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 المستخلص:
تناولت دراسات عديدة شخصيات عسكرية وسياسية عراقية، كاا  لماا الادور الزاارز فا  

الااراوو واحاادا  لاا  تلاا  أحاادات تاااريع ال ااراي الاااديص والم اصاار، وي ااد  باارا يا 
الشخصيات الت  أسممت ف  تاريع ال راي السياس  فضالً ع  دوره ال سكرو ف  حقزاة 

 لممة حفلت بال ديد ل  الاركات ال سكرية.
  

Abstract: 

Several studies dealt with Iraqi military and political figures 

that had distinctive roles in shaping the modern and 

contemporary history of Iraq. Ibrahim AL- Rawi is described 

as one of the figures who contributed in the political history 

of Iraq in addition to his military role in a very important era 

which embraced several military movements 
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 المقدمة
دراسات عديدة شخصيات عسكرية وسياسية عراقية، كاا  لماا الادور الزاارز فا   تناولت 

أحدات تاريع ال راي الاديص والم اصر، وي د  برا يا الراوو واحدا  ل  تل  الشخصايات التا  
أسممت ف  تاريع ال راي السياس  فضالً ع  دوره ال سكرو ف  حقزة لمماة حفلات بال دياد لا  

 الاركات ال سكرية.
الرغا ل  الص وبات الت  حاولت أ  تثن  الزاحثة ع  دراسة  ذه الشخصية بسزب  وعلى 

قلة المصاادر والمراعاا التا  تناولات حياتار ودوره،  ال أ  لماا شاحا الزاحثاة علاى  او   اذه 
التحربة اعتماد ا على لصادر لتنوعة ف  لقدلتما الوثااق  المنشاورة وغيار المنشاورة، فضاالً عا  

 م ربة والمقابالت الشخصية والدوريات والصاف ال راقية.الكتب ال ربية وال
تناولت الزاحثة فا  لات  باثماا ب اد  اذه المقدلاة ...   بشاهة  بارا يا الاراوو ودراساتر  

و دلتر ف  الحيش ال ثماب ، و صص المزاص الثااب  التاااي الاراوو باالثورة ال ربياة، وتنااو  
 .اق  وتدرعر ف  المناصب(لحيش ال رالمزاص الثالص أبتساب الراوو  لى ا

 
 المبحث األول

 نشأة إبراهيم الراوي ودراسته
، أبتقا   (2 1981ف  لدينة الرلادو عاا   (1 ولد  برا يا ب  السيد حمدو ب  عزد اللر  

وكا  والده السيد حمدو الذو ينتما  لفخاذ الساوا ي  لا   (3  1891لا أسرتر  لى بغداد عا  
 .(4 قزيلة آ  راوو ي م  لزارعا  

ألا والدة  برا يا الراوو السيدة عاقشة بنت طر الزصا  الحميل  فما  لا  لوالياد عالرياة  
 الفلوعة.
وعزاد  (1 أبحزت السيدة عاقشة ل  السيد حمدو ثالثة اوالد  اا  بارا يا وعزاد المحياد 
 .(9 وحسيزة  (7 وكا  إلبرا يا شقيقتا   ما وعيمة (1 الكريا 
 (8 ل  أبنة عمر السيدة فضيلة أحمد عزاد اللار الاراوو  1829تزوج  برا يا الراوو عا   

 . (11 وعلية  (19 وأبحزت لر ولدا  اسمرُ  لي  
ابتقا  الاراوو لاا  1891أكم   برا يا الراوو دراستر االبتداقية ف  الرلادو، وف  عا   

تابزو  أسرتر  لى بغداد والتا  بالمدرسة الرشدية، وب د  مس سنوات ل  الدراساة أبتقا   لاى اسا
 .(12 لينتم   لى الكلية ال سكرية 
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تخرج الراوو ضابطا  برتزة لاالز ثاا  ، وبماا أ  الحايش ال ثمااب   1814تموز  39وف   
كا  بااعة  لى ضزاط لدف ية تا ا تيار لئة طالب بالقرعاة للتادريب علاى صانف المدف ياة كاا  

 .(13 الراوو ل  ضمنما
المدرساة الاربياة التزالار بامب ماة ال ساكرية عرف ع   برا يا الراوو أيا  دراستر فا   

 والضزط ال سكرو والمواظزة على التماري  ال سكرية االلر الذو با  اعحاب آلرير.
فضالً ع  ذل  أتصف بكوبر رع  عسكرو وسياس  ل  الطراز امو  فقاد كاا  يحماا  

عا  قاول  النزعاة بي   شوبة ال سكرية وسطوتر وليوبة رع  السياسة وحنكتر. وعارف عنار ابارُ ر
 .(14 التر ف  كافة وعوه الحماد وال م باس  لغالر، ألضى حياة طويلة ف   دلة 

ويتضح ل  دفتر الخدلة ال ساكرية للاراوو أبارُ يحياد الاتكلا ب ادة لغاات  ا  التركياة،  
 .(11  االبكليزية والفربسية

ابر تا اعال  النفيار ال اا  وازاذ ذلا   1814ولما رواه الراوو ع  ذكرياتر ف  شمر آب  
قررت القيادة ال ساكرية ال ثمابياة بقلار لاا ضازاط آ اري  الاى ال اراي الساناد الحايش ال ثمااب  
المرابط  ناك . فقد ذكر " تركت استابزو  على با رة تركية لتوعماا الاى " عنااي قل اة" فوعادبا 

دردبي  قد اغل  فقادتنا با رة صغيرة كدلي  لتحنب لواقا الخطر وبينما با  ف  عار  لضي  ال
الزار اذا بالزا رتي    غوب  وبرسالو( تطارد ما بوارج الالفاذ فالتحئتا الى استنزو  ولنما صاار 
ل لولا  ا  تركيا ستد   الارب الى عابب االلما  فواصالنا الساير الاى  ازليار( فطارابلس الشاا  

نما بالقطار الى  حلب( ولنما ركزت عربة تحر ا الخي  بصازة توفي  الخالدو الذو كا  باقزا  ول
ف  المحلس النيابي ف  االستابة حيص ت ط  المحلاس وقفا  راع اا  الاى بغاداد ، وعناد وصاول  

  فا  بغداد عينت ف  اللواذ المدف   الثال  والثالثي  الذو كا  لرابطا  لا الفرقة الثالناة والثالثاي
 .(11 الزصرة"
أعلنت تركيا الارب على الالفاذ، وكابت القوة الت  ينتم   1814تشري  امو   7وف   

 اليما الراوو قد وصلت الكوت ف  الوقت الذو كابت القوات الزريطابية قد احتلتما.
وب د عدة أيا  على احتال  الزصرة وال مارة وتقد  القوات الزريطابية باتحاه بغداد بشزت  

 ركة بينما وبي  الحيش ال ثماب  ف  الكوت وقاا علاى أثر اا الاراوو اسايرا  لاا عادد لا  افاراد ل
الحيش ال ثماب  بيد القوات الزريطابية، وتاا بفايما  لاى المناد، وب اد قياا  الثاورة ال ربياة بقياادة 

تمك  الاراوو لا  االلتاااي بحايش الثاورة فا  الاحااز لاا أ وابار بمادف  (17 الشريف حسي 
  على االستقال  الناعز لحميع الزالد ال ربية ب د ابتماذ الاارب ال المياة امولاى و زيماة الاصو

 .(19 الدولة ال ثمابية 
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 المبحث الثاني
 التحاق الراوي بالثورة العربية

اليخفى أ  الازالد ال ربياة بقيات تاات سايطرة الدولاة ال ثمابياة قروباا  عديادة، فكابات  
تمر ل  ك  بواح  الاياة، فساد الحم  وتفش  المر  وأ تال  ام يرة بمحموعما ف  تد ور لس

امل ، وعمت الرشوة واالباال  الخلق  ولا يك  للاكولة ل   دف غير عزاية املوا  وصرفما 
 .(18 ف  عاصمة اإللزراطورية، ف  وعوه التنفا ف  كثير ل  امحيا  

وتلزية لدعوة الشريف حسي ، وب د لداوالت عرت ف  لصر لا السلطات الزريطابية فا   
لصر التا  عدد كزير ل  الضزاط ال راقيي  باالثورة ضاد الدولاة ال ثمابياة التا  أبات اال أ  تزقاى 

 .(29 لميمنة على ال رب ل  دو  اعطاقما حقوقما 
رة ال ربية ب د عودتما لا  المناد، كا  الراوو ل  بي  الضزاط الذي  التاقوا بحيش الثو 

وب د أطمئنا  الزريطابيي   لى رغزة ال رب بالثورة سلموا المدافا امرب ة الت   صصتما السلطات 
الزريطابية ف  لصر للقيادة ال ربية لحمزة باعتدتما و يولما ولا يلز  لماا لا  تحميازات، وأرسالت 

لراوو، ولا   نااك ارسالت بالزاا رة  لاى عاده بالقطار  لى السويس برفقة الضزاط ال رب ولنما ا
، ول  عدة توعر الضزاط لا المدافا  لى لكة . وحيص أ  الخيو  استرالية لا تت ود السير ف  (21 

امراض  الرللية وف  شمر آب ل  أشمر الصيف لا يز  ل  تل  الخيو  سوى ستة لنما فقاط لماا 
افراد الاملة حتفر بسزب االعماد. ولاا يصا  اضطر ا  لى القيا  بدفا المدافا ، وقد القى ب ض 

ل  افراد ا  لى لكة سوى ثالثة ضزاط وستة عنود. ولا يك  النااس عمي اا  فا  لكاة  لاى عاباب 
 .(22 الثورة  لا كر ا  لالبكليز أو حزا  بامتراك أو لسزب آ ر 

ا وحا  وصو  الضزاط عرت المزاشرة بالتدريب ولا يمض على قيا  الثورة شمري  حينم 
قااد بسااب اليمااا، فوعااد ا ت اا   (23 ذ ااب الااراوو  لااى ثكنااة عاارو  التاا  كااا  بااورو الساا يد 

بالمتطوعي  فشك  الراوو ل  المشاة فوعي  وأبتقى ضزاط الصف السوريي  فح لما آلرو سرايا 
وفصاق  وحضاقر، وباشر بتدريب وتن يا الزستما وتحميزاتما وعي  لماا لاا  ساكنا ا وطريقاة 

 .(24 اعاشتما 
ما بدأ الراوو ال م  بتاصي  قرية رابغ وليناقماا لتكاو  قاعادة للزحاف بااو المديناة ك 

المنورة، فضالً ع  ذل  فقد سيّر الشاريف حساي  قاوة لا  ألاف لتطاود بقياادة الاراوو وألار ا 
 .(21 بااللتااي بقوة رابغ بقيادة املير زيد 

تمارد الشايع حساي  با   وكابت لممة القوة الاركة  لى  الق يماة( عناوبي راباغ البمااذ 
 (27 ، وف  ذات الوقت كا  فخرو باشاا (21 لزيري  شيع قزيلة حرب وألير رابغ الموال  لألتراك 



   إبراهيم الراوي نشأته ودراسة ونشاطه العسكري (         )  |  

 450  |  مجلة مداد اآلداب 

بخطاورة  (29 قد تارك ل  المدينة المنورة لتوعما  باو رابغ ف  طريقار لمكاة ولماا شا ر فيصا  
رة حربياة، ألاا الوضا ابساب بقواتر لا  وادو الصافراذ حياص امساطو  الزريطااب  الم ازز بطااق

فقد ساب قواتر غير الن الية وأحت  راباغ، عناد ذلا  تاارك امليار زياد برفقاة  (28 املير عل  
الضزاط ال راقيي  وف  لقدلتما الراوو ل  الق يمة  لى رابغ وابضموا لقوات امليار علا  وعارى 

 .(39 القضاذ على حركة حسي  ب  المزيري  ف  لمد ا
، وبهستساللما أصزح الوضاا (31 لطاقف لأللير عزد اللر استسلمت ا1811أيلو   1وف   

ف  صالح الثورة ال ربية، فقد أصزح فخرو باشا لااصارا  فا  المديناة، وكاا  امليار زياد واالليار 
عل  على رأس قواتمما لشغولي  بالتدريب، ألا فيص  ب د أ  أطمه  ع  الوضا الاربي ترك ينزع 

للكاا  علاى ال ارب،  1811تشاري  الثااب   8الاساي  فا  وذ ب  لى ال قزة وعلى اثر ذل  بوياع 
وأ ذ يوقا المكاتزات الرسمية وشزر الرسمية ف  الادا   والخاارج ب ناوا  شاريف لكاة وألير اا 

 .(32 ولل  الزالد ال ربية 
وب د تزايد المتطوعي  شرد بورو الس يد ف  تشكي  فصاق  وسرايا وافواج والاف لنماا  

الارا   (33 رطا  وعاي  لاماد حلما   19لفصاي  لدف ياة الصااراذ ذات لواذ . عي  الراوو الرا  
آلرا  لفصاي   (31 آلرا  لفصي  لدافا القوس، وداود صزرو  (34 الحدى الفصاق  وس يد المدف   

 .(31 عزل  
 للاربية وبورو الس يد وكيالً  لى رابغ كوزير  (37 وعند وصو  عزيز عل  المصرو  
كرقيس رك   (39 لركز قيادة ف ي  عل  عودت اميوبي  ال ا ، طلب ل  اال ير ت يي  لر  للقاقد
 . (38 لخلص ولولود 

 .(41 كمراقب حسابات ف  حي  عي  الراوو لرافقا  (49 كضابط رك  وعزد الرزاي الخوعر
ويذكر الراوو ف  لذكراتر " ابر قز  لح ذ ال زيز  لى رابغ كنا با  الضزاط عندلا بواعار  

المل  حسي  أو أحد أبحالر كنا بقز  اياديما حسب ال ادة المتز ة ف  الاحاز، ولك  عزياز لن ناا 
يقز  االيدو ب  يكتف  بالتاية ال ساكرية. و كاذا تخلصانا لا   ع   ذه ال ادة قاقالً الضابط ال
 .(42 والخنود  ذ  عادة تقزي  اميدو الدالة على ال

القوات الن الية ، وعلى رأسما امليار علا  لمقاتلاة وب د لض  أكثر ل  شمري  توعمت  
امتراك  ال أ  القوات عادت  لى رابغ بصورة لفاعئة ويزدو أ  السزب كما قيا  ا  أحاد الضازاط 
ابلغ املير عل  أ  عزيز عل  المصرو لتآلرا  لا القاقد الترك  وأ  ف  بيتر أ  يضرب المتطاوعي  

يز عل  المصرو  لى ترك قيادة الحيش الاحازو وال ودة  لى ل  أ   الاحاز املر الذو دفا ب ز
 .(43 لصر
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وب د بض ة أيا  زحف عيش الثورة ال ربية باو بئر درويش وب د اإلساتطالد الاذو قاا   
بر وعد أ  امتراك ياتلو  لوض ا  دفاعيا  على طرف  المضي  بفوج لشاة واحد وأبما اقالوا عادد 

على عابزير، وتركوا فوعي  آ ري  ف  الخلاف فا  بئار دروياش لاا ل  الربايا على القما الكاقنة 
 .(44 بطارية لدف ية وبضا رشاشات وكابت ربايا ا لسيطرة على المضي  

، (41 ألا قوات الثورة ال ربية فكابت تتهلف ل  كتيزة  حابر آلر ا عزد الاميد الشالح   
لاراوو، وبطارياة عزلياة لصارية آلر اا وثالثة افواج لشاة، وبطارية لدف ية صاراذ آلر ا  بارا يا ا

داود صزرو وبطارية أ رى  ندية، وثالثة آالف لتطود ل  ال شاقر، وقسا ل  ثقيف والزاقو  ل  
 .(41 حرب 

وب د االستطالد وتقدير عدد القوات ال ثمابية عرى االتفاي أ  تماعا ال شاقر المضاي   
ية فيما تقو  القاوة الن الياة بااللتفااف لا  والحز  الذو يفص  بي  قوات الثورة ال ربية وال ثماب

الحمة اليسرى م  امر   ناك أسم ، اذا لاا تانحح ال شااقر فا   حولماا، فاا  القاوة الن الياة 
التستطيع الرعود ، لذا فه  الاركة تنطوو علاى لغاالرة وبحاال القاوات الن الياة لتوقاف تمالاا  

 على بحال ال شاقر.
القوات ال ثمابية وتمكنت ل  السايطرة علاى المضاي ، عند الفحر  حمت ال شاقر على  

عنااد ا تقاادلت القااوات الن اليااة ولااا تسااتطا سااوى االلتاااا  بماان رة القااوات ال ثمابيااة التاا  
 ابسازت. 
كا  لنحال قوات الثورة ال ربية تهثير كزير على اموضاد السياسية ف  الاحاز فضالً ع   

 .(47 قدير ا لقادة الثورة  زدياد تهييد أ ال  الاحاز واحترالما وت
ول  الحدير بالذكر ب د عودة عزياز علا  المصارو  لاى لصار  لفار فا  القياادة لاماود  
لما اثار رد ف   قوو ف  بفس بورو السا يد الاذو كتاب للقيساوب  برفضار ال ما   (49 القيسوب 

توساط تات قيادتر، على أثر ذل  ألر الشريف حسي  بنقلر  لى الحيش الشارق  علاى الارغا لا  
 .(48 املير عل  لدير 

ح  عل  عودت االيوبي لا  بورو الس يد ف  قيادة القوة، وب د بض ة أيا  تلقى املير  
قاقادا  للفرقاة الحنوبياة، فارفض أعضااذ القاوة الحنوبياة أ  يكوباوا  (19 ألرا  بت يي  النقيب عاالر 

تات ألرة النقيب رغا لااوالت امليار علا  الاذو عماا كا  لا  علا  عاودت االياوبي وعزاد 
 .(11 الاميد الشالح  وابرا يا الراوو وغير ا ل  الضزاط وحاو  اقناعما بقيادة النقيب عالر 

ملير عل  فيذكر " با  ياسيدبا املير بست  ا حربنا سرد لنا الراوو تفاصي  حديثر لا ا 
لا امتراك عدا ابما لسلمي  ل  الماتم  عدا  ا  يكو  شاقي  أو ابا  عاا لا  ضازاط ساوريي  
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وعراقيي ، ب ا ياسيدبا املير با  بست  ا وبكزر حربناا اياا ا، لاوال تزريار ابناا ظلمناا وبرياد ا  
ية. فكيف  ذا الضابط يحيز لنفسر أ  ياارب بن  علدتار بايي لحدبا بتشكي  بواة الوحدة ال رب

لناصرا  ال رب الذي  يريدو  االستقال  لانما  وابات ياالوالو امليار كياف تانل  علاى بفسا  
تنصب  يمة ل الر  لى عنز ، كيف تهل  على حيات  ل  شخص يسك  ف   يمة عنب  يمت  

 .(12 لا اذا حدثتر بفسر وقا  ليالً واغتا  حيات  " 
وعلى اثر المداوالت الت  عرت لا املير عل  ل  قز  الراوو وس يد المدف   ورلضا   
 تا القزو  باملر الواقا وأرس  يخزر والده بذل  الذو رض  باملر الواقا. (13 شالش 

ويتابع الراوو حديثر فيذكر " وب اد أتصاا  علا  عاودت االياوبي ب زياز علا  المصارو  
ا، حيص ا  عزيز عل  المصرو سلا عل  عودت كتاب للقاقد فخرو تميهت الفرصة للمل  لتفرقتن

، غير أ  الكتااب قاد (14 باشا ف  المدينة، فلما لا ي لا عل  عودت سوى الراوو وحالد الوادو 
سقط بيد أحدى الدوريات االلالية عند ذل  قرر املير بضرورة اب اد عل  عاودت لاا شخصاي  

 .(11 تنفيذ الخطة " اثني  كا  عل  عودت ي تمد عليما ف  
، وعندلا  (11 وب د ذ اب عل  عودت ورفاقر  لى لكة تولى القيادة الحنوبية قاسا راع  

ش ر املير عل  به  الراوو وحالد الوادو ل  لنيدو عزيز عل  المصارو، قارر بقا  الاراوو  لاى 
 لم .الفرقة الشرقية بم ية املير عزد اللر لتسلا قيادة المدف ية تات قيادة لامد ح

عقدت المدبة بي  الدولة ال ثمابية والالفاذ، وعلاى اثر اا  1819تشري  امو   39وف   
تركت القوة الشرقية  ال يص( الت  كاا  الاراوو فيماا قاقاد المدف ياة  لاى الحفار وابضامت لقاوة 

 .(17 املير عل 
الشارقية صدرت االوالر لفخرو باشا ف  المدينة المنورة أ  يسلا عميع قواتار  لاى القاوة  

 الت  كا  الراوو عنصرا  ف  قواتما، لك  فخرو باشا تحا   اموالر.
ولما رأت القيادة ال ثمابية أ  فخرو باشا تحا   ألر ا ولا ينفذه، ارسالت لرافا  وزارة  

الدفاد النقيب  برا يا ولدير اوالر تنكد على التسليا و ال فهبر سي اقب، عند ا طلاب امليار علا  
فقة النقيب، أعاب الراوو برغزتر ف  المرافقاة  ال أ  امليار رفاض ذلا   وفاا  ا  ل  ضزاطر بمرا

يقو  بقتلر، عند ا قا  الراوو أ  امتراك. ليسوا ف  وضا يسمح لما بقت  ضابط عربي، مبار فا  
 .(19 لث   ذه الاالة سيقت  لنما ال شرات 

بالمممة، والاذو بادوره ا زار ويستطرد الراوو " وحا  وصولما ابلغوا آلر القوة االلالية  
فخرو باشا فطلب لنر ا  يرس  الضابط الترك ، ويطلب لا  الضاابط ال راقا  ال اودة لا  حياص 
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اتى. وعندلا ابت دت بض ة لئات ل  املتار وقضيت اللي   ناك، وفا  الصازال ذ زات مرى لاا 
 ". ح  بالضابط الذو ابلغ فخرو باشا فطلب لنر أ  يزلغن  بال ودة ل  حيص عئت

وحينما أبلغ الراوو الوال  ال ثماب  أ  المدبة عقدت بي  الدولاة ال ثمابياة والالفااذ وا   
عميع القوات للزلة بتسليا بفسر  لى أقرب قاقد فف   الخزر لف ولر  ذ كا  فخارو باشاا اليرغاب 

 ا  يسمح الو شخص بسماد  ذا الخزر.
أ  يسالا بفسار التناا والتحاه  لاى ارس  فخرو باشا وفدا  للتفااو  ولماا علاا أبار عليار  

الروضة الشريفة و دد بمواصلة الدفاد حتى ولو ادى ذل  لمد  قزر الرسو  لاماد ،  ال أ  اركاا  
حربر اقن وه بضرورة االستسال ، فقد  سيفر  لى املير عزد اللر ف  احتفاا  لانثر، وعولا  بكثيار 

 .(18 ل  االحترا   كزارا   لزطولتر
را   لى لوقف الثورة ال ربية لا  بشااطات أبا  سا ود فز اد أياا  " لا  ويتابع الراوو لشي 

د و  قوات الثورة ال ربية تلقى املير عزد اللر الرا  ل  الاسي  بلزو  التمين لماارباة أبا  سا ود 
واحااتال  الريااا ، فه زربااا بااذل  فرفضاات العتزااار ابااا اتينااا للاحاااز لمااربااة امتااراك وبياا  

 ااربة   وابنا ال رب أيا  كا  شكلر".االستقال ، والبرغب بم
 ورد املير قاقالً: 
حيص كا  ل  اا ضازاط فرقتار لا  ال اراقيي  قاقاد الفرقاة  " ابن  ال اسوو ش ذ بدوبكا 

لامد حلم  ورقيس رك  الفرقاة صازرو ال ازاوو وقاقاد المدف ياة  بارا يا الاراوو وغيار ا لا  
لراتب ف  الفرقة ل  ال راقيي ، وب د أ ذ ورد وافقنا على الذ اب، فتاركت القوة وعسكرت فا  

 .(19 تربة فماعمنا ا واقمنا فيما  ل سكرا "
على عيش املير عزد اللر ب  الاساي ، لا   (11  حا اال وا   1818لايس  21وف   

 لختلف الحزمات.
 وبمذا الصدد يذكر الراوو:

ساا عرلنيار 7-1" فزصفت  آلر لدف ية، وكاا  تاات آلرتا  بطرياة عزلياة ساري ة عياار  
 زار المحاو   وبطرية عزلية أ رى سري ة  قدرتل ( شيكوسلوفاكية، ولدف ا   او ، ف ند سماع 

تميهت للذ اب للزطرية، وكنت أطلب ل  اللر أ  أصا  للمادافا فلاو وعادت ليات قزا  أ  اصا  
المدافا لقي  ف  حق   ذا آلر لدف ية ولوتر دلي  على ابر كا   اربا  وقت ، فلماا وصالت المادافا 

تزاتما، عند ا سالما ، حيص كا  اال وا  قد وصلوا المدافا وا ذوا يستولو  عليما، ويقتلو  ك  لر
اصابن  احد اال وا  بطلقة قزا  أ  التطا  الاصاا ، فاساتولوا عليار، واذا باصاا  ا ار التطيار 

 وابت د عنما ب دلا قضوا على عميع الذي  كابوا ل  ".
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 ويستطرد الراوو قاقالً: 
" والتقيت بمالز  عزت وربط ذراع  لقطا النزيف والتقينا بطزيب تركا  طلزات لنار ا   

يداوو عرحا  فقاا  لنصا   لاف الحزا  فاالتطى الاصاا   لاف لاالز  عازت واذا بااال وا  
يماعموبنا فار ينا االعنر لخيلنا ب د أ  رلاى الماالز  الطزياب لا   لفار، وتخلصانا لانما باهلف 

 شاف ات" .
 ل اباتر ل  عراذ اصابتر: ويصف الراوو 
" استمرينا بالسير فوصلنا املير عزد اللر ف  عاي  الامارة وحياباا وساهلنا عا  لا  تزقاى  

واستهبفنا السير فهراد الشريف شاكر رؤية عرح  حيص كا  الشري  قد اعت  عزدا  ل ملار اإلبسااب  
فسقاب  السم  وكنت ارى عندلا قا  وشد ذراع  برقزت  حتى اليستمر النزيف، عند ا أغم  عل  

املير يزك  ف  صالتر عندلا رآب  بمذا الاا ، ب د ا ارسلن  املير لا صزرو ال ازاوو باعتزارباا 
 عرياي   لى الطاقف، ألا  و فقد اتحر  لى لا  قرب  عشيرة(  ناك".

" عند وصولنا الطاقف عولحات لا  قزا  الطزياب الحارال وبقيات ثالثاة اساابيع ملتاآ   
 .(12 ك  بق  ذراع  اليمد " الحرل ول
 ويصف الراوو كيف التقى به لر ب د شفاقر فذكر: 
" وعندلا ح  لوسا الا  حضر أ ل  ول ما عمي  الراوو وعندلا كنت أبا واالليار فا   

 يمتنا د   علينا لامد رضا الشزيزي، ثا رال لخيمة اآلليري  فاهعلمما ا  كزاار وعمااذ ال اراي 
  كربالذ والنحف وبغداد وقر قرار ا أ  يطلزوا أحد أبحا  الاسي   لاى وعلماقر الذي  اعتم وا ف

ال راي". وتسليا الشريف حسي  لضزطة ا   ال اراي التا  يطلزاو  فيماا لنار ارساا  احاد ابحالار 
لتنصيزر للكا  على ال راي ثا قا  الشريف حسي  بتسليا الراوو المضزطة وألره بالذ اب بماا  لاى 

ه توعر الراوو  لى القا رة بقصد  يصا  المضازطة وكاا  عليار الوصاو   لاى باريس والتثاالً اللر
باريس على ظمر با رة بريطابية فلما علا الزريطابيو  بالمممة رفضاوا رغاا اصارار الاساي  علاى 
ذ اب الراوو على ظمر باا رة بريطابياة باد  الفربساية عناد ا ألار الاراوو بتساليا المضازطة  لاى 

 .(13 ل  الر االم تمد الزريطاب  لتو
، وتقرر أ  يكو  فيص  للكا   1829وتا تداو  االلر ف  لنتمر القا رة الذو اب قد عا   

على ال راي وبق  ف  لكة المكرلة عادد لا  زعمااذ الثاورة ال راقياة مداذ فريضاة الاا  والقساا 
آب  23فا  اال ر رعا لا فيص   لى ال راي واستقز  فيص  استقزاالً رسميا  ف  ال راي وبودو بر 

 .(14 للكا  على ال راي 1821



 |م  م  منار محمد شهاب 

 العدد السادس عشر |  455

 1ول  الحدير بالذكر أ   برا يا الراوو قد تدرج بالمناصب ف  الحيش الاحازو. فف   
، وعقياد آلرياة فاوج 1829/لاايس/1عاي  بمنصاب آلار بطرياة الصااراذ لغاياة  1811حزيرا  

/ 1ياة بتااريع ، وزعايا آلرياة لاواذ لدف 1822/حزيارا /1لغاياة  1829/لايس/1لدف ية بتاريع 
 .(11  1823/أيلو /1لغاية  1822حزيرا /
و ال  اشتراكر بالثورة لنح وسا  النمضة ل  الدرعة الثابية والثالثة ووسا  االستقال  ل   

 وبناذ على طلزر تمت الموافقة على استقالترِ لرغزتر ف  ال ودة  لى بغداد. (11 الدرعة الثابية 
 

 المبحث الثالث
 للجيش العراقي وتدرجه في المناصبانتساب الراوي 

/كااابو  11عاارى ت ييناار فاا  دار التاادريب ولغايااة  1823/تشااري  امو  /3بتاااريع  
 1823/كاابو  امو  /11، ثا عرى ت يينر ف  الكتيزة الثالثاة برتزاة رقايس بتااريع 1823امو /
 .1824/آب/1ولغاية 

 .1821/بيسا /14بق   لى الرية الارس الملك  لغاية  7/9/1824وبتاريع  
بق  كضابط رك  ف  داقرة اإلدارة، ثا رفا لرتزاة رقايس أو   1821/بيسا /11وبتاريع  

وأسااتمر بمنصاازر لغايااة  1821/تمااوز/28والمنر ااة فاا   812حسااب اإلدارة الملكيااة المرقمااة 
 .(17  1821/تموز/31

ولغاياااااة  1827/آب/1ثاااااا بقااااا  لوظيفاااااة ضاااااابط ركااااا  فااااا  اإلدارة بتااااااريع  
علااى اباار بقاا  ل اوبااا  لماادير اإلدارة بصااورة وقتيااة علااى أ  يتقاضااى  (19 1829/حزياارا /9

 .(18 1829/آب/22لغاية  1829/حزيرا /8لخصصات الوكالة اعتزارا  ل  
والمنر ااة فااا   137ثااا رفااا لرتزااة لقااد  وذلااا  حسااب االرادة الملكيااة المرقمااة  

 .1829/آب/21
الملكاا  علااى أ  يشااتغ  بقاا  لوظيفااة ل اااو  رقاايس الااارس  1829/آب/23وبتاااريع  

 .1828/آيار/28بوظيفة ل او  لدير اإلدارة لغاية 
ابتسب الراوو لادورة امركاا  امولاى وتخارج لنماا بدرعاة  أ(  1828/ايلو /21وف   
 .(79 ، وبناذ على حصولر على الكفاذة والمقدرة لنح قدلا  لستة أشمر 1839/آيار/21بتاريع 

ولغايااة  1828/آيااار/39اصااالة اعتزااارا  لاا  ثااا بقاا  لمنصااب ل اااو  لاادير اإلدارة  
وب را  لما ابداه الراوو ل  الشحاعة الفاققة ف  الاركاات ال ساكرية التا  عارت  1839/آيار/39

لنح وسا  الرافدي  ل  الدرعة الخالسة لا  الناود  1831و 1839ف  لواذ السليمابية  ال  عا  
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، وتاا رفاا الوساا   لاى 1831/آب/14بتااريع  123ال سكرو بموعب االرادة الملكية المرقماة 
 .(71  1837/أيلو /7ف   129الدرعة الراب ة بموعب االرادة الملكية المرقمة 

بق   لى لنصب لقاد  لاواذ المنطقاة الحنوبياة وبقا  بمنصازر  1832/حزيرا /1وبتاريع  
 لااى دورة  1832/آب/1. و ااال   دلتاار بالمنصااب ابتسااب بتاااريع (72  1832/آب/22لغايااة 
 .(73  1832/شزاط/1الثابية وال شري  واعتاز ا بنحال بتاريع  الضزاط
لنح الراوو قدلا  لمتازا  لمدة سنة واحدة بناذ على ثزوت كفاذتر ال الياة فا  اداذ وظااقف  
 .(74 امركا  
والمنر اة  211رفا لرتزة عقيد بموعاب االرادة الملكياة المرقماة  1832/آب/23وف   

 .(71  1832/آب/11
وظاا  بمنصاازر لغايااة  1832/بيسااا /2  عااي  آلاارا  للقااوة الحويااة بتاااريع وعلااى أثاار ذلاا 

 .1833/تشري  الثاب /17
 ال   دلاة الاراوو فا  كتيزاة الخيالاة اشاترك فا  الاركاات ال ساكرية الموعماة ضاد  
وبناذ على كفاذتر ف  أداذ الواعب، لنح بطاقة الاذكر الامياد بموعاب كتااب لادير  (71 النساطرة 

 .1833/أيلو /21ف   11817اإلدارة المرقا 
/تشاري  29فا   27119ولنح بوط الخدلة الف لية بموعب كتاب لادير اإلدارة المارقا  
 .(77  1833الثاب /

بق  لمنصب آلر الكتيزة الثالثة، كما ولانح باوط الشاحاعة لادوره  1834/تموز/11وف   
فا   474بموعاب االرادة الملكياة المرقماة  (79 ف  الاركات الف لية ف  لنطقة الفرات اموسط 

 .(78 1831/آب/9
فاااا   481ملكيااااة المرقمااااة كمااااا لاااانح القضاااايب الم اااادب  بموعااااب االرادة ال 

 .(99 1831/آب/14
والمنر اة  432رفا لرتزة زعيا بموعاب االرادة الملكياة المرقماة  1831/ايلو /7وف   

 .1831/ايلو /7ف  
/تشاري  11الاة باالضاافة  لاى لنصازر بتااريع وعلى اثاره عاي  آلار لمنطقاة الموصا  وك 
 .1837/شزاط/3لغاية  1831الثاب /

عااي  لمنصااب آلاار الكتيزااة الثابيااة واسااتمر بمنصاازر لغايااة  1837/شاازاط/4وبتاااريع  
 .1839/ايلو /21لي ي  بمنصب لدير التحنيد ال ا  لغاية  1837/ايلو /21
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/كااابو  امو  3الخيالااة لغايااة  لااى لنصااب آلاار كتيزااة  1839/ايلااو /22ثااا بقاا  فاا   
/1839 91). 

/كاابو  21بقا  لمنصاب آلار قاوة الحايش السايارة لغاياة  1839/كابو  امو  /4وف   
 .(92 1838/بيسا /9. ثا عي  لوكالة قيادة الفرقة امولى لغاية 1839امو  /

لاى رفا على اثر ا   1838/ايلو /9عي  آلرا  لمنطقة الفرات لغاية  8/4/1838وبتاريع  
 .(93 عي  آلرا  للواذ الخيالة  1838/تشري  امو  /22رتزة الير لواذ وبتاريع 

وكا  لر لوقاف لشامود فا  اوا ار  1849ثا عي  قاقدا  للفرقة الراب ة ف  الديوابية عا   
فقد لحه الير املير عزد االلر الوصا  علاى ال ارش علاى أثار احادات كاابو   1841كابو  الثاب  

 .(94  1841الثاب  
اياار  28 -1841بيسا   12أوفد الراوو  لى  يطاليا ف  عمد الوزارة الكيالبية الراب ة   
بقا   (91 ( البتياد طاقرات وأسلاة للحيش، فلما ابمارت حكولة رشايد عاال  الكيالبا  1841

 .(91 لتنقالً بي  ايطاليا والمابيا لمدة اربع سنوات ثا لحه  لى سويسرا ب د ا عاد  لى ال راي
ا  و على رأس الز ثة ال سكرية ف  أيطاليا بق   لى القاقمة ال الة، وبموعاب االرادة وفيم 

، وأحياا  علااى التقاعااد بموعااب كتاااب 1841/تمااوز/29والمنر ااة فاا   491الملكيااة المرقمااة 
 .(97  1841/تموز/29اعتزارا  ل   1841/تموز/24والمنرخ  24734اإلدارة المرقا 

د  طلزا  اوضح فير اسازاب عاد  عودتار وبقاقار فا  أورباا وب د عودة الراوو  لى ال راي ق 
طيلة سنوات الارب ال المياة الثابياة لشايرا   لاى ابقطااد المواصاالت باي  أورباا وال اراي بسازب 

 .(99 االعما  الاربية 
وب د لراع ات عدة لا الحمات الم نية لنح الراتب التقاعادو بموعاب كتااب لحلاس  

 .(98  1848لو //اي17ف   4121الوزراذ المرقا 
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 الخاتمة

ف  ضوذ لا سز  يمك  لنا ا  بقرر ا   برا يا الراوو كا  عسكريا  لاترفا  ووطنيا   
لخلصا . ادى لا كا  علير ا  يندير بصفترِ ضابطا  لتميزا  وعنديا  باسالً قد   دلات عليلة لوطنر 

السياسية ، واالتحا ات المختلفة بممنية عالية، وبتفا  لخلص، ب يد ك  الز د ع  التحاذبات 
لل ديد ل  الشخصيات واالحزاب السياسية، وابر لا كا  يايد ع  لزادقرِ، والتزالر ال سكرو لقاذ 
لا  أو سلطة. حافظ على وحدة ال راي وسيادتر ل  االبقسا  والتشرذ  ف  لرحلة شمدت صراد 

 وش زا . قوى دولية واقليمية ودا لية ارادت الني  ل  ال راي ارضا 

 سي    برا يا الراوو عاللة لضيئة ف  لسيرة تاريع ال راي الم اصر. 
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 هوامش البحث ومصادره:

                                                           
" االضزارة التقاعدية إلبرا يا الراوو " المافوظة لدى لديرية التقاعد ال الة تات الرقا  ( 1 

 .1، ص9177199، الوثيقة المرقمة  1191491998
 .1( المتضم  دفتر الخدلة ال سكرية إلبرا يا اراوو، ص1ين ر الملا  رقا   ( 2 
 لخطوطة إلبرا يا الراوو المافوظة لدى أسرترِ. ( 3 
، ول  المفيد ا  بذكر ا   4/9/2917لقابلة شخصية لا حمدو عزد الكريا حمدو عزد اللر بتاريع  ( 4 

 2991السيد حمدو عزد الكريا  و ضابط عسكرو تدرج بالمناصب ال سكرية وأحي  على التقاعد ف  عا  
 برتزة عميد .

 .1819الراض  الزراعية توف  عا  ل  اصااب ا ( 1 
 .1891ضابط عسكرو بدرج بالمناصب ال سكرية، كا  آ ر ا عميد رك ، توف  عا   ( 1 
 زوعة عمي  باشا الراوو، أبحزت لر ولدا  أسمر عل . توفيت ف  وقت لزكر ل  حياتما. ( 7 
 زوعة  سماعي  الراوو.والسيدة حسيزة     ( 9 
 .1/11/1892بتاريع  18138والم لولات ذات ال دد داقرة االب مة  ( 8 
 توف  ب مر السنتي . ( 19 
 .1823ولدت عا   ( 11 
 .17، ص2994، دار الاكمة، لند ، 2لير بصرو، اعال  السياسة ف  ال راي الاديص، ج ( 12 
 3، 2111؛ " اليق ة "، ال دد 79، ص 1871" لحلة الكلية ال سكرية" ، عدد  اص، كابو  الثاب   ( 13 

 .1811شزاط 
؛  برا يا السيد 139، ص 1847لامد شكرو ال زاوو، لحما اآلثار ال راقية، لطز ة الصزال، بغداد،  ( 14 

 .199؛ لير بصرو، المصدر الساب ، ص 141، ص 1839، 2عيسى المصرو، لحما اآلثار ال ربية، ج
 .1دفتر الخدلة ال سكرية إلبرا يا الراوو، ص  ( 11 
، 1879، بيروت، 2الراوو  اللواذ الرك (، ل  الثورة ال ربية الكزرى  لى ال راي الاديص، ط برا يا  ( 11 

 .71؛ " لحلة الكلية ال سكرية" ، عدد  اص، ص 11ص
 و الاسي  ب  عل  ب  لامد ب  عزد الم ي  ب  عو ، ل  أحفاد أبي بم  اب  بركات الاسن  الماشم .  ( 17 

ال رب ع  الدولة ال ثمابية، وآ ر ل  حكا لكة ل  االشراف الماشميي . أو  ل  بادى ل  الاحاز باستقال  
 (، وكا  ابوه لنفيا  بما. وابتق  ل ر  لى لكة، وعمره ثالت سنوات. قاد 1914ھ/ 1279ولد ف  اآلستابة سنة  

دار الاكمة، ، 1. للمزيد ين ر: لير بصرو، اعال  الوطنية والقولية ال ربية، ط1811الثورة ال ربية الكزرى عا  
 .142-137، ص 1888لند ، 

؛ لامد شكرو ال زاوو، المصدر الساب ، ص 147 برا يا سيد عيسى المصرو، المصدر الساب ، ص  ( 19 
 .199؛ لير بصرو، المصدر الساب ، ص 139

، لزنا ، 2لذكرات بورو الس يد ع  الاركات ال سكرية للحيش ال ربي، الدار ال ربية للموسوعات، ط ( 18 
 .19، ص 1897

 .283-282، ص 2911أيلو   23" لحلة الفرا يدو " ، ال دد  ( 29 
 .79-71 برا يا الراوو " اللواذ الرك  " ، المصدر الساب ، ص  ( 21 
.لا يوضح الراوو لالسزب اال ر الذو دفا ب ض الناس الى تاديد لوقفما 79-71المصدر بفسر، ص  ( 22 

 ل  الثورة ال ربية.
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و د  ف  الحيش  1899(: تخرج ل  المدرسة الاربية ال ثمابية عا  1819-1999  بورو الس يد ( 23 

ال ثماب  والحيش الاحازو والحيش السورو ف  عمد المل  فيص  ف  سوريا وعي  كهو  رقيس مركا  
(. 29/1/1829واستمر فير  لى  22/2/1821الحيش ال راق  . شغ  لنصب وكي  رقيس الركا  الاربية  

زير الدفاد ورقاسة الوزراذ ل دة لرات. ين ر: س اد رؤوف شير الدكتورة (، بورو س يد ودوره ف  شغ  لنصب و
 .81-7، ص 1899، لكتزة اليق ة، بغداد، 1841السياسة ال راقية حتى عا  

 .12، ص 1878، 114" لحلة الف باذ " ، ال دد  ( 24 
االخ غير الشقي  لأللراذ فيص  وعزد اللر  . وااللير زيد  و13، ص 11411878لحلة الف باذ ، ال دد ( 21 

، وبشه ف  عاصمة الخالفة حيص تلقى دروسر االبتداقية. فلما عي  29/3/1989وعل . ولد ف  استابزو  ف  
ف مد الير، و و  1811عاد برفقتر  لى الاحاز. فشزت الثورة ال ربية ف  حزيرا   1898والده شريفا  لمكة سنة 

قوة عربية قل ة " أعياد " بمكة ويستخلصما ل  عنود الترك. ثا سا ا لا   وتر حدت، أ  يااصر على رأس 
ف  لالحا الثورة. ين ر: لطف  ع فر فرج  الدكتور(، المل  غازو ودوره ف  سياسة ال راي ف  المحالي  

؛ لامد حسي  29-17، ص 1897، لكتزة اليق ة ال ربية، بغداد،  1838-1833الدا ل  والخارع  
 .11-7، ص 1898 الدكتور(، المل  غازو ولرافقوه، بغداد، الزبيدو 

 .199، ص1811فاقز الغصي ، لذكرات  ع  الثورة ال ربية، لطز ة ال اب ، دلش ،  ( 21 
 و عمر فخر الدي  ب  لامد با د ب  عمر، المشمور  بفخرو باشا( ولد ف  لدينة روسحوك ال ثمابية  ( 27 

، لقزر 1979ت عاقلتر  لى االستابة بسزب الارب الروسية ال ثمابية ، الر فاطمة عاد   ابا، ابتقل1918
، وأشتمر 1818-1811االبكليز با النمر الترك (، و و آ ر االلراذ ال ثمابيي  على المدينة المنورة لا بي  

 https: //ar.m.wikipedia.orgبدفاعر عنما عندلا قالت قوات الزدو بمااصرتما. يت ر : 
( ولد ف  الطاقف، ثالص أبحا  الشريف حسي  ب  عل  شريف لكة، 1833-1991فيص  ب  الاسي    ( 29 

بشه ف  الاحاز ودرس ف  االستابة، تزوج ابنت عمر امليرة حزيمر وابحزت لر ثالثة بنات وااللير غازو، أ تير 
، وف  1811راك عا  باقزا  ع  لدينة عدة ف  لحلس النواب الترك ، شارك ف  الثورة ضد امت 1813ف  
، أصزح 23/9/1821بودو بر للكا  على الزالد السورية، ورح  لنما على اثر االحتال  الفربس  ف   9/3/1829

للكا  دستوريا  على ال راي حيص اسس فيما كيابما الاديص، توف  بسويسرا اثر سكتة قلزية، بق  عثمابر  لى 
، دار 1، ط1لير بصرو، أعال  السياسة ف  ال راي الاديص، ج بغداد ودف  ف  المقزرة الملكية. للمزيد ين ر:

، عالذ عاسا لامد، المل  فيص  االو  حياتر ودوره السياس  ف  الثورة 19-7، ص 2991الاكمة، لند ، 
 . 17 – 14، ص 1889، لكتزة اليقضة ال ربية، بغداد، 1، ط1833 -1993ال ربية وسوريا وال راي 

  وراف  والده  لى اسطنزو  عندلا دع  1999امسرة الماشمية، ولد ف  لكة عا  آ ر للوك الاحاز ل   ( 28 
لألقالة فيما. ثا عاد  لى الاحاز عند تول  والده الشريف حسي  الارتما، حيص كا  يساعده ف  لما  لنصزر 

  أسندت  لى وينوب عنر ف  غيابر. ولما ابطلقت الثورة ال ربية تولى قيادة الحيش. وب د الزي ة للشريف حسي
املير عل  رقاسة أو  حكولة للدولة، وب د ابتماذ الارب ال المية ا رج فخرو باشا، القاقد الترك  ل  المدينة 
المنورة ب د أ  سلا بفسر لأللير عل  الذو د   المدينة ورفا الراية ال ربية ثا عينر والده اليرا  عليما حتى اوا ر 

فزويع املير عل  للكا  على الاحاز وابتق  ل  لكة  لى عده. غادر  . تناز  الشريف حسي  ع  ال رش1824
، ابتق  لألقالة ف  بغداد بحابب ا ير فيص  امو ، وكا  ينوب عنر اثناذ سفره، توف  ف  1821الاحاز اوا ر 

 .1831بغداد عا  
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لحلة الف  ؛ "299-297، ص 1897، دار طالس، دلش ، 4لصطفى طالس، الثورة ال ربية الكزرى، ط ( 39 

 .13-12، ص 1878/لايس/8، 114باذ " ، ال دد 
 و عزد اللر امو  ب  الاسي  ب  عل  الماشم ، لل  ولنسس المملكة امردبية الماشمية ب د الثورة  ( 31 

ف  لكة المكرلة ، قد   لى الشا   1811-1982ال ربية الكزرى الت  قاد ا والده ضد الدولة ال ثمابية، ولد 
حيص لق  ترحابا  ل  أ ال  شري  1829ربسيي  ف  سوريا الذو طردوا ا اه فيص . وص  ل ا  عا  لمااربة الف

. وتشكلت الاكولة المركزية امولى ف  الزالد ف  1821امرد ، وقا  بتهسيس  لارة شري امرد  عا  
اور الدا لية. برقاسة رشيد طليع وسم  الكاتب اإلدارو ورقيس لحلس المشاوري  ووكي  لش 1821/بيسا /11

، 1891ين ر: عزد الو اب الكيال   الدكتور(، لوسوعة السياسة ، المنسسة ال ربية للدراسات والنشر، بيروت، 
 .441-441ص 

 لخطوطة إلبرا يا الراوو المافوظة لدى اسرتر. ( 32 
تاريع ، ين ر: 1811لامد حلم  ، ضابط ف  الحيش ال راق  التا  بحيش الثورة ال ربية الكزرى  ( 33 

 . 113، ص1881، بغداد،1، ط1القوات ال راقية المسلاة، ج
، ين ر: ابرا يا 1811س يد المدف   ، لالز  ثا  بالحيش ال راق  التا  بحيش الثورة ال ربية الكزرى ( 34 

 29الراوو  اللواذ الرك ( ، المصدر الساب ، ص
 .1811ال ربية الكزرى  داود صزرو ، لالز  ثا  بالحيش ال راق  التا  بحيش الثورة( 31 
 .39-37لذكرات بورو الس يد، المصدر الساب ، ص  ( 31 
عسكرو وسياس  لصرو، وراقد ل  رواد الاركة القولية ال ربية وحركات التارر الوطنية المصرية. ولد  ( 37 

ال راي عزد ال زيز عل  المصرو ل اقلة شركسية عريقة ترعا أصولما  لى القفقاس ت رف ب اقلة شلزي، سكنت 
لفترة ثا ابتقلت  لى لصر، درس الثابوية ف  القا رة ، التا  بالكلية ال سكرية ف  امستابة، ثا ف  كلية امركا  

، 1899. ابضا  لى عم ية االتااد الترق ، وشارك ف  ابقالبما ال سكرو عا  1894حيص تخرج لنما عا  
ا علير باإلعدا  لرتي  ل  قز  السلطات ال ثمابية ترك االتااد والترق  ب دلا تزدى لر ل اداتما لل رب. حك

عينر عما  عزد الناصر سفيرا  لمصر ف  لدينة لوسكو عاصمة روسيا.  1813. وف  عا   1811و 1814عال  
. ين ر: لير بصرو، اعال  الوطنية والقولية ال ربية، المصدر الساب ، ص 1811حزيرا   11توف  بالقا رة ف  

221-228. 
ف  الموص ، تخرج كضابط ف  استابزو  والتا  بالشريف حسي ، عاد لا املير فيص   1991ا  ولد ع ( 39 

. شك  1823لتصرفا  لكربالذ ثا المنتف ، عي  وزيرا  للدا لية عا   1823. عي  عا  1829 لى ال راي عا  
. 1817/حزيرا /29الوزارة. رأس الوزارات ال راقية ثالت لرات ف  ال مد الملك . ا ر ا ف   1834عا  

، تقديا وتاقي  عما  بابا ، شركة الخنساذ للطزاعة 1889-1899ين ر: لذكرات عل  كما  عزد الرحم  
 .71، ص 2991المادودة، بغداد، 

، بدأ دراستر امولية ف  الموص  ، د   المدرسة االعدادية 1991سياس  عراق ، ولد ف  الموص  عا   ( 38 
(، فص  ل  المدرسة بتممة ابتقاد سياسة 1891-1893سكرية ف  استابزو   ، التا  بالمدرسة ال 1981عا  

أعيد لولود لخلص  لى المدرسة ال سكرية ليتخرج لنما  1899السلطا  عزد الاميد. وب د بحال ابقالب عا  
، وعي  ضابط ف  الحيش ال ثماب  السادس المرابط ف  ال راي. قات  ف  عيش شريف لكة 1819عا  

ثماب  لرات. عينر فيص   لل  سوريا( قاقدا  للفرقة ال ربية الثابية ولقر ا حلب. وب د ابميار  الاسي  وعرل
لتصرفا  للواذ  1823حزيرا   21. عي  ف   1821حكولة فيص  ف  سوريا عاد  لى ال راي أوا ر تموز 

لس. استقا  عند عي  عضوا  ف  لحلس امعيا . حيص ابتخب باقزا  لرقيس المح 1821تموز  7كربالذ. وف  
. وابتخب رقيسا  1843و1838، وعدد ابتخابر ف  عال  1837ابتخابر باقزا  ع  بغداد ف  كابو  امو  
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. لي اد ت يينر ف  لحلس االعيا  ف  1841حتى تشري  امو   1837كابو  امو   23لمحلس النواب لا بي  

لمااولة اغتيا  فاشلة . غادر ب د ا  1837شزاط  19. ت ر  ب د ابقالب بكر صدق  ف  1841حزيرا   9
 لى سوريا ب دلا اظمر ل ارضة لالبقالب. ولا ي د لل راي حتى اغتيا  صدق  واستقالة وزارة حكمت سليما . 

، 2997. ين ر: حس  لطيف كاظا الزبيدو  الدكتور(، لوسوعة امحزاب ال راقية، بيروت، 1811توف  عا  
 .132-131ص 

، ين ر: تاريع القوات 1811راق  التا  بحيش الثورة ال ربية ف  الاحاز عا  ضابط ف  الحيش ال  ( 49 
ال راقية المسلاة، الحيش ف  ال مد الملك  أبا  االبتداب ، ل  لنشورات لديرية التطوير القتال  بوزارة الدفاد، 

 . 287-281،  87، 1879، 1، بغداد،ط2ج
 .13، ص 1878لايس  8، 114" الف باذ " ، ال دد  لخطوطة إلبرا يا الراوو المافوظة لدى اسرتر؛ (41 
 لخطوطة إلبرا يا الراوو المافوظة لدى اسرتر. (42 
؛  برا يا الراوو  اللواذ الرك (، المصدر الساب ، ص 38-39لذكرات بورو الس يد، المصدر الساب ، ص  (43 

319-318. 
 .41المصدر بفسر، ص  ( 44 
ودرس ف  المدرسة ال سكرية التركية،  د  ف  الحيش الترك  وحارب ف   1998ولد ف  بغداد عا   ( 41 

صفوفر  ال  الارب ال  مى، اسره االبكليز واعتقلوه ف  سمربور ل  اعما  المند. التا  بالثورة ف  الاحاز . 
قدا  لمدينة دلش  ثا بق  آلرا  قا 1819وابضا  لى لقر املير عل  ول  ال مد ل  رابغ. عي  ب د احتال  دلش  

ولنح  1821عسكريا  لمركز لدينة حلب عند احتاللما. عاد  لى بغداد وابتمى  لى الحيش ال راق  ف  حزيرا  
. بق  لتصرفا  1832رتزة لقد . وتقلد المناصب ال سكرية حتى أصزح لديرا = = لإلدارة ف  وزارة الدفاد آب 

فمفتشا   داريا   1837 لى رتزة لواذ. وعي  ب د ذل  لديرا  عالا  للشرطة آب ورفا  1831ف  الديوابية ف  تموز 
واعتز  الخدلة سنة  1841. عي  لديرا  عالا  للسحو ، ف  تموز 1838 لى بيسا   1838كابو  الثاب  

. ين ر لير بصرو، اعال  السياسة ف  ال راي الاديص، المصدر الساب ، ص 1871. توف  ف  بغداد سنة 1841
122. 

 .41لذكرات بورو الس يد، المصدر الساب ، ص  ( 41 
 .43-42المصدر بفسر، ص  ( 47 
التا  بالمدرسة الاربية،  د  عسكريا  ف  لناط  عدة ف  لصر  1971/آب/27ولد لامود القيسوب  ف   ( 49 

ة الاحاز . تسلا وكالة الاربية ف  لملك1811و ارعما، حتى استقر بر الاا  ف  امراض  الاحازية عا  
 شاغالً لوقا عزيز عل  المصرو.

، 2991، 1لاس  لامد المتول ، بورو باشا الس يد ل  الزداية  لى النماية، الدار ال ربية للموسوعات، ط ( 48 
 .89ص 

 ضابط ف  الحيش ال ثماب  برتزة بقيب. ( 19 
 .89لاس  لامد المتول ، المصدر الساب ، ص  ( 11 
 لافوظة لدى اسرتر. لخطوطة إلبرا يا الراوو ( 12 
شخصية سورية ت لا ف  لدرسة ال شير ف  القسطنطينية ابتمى الى المدرسة ال سكرية ف  استابزو . كا  ف   ( 13 

وطلب بقلر الى المدينة المنورة، و ناك اب ا الى قوات الشريف  1811الموص  عندلا بدأت ثورة الشريف عا  
، وف  عا  1818سوريا ابتق  الى دلش  وعي  قاقمقا  الرقة عا  حسي ، وب د سيطرة عيش الثورة ال ربية على 

استدعاه المل  فيص  الى دلش ، وب د احتال  سوريا ل  قز  الفربسيي  بشط ف  التصدو للقوات  1829
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الفربسية ف  دير الزور ، استمر ف  بشاطر لغاية توصلر الى اتفاي لا السلطات الفربسية بالسمال لر بالذ اب الى 

 اي، اتصا  ع  طري  شزكة االبتربت لا الدكتور لنيد الوبداوو .ال ر
 .1811ضابط ف  الحيش ال راق  التا  بحيش الثورة ف  الاحاز  ( 14 
 لخطوطة إلبرا يا الراوو لافوظة لدى اسرتر. ( 11 
 ضابط ف  الحيش ال راق . ( 11 
 .121-124 برا يا الراوو   اللواذ الرك (، المصدر الساب ، ص  ( 17 
 المصدر الساب  . ( 19 
 1821-1811لخطوطة إلبرا يا الراوو المافوظة لدى اسرتر؛ قدرو قل ح ، الثورة ال ربية الكزلرى  ( 18 

 –، بيروت 2عي  الفداذ يولا بيو  لا كال  االسماذ والوثاق  وامدوار، شركة المطزوعات للتوزيع والنشر، ط
 .212-211، ص 1884لزنا ، 

(60)  https;//ar.m.wikipedio.org. 

www.zahlool.org/wik.  ل ركة تربر ; 
 لخطوطة إلبرا يا الراوو المافوظة لدى اسرتر.

ف   1811اسا يطل  على الزدو الذي   حروا حياة الزادية واستقروا ف  المحر. تهسست أو   حرة عا   ( 11 
ة لوزعة ف  كافة لناط  شزر  حر 299امرطاوية شما  الريا  ثا تزايدت أعداد المحر حتى بلغت أكثر ل  

الحزيرة ال ربية، وكا  اال وا  ين رو   لى المل  عزد ال زيز بمن ور اإللا  والقاقد. وقد تميز ام وا  بزو 
  اص ع  باق  الزدو  ذ يقولو  بلف عصزة بيضاذ على الكوفية بد  أ  يلزسوا ال قا  التقليدو.

، دار الارية للطزاعة ، 2سرتر؛ رواد ال روبة ف  ال راي، طلخطوطة إلبرا يا الراوو المافوظة لدى ا ( 12 
 .24، ص 1893بغداد، 

لخطوطة إلبرا يا الراوو المافوظة لدى اسرتر؛  برا يا الراوو  اللواذ الرك (، المصدر الساب ، ص  ( 13 
ل ربية، ؛ عيرالد دو غورو، ثالثة للوك ف  ال راي، ترعمة: سليا طر التكريت ، لكتزة اليق ة ا141-148
 .38، ص 1881، بغداد، 2ط

 .38" لخطوطة إلبرا يا الراوو المافوظة لدى اسرتر؛ عيرالد دو غورو، المصدر الساب ، ص  ( 14 
( المتضم  عدو  الخدلة للراوو ف  عيش الاحاز؛ " دفتر الخدلة ال سكرية 2ين ر الملا  رقا   ( 11 

 .3للراوو، ص 
 المافوظة لدى اسرتر.لخطوطة إلبرا يا الراوو  ( 11 
؛ 71؛ " لحلة الكلية ال سكرية " ، عدد  اص، ص 4" دفتر الخدلة ال سكرية إلبرا يا الراوو " ، ص  ( 17 

 .381حس  لطيف كاظا الزبيدو  الدكتور(، المصدر الساب ، ص 
 .4" دفتر الخدلة ال سكرية إلبرا يا الراوو " ، ص  ( 19 
 .97، المصدر الساب  ص 2ة، جتاريع القوات ال راقية المسلا ( 18 
؛ حس  123، ص 9، الوثيقة المرقمة 4297/311د. ك. و، للفات الزالط الملك ، الملفة المرقمة  ( 79 

 لف لسافر ال الي، كلية امركا  " دراسة تهريخية " ، رسالة لاعستير غير لنشورة، كلية التربية، الحال ة 
 .1، ص1838" ، ال دد امو ، ؛ " لحلة الرك  94-92، ص 2914المستنصرية، 

؛ " دفتر 78-71، ص 14، الوثيقة المرقمة 248/311د. ك. و، للفات الزالط الملك ، الملفة المرقمة  ( 71 
 .27الخدلة ال سكرية إلبرا يا الراوو " ، ص 

 .8" دفتر الخدلة ال سكرية إلبرا يا الراوو " ، ص  ( 72 
 .1، ص1، الوثيقة المرقمة 4297/311فة المرقمة د. ك. و، للفات الزالط الملك ، المل ( 73 



   إبراهيم الراوي نشأته ودراسة ونشاطه العسكري (         )  |  

 466  |  مجلة مداد اآلداب 

 
 .27" دفتر الخدلة ال سكرية إلبرا يا الراوو " ، ص  ( 74 
 .128، ص 2" تاريع القوات ال راقية المسلاة، المصدر الساب ، ج ( 71 
يرة  أورلية( التياريي : كابوا ف  امص  قزاق  لتفرقة شزيمة بالقزاق  ال ربية وكا  قسا لنما ينز  بحوار كز ( 71 

والقسا اال ر كا  يسك  بحوار  عولر لرك( دا   والية  وا ( وعلى لقربة ل  الادود اإليرابية والروسية 
وكابوا ي يشو  لستقلي  بهدارة رؤساقما الروحابيي  ويخصفو   لى رقيسما امكزر  المارشم و (. ين ر: عزد 

 .211-214، ص 1899، بغداد، 7لشنو  الثقافية، ط، دار ا3الرزاي الاسن ، تاريع الوزارات ال راقية، ج
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اموسط واالدبى ف  الديوابية والسماوة والناصرية وصواًل  لى قضاذ سوي الشيوخ. كا   ناك اسزاب عديدة لتل  
و و قابو  التحنيد  1834لسنة ( 8الاركة ا مما قابو  تسوية امراض  وقابو  الدفاد الوطن  المرقا  

االعزارو االلزال ، اللذا  واعما ل ارضة شديدة ل  قز  السياسيي  ورؤساذ القزاق . للمزيد ين ر: عمار يوسف 
، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، 1841-1814عزد اللر عويد ال كيدو، السياسة الزريطابية تحاه عشاقر ال راي 

 .239، ص 2992عال ة الموص ، 
، ص 2999، 1، ط32، ج1831-1824" تاريع القوات ال راقية المسلاة، حركات االل  الدا ل   ( 78 

 .21؛ دفتر الخدلة ال سكرية إلبرا يا الراوو، ص114
 .118، ص 1888، بغداد، 1، ط1" تاريع القوات ال راقية المسلاة، فري الحيش ال راق ، ج ( 99 
، ص 1؛ " تاريع القوات ال راقية المسلاة"، ج28-29الراوو " ، ص  " دفتر الخدلة ال سكرية إلبرا يا ( 91 

118. 
؛ لير بصرو، اعال  السياسة ف  ال راي الاديص،  1" دفتر الخدلة ال سكرية إلبرا يا الراوو " ، ص  ( 92 

 .199-197، ص 2ج
شورات وزارة " ، ل  لن 1849د. ك. و، للفات الزالط الملك ، " عدو  كزار لوظف  الدولة لسنة  ( 93 

 الدا لية.
وعرت احدات كابو  الثاب  حينما أعزر ال قداذ االرب ة صالل الدي  الصزاغ وفمم  س يد ولامود  ( 94 

سلما  وكال  شزيب رقيس الوزراذ طر الماشم  تقديا استقالتر لصالح رشيد عال  الكيالب  المنيد ل  قزلما  ال 
 صدي  على استقالة الماشم .أ  الوص  قرر االبت اد ع  بغداد تحنزا  للت

ل  ساللة الشيع عزد القادر الكيالب  ، شحاد لقدا ، واسا الثراذ  1998ولد رشيد عال  الكيالب  عا   ( 91 
 عريض الحاه تقلد الوزارة ورقاستما لرارا ، وكا  قز  ذل  استاذا  ف  كلية الاقوي.

د الملك  أبا  االبتداب، ل  لنشورات لديرية " تاريع القوات ال راقية المسلاة " ، الحيش ف  ال م ( 91 
 .138، ص 1881، بغداد، 1، ط3التطوير القتال  بوزارة الدفاد، ج

 .21-21( " االضزارة التقاعدية إلبرا يا الراوو، ص 97 
 .78، ص 1841كابو  امو   29ف   41/32/2723وزارة الدفاد الرقا د/( 99 
 .149ص ،28/11/1848ف   419و، ال دد ( "االضزارة التقاعدية إلبرا يا الراو98 
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