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ادللخص :

بقى ال شرق ىو اجملال الذي جذب إليو كل الراغبُت ابلبحث عن اٟتضارة والغموض واإلبداع ُب الثقافة والعلوم،
وأستمر على ىذا النحو على مر العصور ومنها العصر العثماين وخصوصاً بُت القرنُت السابع عشر والثامن عشر الذين
شهدوا ظهور السالالت احمللية ٟتكم الوالايت ا٠تاضعة لسيطره وسطوة سلطان األستانة ومنها ا١توصل ،اليت خضعت
للحكم احمللي اٞتليلي خالل الفًتة ما بُت ٨٩ – ٦٬٧٫٭٦م  ،وما شهدتو من تطورات سياسية وثقافية وعلمية ،فربز
خالل ىذا العهد التدوين التارخيي ألحداثو على يد ايسُت بن خَت هللا العمري و حيِت بن عبدو اٞتليلي وأمُت العمري
وأٛتد بن ا٠تياط وغَتىم ،و٢تذا فقد جاءت دراسة  percy Kempعن ا١تؤرخُت ا١توصلُت ُب العهد اٞتليلي نقطة ىامو
وسربت معطياتو من خالل ىذا التوثيق ودوافعو.
وفاصلو ُب إستكشاف ذلك العهد الذي دونت أحداثو ُ
الكلمات ا١تفتاحية  :بَتسي كيمب  ،موصل  ،العهد اٞتليلي  ،الواثئق التارخيية ا١تؤرخُت
Abstract
The interest of studying the writings of the oriental historians is considered
a cornerstone in the process of cultural documentation of humanity just for
that this region in which these eastern writers and historians appeared is to
be a source and a starting point of the light of human civilization to the
world. Thus, the study of Percy Kemp and the Mosuli historians in the
Galilee era 1726 -1834 came to shed light on what these historians
portrayed for the incidents of that time, i.e. the Galilee era, and how these
historians like Yassin bin khair Allah Al-Omari, Muhammad Ibn AlGhulami, Ahmed Ibn Al-Khayat and others were able to convey to us
realistic history which remained alive for several centuries. For this reason,
my paper came to explore the vision and attitudes of Percy Kemp through
the writings of these historians.
Keywords: Percy Kemp , Mosul , Galilee period , historical documentation
, historians

ادلقدمة

حظّي التدوين التارخيي وعلى مر العصور إبىتمام الكثَت من الكتاب والباحثُت والسيما ا١تؤرخُت احملليُت وا١تستشرقُت
الغربيُت الذين عملوا على تصنيف ا١تؤلفات التارخيية حسب مضامينها وسياقاهتا الزمنية وا١تواضيع اليت إىتمت هبا ،فظهر
لنا اتريخ ا١تدن "أو البلدانيات" ،ووفق ما تقدم جاءت دراسة ا١تؤرخ بَتبسي كيمب  Percy Kempعن "ا١توصل
ُ
وا١تؤرخون ا١توصليون ُب العهد اٞتليلي ٮ - ٦٦٧ٮ ٦٧٩ىـ ٨٩ - ٦٬٧٫ -٭ ٦م" ،إذ عمل ىذا الباحث على
إستكشاف غاايت وميول وأفكار ا١تؤرخُت ا١توصليُت ُب تدوين مؤلفاهتم التارخيية خالل العصر الذي عاشوا فيو ،وىو
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عصر اٟتكم احمللي  -اٟتكم اٞتليلي ،وبناءً على ما تقدم فقد قسمت ْتثي ىذا ا١تعنون "أستكشاف ١تواقف ا١تؤرخ بَتسي
كيمب من تدوينات مؤرخي ا١توصل ُب العهد اٞتليلي ٨٩ - ٦٬٧٫٭ ٦م" ،والذي عملت على تقسيمو اىل مقدمة و
ثالث ٤تاور وخا٘تة ،ففي ا١تقدمة عرضت ألمهية دراسة مؤلفات ا١تدونُت وا١تؤرخُت ا١تعاصرين لألحداث ومنهم مؤرخي
ا١توصل ُب ٥تتلف العصورٍ ،ب ضمنت ْتثي عدت ٤تاور  :فسعيت اىل تقدمي سرد اترخيي للبواعث اٟتضارية والتارخيية
لتدوين اتريخ ا١توصل ُب العهد اٞتليلي ُب احملور األول ،ونظراً اىل كون ىذا البحث قد أختص بدراسة وٖتليل مواقف أحد
ا١تؤرخُت وا١تستشرقُت الغربيُت فقد قدمت تعريفاً اب١تؤرخ بَتسي كيمب  percy kempومؤلفو الذي ىو ابألصل
أطروحتو للدكتوراه "ا١توصل وا١تؤرخون ا١توصليُت ُب العهد اٞتليلي ٨٩ - ٦٬٧٫٭ ٦م" ُب احملور الثاين من ْتثي ،وقد
عرفت بَتسي كيمب إذا عرضت لشخصيتو كإنسان و سَتتو العلميو ونشأتو و
قسمت ىذا البحث ايل فقرتُت إحدامها ُ
الفقرة الثانية أعددت استكشافاً او تعريفاً أبطروحتو اليت قدمها عن مؤرخي ا١توصل ُب العهد اٞتليلي.
ٍب بعد ذلك وإستكماالً للغاية اليت سعيت ٢تا من إ٧تازي ٢تذا البحث فقد أعددت قراء ًة ِ
وسرباً لرؤية بَتسي كيمب
ُ
لتدوينات مؤرخي ا١توصل ُب العهد اٞتليلي ُب احملور الثالثٍ ،ب بعد ذلك أيهيت ْتثي ىذا ٓتا٘تة لو ..ضمنتها خالصة ما
توصلت إليو من أفكار ونتائج ٗتص مضمون ٤تتواه الذي عملت على إ٧تازه ،وُب ضوء البحث وإ٘تاماً للفائدة من احملتوى
العلمي وا١تعرُب فيو ،فقد أعتمدت على ٣تموعة متميزة من ا١تصادر ا١تهمة اليت أىتمت ابلعهد اٞتليلي وأيٌب ُب أولويتها
أطروحة ا١تؤرخ بَتسي كيمب " ،percy kempا١توصل وا١تؤرخون ا١توصليون ُب العهد اٞتليلي ٨٩ - ٦٬٧٫٭ ،"٦إذ
أستقيت منها أىم ا١تعلومات اليت ساعدت على إ٘تام ْتثي ،كما أستفدت من مؤلفات األستاذ ا١ترحوم سعيد الديوه جي
ُ
من مثل كتابو "اتريخ ا١توصل" ّتزئيو ،و كتابو "جوامع ا١توصل" ،كما أستعنت برسالة ا١تاجستَت للدكتور ا١ترحوم عماد عبد
السالم رؤوف "ا١توصل ُب العهد العثماين  -فًتة اٟتكم احمللي  -ٮ - ٦٦٨ٮ٦٧٩ىـ ٨٩ - ٦٬٧٫ /٭ ٦م١ ،تا ٖتويو
من معلومات واثئقية قيمة عن اٞتانب اٟتضاري والثقاُب للعهد اٞتليلي وأستعنت كذلك بكتاب "التاريخ وا١تؤرخون
العراقيُت ُب العهد العثماين" لنفس ا١تؤرخ  ،ولكوين عملت على تنويع ا١تصادر اليت أستفاد منها ُب إ٧تاز ىذا البحث
وٕتذير ا١تعلومة األصيلة وا١تفيدة فقد دأبت لألستفادة من الدراسة الرائعة للكاتبة دينا خوري وا١تعنونة "الدولة واجملتمع
اإلقليمي ُب اإلمرباطورية العثمانية  -ا١توصل ٨٩ - ٦٪٩١٭١ ،" ٦تا ٖتويو من آراء وٖتليالت تكوينية للكثَت من اٞتوانب
اإلقتصادية واإلجتماعية اليت أثرت العهد اٞتليلي الذي حفز الكثَت من ال ُكتاب ورجال الدين وعشاق الكتابة لتدوين
أحداثو لتصبح مؤلفاهتم ُب ما بعد كتباً اترخيية ال تنكر ،ىذا ابإلضافة اىل ٣تموعة قيمة من ا١تؤلفات األخرى ،وختمت
ْتثي ىذا ٓتا٘تة ضمنتها أىم األفكار واإلستنتاجات اليت توصلت ٢تا من خالل إ٧تازي ٢تذا البحث ...ومن هللا التوفيق
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احملور األول
التمهيد

أ  -البواعث احلضارية والتارخيية لتدوين اتريخ ادلوصل يف العهد اجلليلي " : "3٣56 - 3٢4١

حيكم الربوز التارخيي واٟتضاري ُب أية مدينة من العامل ٔتجموعة ٤تفزات ومسببات تدفع ٨تو ىذا الربوز ،ومن مثل ذلك
ا١توقع اٞتغراُب واألثر اٟتضاري والتكوين اجملتمعي ٢تذه ا١تدينة أو ا١تكان ،فضالً عن طبيعة اٟتركة اإلقتصادية اليت تقوم على
٦تارستها التجمعات السكانية القاطنة فيها ،لذا مل ِ
أيت حديثنا عن ا١توصل إعتباطاً أو عبثاً فهذه ا١تدينة ىي حضارة
وأتريخ ،وا١توصل موقف وىوية فضالً عن إستعصائها على الغزاة على مر العصور()٦( .العالف ،٧١٦٨ ،ص .)٪
ولألمهية الكبَتة للموصل موقعاً ودوراً فال يفوتنا أن نستشهد ُب ىذا ا١تقام ابلكالم ا١تعرب والواقعي للمؤرخ اٞتغراُب ايقوت
ُ
الدنيا العظام ثالثةً  :نيسابور أليها
اٟتموي ُب كتابو ُمعجم البلدان واصفاً موقعها ا١تهم بقولو "وكثَتاً ما ٝتعت أن بالد ُ
ابب الشرق ودمشق أليها الغرب ،وا١توصل ألن القاصد اىل اٞتهتُت قلما ال دير هبا()٧( .ايقوت بن اٟتموي٬٬ ،ٮ ،٦اجمللد
ا٠تامس ،ص .)٧٧٨
وبناءً على ما قد تقدم فقد شهدت ا١توصل إىتماماً كبَتاً بتدوين أحداثها وطبيعة اٟتياة فيها ُب فًتة السيطرة العثمانية بُت
بداايت القرن السادس عشر وأوائل القرن العشرين ،وإبثر بدء ُحكم العثمانيُت ٢تذه ا١تدينة وتثبيت مواقعهم ونفوذىم فيها
لتستخدم بعد ذلك مباشرة بوصفهما قاعدة لضرب أي وجود لقوة معارضة للحكم العثمانية على العراق ،فالبد من
اإلشارة اىل إن إستتباب ىذه السيطرة على ا١توصل والسيما العراق ُب أثناء القرن السادس عشر " - ٦٪١١ٮٮ ،"٦٪قد
بعد كسر شوكة التغلغل والقوة الصفوية وإزاحتها من أرض العراق حىت حُت ،بعد إنتصار العثمانيُت على الصفويُت ُب
معركة جالديران الفاصلة ُب عام  .٦٪٦٩لإلستزادة ينظر()٨( :رؤوف٬٪ ،ٮ ،٦ص ص ٧٬ – ٧٫؛ اٞتواىري١ ،ٮٮ،٦
ص ص .)٬١ – ٫٫
بعد أن خضعت ا١توصل ٢تذا اٟتكم فقد شهدت أوضاعها الداخلية كثَتاً من التطورات واألعمال لعل من أبرزىا ىو
حصو٢تا على اإلستقالل النسيب عن سلطة الباب العايل ُب األستانة وعن ُسلطة سلطان الدولة العثمانية ُب قصر طوب
قايب سراي (ىو أكرب قصور مدينة إسطنبول الًتكية ،ومركز إقامة سالطُت الدولة العثمانية ألربعة قرون من عام ٦٩٫٪م
إىل ٪٫٭٦م) ،وقد حدث ذلك عندما استولت أسرة آل جليلي على حكم ا١توصل ُب عام ٦٬٧٫م ،فلقدرة ىذه األسرة
احمللية على ٕتنيد وإعداد قوات نظامية وغَت نظاميو سويةً مع القدرة على أستحصال وتوفَت ا١تصادر الريفية من أموال
وغالل مع فرضة ىيمنتها وحكمها بشكل كامل للموصل ،إذ أثبتت أيها أداة فاعلة ُب ٖتديد مفهوم عالقة ىذه األسرة مع
الدولة العثمانية من جهة والعالقة مع السكان احملليُت ُب أوقات اٟترب من جهة أخرى ،و لكل ما قد تقدم وُب النصف
األول من القرن الثامن عشر فقد أصبح اٞتليليون قادرين على اإلعتماد على عدد ا١توارد ا١تتاحة لديهم بغية تعبئة السكان
ألي طارئ حيدث()٩( .خوري ،٧١٦٦ ،ص .)٫٧
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وديكن التأكيد على أن ا١توصل قد أعطت القوة والشرعية والسلطة ُب حكمها آلل اٞتليلي وليس العكس ،فلهذه ا١تدينة
صفات تتصف هبا من مثل البقاع النهرية النادرة اليت ٕتري فيها أيهار كبَتة وكافية وعلى إمتداد آالالف السنُت،
وإستطاعت أن تكون حلقة الوصل من دون منازع بُت اقصى مشال العراق واقصى جنوبو فضال عن أيها خزين إقتصادي
للمنطقة احمليطة هبا ،وْتكم توفر الظروف الزراعية ا١تالئمة ووجود اليد العاملة والكافية للزراعة()٪( .اٞتميل١ ،ٮٮ ،٦ص
ص ٫ٮ – ٬ٮ).
وقد جاءت ٤تاولة اندر شاه غزو ا١توصل ُب عام  ،٦٬٩٨ووقوف أىلها بقيادة اٞتليليُت بزعامة حسُت ابشا اٞتليلي،
١تواجهة ىذا الغزو وصده ورده على أعقابو ،لذا تُعد نقطة ٖتول ُب موازين القوى وظهور بداايت اٟتكم احمللي داخل جسد
السلطنة العثمانية اليت سعت طول عهودىا لتثبيت وترسيخ اٟتكم ا١تركزي الشديد للوالايت ا١تنضوية ٖتت حكمها.
(()٫اٞتميل١ ،ٮٮ ،٦رؤوف٬٪ ،ٮ ،٦ص ص .)٦٦٪ – ٦١٧
وقد إنعكس ىذا اإلنتصار على ا١توصل وأىلها ُب ىذا العهد بربوزىا قوة حيسب ٢تا حساب ،فإٔتهت األمور فيها اىل
اإلىتمام ابلنواحي العلمية والتوثيقية ،فعدت فًتة حكم األسرة اٞتليلية للموصل من العصور ا١تهمة من انحية الثقافة وطلب
العلم ،لإلزدىار العلمي الذي رافق فًتة حكمهم للمدينة والذي امتد ألكثر من قرن من الزمان()٬( .مال هللا واٟتسٍت،
ٮ ،٧١٦ص .)٪٫
ولعل من األمور اليت كانت ظاىرة للعيان ُب ىذه الفًتة الزمنية ىو بناء ا١تدارس ُب داخل اٞتوامع ،إذ ًب إنشاء ا١تدرسة
ا٠تليلية اليت بناىا خليل اغا وقد كانت من األعمال ا٠تَتية( .٭)(الديوه جي ،٧١١٦ ،اٞتزء الثاين ،ص .)٩٫
وأمر الوزير حسُت ابشا اٞتليلي ببناء مدرسة اخرى داخل جامع الباشا الذي ابشر إبنو دمحم أمُت ابشا اٞتليلي ،و كما ورد
ُب كتاب الدرر ا١تكنون ،وُب حوادث سنة ٮ ٦٦٫للهجرة ا١توافق  ٦٬٪٫للميالد ،ماأيٌب " :وفيها إبتدأ دمحم أمُت ابشا
اٞتليلي بعمارة اٞتامع ا١تشهور اب١توصل أبمر والده ُب السوق الكبَت ،و١تا ًب العمل أوقف عليو ٚتيع أمالكو وفرشو ابٟتصر
والبُسط وجعل فيو مرقداً لو وبٌت فيو مدرسة( ..ٮ)(العمري ،الدرر ا١تكنون  ،٧١٦٬القسم الثاين؛ سعيد الديوه جي،
جوامع ا١توصل ُب ٥تتلف العصور  ،٧١٦٧ ،ص .)٧١٬
ومن مالمح النشاط الثقاُب وا١تعرُب ُب ىذه الفًتة الزمنية ُب ا١توصل ىو بروز بعض اآلسر ا١توصلية اليت كان ٢تا دور مهم ُب
نشر الثقافة والعلم وتدوين أحوال و أحداث ا١توصل وزايدة إطالع الناس واسناد ُحكم اٞتليليُت للموصل ،ومن ىذه األُسر
أسرة العمرية وىي من األُسر ا١توصلية العريقة ،ومن أىم رجاالت ىذه العائلة خَت الدين إبن ٤تمود ا٠تطيب ،الشيخ دمحم
بن أٛتد بن علي العمري ا١تفيت و دمحم أمُت يوسف العمري ،و أسرة آل الفخري وآل الغالمي وآل ايسُت أفندي ا١تفيت.
(()٦١الديوه جي ،اتريخ ا١توصل ،اٞتزء الثاين ،ص ص ٧٩٪ - ٧٩٧؛ رؤوف ،ا١توصل ُب العهد العثماين ،ص ٮ.)٨٬
وإستمراراً ُب اإلىتمام ابلتعليم فقد قامت السيدة رابعة خاتون بنت إٝتاعيل ابشا اٞتليلي ُب سنة ١٭ ٦٦للهجرة -
 ٦٬٫٫للميالد ،إبنشاء داراً لتدريس القرآن الكرمي ُب جامعها ،من ابب اٟترص على توسيع ا١تعرفة وسعة اإلطالع فلم
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يقتصر التدريس على العلوم القرآنية فحسب ،وإمنا كانت تدرس ُب ىذه ا١تدارس ا١تختلفة العلوم الشرعية واألدبية
واإلنسانية والتارخيية وأُوقفت ٢تا األموال الكثَتة()٦٦( .مال هللا و اٟتسٍت  ،ص .)٫٨
والبد من اإلشارة إىل أن ا١توصل أصبحت ُب عهد اٞتليليُت من ا١تدن اليت يُشد اليها الرحيل ُب طلب العلم واٟتصول
ُ
عليو ،و١تا ًب توفَته من تسهيالت و جوائز علمية ُب سبيل تشجيع الطالب على تلقى العلوم ُب مدارس ا١تدينة ،فكانوا
من ا١تشجعُت للغة العربية وآداهبا كما ًب اإلىتمام ابلشعراء وأُجزل ٢تم العطاء()٦٧( .مال هللا و اٟتسٍت ،ٮ ،٧١٦ص ص
ٮ.)٫١ – ٪

ب – عرض ألهم وأبرز مؤرخي التاريخ ادلوصلي خالل العهد اجلليلي " 3٣56 – 3٢4١م" :

لعل من أفضل الفرص اليت تُتيحها فاعلية دراسة التاريخ ،وعلى أوسع نطاق ٦تكن ومتاح ومتيسر ىو تويل القيادة لإلطالع
على التجربة اإلنسانية الشاملة ،األطول عمراً واألبعد إمتداداً واألغٌت تنوعاً وتعدداً وإختالفاً()٦٨( .ليدل ىارت ،٭٭ٮ،٦
ص .)٬٪
و للتأثَت واألثر الذي تركو حكم اٞتليليُت على ا١توصل بُت القرنُت السابع عشر والثامن عشر ا١تيالديُت ،ىذا األثر الذي ًب
تركو ُب النواحي الثقافية واٟتضارية والعلمية والفكرية واإلقتصادية ،ولكل ما قد تقدم فقد نبغ وبرع عدد من ا١تدونُت
وا١تؤرخُت ا١تعاصرين لتوثيق ىذه ا١ترحلة الزمنية ا١تهمة ،وُب الوقت نفسو وإلىتمام اٞتليليُت ُب تشجيع ىذا النوع من
التأليف "نقصد التدوين والتوثيق التارخيي" ،ومن ذلك أن الغازي أمُت ابشا اٞتليلي أقًتح على األديب حيِت إبن عبدو
اٞتليلي " توَب ٭ٮ ٦٦للهجرة ٨ -٭ ٦٬للميالد " أن "جيمع لو اترخياً لطيفاً و٣تموعاً ظريفاً حاوايً لذكر الدول السابقة،
وا١تلوك الالحقة " ،لذا ىذا يستعُت اب١تؤرخ ا١توصلي أمُت العمري ُب أتليفو ،و١تا توُب األديب حيِت َّكلف أمُت ابشا اٞتليلي
ا١تؤرخ أمُت العمري إبكمال أتليف ىذا السفر والزايدة عليو وكان إسم الكتاب " سراج ا١تلوك ومنهاج السلوك (()٦٩رؤوف،
ا١توصل ُب العهد العثماين  ،ص ٭٭.)٨
وقا م ايسُت بن خَتهللا ا٠تطيب العمري ا١توصلي بوضع اتريخ ١تدينة ا١توصل منذ أتسيسها حىت سنو  ٦٧٧٦للهجرة -
١٦٭ ٦للميالد ،عنونو ب " ُمنية األُدابء ُب اتريخ ا١توصل اٟتدابء " وكان دافعو ُب أتليف ىذا الكتاب أن " فطرة الرجل
معجونة ْتب الوطن()٦٪( .رؤوف٨ ،٭ٮ ،٦ص ص .)٨٧ – ٨٦
و بتكليف من سعد هللا ابشا إبن اٟتاج حسُت ابشا اٞتليلي قام الشيخ أمُت العمري بتأليف كتابو الشهَت "منهل األولياء
ومشرب األصفياء من سادات ا١توصل اٟتدابء " ،ويعترب من أدق ا١تصادر احمللية عن اتريخ ا١توصل وٓتاصة ُب النصف
األخَت من القرن الثامن عشر  ،ولعل من أىم أجزائو ىو اٞتزء الذي يبتدئ فيو ْتوادث عام ٦ٮ ٦٪للميالد ٦١١١ -
للهجرة إذ إستعرض أبرز الوالة العثمانيُت األوائل ٍب بسط القول عن عهد اٞتليليُت فًتٚتة ٢تم وذكر أعما٢تم ُب ا١توصل وُب
الوالايت اليت تولوىا ،وعرض ألىم آاثرىم العلمية واألدبية والعمرانية وما أثروه ُب ا١توصل  ،و٦تا مازاد من أمهية ىذا ا١تؤلف
ُ
للشيخ العمري أنو قد عاصر حوادث بعض ما كتبو وعاش ُب زمن ُحكامو ،وكان قريب عهد من أكثر اٟتوادث اليت
دويها()٦٫( ".العمري ،جزأين٫٬ ،ٮ - ٦٭٫ٮ٦؛ رؤوف ،ا١توصل ُب العهد العثماين ،ص ص ٭٭ – ٨ٮ٭.)٨
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ومن ا١تؤرخُت ا١توصلُت الذين برزوا ُب العهد اٞتليلي أيضاً أٛتد بن ا٠تياط ا١توصل إذ آلف كتاابً عنوانو (ترٚتة األولياء ُب
ا١توصل اٟتدابء) إذ ساد ُب العهد اٞتليلي االىتمام بًتاجم األولياء والصاٟتُت منسجماً مع االىتمام بتاريخ ا١تدن وموافقاً
إايهُ ،إذ أرأت ُب ذلك العهد أن البحث ُب تراجم األولياء والصاٟتُت ا١تدفونُت ُب مدينة ما ىو إعالء لشأن تلك ا١تدينة.
(()٦٬ا٠تياطٖ ،تقيق :الديوه جي٫٪ ،ٮ٦؛ رؤوف ،التاريخ وا١تؤرخون العراقيون ،صٮ٨؛ الديوه جي ،ص .)٧١٧

احملور الثاين

عرض اب١تؤرخ بَتسي كيمب  percy kempومؤلفو "ا١توصل وا١تؤرخون ا١توصليون ُب العهد اٞتليلي - ٦٬٧٫

٨٩٭ ٦م" :

أ  -من هو بريسي كيمب : percy kemp

ديكن أن نعد أصول بَتسي كيمب من ذوات ا١تتعددة اٞتنسيات الشرقية والغربية  ،إذ ولد ُب بَتوت من أم لبنانية وأب
بريطاين ُب عام ٪٧ٮٍ ، ٦ب إنتقل بعد ذلك مع والديو اىل فرنسا فدرس ُب مدرسة نوتردام اٞتزويتية (٭()٦مدرسة نوتردام :
وىي مدرسة دولية تقع ُب غريب ابريس و نظام التعليم فيها ثنائي اللغة ابإلنكليزية و الفرنسية وقد أتسست ُب عام ٮ٧ٮ٦
 ،وابلنسبة ١تعٌت كلمة جزويتيو فهي تعٍت اليسوعية ابللغة الالتينية أو الرىبنو اليسوعية وأتسست على يد القديس
إغناطيوس دي لويوال ُب القرن السادس عشر وتتبع الكنيسة الكاثوليكية ..لإلستزادة ينظر www . :
 ... Wikipedia' . org ; www . language course . netمدرسة Notredam France
 ،) .Paris languageوحصل على البكالوريوس ُب إختصاص التاريخ من جامعة ليون الفرنسية  ،وبعد ذلك إنتقل
اىل بريطانيا لدراسة ا١تاجستَت ُب دراسة موقعية ُب الشرق األوسط ٔتدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية  ،وقد حصل
لدراستو ىذه التجريبية والعلمية على شهادة الدكتوراه فلسفة ُب الدراسات الشرقية من جامعة أكسفورد و بعد إ٘تامو ٢تذه
الدراسة قامو ابإلنتقال اىل فرنسا واإلستقرار فيها للدراسة واٟتصول على شهادة دكتوراه أخرى ُب اٟتضارة اإلسالمية من
جامعة السوربون الفرنسية ( .ٮ()٦بَتسي كيمب  ،٧١١٬ ،ص .)٦
وبعد قام كيمب إيهاء دراستو وحصولو على شهادتُت دكتوراه فلسفة دولة بتأسيس "مركز دراسات الشرق األوسط
التكتيكية ُب عام ٫٭ٮُ ٦ب فرنسا" ،وأسهم ابلكتابة ُب عديد من الدورايت واجملالت األكادديية ببحوث ودراسات
متعددة ،وقام ابلتأليف اب١تشاركة مع أندريو ميكول كتاب "٣تنون ليلى  :اتريخ اٟتب اجملنون" عام ٩٭ٮ ، ٦وألف ٜتس
رواايت ًب نشرىا ٚتيعاً ُب فرنسا  ،وىو يكتب عادة ابللغة الفرنسية ولو بعض الكتاابت ابللغة اإلنكليزية  ،وىو متزوج
وليس لديو اوالد  ،ويعيش متنقالً بُت بَتوت ولندن ورقية صغَتة ُب مشايل فرنسا )٧١( .بَتسي كيمب ،ا١توصل وا١تؤرخون
ا١توصليون ُب العهد اٞتليلي ٨٩-٦٬٧٫٭ ،٦ص . www .grm . marefa( ٦بَتسي كيمب ؛ www .
 . arabica . orgبَتسي كيمب).
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ب  -عرض وتقريض إلطروحة الدكتور بريسي كيمب : Percy Kemp
ديكن ان تُعد األطروحة اليت قدمها  Kempاىل جامعة أكسفورد الربيطانية  University of Oxfordاليت
ٛتلت عنوان ،Mosul and Mosuli - Historians of the Jalili era 1726 - 1834 , 1979 :
واحدة من الدراسات العلمية البُلدانية اليت أختصت بدراسة منطقة ٤تددة من العامل ونقصد بذلك ا١توصل ،وتوثيق أحداثها
التارخيية فضالً عن لشموليتها ( ،(Percy Kemp , Mosul and Mousli Hostory, 1979))٧٦إذ
ديكن إعتبارىا قد ْتثت بكل ما يتعلق بتاريخ وأحدات ا١توصل بُت القرنُت الثامن عشر والتاسع عشر ا١تيالديُت ،كما
أبرزت أمهية ىيمنة الطبقة الريفية األرستقراطية اليت تقيم ُب ا١تدينة وتسيطر على مقاليد اٟتكم وقبض السلطة  ،وكذلك
التوسع ُب إىتمامها ابلنشاط الزراعي ١تردوده ا١تايل الوفَت ليسند أذرع سلطتها ووجودىا()٧٧( .خوري ،ص ص – ٦٦٨
.)٦٦٩
ومن جهة أخرى فقد ًب تقسيم ىذه األطروحة على مقدمة وٙتانية فصول فضالً عن مالحق عديدة وعرض الكتاب ُب
الفصل األول اٞتانب اٟتضاري للموصل ،الذي مشل األسوار والبواابت واألسواق والعمائر الدينية ،وأطل ُب الفصل الثاين
على اجملتمع اٟتضري والذي كون رؤيتو عنو من السكان واٞتماعات اٟتضرية وطبقة ا١توظفُت والقوات ا١تسلحة ،وأستعرض
ُب الفصل الثالث الًتكيب اإلجتماعي للموصليُت ُب تلك ا١ترحلة الزمنية وتشمل األرض ونتاجها واٟترف والصناعات
فضالً عن للتجارةٍ ،ب إستكشف الكاتب كيفية السيطرة على طرق التجارة من اٞتليلُت ُب الفصل الرابع ،وبعد ذلك إٕتو
اىل سرب أغوار سياسة الوجهاء ُب ا١توصل ُب العهد اٞتليلي ُب الفصل ا٠تامس ،وبعد ذلك عرض ألىم مالمح اٟتياة
الثقافية ُب ىذا العهد من خالل ا١تشهد الثقاُب وا١تنظور الفكري مروراً ابإلنتاج الثقاُب ُب الفصل السادس  ،ومن ابب
اإلىتمام بتوثيق ذلك العهد من ا١تعاصرين لو فقد أفرد كيمب  ، Kempفصالً كامالً ألىم مؤرخي ا١توصل وىو الفصل
السابعٍ ،ب أضاف بعد ذلك ٣تموعة من ا١تالحق لألطروحة من مثل ملحق ألىم والة ا١توصل ُب فًتة حكم اٞتليلُت
وملحق ألىم الصناعات ا١توصلية ُب عام ٩٪٭ ،٦وعن اٟتركة التجارية ُب ا١توصل والوالايت اجملاورة ٢تا ُب عام ٪٨٭٦
أضاف ُملحقاً آخر ،وعن حرفة النسخ ُب العهد اٞتليلي أ٧تز ُملحقاً ُب أطروحتو كما وضع ملحقاً للمصادر التارخيية اليت
عاصرت العهد اٞتليلي وا١تتوفرة ُب ا١تكتبات ا١توصلية وضمنها ُب ا١تلحق السادس ألطروحتو ،كما أردف ١تا تقدم ُب ْتثو
٣تموعة من ا٠ترائط كان من أبرز ا١توضوعات اليت حفلت هبا ،ىو ٖتديد معدل سقوط االمطار على األراضي الزراعية ُب
ا١توصل ُب ذلك العهد ،وخارطة عن أىم ا١تناطق السكنية ُب ا١توصل وخارطة أخرى عن أبواب ا١توصل ُب القرن الثامن
عشر وغَتىا من ا٠ترائط()٧٨( .بَتسي كيمب ،ص ص .)٧٫٬ – ٧٫٪
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احملور الثالث
قراءة لرؤية ادلؤرخ بريسي كيمب  ،Percy Kempلتدوينات مؤرخي ادلوصل يف العهد اجلليلي
 3٣56 - 3٢4١للميالد وسربها

حاول بَتسي كيمب ُب الفصل الذي خصو للمؤرخُت ا١توصليُت ُب إطروحتو ُب العهد اٞتليلي والذي عنونو بـ"ا١تؤرخون
ا١تواصلة" ،نقول سعى اىل إستكشاف وتشريح البُنيو الثقافية والتدوينية اليت نشأت ُب فًتة اٟتكم احمللي وما رافقها من
سعي و٤تاولة لتوثيق أىم مظاىر ذلك العهد ابلتدوين التارخيي وُب ٝتاتو وتسجيل أىم اٟتوادث واألعمال اليت عاصرىا
ا١تؤرخون ا١تواصلة ،ونالحظ أن كيمب  Kempقد بذل جهداً للخروج ٓتالصة لرؤية ٤تددة ٓتصوص من يكتب عن
ذلك العهد والظروف اليت أثرت ُب كتاابهتم ،و٢تذا ديكننا أتشَت مالحظات عديدة على قراءتو لتدوينات مؤرخي ا١توصل ُب
العهد اٞتليلي ٨٩ - ٦٬٧٫٭ ،٦وفق ما يلي :
 - ٦بعد دراسة كيمب للمؤلفات التارخيية ا١توصلية ومالحظاتو على تعلق مضمويها ابلواقع ا١تعاش آنذلك ،فإننا نستشعر
أنو قد حدد أن فرز كتابة التاريخ عن بقية اإلنتاج الفكري يُعد نوعاً ما عملية مصطنعة وىالمية()٧٩( .بَتسي
كيمب ،ص  ،)٦٩٦والسبب ُب ذلك ىو إتساع نطاق موضوع التوثيق التارخيي حىت غدا يشمل مظاىر اٟتياة
ا١تاضية أبٚتعها ،فليس من مسؤولية ا١تؤرخ ا١توثق تسجيل األحداث السياسية والوقائع اٟتربية فحسب ،ولكن البد
لو من أن يُعٌت ابالحداث اإلقتصادية واإلجتماعية والعقلية واألدبية والعمرانية وسواىا من مظاىر اٟتياة اإلنسانية،
ليأٌب فهمو للماضي شامالً متزانً ُ٣تالً لعناصره ا١تختلفة ُب مواضعو الصحيحة()٧٪( .ىيوج .إنكر "ٖترير"٫٨ ،ٮ،٦
ص ي).
 – ٧لقد أشر كيمب عند تسجيل ١تالحظاتو على ُمدوين األحداث التارخيية ا١توصليُت ُب العهد اٞتليلي إىل ترابط كتابة
التاريخ ابألدب والنقد ،و ساق مثاالً على ذلك كتاب دمحم الغالمي ا١تعنون "مشامة العنرب " وىو عبارة عن قاموس
تراجم اترخيي ،حوى على مقدار كبَت من الشعر والنقد وانظره كذلك كتاب "على الروض النظر" لعثمان الدفًتي
العمري( )٧٫( .بَتسي كيمب ،ص .)٦٩٦
والرد على ىذا الرأي وتوضيحو للمؤرخ كيمب ،إن فن الكتابة األدبية التارخيية قد أتت من أولئك الشعراء الذي
يشكلون اإلٕتاه اآلخر ُب كتابة اتريخ العراق والسيما ا١توصل ُب ىذا العصر ،إذ ّوجد ُب فن السَتة األدبية والًتاجم
األدبية ٣تاالً تتمثل فيو أحداث التاريخ بتشجيع من والة الوالايت أنفسهم للتحفيز لكتابة اتريخ ا١تدن اليت يبسطون
سلطتهم عليها ويتم إظهار إ٧تازاتو ببعض التضخيم()٧٬( .رؤوف ،التاريخ وا١تؤرخون العراقيون ،ص .)٧٨
ٙ - ٨تة منط ُب التدوين التارخيي ظهر ُب العهد اٞتليلي وىو التدوين بصيغة "اتريخ اٟتوليات" اي التدوين ا١تتسلسل
ْتسب السنوات ا١تاضية وصوالً اىل ا١ترحلة ا١تعاشة للمؤرخ الذي يقوم إبعادة التدوين ،واٟتقيقة اليت تُقال أن ىذه
ُ
الطريقة ىي موجودة عند ا١تؤرخُت ُب العصور اإلسالمية ا١تتقدمة وأول من إبتدعها وإستخدمها ىو دمحم إبن جرير
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الطربي ُب كتابو "اتريخ الرسل ا١تلوك" ،نعود ونقول أن من أىم ال ُكتاب وا١تؤرخُت الذين ألفوا كتبهم هبذه الطريقة
ىو ايسُت ا٠تطيب ُب كتابو "اآلاثر اٞتلية ُب اٟتوادث األرضية " إذ بدأ ابلتدوين منذ بدء ا٠تليقة وحىت سنو
الد ّرر ا١تكنون ُب ا١تآثر ا١تاضية من القرون "
ٮٮ ٦٦ىجرية ٩ -٭ ٦٬للميالد اليت كان يعيش فيها ،وكذلك كتاب ُ
١تؤلفو ايسُت بن خَت هللا ا٠تطيب العمري( .٭()٧بَتسي كيمب ،ص ص .)٦٫٦ – ٦٪٫
لقد بقي إلستخدام طريقة التدوين اٟتويل لتوثيق األحداث التارخيية ُب العهد اٞتليلي الثقل ا١تؤثر على حركة كتابة
التاريخ ا١توصلي ُب ذلك العهد لتتابع األحداث اليت بدأت أتخذ ٔتدايت بعيدة زمنياً وجغرافياً ،ولكويها أكثر تناسباً
لعمل ا١تؤرخ الرٝتي الذي يدون مايتجمع لديو من معلومات وواثئق أوالً أبول ،وعلى الرغم من أن الغاية من مثل
ىذه تواريخ ىي تسجيل أحداث حكومة والية بذاهتا ،ولكن ولتشابك العالقات وا١تصاحل بُت الوالايت العراقية من
انحيو اخرى و بُت ىذه الوالايت والقرى اجملاورة ،نقول قد دفع اب١تؤرخُت الرٝتيُت اىل تتبع أحداث تلك األقطار
وتوضيح ما يتصل منها أبوضاع العراق مرتبة ْتسب السنُت ،وحملاولة ا١تؤرخُت أن يوجدوا اترخياً شامالً لألحداث
اليت سبقتهم وأثناء معاصدرهتم ٢تا ،ولذا فقد تُعد الطريقة اٟتولية ُب تدوين التاريخ الوصلي ُب العهد اٞتليلي من
أفضل طرق تدوين اٟتوادث التارخيية اليت نُقلت لنا وأوصلت األحداث التارخيية ُب ذلك الزمان لعمق إحاطتها
ابألحداث ِ
وسعت ا١توضوعات والسنُت اليت حوهتا ا١تؤلفات التارخيية( .ٮ()٧رؤوف ،التاريخ وا١تؤرخون العراقيون ،ص
.)٨٪
 - ٩من األمور اليت حددىا كيمب عند كتابتو عن ا١تؤرخُت ا١توصليُت ُب العهد اٞتليلي ىو كثرة الكتب وا١تؤلفات
التارخيية اليت صدرت وُكتبت ُب ىذا العهد عن التاريخ احمللي للموصل الذي خيتص بتاريخ ا١تدن الرئيسة سواءً عن
اتريخ ا١توصل نفسها أو عن مدن عراقية أخرى مرتبطة هبا مثل بغداد ككتاب "غاية ا١ترام ُب ٤تاسن بغداد السالم "
١تؤلف موصلي ٣تهول ،أكمل أتليفو ايسُت العمري ُب  ٧٦شعبان من عام ٦٧٧١ىجريو  ٦٪ -تشرين الثاين من
عام ١٪٭ ،٦ونلحظ ُب مضامُت ىذا الكتاب نالحظ صلة القرىب والتواصل بُت ا١توصل وبغداد ،فمن إستهالل
العليا لبغداد ُب اٟتياة السياسية ا١توصلية ُب العهد اٞتليلي " ألن بغداد ٤تط كل مسافر
الكتاب نلمس ا١تكانة ُ
ومهد الطيبة والصالح " ،ويقع الكتاب ُب إثٍت عشر فصالً ،وًب أتليف كتاب آخر ُب التاريخ احمللي عن ا١توصل
"منية األدابء ُب اتريخ ا١توصل اٟتدابء " من أتليف ا١توصلي الشيخ ايسُت العمري ،وقد أوضح ا١تؤلف
نفسها ىو ُ
ُب مقدمة كتابو عن سبب أتليفو عن مدينة ا١توصل " أليها مدينيت وا١تكان الذي أعيش فيو و يعيش فيو أصدقائي
" ،وًب تقسيم ىذا الكتاب على ستة أقسام()٨١( ".بَتسي كيمب ،ص ص .)٦٬٩ – ٦٬٦
ومن اٞتدير ابإلشارة البد من التنويو إنو قد زاد اإلىتمام ابلتاريخ احمللي ُب ىذه الفًتة الزمنية لكون ا١تؤرخُت وجدوا أن
التدوين اتريخ ا١تدن ىو إعالء للشأن تلك ا١تدن ُب آتليفهم وتعريف اآلخرين هبا ورفعةً لقدرىا بُت ا١تدن األخرى ورغبةً من
ُ
ُ
القائمُت على حكم ىذه ا١تدن ومنهم اٞتليليُت ُب حكمهم للموصل لتسجيل أٝتائهم وإبراز فًتة حكم وتوثيقها.
(()٨٦رؤوف ،التاريخ وا١تؤرخون العراقيون  ،ص ٮ.)٨
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اخلامتة

إتضح للباحث ٣تموعة من اإلستنتاجات ديكن تدوينها ُب ىذه ا٠تا٘تة على وفق ما ايٌب:
برز ُب جسد الدولة العثمانية من أوائل القرن السابع عشر ،وإستمر قرون
 - ٦لقد شكل اٟتُكم احمللي األُسري الذي ّ
عديدة متتالية ،نقول قد شكل قوة ال يُستهان هبا وإستطاع أن يَكون نِداً لدار السلطنة من مثل ُحكم اٞتليليُت ُب
ا١توصل وحكم آل العظم ُب سوراي وحكم ظاىر العمر ُب فلسطُت ،إال أن ىذا اٟتكم مل يتجرأ على إعالن
إستقاللو عن إرادة السلطان وسطوتو.
 – ٧لقد أدى فًتة حكم اٞتليليُت للموصل ٨٩ - ٦٬٧٫٭ ٦ميالدية اىل ٧تاحهم ُب إظهار والية ا١توصل وبروزىا من
بُت مناطق السلطنة العثمانية األخرى ،للسياسة العسكرية اليت أُتبعت ُب عهدىم واٟتركة التجارية خاصة
واإلقتصادية عامة اليت نشطت ُب ىذه الفًتة من اٟتكم احمللي اٞتليلي ،فضالً عن النشاط ثقاُب والتارخيي والتعليمي
الذي أزدىر بشكل كبَت.
 - ٨أسهم العهد اٞتليلي بكل تفاصيلو ووقائعو والظروف اليت أُتيحت لو على ظهور طبقة من ا١تثقفُت وا١تؤرخُت الذين
رفدوا ا١تكتبات بكثَت من مؤلفاهتم التارخيية واٞتغرافية والطبية اليت وثقت وسطرت أحداث ذلك العهد بكل تفاعل
وأمهية.
 - ٩لقد سعى ا١تؤرخون احملليون ا١توصليون ٚتيعاً من أمثال ايسُت العمري وأٛتد بن خياط والغُالمي وغَتىم من ا١تؤرخُت
ُ
العمرانية والتارخيية ُب ذلك العهد وإبرازىا ،وكانوا وتفاعلوا ُب كتاابهتم
و
ية
ر
اٟتضا
انب
و
اٞت
إظهار
اىل
اٞتليلية
للفًتة
ُ
وتدويناهتم حيالو نظراً ١تا ١تسوه من تطور إقتصادي وسياسي ،وبروز ا١توصل بوصفها مدينة وموقع لو دور وأتثَت
٤توري ال ديكن تغافلو أو ٖتاشيو.
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ادلالحق

(صورة )3

Percy Kemp

مؤلف أطروحة ادلوصل وادلؤرخون ادلوصليون يف العهد اجلليلي
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صورة ()4
واجهة الصفحة األوىل ألطروحة ادلوصل وادلؤرخون ادلوصليون يف العهد اجلليلي لـ Percy
 Kempمن جامعة أكسفورد
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صورة ()5
واجهة كتاب الدرر ادلكنون يف ادلآثر ادلاضية من القرون
لياسني ابن خري هللا العمري وهو أحد ادلصادر اليت أعتمد عليها  Percy Kempيف أطروحته
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قائمة مراجع البحث
 -٦إبراىيم خليل أٛتد العالف ،مباحث ُب اتريخ ا١توصل ،دار ضفاف للطباعة والنشر والتوزيع ،بغداد ،ط٧١٦٨ ،٦
 -٧أٛتد بن خياط ،ترٚتة األولياء ُب ا١توصل اٟتدابءٖ ،تقيق  :سعيد الديوه جي ،د.مط ،د.ط٪ ،٭ ٦٨ىجرية ٫٪ -ٮ ٦م
 -٨أمُت إبن خَت أهلل العمري ،منهل األولياء ومشرب األصفياء من سادات ا١توصل اٟتـدابءٖ ،تقيـق  :سـعيد الـديوه جـي ،جـزأين٫٬ ،ٮ٦
-٩
-٪
-٫
-٬
٭-
ٮ-
-٦١
-٦٦
-٦٧
-٦٨

– ٭٫ٮ٦
بَتس ــي كيم ــب ،ا١توص ــل وا١ت ــؤرخُت ا١توص ــليون ُب العه ــد اٞتليل ــي ٨٩ - ٦٬٧٫٭ ٦م ،ترٚت ــة ٤ُ :ت ــب أٛت ــد اٞتليل ــي وغ ــاًل العكيل ــي،
مراجعة الًتٚتة  :صالح سليم علي ،دار إبن األثَت للطباعة والنشر( ،د.ط) ،ا١توصل٧١١٬ ،
دينــا خــوري ،الدولــة واجملتمــع ُب اإلمرباطوريــة العثمانيــة  :ا١توصــل ٩١ - ٦٪٩١٭ ،٦ترٚتــة  :حيــِت صــديق حيــِت ،مراجعــة  :جزيــل عبـد
اٞتبار اٞتومرد ،مطبعة الداير ،ط ،٦ا١توصل٧١٦٦ ،
سعيد الديوه جي ،اتريخ ا١توصل ،دار الكشاف للطباعة والنشر ،د.ط ا١توصل ،جزئُت٧١١٦ ،
سعيد الديوه جي ،جوامع ا١توصل ُب ٥تتلف العصور ،طبع دار إبن األثَت للطباعة والنشر ،ط٧١٦٧ ،٧
سيار اٞتميل ،ا١توصل  -الصراع اإلقليمي وإندحار اندر شاه  -صفحة المعة ُب تكوين العراق اٟتديث ،شركة مطبعة اٞتمهـور ،ط،٦
ا١توصل١ ،ٮٮ٦
شــهاب الــدين إبــن عبــد هللا ايقــوت بــن عبــد هللا اٟتمــوي الرومــي البغــدادي ،معجــم البلــدان ،دار صــادر ،بــَتوت ،د.ط ،اجمللــد ا٠تــامس
٬٬ٮ٦
عمــاد اٞتـواىري ،صـراع القــوى السياســية ُب ا١ت شــرق العــريب "مــن الغــزو ا١تغــويل حــىت اٟتكــم العثمــاين" ،مطــابع التعلــيم العــايل  -ا١توصــل،
(د.ط)١ ،ٮٮ٦
عماد عبد السالم رؤوف التاريخ وا١تؤرخون العراقيون ُب العصر العثماين ،دار واسط ،بغداد ،ط٨ ،٦٭ٮ.٦
عمـاد عبـد السـالم رؤوف ،ا١توصـل ُب العهـد العثمــاين  -فـًتة اٟتكـم احمللـي ٮ - ٦٦٨ٮ ٦٧٩ىجريـة ٨٩ - ٦٬٧٫ -٭ ٦ميالديــة ،
مطبعة اآلداب ،النجف األشرف( ،د.ط)٬٪ ،ٮ.٦
نضال مؤيد مال هللا و رايض ىاشم ىادي اٟتسٍت ،اٟتياة العلميـة ُب مدينـة ا١توصـل  -طـوال العصـور "األاتبكيـة العثمانيـة اٟتديثـة " -

دراسة حضارية ،دار نون للطباعة والنشر والتوزيع( ،د.ط) ،ا١توصل ،ٮ٧١٦
 -٦٩ىيــوج .إتكــن " ٖتريــر " ،دراســة التــاريخ وعالقتهــا ابلعلــوم اإلجتماعيــة ،ترٚتــة ٤تمــود زايــد ،تقــدمي  :قســطنطُت زريــق ،مؤسســة فـرانكلُت
للطباعة والنشر( ،د.ط) ،بَتوت٫٨ ،ٮ٦
 -٦٪ايسُت أفندي بن خَت هللا ا٠تطيب العمري ،ال ّدرر ا١تكنون ُب ا١تآثر ا١تاضية من القرون ،نشر  :معاوية أٛتد انظم العمري ،القسم الثـاين
من سنة  - ٬٨٩٭ ٦٧٦ىجرية ١٨ - ٦٦٧٦ -٭ ٦ميالدية
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: األطاريح األجنبية
1- Percy kemp , Mosul and Mosuli Hostorians of the Jalili Era ( 1726 - 1834) ,
Athesis submitted for the Degree of Doctor of phillosophyat the university of
oxford , pembroke college oxford , Michaelmas , 1979.
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