة وقوهتا القتالية

متكونة من  1850من املشاة و  1035فارسا» ومناطق سكن القبيلة هي قرة طاي
اىل الروز ،والبيات طبقتان البكزاده (االرشف) والعامة ،وفروع القبيلة كلها عىل

وجه التقريب من الزراع واصحاب املوايش وهلم االغنام والبغال وزراع البيات

يرتددون عىل الروز وكفري وبغداد( ،)55دون ان يرفدنا بمعلومات اكثر عن تلك

الفروع والسيام لساهنا وانحدارها القومي.

جاء يف تقرير االستخبارات الربيطانية الرسي ان البيات قبيلة مكونة من عرشة

عشائر خمتلطة من األكراد والعرب ،يعملون يف الزراعة وتربية اخليول واملاشية،
ويتكلمون العربية والرتكية ،ويقدر عدد بيوهتم او اكواخهم بـ ( )10000تسكن
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بالقرب من كفري اىل قرة تبه وطوزخورماتو ومنهم من يسكن العظيم ،ويعلل
التقرير سبب وجود العرب يف ضمن قبيلة البيات باحتامء الكثري من أفراد القبائل
العربية بقبيلة البيات هرب ًا من مطاردة السلطات الرتكية هلم( .)56ويذكر ادموندز

قبيلة البيات يف طوزخورماتوتتوزع عىل  20قرية تقع يف الربع اجلنويب من الناحية
اىل جوار جبل محرين وناحية قره تبة وهم مقسمون اىل سبعة بطون منها البو حسني

العربية اللسان وثارات قبيلة البيات وصدقاهتم مع القبائل العربية أكثر منها مع

الكردية(.)57

الشكل الثاين هو وجود عشائر عربية واضحة املعامل داخل احلدود اإلدارية

للناحية ،وقد سبق للرحالة بيكنغهام ان رصد وجود العشائر العربية يف
طوزخورماتو ،فيذكر انه بعد أن غادر مدينة طوزخورماتو بمسافة بسيطة وصل
اىل أرايض صحراوية مكشوفة صادف فيها قطعانا كبرية من اإلبل واألغنام يسوقها

بعض األعراب( .)58ويورد صاحب كتاب رحلة احلدود اسامء العشائر العربية

املوجودة يف طوزخورماتو وهي:

 .1فرع البو صباح من قبيلة الغرير العربية واملتكون من  20منز ً
ال.
 .2فرع من عشرية الصائح الشمرية واملتكون من  40منز ً
ال.
 .3فرع من عشرية البومفرج الطائية البالغ حوايل  20منز ً
ال(.)59
شكلت القبائل والعشائر العربية جزء ًا مه ًام وحيوي ًا من ديموغرافية قضاء داقوق

يف ضمن ناحيتي طوزخورماتو وطاووق ،سواء كانت مندجمة ومتداخلة مع العشائر

والقبائل من املكونات االخرى (قبيلة البيات) او كانوا واضحي املعامل(صائح
الشمرية  /البو مفرج  /الغرير /بني عز).وعرفت ناحية داقوق بالتواجد الكثيف

لعشائر العزة العربية ،وهي املعروفة بانتشارها الواسع عىل طول الطريق الواصل
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بني بغداد وكركوك ،وسكان القرى املحيطة بمركز الناحية هم خليط من الكرد
والعرب مع وجود  4-3من القرى هي سكاهنا من العرب اخللص.

قضاء كفري
كان اسم (صالحية) يشري اىل مدينة وقضاء كفري يف عهد الدولة العثامنية،

وقدر عدد سكان القضاء منتصف العقد الثالث من القرن العرشين بحوايل  20الف
نسمة متوزعني عىل نواحي القضاء (كفري وقره تبه وناحية قه الشريوانة ،ناحية

بيواز)( ،)60وتوجد القبائل والعشائرالعربية يف نواحي القضاء اآلتية:
 .1ناحية كفري

هي البلدة الثانية يف اللواء من حيث االمهية ،ويبلغ عدد سكان الناحية (البلدة

وماجياورها من القرى) حوايل 5000نسمة ،ومركز القضاء مدينة كفري تقع يف
موقع انطالق القوافل اىل السليامنية عىل فتحة بني سالسل اجلبال ،وكانت سوق

للعشائر الساكنة بالقرب منها ،زار كفري العديد من الرحالة واملدونني االجانب
ودونوا وجود ًا للقبائل والعشائر العربية القاطنة يف حدود ناحية كفري ،ومنهم

القنصل والرحالة الربيطاين ريج الذي طاف باملنطقة بعد ان اكمل زيارة ملناطق بالد
فارس جماورة وقريبة من احلدود العراقية ،وعند عودته اىل داخل االرايض العراقية

يذكر العشائر العربية يف منطقة تقع عىل بعد حوايل تسع ساعات عن زهاو الفارسية
وثالث ساعات عن خانقني العراقية وعىل مقربة نصف ساعة عن هنر دياىل باجتاه
قره تبه سامها (بني كودره) ،التقى هبم وساعدوه يف عبور النهر فيقول «وحاملا بلغنا

هنر دياىل عربته جيادنا سباحة بمساعدة بعض العربان واعدوا كلك لعبورنا نحن
وامتعتنا»( ،)61وقد شخص تلك العشائر العربية املوجودة يف املنطقة باهنا «عشريتا
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بني عجيل والعزة العربية» ومساكنهم تقع عىل ضفة هنر دياىل ،والكلك الذي عرب

عليه ريج من صنع عشرية العزة(.)62

ومدينة كفري كام يصفها لنا الرحالة فريزر التي زارها عام  1888م ذات

مالمح عربية بينة ،فيقول «وصلنا كفري وكانت اشجار النخيل املرتفعة اىل مافوق

السور لكفري وهو اول نخيل يقع عليه نظرنا تشعر اجلميع بدخولنا اىل عربستان،

كام كان التبدل يف االزياء ومظهر الناس يؤيد باننا اصبحنا االن داخل املمتلكات
الرتكية»( .)63ويف الثلث االخري من القرن التاسع عرش امليالدي كان لعشرية بني زيد

العربية الساكنة حول مدينة اسكي كفري (كفري القديمة) مكانة مهمة ومؤثرة،

إذ يبلغ عدد الدور التابعة هلذه العشرية حوايل  510بيت ،وهلا قوة عسكرية
تستطيع تقديم 1320راج ً
ال و210فارس ،ومتلك العشرية قطعان ًا كبرية من الغنم
واملاعز(.)64

وعندما قطع فريزر املنطقة املحصورة بني مدينتي كفري وقره تبة البالغ امتدادها

(29كم) وجدها من املناطق اخلطرة وغالب ًا مايتعرض املسافر فيهاللسلب والنهب،
ويرجع ذلك لكوهنا منطقة فاصلة بني القبائل والعشائر العربية من جهة والعشائر

الكردية من جهة اخرى وبالتايل يصعب حتديد السارق بدقة( .)65وقد ذكر خورشيد

باشا صاحب كتاب رحلة احلدود اسامء العشائر العربية املوجودة يف كفري وأحىص

عدد منازهلا وهي(:)66

 .1فرع من عشرية بني زيد وهلم  60منز ً
ال.

 .2فرع من عشرية البو عامر متكون من 15منز ً
ال.
 .3البو قضيب من عشرية املجمع وهلم  30منز ً
ال.
 .4فرع من الدهلكية وهلم  25منز ً
ال.

380

 .5فرع من اخلرضية وهلم  15منز ً
ال.

 .6فرع من السناجره وهلم 20منز ً
ال.

 .7فرعا البو علقه واهليازع من قبيلة العبيد العربية من  10منازل.
 .8فرع من عشرية البو مفرج الطائية مكون من 25منز ً
ال.

وبذلك يكون نصف عدد املنازل الكيل يف كفري البالغ عددها  410منزل هي

للعشائر العربية التي وصل عدد منازهلا اىل  200منزل ،ومجيع افرد هذه العشائر

العربية يعملون يف زراعة االرض ما عدى البو عامر العاملني يف تربية املاشية.
 .2ناحية قره تبه

تقع الناحية يف أقىص اجلنوب الرشقي للمحافظة ،وتبعد مدينة قره تبه بمسافة

(29كم) اىل جنوبمن مدينة كفري( ،)67قدر عدد نفوس هذه الناحية يف منتصف
العقد الثالث من القرن العرشين بـ ( )21000نسمة ،وقد اختذت العشائر العربية

منطقة قره تبة موطن ًا هلا ذكرها الكثري من الرحالة ،فعندما زار الرحالة املنيش
البغدادي قره تبهعام 1820م قدر عدد بيوهتا بحوايل سبعامئة بيت يتقاسم السكن
فيها الكرد والعرب(.)68

ويذكر القنصل الربيطاين يف العراق ريج الذي زاراملنطقة يف الرحلة والسنة

أنفسهام «صادفنا يف سهل قرة تبه مرضب ًا لعشرية الكروية العربية وقد خرج زعيمها

بقصد مرافقتنا كحرس رشف ومعه ستة من رجاله كلهم فرسان مسلحون لكني
رصفتهم بلطف»( .)69وعندما زار الرحالة اهلولندي اينهولت املنطقة وجد عشرية

الكروية ومنازهلم متتدمن هنر دياىل اىل قره تبة واىل نارين ،وهي من العشائر الكبرية
ذات الفروع الكثرية ،حيث تتكون هذه العشرية من 14فرع ًا وهلا  930خيمة وقوام
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قوهتا القتالية تقرتب من  1550راج ً
ال و 540فارس ًا ،وفروع البو قريج والبو
غازي واملصاليخ والطوالت من هذه العشرية حتمل لقب (البكزاده) ومتتاز بكوهنا
االكثر ثراء من باقي الفروع والتؤدي الرضيبة اىل الدولة العثامنية ،خالف سائر

الفروع االخرى التي تؤدي الرضيبة للدولة العثامنية( .)70ويؤكد الرحالة جاكسون

الذي جاب املنطقة عىل وجود العشائر العربية بني قره تبة وبني هنر نارين وباجتاه

طوزخورماتو ولكن من دون ذكر اسامء تلك العشائر(.)71

وجاء ذكر عشرية الكروية يف التقرير الرسي الربيطاين بأهنا تسكن جبل محرين

بني قره تبه وقزل رباط (السعدية) وهم جزء من قبيلة قيس العربية ،وهم مزارعون

متوطنون جمموع دورهم  500دار وهلم 200حمارب ،هلم عداوة تقليدية مع قبيلة
اجلبور العربية ومع عشرييت زنكنة ودالو الكرديتني( ،)72ويف التقرير نفسه يرد ذكر

عشرية الدهلكية املكونة من  130دار ًا يعملون يف الزراعة وتربية األغنام ،وهم قوم

غري حماربني ،تقع ديارهم بالقرب من آبار شامانة الواقعة بني قرة تبه وكفري(.)73
ويذكر ادموندز ان سكان مدينة قره تبه خليط من الرتكامن والعرب والكرد ،إالأن

أغلبية سكان القرى املحيطة باملدينة مهمن العشائر العربية ،وقبيلة كاراوى التي

تسكن ناحية قرة تبه يف رأس الزاوية املحدثة بني هنرسريوان وجبل محرين تضم
داخلها أبناء القوميات (العربية والكردية والرتكامنية) العاملة يف زراعة األرض

باالعتامد عىل مياه هنري سريوان ونارين يف سقي مزروعاهتا(.)74

والقبائل والعشائر العربية موجودة يف قضاء كفري يف ناحيتي كفري املركز

وقره تبه ،وكانت إحدى املكونات الرئيسة للنسيج االجتامعي للقضاء ،ومتيزت
ناحية كفري يف الربع االخري من القرن التاسع عرش امليالدي بكون نصف قراها

تستوطنها العشائر العربية (البو عامر /الدهلكية  /اهليازع والبوعلقة من العبيد/
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البومفرج /السناجرة /البو قضيب) ،وتسكن عشريتا العزة و البوعجيل ضفاف
هنر دياىل يف املنطقة الواقعة اقىص رشق كفري واملجاورة لقضاء خانقني ،وافراد

قبيلة العزة هلم خربة واسعة يف صناعة االكالك وهلم اسهامهم يف عملية عبور
االشخاص والبضائع لنهر دياىل .كذلك استوطنت عشرية بني زيد مدينة اسكي
كفري (كفري القديمة).

وتقاسمت قره تبه مركز الناحية يف الربع األول من القرن التاسع عرش السكن

بني العرب واألكراد ،وبعد مرور قرن من الزمان أصبحت مدينة ثالثية التكوين

من العرب واألكراد والرتكامن ،ومتيزت قبيلة الكروية العربية بكوهنا من ابرز قبائل
وعشائر كفري وذلك لوجودها الراسخ و حجم فروعها الكثرية وعالقتها املستقرة
مع الدولة العثامنية ،مع وجود لعشرية الدهلكية التي يعمل إفرادها يف الزراعة

وتربية األغنام ،ومتيزت الناحية بوجود قبيلة كاراوى يف ضمن حدودها اإلدارية

وهي قبيلة تضم داخلها أبناء القوميات (العربية والكردية والرتكامنية) العاملة يف

زراعة األرض.
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 ...اخلامتة ...
امجا ً
ال اظهر البحث بام ال لبس فيه أن القبائل والعشائر العربية موجودة يف

اغلب املناطق الداخلة يف احلدود االدارية للواء كركوك ،وكانت من ضمن النسيج

االجتامعي لتلك املناطق وبنسب متفاوتة ختتلف من مكان ألخر.فمن ضمن
االقضية االربعة املكونة للواء توجد القبائل والعشائر العربية يف ثالثة منها (كركوك
املركز وكفري وطاووق) ففي قضاء كركوك املركز توجد القبائل والعشائر العربية

يف ثالث من اربع نواح يتكون منها ،وخيتلف وجود القبائل والعشائر العربية يف

هذه االقضية الثالث ،فتتميز ناحية ماال بكوهنا ذات تكوين أحادي تشغله العشائر
والقبائل العربية فقط ،وتشكل العشائر والقبائل العربية يف ناحية كركوك املركز

(األوسع مساحة واالكثف سكان ًا يف اللواء) األغلبية العددية لوجودها يف مدينة

كركوك واغلب املناطق التابعة للناحية والسيام منطقة احلوجية ذات التواجد العريب
الطاغي ،وشكلت القبائل والعشائر العربية جز ًءا ً
مهام وأساس ًيا من مكونات ناحية

التون كوبري .ويف اجلنوب الغريب من اللواء اذ يقع قضاء طاووق توجد عدد من

العشائر العربية يف ناحيتني (طاووق وطوزخورماتو) من نواحي القضاء الثالثة،
ففي ناحية داقوق املركز توجد العشائر والقبائل العربية يف حميط مركز الناحية

والقضاء يف قرى خمتلطة وقرى خاصة هبم ،ويف مناطق اخرى من الناحية والسيام
الطريق الرابط بني بغداد وكركوك.

وشكلت القبائل والعشائر العربية جز ًءا ً
مهام وحيوي ًا من ديموغرافية ناحية

طوزخورماتو ،سواء كانت مندجمة ومتداخلة مع العشائر والقبائل من املكونات
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االخرى (قبيلة البيات) او بالشكل القبيل املألوف .واستوطنت القبائل والعشائر
العربية ناحيتي كفري وقره تبه التابعتني لقضاء كفري املكون من أربع نواح وكانت
عنرص ًا حيوي ًا من ضمن نسيجها االجتامعي ،ففي ناحية كفري استوطنت القبائل

والعشائر العربية منذ مدة زمنية قديمة سواء داخل مدينة كفري القديمة او يف

املناطق التابعة للناحية ،وعملت تلك العشائر العربية يف الزراعة وتربية املوايش

ونقل البضائع والسلع .ويف ناحية قرة تبه كانت القبائل والعشائر العربية من أبرز
مكونات مركز الناحية قاطبة ،وغالبية قرى قرة تبه تستوطنها العشائر العربية
املعروفة ،وعدت عشرية الكروية من أبرز عشائر قضاء كفري لوجودها الراسخ و

حجم فروعها الكثرية.

وقد أثبت البحث أن وجود القبائل والعشائر العربية وفروعها يف هذه املناطق

قديم ،وكان من ضمن احلركة الطبيعية للقبائل والعشائر التي كانت تسعى وراء

تلبية احتياجاهتا الرضورية املتمثلة بالعيش اآلمن وتوفر املاء والكأل.من دون إرادة

سياسة او إدارية من الدولة العثامنية او والهتا .وضمت ارض لواء كركوك قبيلتني
(البيات وكاراوى) أصل فروعها يعود اىل القوميات (العربية والكردية والرتكامنية)
جتاوزت البعد القومي ضمن مكوناهتا وقدمت صورة سامية للتعايش املشرتك بني

أبناء الشعب الواحد.

 .1هي ،دبليو أر ،سنتان يف كردستان  ،1920-1918ج ،1ترمجة فؤاد مجيل ،مطبعة اجلاحظ،
بغداد ،1973 ،ص13وص 14؛ لونكريك ،ستيفن هيمسيل ،العراق احلديث من سنة
 1950-1900تاريخ سيايس واجتامعي واقتصادي ،ترمجة سليم طه التكريتي ،دار
الفجرللنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل ،بغداد ،1988 ،ص183وص.84
 .2ادموندز ،يس جي ،كرد وترك وعرب ،سياسة ورحالت وبحوث عن الشامل الرشقي من
العراق ،19191925ترمجة جرجيس فتح اهلل ،دار العروبة ،بغداد  ،1971ص.254
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 .3عقراوي ،متي ،العراق احلديث  ،1936ترمجة متي عقراوي وجميد خدوري ،مكتبة حنش،
بغداد ،2008 ،ص.83
 .4ينظر اخلارطة امللحقة.
 .5ادموندز ،املصدر السابق ،ص 353وص.384
 .6عقراوي ،املصدر السابق ،ص-90ص.92
 .7وننوه بان البحث ال يسعى من عرض تعداد نفوس اللواء حتديد االقلية واالكثرية بل غايته
اعطاء االرقام التي ترد عن القبائل والعشائر بعدا تقريبيا.
 .8ادموندز ،املصدر السابق ،ص 239؛احلسني ،عبد الرزاق ،العراق قدي ًام وحديثا ،الطبعة
االوىل ،الرافدين للطباعة والنرشوالتوزيع ،بريوت ،2013 ،ص.217
 .9خورشيد باشا ،رحلة احلدود بني الدولة العثامنية وإيران ،ترمجة مصطفى زهران ،ط ،1املركز
القومي للرتمجة ،القاهرة  ،2009ص-55ص57؛ أينهولت ،رحلة اينهولت اهلولندي اىل
العراق سنة  ،1867-1866ترمجة مري برصي ،حتقيق طارق نافع احلمداين ،الطبعة االوىل،
الوراق للنرش ،بغداد ،2012 ،ص-18ص25؛ ريج ،كلوديوس مجيس ،رحلة ريج يف
العراق عام  ،1820ترمجة هباء الدين نوري ،مطبعة السكك احلديدية ،بغداد،1951 ،
ص-2ص11؛ املنيش البغدادي ،حممد بن امحد احلسيني ،رحلة املنيش البغدادي اىل العراق،
ترمجة عباس العزاوي ،الطبعة االوىل ،رشكة الوراق للنرش املحدودة ،2008 ،ص-7
ص20؛ الطاهر ،عبد اجلليل (املرتجم) العشائر والسياسة ،تقرير رسي لدائرة االستخبارات
الربيطانية ،مؤسسة مرصمرتىض ،بغداد ،2008 ،ص-2ص5؛ بكنغهام ،مجس ،رحلتي
اىل العراق ،ج ،1ترمجة سليم طه التكريتي ،مطبعة اسعد ،بغداد 1968 ،؛ بكنغهام ،مجس،
رحلتي اىل العراق ،ج ،2ترمجة سليم طه التكريتي ،مطبعة اسعد ،بغداد ،1969 ،ص-4
ص5؛ سون ،رحلة متنكر اىل بالد النهرين وكردستان ،ترمجة فؤاد مجيل ،الطبعة االوىل،
مطابع اجلمهورية ،بغداد ،1970 ،ص14-11؛ادموندز ،املصدر السابق ،ص-1ص.4
 .10بكنغهام ،املصدر السابق ،ج ،1ص.142
 .11سون ،املصدر السابق ،ص.158
 .12بكنغهام ،املصدر السابق ،ج ،1ص.142
 .13خورشيد باشا ،املصدر السابق ،ص283؛ سون ،املصدر السابق ،ص .158
 .14املصدر نفسه ،ص 158وص.163
 .15خورشيد باشا ،املصدر السابق ،ص  ،274اجلريسات هم من عشرية املحامدة من الدليم ينظر
العزاوي ،عباس ،عشائر العراق ،ط ،2مكتبة احلضارات ،بريوت ،2010 ،ج ،3ص،81
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دمل املعني من عشائر طي سنبس ،املصدر نفسه ،ج3ص ،161البو دراج فرع من عشرية
الكروية ،املصدر نفسه ،ج ،4ص ،310احلديديون هم سادة وقسم منهم من زبيد وغريها قد
التحق هبم واملعروف اهنم سادة حسينية والسادة منهم يرجعون اىل السيد نورالدين امللقب بـ
(عجان احلديد) هلم وجود مهم يف حمافظات نينوى و بغدادوكركوك واربيل ،املصدر نفسه،
ج ،4ص ،326الصائح من العشائر الشمرية ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.109
 .16ادموندز ،املصدر السابق ،ص.248
 .17املنيش البغدادي ،املصدر السابق ،ص ،81الرواشدمن بني زيد احلمريية املتواجدة يف مواطن
عديدة مما يدل عىل قدمها يف العراق ،وهناك من الرواشد يف مهروت بدياىل ،ولسنا مع
تعريف شيخ املؤرخني عباس العزاوي الذي عدهم من عشرية املجمع وان كان للمجمع
فرع باسم الرواشد ،ولو كانوا من املجمع ملا متيزوا من عشريهتم االم (املجمع) واستقلوا
عنها وهم يسكنون املوقع نفسه ،والنعرف كيف مل ينتبه عىل ذلك شيخنا اجلليل ،ينظر
العزاوي ،املصدر السابق ،ج ،3ص41وص.42
 .18املنيش البغدادي ،املصدر السابق ،ص ،81املجمع من العشائر العدنانية هلم تواجد يف
حمافظات كركوك ودياىل وبغداد وصالح الدين ،املصدر نفسه ،ج 4ص.315
 .19خورشيد باشا ،املصدر السابق ،ص.281
 .20املصدر نفسه ،ص 281وص ،282العبيد من القبائل العربية الكربى يف العراق تنحدر من
زبيد االصغر القحطانية وعشائرها كثرية منها(خلفة مشهد وخلفة عيل وخلفة حازم وخلفة
دويمع) وهوالء يتفرعون اىل فروع كثرية الجمال لذكرها ،العزاوي ،املصدر السابق ،ج،
3ص..104-98
 .21ادموندز ،املصدر السابق ،ص.248
 .22اينهولت ،املصدر السابق ،ص.131
 .23جرجيس ،محدي ،القبائل والعشائر العربية يف بالد مابني النهرين (اجلزيرة) ،ترمجة د.هيجاء
احلمداين ،حتقيق قحطان امحد احلمداين ،دار السياب ،بغداد ،2012 ،ص.69
 .24لونكريك ،ستيفن هيمسيل ،أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث ،ترمجة جعفر اخلياط،
الطبعة السادسة ،بغداد ،1985 ،ص -239ص.242
 .25الطاهر ،املصدر السابق ،ص188وص.189
 .26خورشيد باشا ،املصدر السابق ،ص280وص ،281البوعكلةهم من خلفة دويمع من قبيلة
العبيد و البو محد الظاهر من خلفة مشهد من قبيلة العبيد العربية ،العزاوي ،املصدر السابق،
ج ،3ص 99وص.102
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 .27خورشيد باشا ،املصدر السابق ،ص.283
 .28الطاهر ،املصدر السابق ،ص ،155االسلم من قبائل الصائح من شمر الطائية ،العزاوي،
املصدر السابق ،ص.112-109
 .29خورشيد باشا ،املصدر السابق ،ص.282
 .30املصدر نفسه ،ص ،282البو مفرج اصلهم من طي من املوايل ،يسكنون احلوجية مع العبيد
وبني احلوجية والعظيم ،وليس بصيح عدهم من العبيد ،العزاوي ،املصدر السابق ،ج،3
ص.164
 .31جاكسون ،مشاهدات بريطاين عن العراق سنة  ،1797ترمجة سليم طه التكريتي ،مكتبة
املثنى ،بغداد ،املصدر السابق ،ص 102؛ بكنغهام ،املصدر السابق ،ص.132
 .32ادموندز ،املصدر السابق ،ص 249وص.368
 .33بكغنهام ،املصدر السابق ،ج ،1ص133وص.134
 .34املصدر نفسه ،ص 139
 .35املصدر نفسه ،ص .133
 .36بكنغهام ،املصدر نفسه ،ص .141
 .37سون ،املصدر السابق ،ص .119
 .38املصدر نفسه ،ج ،1ص.156
 .39ادموندز ،املصدر السابق ،ص.250
 .40املصدر نفسه ،ص249وص.250
 .41املصدر نفسه ،ص248وص.249
 .42سون ،املصدر السابق ،ج ،2ص 123وص .124
 .43اينهولت ،املصدر السابق ،ص 129اجلبور هم قبائل كبرية مشهورة من محري القحطانية من
العرب العاربة وهم بنو عم العبيد ،االلويس ،حممود شكري ،اخبار بغداد وما جاورها من
البالد ،حتقيق عامد عبد السالم رؤوف ،الطبعة االوىل ،الدار العربية للموسوعات ،بريوت،
 ،2008ص373و 374ومجيع عشائر اجلبور تعود اىل مخسة تفرعات هي البوسامل و البو
عامر وابوعمرية والبو حممد والبو عمر (البو خطاب) ،العزاوي ،املصدر السابق ،ج3
ص.64-52
 .44الطاهر ،املصدر السابق ،ص.107
 .45جرجيس ،املصدر السابق ،ص ،67البو دولة هم من الغرير من قبائل شمر القحطانية،
العزاوي ،املصدر السابق ،ج1ص.137
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 .46خورشيد باشا ،املصدر السابق ،ص ،283البو محدان هؤالء يعدون من الغرير والشهوان
ومنهم من يعدهم من طيئ راسا تفرقوا يف انحاء خمتلفة ويتفرعون اىل تسعة فروع ،العزاوي،
املصدر السابق ،ج ،3ص.163
 .47بكنغهام ،املصدر السابق ،ج ،1ص.155
 .48ادموندز ،املصدر السابق ،ص.239
 .49بكنغهام ،املصدر السابق ،ج ،1ص155وص.156
 .50خورشيد باشا ،املصدر السابق ،ص.272
 .51الطاهر ،املصدر السابق ،ص124وص 183وص.193
 .52ادموندز ،املصدر السابق ،ص.201
 .53بكنغهام ،املصدر السابق ،ج ،1ص.156
 .54ريج ،املصدر السابق ،ج ،1ص.18
 .55أينهولت ،املصدر السابق ،ص .132
 .56الطاهر ،املصدر السابق ،ص.40
 .57ادموندز ،املصدر السابق ،ص.252
 .58بكنغهام ،املصدر السابق ،ج ،1ص.157
 .59خورشيد باشا ،املصدر السابق ،ص .273
 .60ادموندز ،املصدر السابق ،ص252و.253
 .61ريج ،املصدر السابق ،ج ،1ص.296
 .62املصدر نفسه ،ص ،296البو عجيل هم من العشائر الزبيدية من زبيد االكرب ،العزاوي،
املصدر السابق ،ج ،3ص ،33والعزة هم عشائر كثرية من زبيد االصغر ابرز عشائرهم البو
أجود والبو عواد والبو بكروالبوطراز والبو فراج والشمطة ،املصدر نفسه ،ج ،3ص-105
.119
 .63فريزر ،جيمس بييل ،رحلة فريزر اىل بغداد يف  ،1834ترمجة جعفر اخلياط ،الطبعة االوىل،
مطبعة املعارف ،بغداد ،1964 ،ص.60
 .64أينهولت ،املصدر السابق ،ص132و ،133بني زيد عشرية مستقلة من العشائر احلمريية
متوزعة يف مواطن عديدة مما يدل عىل قدمها يف العراق ،العزاوي ،املصدر السابق ،ج،3
ص 41وص.42
 .65فريزر ،املصدر السابق ،ص60وص.62
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 .66خورشيد باشا ،املصدر السابق ،ص ،273البو عامر أحد فروع قبيلة اجلبور العربية،
العزاوي ،عشائرالعراق ،ج ،3ص ،64-42اوالبو عامر من احلديديني ،املصدر نفسه ،ج،4
ص ،327والدهلكية هم من عبادة من العشائر القيسية ،املصدر نفسه ،ج ،4ص.313
السناجرة واخلرضية مل نجد هلم تعريفا يف مصادر البحث.
 .67بكنغهام ،املصدر السابق ،ج ،1ص.165
 .68املنيش البغدادي ،املصدر السابق ،ص.75-74
 .69ريج ،املصدر السابق ،ج ،2ص ،305الكروية من العشائر القيسية الكبرية ،تنقسم الكروية
اىل فرقتني (كروية جديدة وكروية عتيقة) ،العزاوي ،املصدر السابق ،ج ،4ص.309
 .70أينهولت ،املصدر السابق ،ص.133
 .71جاكسون ،املصدر السابق ،ص93وص.94
 .72الطاهر ،املصدر السابق ،ص.122
 .73املصدر نفسه ،ص.49
 .74ادموندز ،املصدر السابق ،ص.253
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

ادموندز ،يس جي ،كرد وترك وعرب،
سياسة ورحالت وبحوث عن الشامل
الرشقي من العراق ،1925-1919
ترمجة جرجيس فتح اهلل ،دار العروبة
للنرش والتوزيع ،بغداد .1971
االلويس ،حممود شكري ،اخبار بغداد
ومــا جــاورهــا من الــبــالد ،حتقيق عامد
عبد السالم رؤوف ،ط ،1الدار العربية
للموسوعات ،بريوت .2008
أينهولت ،رحلة اينهولت اهلولندي اىل
العراق سنة  ،1867-1866ترمجة مري
بــرصي ،حتقيق طــارق نافع احلمداين،
ط ،1الوراق للنرش ،بغداد .2012
بكنغهام ،جيمس ،رحلتي اىل العراق،
ج ،1ترمجة سليم طه التكريتي ،مطبعة
اسعد ،بغداد .1968
جــاكــســون ،مــشــاهــدات بريطاين عن
العراق سنة  ،1797ترمجة سليم طه
التكريتي ،مكتبة املثنى ،بغداد.1993 ،
جرجيس محــدي ،القبائل والعشائر
العربية يف بالد مابني النهرين (اجلزيرة)
ترمجة د.هيجاء احلمداين ،حتقيق قحطان
امحــد احلــمــداين ،دار السياب ،بغداد
.2012
احلسني ،عبد الـــرزاق ،العراق قدي ًام
وحــديــثــا ،ط ،1الــرافــديــن للطباعة
والنرشوالتوزيع ،بريوت .2013
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 .8خورشيد باشا ،رحلة احلدود بني الدولة
العثامنية وإيران ،ترمجة وتقديم مصطفى
زهــران ،ط ،1املركز القومي للرتمجة،
القاهرة .2009
 .9ريج ،كلوديوس مجيس ،رحلة ريج يف
العراق عام  ،1820ترمجة هباء الدين
نوري ،مطبعة السكك احلديدية ،بغداد
.1951
 .10ســون ،رحلة متنكر اىل بالد النهرين
وكردستان ،ترمجة فــؤاد مجيل ،ط،1
مطابع اجلمهورية ،بغداد .1970
 .11الــطــاهــر ،عــبــد اجلــلــيــل (املــرتجــم)
العشائر والسياسة ،تقرير رسي لدائرة
االســتــخــبــارات الربيطانية ،مؤسسة
مرصمرتىض ،بغداد .2008
 .12عقراوي ،متي ،العراق احلديث ،1936
ترمجة :متي عقراوي وجميد خدوري،
مكتبة حنش ،بغداد.2008 ،
 .13لونكريك ،ستيفن هيمسيل ،أربعة قرون
من تاريخ العراق احلديث ،ترمجة جعفر
اخلياط ،ط ،6بغداد .1985
 .14الــعــراق احلــديــث مــن سنة -1900
 1950تــاريــخ ســيــايس واجــتــامعــي
واقتصادي ،ترمجة سليم طه التكريتي،
دار الفجرللنرش والتوزيع ،ط ،1بغداد
.1988

 .15فريزر ،جيمس بييل ،رحلة فريزر اىل بغداد
يف  ،1834ترمجة جعفر اخلياط ،ط،1
مطبعة املعارف ،بغداد .1964
 .16املنيش البغدادي ،حممد بن امحد احلسيني،
رحلة املنيش البغدادي اىل العراق ،ترمجة
عباس الــعــزاوي ،ط ،1رشكــة الــوراق
للنرش املحدودة .2008
 .17هــي ،دبليو أر ،سنتان يف كردستان
 ،1920-1918ج ،1ترمجة فؤاد مجيل،
مطبعة اجلاحظ ،بغداد .1973
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