
العدد الثاني - كانون الثاني - 1342022

The Shamdin Agha 
family and its role 
in Damascus in the 
nineteenth century

Dr. Ali Salih Hamdan Hamed



135 العدد الثاني - كانون الثاني - 2022

أسرة مشدين آغا  ودورها يف دمشق 
يف القرن التاسع عشر

أ. م د. علي صالح حمدان حامد)1( 

)1( قسم التاريخ _ كلية العلوم االنسانية، جامعة زاخو _ إقليم كردستان _ العراق.  



العدد الثاني - كانون الثاني - 1362022

ص البحث ملخَّ
شــهد العديــد مــن حواضــر بــاد الشــام هجــرة كثــر مــن األســر الكرديــة إليهــا، كغرهــا مــن شــعوب 
املنطقــة، وازدادت هجــرة األســر الكرديــة إليهــا مــع إقامــة فرســان الدولــة األيوبيــة الكــرد يف ضواحــي مدينــة 
دمشــق الحًقــا، وكان أبرزهــا أحيــاء الصاحليــة وصاروجــة، إال أن الوجــود الكــردي ترسَّــخ مــع تأســيس احلــي 
الكــردي بدمشــق أكثــر فأكثــر، الســيما أنــه ضــمَّ يف غالبيتــه األســر الكرديــة الــي قدمــت مــن خمتلــف أرجــاء 

كردســتان إىل دمشــق وألســباب عديــدة.
لقــد أدَّى عــدد مــن األســر الكرديــة أدوارًا مهمــة يف دمشــق علــى خمتلــف األصعــدة، ومــن أبرزهــا أســرة 
مشديــن آغــا، الــي تنحــدر مــن مؤسســها مشديــن آغــا بــن موســى الكــردي، مــن أعيــان دمشــق البارزيــن، 
ــرف عنــه قيادتــه لفرســانه الكــرد يف أماكــن عــدة، ومشــاركته بفعاليــة يف األحــداث الــي شــهدهتا  الــذي عُ

دمشــق وحميطهــا يف النصــف األول مــن القــرن التاســع عشــر، ُقبيــل وفاتــه يف عــام 1860.
أعقــب مشديــن آغــا عــددًا مــن األبنــاء الذيــن بــرزوا يف خمتلــف اجملــاالت، وواصلــوا اإلرث الكبــر الــذي 
خلَّفــه هلــم والدهــم، وتصــدَّر بعضهــم ســاحَة األحــداث يف دمشــق طــوال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع 
عشــر، الســيما حممــد ســعيد جنــل مشديــن آغــا، الــذي تــوىل العديــد مــن املناصــب العســكرية واإلداريــة يف 

بــاد الشــام، وأمههــا إمــارة احلــج، إىل جانــب وظائــف أخــرى ال تقــلُّ أمهيــة.

_ املقدمة:
أدَّت أســرةُ مشديــن آغــا _ وهــي إحــدى األســر الكرديــة الدمشــقية املهمــة _ أدوارًا بــارزة يف دمشــق 
وحميطهــا، علــى خمتلــف الصعــد، طــوال القــرن التاســع عشــر، الســيما مُؤسِّســها مشديــن آغــا بــن موســى 
ــن خبصالــه القياديــة، وأمههــا احلــزم  الكــردي، الــذي قــاد العشــرات مــن فرســانه الكــرد الدمشــقين، ومتكَّ
واالنضبــاط، مــن إمخــاد العديــد مــن بُــؤر الفوضــى يف واليــة دمشــق وأطرافهــا، إىل جانــب التصــدي لدخــول 
إبراهيــم باشــا إىل دمشــق، فضــاً عــن اعتزالــه األحــداث الدمويــة الــي عصفــت بدمشــق يف عــام 1831، 
وعنــد وفاتــه يف عــام 1860، وكان قــد تــرك إرًثــا مــن اهليبــة والنفــوذ بــن خمتلــف مكونــات اجملتمع الدمشــقي 

بصــورة عامــة، واجملتمــع الكــردي الدمشــقي بصــورة خاصــة.
مل تقتصــر أمهيــة هــذه األســرة علــى مؤسســها فحســب، بــل إن عــددًا مــن أبنــاء مشديــن آغــا بــرزوا 
بدورهــم، الســيما يف النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، منهــم عبــد اهلل آغــا، وأخــاه إمساعيــل آغــا، 
إال إنــه ميكــن القــول بــأن دور جنلــه حممــد ســعيد باشــا فــاق دور إخوتــه اخلمســة اآلخريــن، حيــث كان قائــدًا 
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ــى  ــع بالنفــوذ والســلطة، كمــا تولَّ ــا، يتمتَّ حملِّيً
ــة،  ــة العثماني ــد مــن املناصــب يف الدول العدي
تراوحــت بــن الوظائــف العســكرية واإلداريــة 
علــى حــدٍّ ســواء، ومــن أمههــا توليــه إمــارة 
احلــج يف دمشــق ألعــوام عــدة، قبــل أن يُوَلِّيها 
لســبطه عبــد الرمحــن باشــا اليوســف، ســليل 

أســرة كرديــة دمشــقية متنفــذة أخــرى.
ــي  ــع الظــروف ال حيــاول البحــث تتب  
يف  األســرة  هــذه  دور  بــروز  يف  أســهمت 
موطنهــا  عــن  البعيــد  الدمشــقي،  اجملتمــع 
رصــد  جانــب  إىل  كردســتان،  يف  األصلــي 
موقفهــا مــن خمتلــف التطــورات الي شــهدهتا 
دمشــق طــوال القــرن التاســع عشــر، الســيما 
ــات والقاقــل،  ــي شــهدت االضطراب ــك ال تل
كمــا يف أحــداث عامــي 1831، و1860، إىل 

جانــب أحــداث أخــرى ال تقــل أمهيــة.
اعتمــد البحــث علــى املنهجــن الوصفــي 
واضحــة  صــورة  إىل  للوصــول  والتحليلــي 
ــن آغــا يف القــرن التاســع  ــدور أســرة مشدي ل
الــي  املهمــة  التحــوالت  عشــر، عــر رصــد 
واجملتمــع  عامــة،  بصــورة  دمشــق  شــهدهتا 

خاصــة. بصــورة  الدمشــقي  الكــردي 
واســتفاد البحــث مــن املصــادر املتنوعــة، 
الــي ســدَّت الثغــرات الــي اعــرتت الكتابــة 
ــخ هــذه األســرة الدمشــقية املهمــة،  عــن تاري
لينــدا شيشــلر،  كتــاب  أهــم املصــادر  ومــن 

املعنــون بـ)دمشــق يف القرنــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر(، الغــي مبعلوماتــه املوثقــة، إىل جانــب األحبــاث 
واملقــاالت املنشــورة هنــا وهنــاك. 

_ متهيد: 
يعــود اســتيطان الكــرد يف حواضــر بــاد الشــام إىل العصــر الوســيط علــى األغلــب، إذ تذكــر املصــادر علــى 
ســبيل املثــال أنَّ صــاحل بــن مــرداس )1024-1029(، مؤســس الدولــة املرداســية يف حلــب )1079-1024(، 

اللوحة التأسيسية جلامع حممد سعيد باشا
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عهــد حبمايــة قلعــة الســفح إىل املقاتلــن الكــرد، فعُرفــت بـ)حصــن األكــراد( نســبة إليهــم فيمــا بعــد، فقــد ورد 
ــا مــن األكــراد يف عــام اثنتــن  يف أحــد املصــادر مــا يأتــي:« أســَكنَ نصــرُ بــن مــرداس، صاحــبُ محــص، قومً

وعشــرين وأربعمئــة، فنُســب إليهــم« )2(.
وأشــار املــؤرخ املعــروف ابــن األثــر إىل وجــود الكــرد يف حواضــر بــاد الشــام يف حقبــة مبكــرة بقولــه: »مســع 
شــرفُ الدولــة صاحــب حلــب اخلــرَ فخافــه، فجمــع أيًضــا العــرب مــن عقيــل واألكــراد وغرهــم، فاجتمــع معــه 

كثر...« )3(.
ياحــظ أن أعــداد املهاجريــن الكــرد إىل مــدن بــاد الشــام كان قــد ازداد بصــورة واضحــة مــع مــرور 
الوقــت، حتــى إن مُؤرِّخـًـا حلبيًّــا حتــدث عــن جمــزرة مروعــة حلَّــت بالكــرد يف بلــدة شــيزر يف حمافظــة محــاة 
احلاليــة، بقولــه:« ســافر األمــرُ ناصــر الديــن احملــي مــن حلــب بعســكر لتســكن فتنــة ببلــد شــيزر بــن العــرب 

واألكــراد، ُقتــل فيهــا مــن األكــراد حنــو مخسِــمئة نفــس، وهنبــت أمــواٌل ودوابُّ«)4(.
ــدَ  ــاد الشــام تواُف ــن حواضــر ب ــا م ــول إنَّ دمشــق شــهدت كغره ــن الق ــا ســبق، ميك اســتنادًا إىل م   
ــادة مــن  ــراء والق ــا األم ــار الــي بناه ــة تزخــر باآلث ــرون، بدليــل أن املدين ــا طــوال ق ــة إليه اهلجــرات الكردي
ــن  ــزان ب ــن ب ــن، والــذي يُنســب إىل األمــر جماهــد الدي ــة، ومنهــا جامــع الســادات اجملاهدي األصــول الكردي
ــوي، ومشــال  ــع األم ــوب غــرب اجلام ــة جن ــك املدرســة الشــافعية الواقع ــردي اجلــايل)5(، وكذل يامــن الك
املدرســة النوريــة الكــرى، والــذي بُــي يف املــدة )1134-1135( )6(، وكان األمــر الكــردي مــن ذوي الوجاهــة 
يف الدولــة، موصوًفــا بالشــجاعة والبســالة والســماحة، مثابــرًا علــى بــثِّ الصِّــات والصدقــات يف املســاكن 

والضعفــاء والفقــراء)7(.

ويف ضــوء مــا تقــدم، يُمكــن االســتنتاج أنَّ الكــرد كانــوا قــد بــدؤوا بالتوافــد إىل دمشــق وغرهــا حتــى قبيــل 
بــروز دور الســلطان صــاح الديــن األيوبــي يف القــرن الثانــي عشــر بأعــوام عديــدة، إال أنَّ كردســتان شــهدت 
أوســع هجــرة باجتــاه دمشــق يف عهــد األيوبيــن الحًقــا، الســيما عندمــا عســكر اجلنــود األيوبيــون الكــرد مــع 
أســرهم خــارج ســور املدينــة بــن األعــوام )1169-1250(، ومتركــزوا يف موقــع صاروجــة الــذي أسَّســه اثنــان 
مــن القــادة الكــرد، وقــد مت دفنهمــا هنــاك)8(، بعدهــا هاجــرت معظــم األســر الكرديــة مــن صاروجــة إىل حــي 
الصاحليــة عنــد ســفح جبــل قاســيون، حيــث أشــار أحــد املؤرخــن يف معــرض حديثــه عــن حــي الصاحليــة 
الدمشــقي بقولــه: »الصاحليــة خــارج دمشــق الشــام، يف تــل حتــت جبــل قاســيون، مقابــل مقــام األربعــن«)9(، 

)2( األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام و الجزيرة: ابن شداد، ص 115. يقع حصن األكراد في سهل البقيعة، يحده من الجنوب جبل عكار وجبل لبنان، 
ى حصَن السفح، أقام هؤالء  حيث اشتُقَّ اسُمه من حامية كردية أقطعَها الموضَع مع الحقول المجاورة األميُر شبُل الدولة نصر، يوم كان الحصن ضعيفًا، ويُسمَّ
الكرد فيه مع عائالتهم، مقابل حماية الطريق الرئيسية التي تربط حمص بحماة وطرابلس، ينظر: حصن األكراد: موريتز سوبرنهايم، عكار وحصن األكراد.  

)3( إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء: محمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ الحلبي، ص 310.
)4( نهر الذهب في تاريخ حلب: كامل الغزي، ص150.

)5( مديرية أوقاف دمشق، المعالم الدمشقية األثرية، المساجد األثرية، مسجد السادات المجاهدين.
)6( المدرسة المجاهدية الجوانية.

)7( الدارس في تاريخ المدارس: عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، ص ص344-343.
)8( يقع حي صاروجة في مدينة دمشق القديمة، وكانت المدرسة الشامية البرانية أساًسا إلنشائه، حيث أخذ باالتساع حولها تدريجيًا حتى اكتمل وأصبح له سوق 

خاص، بنظر: حي صاروجة تراث دمشقي.
)9( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطار، ص ص1216 - 1256.
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حيــث أسَّــس الكــرد حــيَّ الزينبيــة يف البدايــة، ثــم انتشــروا بعدهــا يف مناطــق جمــاورة مــن احلــي الكــردي، 
ــا بعــد يــوم)10(. ــق الكــرد إىل دمشــق يومً واســتمرَّ تدفُّ

أعقبــت تلــك املوجــَة الكرديــة الواســعة إىل دمشــق املوجــاتُ املتتاليــة، الســيما بعــد ســقوط عاصمــة 
اخلافــة العباســية، إثــر اجتيــاح املغــول للعــامل اإلســامي، إذ ذكــر ابــن فضــل اهلل العمــري )1347-1301( 
علــى ســبيل املثــال أنَّ قبيلــي اللوســه والبابريــة، األكثــر رجــااًل ومــااًل يف نواحــي شــهرزور، رحلتــا إىل الشــام 
بعــد خــراب البــاد علــى يــد املغــول)11(،  كمــا اســتمرَّت اهلجــرات يف العصــور اململوكيــة والعثمانيــة ومــا 
تاهــا دون انقطــاع، وترسَّــخ وجودهــم علــى امتــداد املســار الشــمايل الغربــي مــن قنــاة يزيــد بــن معاويــة، مــن 
ســاحة مشديــن آغــا احلاليــة حتــى بئــر التوتــة، وجتــاوزوا فيهــا منطقــة العفيــف وأشــادوا بيوهتــم مــن الطــن 

واحلجــارة، وســقفوها بقبــاب مــن الطــوب واآلجــر«)12(. 
أواًل _احلي الكردي يف دمشق:

عُرفــت دمشــق علــى الــدوام بأهنــا مدينــة تعــجُّ بالســكان الذيــن وفــدوا إليهــا مــن املناطــق البعيــدة، ولوَّنــوا 
ــن  ــرد، الذي ــرز هــؤالء كان املهاجــرون الك ــن أب ــايف باســتمرار)13(، وم ــي واالجتماعــي والثق نســيجها العمران
تركــوا بصماهتــم الواضحــة يف خمتلــف مناحــي احليــاة، حيــث أُطلــق اســم احلــي الكــردي علــى املنطقــة 
ــون شــرًقا ومنطقــة  ــرزة والقاب ــدُّ بــن ســهلي ب الــي اســتقرَّ فيهــا املهاجــرون الكــرد مــع غرهــم، والــي متت
ــا وجبــل قاســيون مشــااًل وشــريط مــن البســاتن تواكــب هنــر يزيــد جنوبــا)14(، حيــث ذكــر  أبــي جــرش غربً
أحــد املؤرخــن قــدوم الكــرد إىل دمشــق بقولــه: »فكانــت هجــرة األكــراد إىل الصاحليــة، واأللبــان والشــركس 

ــن إىل دمشــق«)15(. ــن واحلجازي واألرم

ــه ورد يف أحــد املصــادر، خبصــوص متركــز العوائــل الكرديــة بدمشــق ودورهــم الفاعــل  جتــدر اإلشــارة إىل أنَّ
يف املدينــة مبكــرًا، مــا يأتــي:« يرتكــز وجــود األكــراد يف الصاحليــة وامليــدان، وملَّــا مل يســتطع هــؤالء الدخــول 
إىل املدينــة اســتقرُّوا يف الصاحليــة بشــكل خــاص، وانتحــل زعماؤهــم لقــب آغــا، وأقامــوا ألنفســهم قــوَّات 
شــبه عســكرية مؤلَّفــة مــن رجــال قبائلهــم للدفــاع عــن مصاحلهــم«)16(، ومــن املفيــد القــول أيًضــا إن احلــي 
الكــردي كان قــد أصبــح منطقــة معروفــة بدمشــق ككل يف وقــت مبكــر، حتــى إن أحدهــم أشــار إىل ذلــك يف 
معــرض حديثــه عــن أحيــاء دمشــق بقولــه :« هــي قريــة يف ســفح قاســيون، مكاهنــا اليــوم يف حملــة طاحــون 
األشــنان، أســفل حــي األكــراد«)17(، كمــا ذكــر مــؤرٌِّخ آخــرُ احلــيَّ الكــرديَّ قائاً:«هــي تســمية قدميــة للجــزء 
الشــرقي مــن ســفح قاســيون، إىل الشــرق اجملــاور مــن الصاحليــة، وجــرى علــى ألســنة النــاس تســمية حــارة 

)10( وسام حسن، وثيقة بريطانية عن حي األكراد في مدينة دمشق. هاجر الكرد بأعداد أكبر في العصر العثماني، وسافروا على متن قوافل الحج حتى 
الخمسينيات من القرن الماضي، وكان يُشار إلى الحي الذي يقيمون فيه باسم الحي الكردي، ثم تغيَّر إلى ركن الدين. ينظر:

 .Kurds of Damascus: Trapped Between Secession and Integration
)11( لمحة عن تاريخ الكرد في بالد الشام: محسن سيدا.

)12( حي األكراد في مدينة دمشق بين عامي 1250-1979 دراسة تاريخية _ اجتماعية _ اقتصادية: عز الدين علي مال، ص 17.
)13( الحياة الثقافية في دمشق في العصر العثماني (1876-1918(، د. محمد أحمد، مجلة جامعة دمشق، ص 305.

)14( حي األكراد في مدينة دمشق بين عامي 1250-1979 دراسة تاريخية – اجتماعية- اقتصادية: عز الدين علي مال، ص 21.
)15( القالئد الجوهرية في تاريخ الصالحية: ابن طولون، ص 9.

)16( مجتمع مدينة دمشق في الفترة ما بين 1772-1840: يوسف جميل نعيسة، ص89. 
)17( القالئد الجوهرية في تاريخ الصالحية: ابن طولون، ص61.
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األكــراد، ويُعــرف اليــوم حبــي ركــن الديــن)18(.
كمــا يُاحَــظ أن األســر الكرديــة كانــت قــد حافظــت علــى خصوصيتهــا القوميــة يف دمشــق نوعـًـا مــا، علــى 
الرغــم مــن اندماجهــا يف اجملتمــع الدمشــقي، إذ أشــار أحــد املصــادر احملايــدة إىل تلــك احلقيقــة بقولــه:« 
يُاحَــظ ســكنُ العناصــر غــر العربيــة صاروجــة والبحصــة والقنــوات والعمــارة وامليــدان، واســتطاعت دمشــق 
أن هتضــم هــذه العناصــر يف بوتقتهــا العربيــة، وشــذَّ عــن هــذه القاعــدة بعــض األقليــات الكبــرة الــي ســكنت 

معزولــة يف أحيــاء خاصــة هبــا كاألكــراد، وإىل أوائــل القــرن العشــرين«)19(.  
ثانيًا _ أسرة مشدين آغا الكردي:

ينحــدر مشديــن آغــا مــن أســرة كرديــة هاجــرت مــن ديــار بكــر، وتذكــر املصــادر أنــه وُلــد يف مطلــع القــرن 
التاســع عشــر ألب كــردي يُدعــى موســى، وأن موســى الكــردي كان مُتســلِّمًا يف عــكا، ثــم اســتوطن دمشــق 

وســكن يف احلــي الكــردي، وانتهــت إليــه زعامــة احلــي)20(. 
ــق لقدومــه مــن  ــخ الدقي ــاة موســى الكــردي، والتاري ال تقــدم املصــادر املتوفــرة معلومــات أخــرى عــن حي
كردســتان إىل عــكا أول مــرة كان يف النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر، ومــن ثــم إىل دمشــق يف مطلــع 

القــرن التاســع عشــر.
ــيُّ ألســرة مشديــن  ــس الفعل واســتنادًا ملــا ســبق، ميكــن القــول إن مشديــن بــن موســى الكــردي هــو املُؤسِّ
آغــا املعروفــة يف دمشــق واحلــي الكــردي علــى الســواء)21(، والــذي كان قــد انتقــل إىل حــي صاروجــة، حيــث 
بنــى دارًا كبــرة هنــاك)22(، وبســبب خصالــه وأعمالــه املعروفــة وُصــف مــن قبــل أحــد املؤرخــن الدمشــقين 
بأنــه »كان مــن أعيــان دمشــق وصاحــب ثــروة كبــرة، ولــه مواقــف عظيمــة«)23(، كمــا ذكــره مــؤرخ معاصــر لــه 
قائــاً:« كان كريــم النفــس جــدًّا، فتــح حمــاً للضيافــة، حتــى إنــه كان يوجــد عنــده عــدد عظيــم مــن الضيــوف 

يف كل يــوم يأكلــون ويشــربون علــى مائدتــه«)24(. 
إذن امتلــك مشديــن آغــا صفــات أهَّلتــه ألداء دور مهــمٍّ يف األحــداث الــي شــهدهتا دمشــق يف بدايــات 
وأواســط القــرن التاســع عشــر، الســيما بعــد إســناد العثمانيــن مهمــة احلفــاظ علــى األمــن إليــه يف العديــد 
مــن املناطــق يف وقــت مبكــر مــن شــبابه)25(، واســتعان بفرســانه الكــرد يف القيــام مبهــام الشــرطة وجبايــة 
الضرائــب إىل جانــب مهمــات أخــرى وُكِلـَـت إليــه، مــن أمههــا إمخــاد احلــركات املتمــردة يف املناطــق البعيــدة، 

)18( معجم دمشق التاريخي: قتيبة الشهابي، ص218.
)19( مجتمع مدينة دمشق في الفترة ما بين 1772-1840: يوسف جميل نعيسة، ص81. 

 Families in Politics: Damascene Factions and Estates of the 18th and 19th Centuries: Linda Schatkowski)20(
   .Schilcher,p.148

تجدر اإلشارة إلى أن أشهر شخصيتين ُعرفتا باسم شمدين آغا بين الكرد في العصر الحديث هما: شمدين آغا في دمشق، وشمدين آغا زعيم عشيرة السليفاني في 
مدينة زاخو الكردية في إقليم كردستان- العراق، الذي كان معاصًرا لألول، كما أن كرديًّا ثالثًا برز باسم محمود أفندي شمدين آغا في مصر، واشتهر بكونه من 

كبار الضباط في عهد محمد علي باشا (1848-1805(.
)21)Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 18601920-: Philip S. Khoury, p.40.

)22( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص181.
)23( موسوعة األسر الدمشقية: تاريخها أنسابها أعالمها: محمد شريف عدنان الصواف، ص391.

)24( بسام سالم: الحمام الناصري.
)25)The Mamluks in Egyptian and Syrian Politics and Society,The Medieval Mediterranean: Michael Winter, 
Amalia Levanoni, p.333.
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ــي بســمعة  كمــا يف ســهل البقــاع مثــاً، وحَظِ
طيبــة يف اجملتمــع الدمشــقي، مبــا ميتلكــه 
ــرد،  ــدام هــو وفرســانه الك مــن اجلــرأة واإلق
وانتشــرت هيبتــه يف خمتلــف املناطــق الريفية 

التابعــة لواليــة دمشــق)26(.
ثالًثا _ تعاظم نفوذ مشدين آغا: 

ــة دمشــق  ــن آغــا مدين جتــاوز نفــوذ مشدي
الوقــت، وكان  أبعــد مــع مــرور  إىل مناطــق 
دمشــق  يف  نفــوذه  لتوسُّــع  األبــرز  العامــل 
وحميطهــا هــو وجــود العشــرات مــن الفرســان 
ــه  ــل أن ــن يأمتــرون بأوامــره، بدلي الكــرد الذي
لشــمدين  املعاصــرة  املصــادر  أحــد  ورد يف 
آغــا يف معــرض حديثــه عــن صــراع مراكــز 
القــوى يف لبنــان احلــايل يف تلــك املــدة: »أتــى 
اجلميــع يف العســكر إىل ديــر القمــر، وكان 
العســكر داالتيــة مئتــن صحبــة مشديــن آغــا، 
ومئــي خيــال هــواره، وثامثئــة نفــر ارنــاوط 

ــاع« )27(. ــة جب ــى قري ــوا ف ــن كان الذي

ــن آغــا بعــد النجاحــات  تعاظــم دور مشدي
قهــا، ومنهــا إمخــاد التمــرُّد الــذي  الــي حقَّ
حــدث يف لــواء نابلــس يف فلســطن بعــد قيــام 
ــدا ســليمان باشــا العــادل )1805- وايل صي

حكــم  إلعــادة  األوضــاع  برتتيــب   )1819
لــواء نابلــس إىل أســرة اجليوســي، وعندمــا 
مل ينجــح يف األمــر بســبب حتصُّــن موســى 
بــك طوقــان يف قلعــة صوفــن، ورفضــه دفــع 

األمــوال يف عــام 1813، وأمــام إخفــاق الــوايل بوضــع حــدٍّ للفوضــى العارمــة هنــاك، اســتنجد بشــمدين آغــا، 

)( دمشــق فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، لينــدا شيشــلر، ص181. والجديــر بالذكــر أن عــدًدا مــن الشــخصيات، ذات   26

األصــول الكرديــة، كانــت قــد تســلَّمت زمــام األمــور فــي بــاد الشــام فــي تلــك المرحلــة، ومنهــم الوالــي إبراهيــم باشــا الكــردي فــي عــام 1788، 
وفــي عهــده نشــبت الحــرب فــي وادي أبــي عبــاد فــي البقــاع بيــن عســكر الجــزار وعســكر الشــهابيين أمــراء لبنــان. للتفاصيــل ينظــر: كتــاب 

خطــط الشــا : محمــد كــرد علــي، ص 7-6.
)( لبنان في عهد األمراء الشهابيين : حيدر أحمد الشهابي، ص661.  27
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ــة  ــى قلع ــن فــرض احلصــار عل ــن م ــن الفرســان، ومتكَّ ــات م ــت املئ ــة ضمَّ ــة تأديبي ــام بإعــداد محل ــذي ق ال
نابلــس، وهــدم أبراجهــا، وأســر زعيمهــا)28(.

ــاء  ــر زعم ــه كان واحــدًا مــن أكث ــى إن ــة نســبيًّا، حت ــدة طويل ــوذه الواســع مل ــن آغــا بنف ــد احتفــظ مشدي لق
القــوات شــبه العســكرية ســطوة يف دمشــق)29(، بــل إنــه كان ضمــن املعســكر الدمشــقي املعــادي لدخــول جيــش 
إبراهيــم باشــا )1789-1848( إىل املدينــة يف عــام 1831، فقــد ورد يف أحــد املصــادر أنــه: »يف 11 حزيــران 
ــه العســكر املنصــور إىل جهــة دمشــق، فوصــل يف 14 منــه إىل القنيطــرة، ثــم انتقــل إىل داريــا ... وكان  توجَّ
علــي باشــا وايل دمشــق، والشــورجبي، ومشديــن آغــا، يف املعســكر، يف املــكان املســمَّى املرجــة، وكل مــن أمــن 
ــا،  الــكار واملفــي والنقيــب ورشــيد آغــا والرتمجــان والقاضــي يف املــكان املُســمَّى بــاب تومــا، فهربــوا مجيعً
وكانــوا حنــو 1500 فــارس، و500 راجــل، وحينئــذ جــاءت مجاعــة مــن املدينــة طلبًــا لألمــن واألمــان، وطلبــوا 
أن يتشــرفوا مبقابلــة أفندينــا رئيــس العســكر، فأرســل إليهــم رســواًل يبلغهــم بأنــه أعطاهــم مــا طلبــوه مــن 

األمــن واألمــان«)30(.
وذكــر مــؤرٌِّخ دمشــقيٌّ كان شــاهد عيــان علــى احلــادث شــيًئا مــن التفاصيــل، موضحًــا أنَّ الفرســان الكــرد 
قاتلــوا بشراســة بقيــادة مشديــن آغــا، مقابــل خــذالن جنــود الــوايل العثمانــي، قــال: »بعــد أن فتــح إبراهيــم 
باشــا عــكا قصــد دمشــق، ومعــه األمــر بشــر وأمــراء حاصبيــا وراشــيا، فجمع علي باشــا وايل املدينة عســكرًا 
ــة  ــراد ومقاتل ــول األك ــم باشــا مبنظــاره خي ــدِّر بعشــرة آالف، وكشــف إبراهي ــد، ُق ــراد وأحــداث البل مــن األك
ــه علــى العســكر النظامــي أن يقاتلــوا الدمشــقين وال  ــه خيــل اهلنــادي ملقاتلــة األكــراد، ونبَّ الدماشــقة، فوجَّ
يُؤذوهــم، بــل يطلقــون البنــادق يف الفضــاء، فلمــا مســع الدمشــقيون أصــوات النــار هتاربــوا، وقاتــل األكــرادُ 

جهدَهــم حتــى ُغلبــوا، ويف إثرهــم خيــل اهلنــادي تقتــل مَــن تلحقــه منهــم«)31(.

علــى الرغــم ممــا تقــدم، مل يرتاجــع نفــوذ مشديــن آغــا وفرســانه، كقــوة مهمــة يُحســب هلــا حســاهبا، 
إلحــال األمــن يف ربــوع دمشــق وحميطهــا يف العهــد اجلديــد، بــل إن إبراهيــم باشــا كان قــد اســتعان هبــم 
مــرات عــدة لفــرض األمــن، بدليــل أنــه ورد يف أحــد املصــادر أنــه: »ملــا عجــز شــريف باشــا وايل دمشــق عــن 
كبــح مجــاح الــدروز، جــاء إبراهيــم باشــا مــن مشــايل الشــام، وكان هنــاك يراقــب حركــة األتــراك، فســاق قــوةً 
أخــرى، فــرأى الرعــب قــد دبَّ يف قلــوب عســكره مــن رهبــة الــدروز، فعمــد إىل ضرهبــم مــن جهــة صرخــد 

بفرســان األكــراد«)32(.
لقــد شــهدت دمشــق أحداًثــا عنيفــة يف عــام 1831، ألســباب تتعلَّــق مبتغــرات وتداخــات إقليميــة وحمليــة، 
ويبــدو أن الســلطان العثمانــي حممـــود الثانــي )1808- 1839( أراد أن يضعــف اإلنكشــارية احملليـــة فـــي 
دمـــشق، اســـتكمااًل للقـــضاء علـــى الفـرق العـــسكرية القدميـة، إلتاحـة الفرصـة جليـشه اجلديـد الـذي أطلـق 

)28( العائالت المتنفذة في لواء نابلس ودورها اإلداري واالقتصادي المدة ١٠٨٠-١٢٤٥هـ/ ١٦٦٩-١٨٣١: محمود سعيد إبراهيم أشقر، زهير غنايم عبد 
اللطيف غنايم ، ص98.

)29( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص181.
)30( البطل الفاتح إبراهيم وفتحه الشام 1832: داود بركات، ص 47.

)31( كتاب خطط الشام : محمد كرد علي، ص52.
)32( خطط الشام : محمد كرد علي، ص90.
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عليـــه اسم: العـــساكر احملمديـــة، لذا حاول إضـــعاف البنيـــة االقتصادية لإلنكــــشارية فــــي دمشق عر فـرض 
ضريبة الـــصليان، وكان مـــن الواضـــح أن اإلنكشــارية الرلية جنحوا باالخنراط يف اجملتمع، حيث ســـيطروا 
يف القـــرن الثـــامن عـــشر علـــى صاروجة، وحـــي امليـــدان الـــذي يُعَدُّ الـشريان االقتـــصادي للمدينـة، حيث مترُّ 
فيــه قافلــة احلــج الشــامي، وحتـــصل علـــى احتياجاهتـــا مثــل وســائل النقــل، كمــا اخنــرط الكثــر منهــم فـــي 

العمـــل التجـــاري واحلرفـــي، كمـــا أن العامــة قــد تعـــاطفوا معهــم يف صراعهــم مــع عـــسكر الدولــة)33(.
 وبســبب مــا تقــدَّم شــهدت دمشــق العديــد مــن حــوادث العنــف، كان الســبب املباشــر هلــا قــرار الســلطان 
حممــود الثانــي بفــرض ضريبــة علــى األمــاك التجاريــة، وعنــد وصــول األوامــر بفــرض الضريبــة إىل وايل 
ــى النــاس عــر املنــادي اخلــاص الــذي يــدور  دمشــق عبــد الــرؤوف باشــا قــام بإعــان القانــون اجلديــد عل
بــن احلــارات، إال أن اخلــر الــذي وقــع بشــكل صــادم علــى الســكان، وخاصــة احلرفيــن، دفعهــم إىل إعــان 
رفضهــم للقــرار بضــرب املنــادي، وعلــى إثــر احلادثــة أرســل عثمــان باشــا جنــودًا ملواجهــة النــاس املتجمهريــن 

يف حــي العمــارة )34(.
ــر،  ــب الوزي ــا جســيما حنــو ألفــي كيــس، فرفضــوا طل ــه: »كان مبلًغ ــع األحــداث بقول وصــف مصــدر مطل
ــا، ســلم نفســه يف  ــزاد أيامً ــه ال ــوا عن ــة، وقطع ــى االلتجــاء إىل القلع ــه، وأجــروه عل وشــهروا عصياهنــم علي
لــوا قتلــه حرًقــا، وظلــوا يراقبــون  أواخرهــا إليهــم فســجنوه بغرفــة، وأضرمــوا النــار جبوانــب الغرفــة، وقــد فضَّ

النــار تــأكل فريســتها إىل النهايــة«)35(. 
ال تذكــر املصــادر املطلعــة أي معلومــات عــن مشــاركة مشديــن آغــا وفرســانه يف تلــك األحــداث الدمويــة، 
ممــا يؤكــد حفاظــه علــى والئــه للعثمانيــن أثنــاء احلكــم املصــري، بدليــل مكافــأة الســلطان عبــد احلميــد 
لــه علــى عملــه فيمــا بعــد)36(، علــى الرغــم مــن أن بــاد الشــام شــهدت الكثــر مــن التغيــرات اإلداريــة بعــد 
ــوة، إذ فــرض األمــر بشــر الشــهابي )1788-1850( يف تشــرين األول  ــا بالق ــم باشــا عليه ســيطرة إبراهي
من عــام 1832 تســمية الرؤســاء اإلداريــن للمــدن، بعــد قــرار إبراهيــم باشــا بتقســيم بــاد الشــام إىل ثــاث 
مديريــات، هي دمشــق وطرابلس وصيــدا، وجعــل علــى رأس كل مديريــة منهــا مديــرًا مهمتــه اإلشــراف علــى 
األوضــاع العامــة يف مديرتــه، بســبب أمهيــة املنطقة العســكرية واالقتصادية، إىل جانــب ضغــط االنتفاضــات 

الداخليــة املســتمرة والصعوبــات الــي كانــت تعرتضــه)37(.
ــات واخلمســينيات يف  ــة طــوال األربعيني ــن آغــا أحــد قــادة القــوات العســكرية غــر النظامي  بقــي مشدي
دمشــق وحميطهــا، كمــا كان الكيخيــا)38(، الــذي رفــع إليــه احلرفيــون املســلمون يف أحيــاء دمشــق، الســيما 

)33( ثورة الدمشقيين سنة (1831م /1247هـ( دراسة تاريخية: خالد محمد صافي، ص ص 120-91.
)34( بين السورين: عن ثورة العام 1831 في دمشق: عروة خليفة.

)35( مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان: ميخائيل مشاقة، ملحم خليل عيده، أندراوس حنا شخاشيري، ص156.
)36( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص181.

)37( سورية والصراعات الدولية 1831-1841 محمد علي والحسابات الخاطئة: فندي أبو فخر، ص 43.
)38( لفظ فارسي أصله كدخدا ومعناه (رب الدار(، وأصبح فيما بعد لقبًا بمعنى: حاكم أو عمدة. وفي العصر العثماني اعتُمد هذا اللقب رسميًّا، وأطلق بصفة 

أساسية على أي معاون أو مساعد للموظف الكبير في الدولة، وكان يُرمز إليه بلفظ كتخداسي، ينظر: معجم المصطلحات واأللقاب التاريخية: مصطفى عبد 
الكريم الخطيب، ص363.
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ــة املاهــرون)39(، تظلُّمَهــم مــن قبــل الســلطات احملليــة يف عــام )1847-1846()40(. ــو حــي القيمري حرفي
يذكــر أحــد املؤرخــن الدمشــقين حادثــًة طريفــة جــرت مــع مشديــن آغــا، وهــي أن أحــد والة الشــام كان 
قــد أمــر بشــنق رجــل مــن البســطاء لذنــب ارتكبــه، وبالصدفــة كان مشديــن آغــا حاضــرًا، فتوسَّــط لــدى والة 
األمــر حتــى عُفــي عنــه، وبعــد بضعــة أعــوام تغيَّــب مشديــن آغــا عــن دمشــق وتــرك عائلتــه يف الشــام، وكان 
ذاك الرجــل يأتــي كل عــام إىل منزلــه ويدَّعــي أنــه آتٍ مــن قبــل مشديــن آغــا، ومعــه مؤونــة البيــت مــن القمــح 
والشــعر والســمن والــرز وغرهــا مــن املــواد، وظــل علــى تلــك احلالــة حنــو أربعــة أعــوام، حتــى حضــر مشديــن 
آغــا وعــاد إىل دمشــق، فســأله أهــل بيتــه عــن الشــخص الــذي كان يرســل هلــم معــه مؤونتهــم الســنوية، 
فتعجَّــب مــن كامهــم وقــال هلــم: إنــه مل يرســل شــيًئا يف مــدة غيابــه. فانذهلــوا لقولــه، ويف آخــر العــام أتــى 
ذاك الشــخص، ومعــه املؤنــة املعتــادة، وقــال هلــم إهنــا مرســلة مــن مشديــن آغــا، فخــرج عندئــذٍ للقائــه، وســأله 
ــطتَ يل وخلَّصــتَ حياتــي أوقفتُهــا  عــن ســبب عملــه، فأجابــه الرجــل أرجــوك أعتقــي ألنــك مــن حــن توسَّ
لــك، وأقســمتُ ميينـًـا أنَّ مثــرة أتعابــي تكــون كلهــا لــك، وهــا قــد مــر علــي مخســة أعــوام، أقــدم ملنزلــك كل مــا 

أجنيــه، فعتقــه مشديــن آغــا شــاكرًا لــه كرمَــه)41(.
ــي مشديــن آغــا بعــد عمــر حافــل باإلجنــازات يف عــام 1860)42(، أثنــاء األحــداث الداميــة)43(، الــي  تُوفِّ

نشــبت يف بــاد الشــام بصــورة عامــة، ودمشــق بصــورة خاصــة )44(
رابعًا _ مشاركة أبناء مشدين آغا يف احلياة العامة بدمشق:

  أعقــب مشديــن آغــا ســتة أبنــاء هــم: عبــداهلل آغــا، حممــد ســعيد باشــا، خالــد آغــا، رجــب آغــا، حســن 
ــة يف النصــف  ــن آغــا يف اإلدارة العثماني ــاء مشدي ــل آغــا)45(، وانتظــم هــؤالء اإلخــوة مــن أبن آغــا، وإمساعي
الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، وبــرزت أدوارهــم بصــورة واضحــة يف األحــداث الــي مــرت علــى املدينــة 

واملناطــق احمليطــة هبــا)46(.
ــى عبــد اهلل آغــا بــن مشديــن آغــا مهمــة قيــادة إحــدى الفــرق شــبه العســكرية يف اخلمســينيات ومطلــع  تولَّ
الســتينيات، كمــا تولَّــى مســؤولية الشــرطة يف دمشــق عــام 1871، ويف بــروت عــام 1879، يف حــن كان أخــوه 
ــي والــده، ومــع مــا تقــدم، يــكاد يكــون  إمساعيــل بــن مشديــن آغــا قائــدًا ألحــد الفيالــق العثمانيــة عندمــا توفِّ
حممــد ســعيد )1840-1896( أشــهرَ أبنــاء مشديــن آغــا، إذ كان قــد ختــرَّج مــن مــدارس إســتنبول، الســيما 
بعــد أن عهــد العثمانيــون إليــه بإعــادة تنظيــم القــوات احملليــة يف أواخــر اخلمســينيات مــن القــرن الثامــن 
عشــر، وأصبــح قائــدًا ألكثــر الفــرق العســكرية فعاليــة يف دمشــق املســماة بالعوانيــة)47(، وبذلــك بــدأ حياتــه 

)39( القيمرية واحد من أعرق أحياء دمشق، كان واليزال من أشهر أسواق دمشق القديمة، وأحسنها صيتًا، ينظر: حي القيمرية فخر دمشق.
)40( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص181.

)41( الحمام الناصري: بسام سالم.
)42) Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 18601920-: Philip S. Khoury, p.40.
)43) Families in Politics: Damascene Factions and Estates of the 18th and 19th Centuries: Linda Schatkowski 
Schilcher,p.148.   
)44) An Occasion for War: Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860: Leila Tarazi Fawaz ,pp.621-.

)45( موسوعة األسر الدمشقية تاريخها أنسابها أعالمها: محمد شريف عدنان الصواف، ص391.
)46( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص183.
)47( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ليندا شيشلر، ص181.
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العمليــة واحــدًا مــن آغــوات القــوات شــبه العســكرية، وكان حتــت إمرتــه مــا يزيــد علــى أربعمئــة رجــل أثنــاء 
عملــه بالتعــاون مــع والــده يف تســوية نزاعــات حــوران، كمــا أوكل إليــه القيــام مبهــام حفــظ األمــن يف املدينــة، 
والواقــع أن حممــد ســعيد مشديــن آغــا كان أحــد اآلغــوات احملليــن القائــل الذيــن تولــوا قيــادة إحــدى 

القــوات اجلديــدة يف ذلــك احلــن)48(.
عرفــت بــاد الشــام كذلــك أحداًثــا دمويــة يف عــام 1860، الســيما بعــد توســع نطــاق األحــداث، ومشلــت 
معظــم أحنــاء دمشــق، ومــا يهمنــا مــن أمــر تلــك األحــداث أن مصــدرًا معاصــرًا هلــا يشــر إىل دور الكــرد فيهــا 
بقيــادة إمساعيــل بــن مشديــن آغــا بقولــه: »األكــراد ونصراؤهــم قــد أتــوا أعمــااًل بربريــة يف ذلــك اليــوم ... 
فقتلــوا املئــات مــن النصــارى، ونكلــوا باآلخريــن ممــن وقــع بأيديهــم، وكان قــواد اجلنــد مــن األتــراك واألكــراد 
مثــل إمساعيــل آغــا مشديــن، وفرحــات آغــا وســواهم ...« )49(. ويذكــر يف مــكان آخــر :«أكــراد الصاحليــة 

هجمــوا علينــا«)50(.
يُفنِّــد املــؤرخ واألديــب املعــروف حممــد كــرد علــي مســؤولية أفــراد مــن اجلاليــة الكرديــة يف دمشــق عــن تلــك 
األعمــال الدمويــة، بــل يُلقــي باملســؤولية علــى عاتــق الســلطات العثمانيــة واملشــايخ يف دمشــق بقولــه:« كانــت 
)48) Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 18601920-: Philip S. Khoury, p.40.

)49( مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان، ميخائيل مشاقة: ملحم خليل عيده، أندراوس حنا شخاشيري، ص156.

)50( مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان: ميخائيل مشاقة، ملحم خليل عيده، أندراوس حنا شخاشيري، ص267.

صورة نادرة لجامع سعيد باشا
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هــذه الفتنــة ســببَ خــراب قســم عظيــم مــن مدينــة دمشــق ... الذنــب كل الذنــب علــى احلكومــة وعماهلــا أواًل 
ملــا أبــدَوه مــن الضعــف، ثــم األعيــان واملشــايخ ...«)51(.

وممــا يؤكــد مــا تقــدم أنَّ عناصــر العوانيــة قــد شــاركوا يف أعمــال الشــغب عوًضــا عــن إيقافهــا يف متــوز 
1860، بأمــر مــن ســلطات الدولــة العثمانيــة العليــا يف دمشــق، وعلــى إثــر ذلــك جــرى تســريح عناصــر تلــك 
الفــرق العســكرية، ونُفــي حممــد ســعيد مشديــن آغــا إىل إســتنبول لكونــه موظًفــا رفيعـًـا يف الواليــة)52(، إال أن 
األخــر اســتعاد حظوتــه لــدى العثمانيــن الحًقــا)53(، ومــا هــي إال أشــهر معــدودة حتــى غــادر إســتبول لرافــق 
نامــق باشــا الــذي عُيِّــن واليًــا علــى بغــداد)54(، وكان مــن بــن الذيــن عــادوا إىل دمشــق مشــمواًل بالعفــو العــام، 
إذ تــوىل قافلــة اجلــردة يف احلــج الشــامي لإلعاشــة والتمويــن، وأصبــح قائمقــام محــص عــام 1863)55(، ثــم 
بعلبــك عــام 1866)56(، ويف عــام 1869 عُيِّــن متصرًفــا يف نابلــس)57(، كمــا عُيِّــن متصرًفــا يف شــرقي األردن 

يف املــدة )1872-1873(، إذ بــاءت جهــوده يف تأســيس واليــة عثمانيــة هنــاك بالفشــل)58(. 
ــه لــو جنحــت جهــوده تلــك لوضــع بذلــك أُســس دولــة جديــدة يف املنطقــة، قائمــةٍ علــى  وجتــدر اإلشــارة أنَّ
أنقــاض إحــدى الواليــات العثمانيــة املهمــة يف بــاد الشــام، كمــا الــدول الــي تأسَّســت الحًقــا، وكانــت أســرة 

مشديــن آغــا ســتحكم دولــة األردن احلاليــة بــداًل عــن األســرة اهلامشيــة. 
 ومــع مــا تقــدم ازداد نفــوذ حممــد ســعيد بــن مشديــن آغــا يف دمشــق واألطــراف أكثــر مــن الســابق، 
ونــال لقــب الباشــا مــن قبــل الســلطان العثمانــي أثنــاء زيارتــه إلســتنبول يف عــام 1869، وويل إمــارة احلــج 
املهمــة يف بــاد الشــام يف املــدة )1870-1892(، إىل جانــب كونــه عضــوًا يف جملــس إدارة واليــة دمشــق يف 
املــدة ذاهتــا)59(، إىل جانــب تعينــه متصرًفــا يف عــكا عــام )1870-1871(، ثــم محــاة عــام 1878، فطرابلــس 
ــه كان حســن  عــام )1884-1885(، ثــم أصبــح عضــوًا يف جملــس اإلدارة، ثــم مديــرًا لألوقــاف، ووُصــف بأنَّ

ــم واألدب)60(. األخــاق، حيــب معاشــرة أهــل العل
زفَّ حممــد ســعيد باشــا ابنتــه ووريثتـَـه الوحيــدة إىل حممــد باشــا أمحــد باشــا اليوســف قبــل وفاتــه ببضعــة 
أعــوام، وســعى إىل توريــث ســبطه عبــد الرمحــن باشــا اليوســف مكانتــه ومناصبــه يف النهايــة، ودَبَّــر أن خيلفــه 
ــا لنمــط  يف إمــارة احلــج يف عــام 1892، حيــث كان ائتــاف األســرتن مشديــن آغــا واليوســف عنصــرًا مهمًّ

)51( خطط الشام: محمد كرد علي، ص52.
)52) Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 18601920-: Philip S. Khoury, p.40.
)53) Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 18601920-: Philip S. Khoury, p.40.

)54( تولى محمد نامق باشا والية بغداد لمرتين، األولى عام 1850 ولمدة سنة واحدة فقط، والثانية عام 1861 إلى عام 1867، حيث ذهب لشغل منصب 
ج فحاز رتبة  وزير البحرية في إستنبول، كان يجيد اللغات الفرنسية واإلنكليزية والعربية إضافةً الى لغته التركية، وكان ضابًطا في الجيش العثماني وتدرَّ

المشيرية، ينظر: والي بغداد العثماني محمد نامق باشا تولى والية بغداد مرتين: طارق حرب.
)55( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص185.
)56( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص185.

)57( دخلت نابلس تحت الحكم المصري بقيادة القائد إبراهيم باشا في عام 1832، وثار أهل نابلس على الحكم المصري في عام 1834 ولكنهم أخفقوا، دام 
الحكم حتى عام 1840، حيث عادت فلسطين إلى الحكم العثماني، وفي نهاية الحكم العثماني أصبحت مدينة نابلس سنجقًا تابعًا لوالية بيروت، ويضم مئة قرية 

وقرية. ينظر: مدينة نابلس.
)58( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص182.
)59( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص182.

)60( موسوعة األسر الدمشقية: تاريخها أنسابها أعالمها: محمد شريف عدنان الصواف، ص671.
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حيــاة النخبــة املرتكــزة يف صاروجــة يف أواخــر القــرن التاســع عشــر)61(.
اجلديــر بالذكــر أن أســرة اليوســف تعــدُّ إحــدى األســر الكرديــة الدمشــقية املعروفــة بالفضــل، بــل إن 
ــا لتلــك األســرة مســاه )الكواكــب الدريــة يف  ــا دمشــقيًّا هــو عبــد القــادر بــن بــدران كان قــد أفــرد كتابً مؤرخً

ــد الرمحــن باشــا اليوســف()62(. ــخ عب تاري
ــي حممــد ســعيد باشــا يف دمشــق عــام 1896، وورث ثروتــه الكبــرة ســبُطه عبــد الرمحــن باشــا  توفِّ
اليوســف، والــي تضمَّنــت أراضــيَ واســعًة يف اجلــوالن، وأراضــيَ واســعة يف بــرزة، واخليــارة، وزبديــن، وداره 
الشــهرة يف ســوق صاروجــة علــى هيئــة تشــبه دار إبراهيــم باشــا يف مصــر، ومــن آثــاره الباقيــة مســجد ســعيد 

باشــا يف احلــي الكــردي بدمشــق إىل يومنــا هــذا)63(. 
ــب  لقــد كتــب أحــد املؤرخــن عنــه: »مشديــن آغــا لــه عــدة أوالد، أحدهــم حممــد ســعيد باشــا، الــذي تقلَّ

)61( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص182.
)62( الكواكب الدرية في تاريخ عبد الرحمن باشا اليوسف: عبدالقادر بدران، ص5.

)63( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص183.

محمد سعيدباشا
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ــا جــدًّا، ولــه ابنــٌة وحيــدة  يف مناصــب عــدة، وأصبــح أمــر احلــج، وقضــى حياتــه هبــذه الوظيفــة، وكان غنيًّ
يــت يف حياتــه، وقــد خلَّــف معظــم تركتــه حلفيــده الــذي تعيَّــن مكانــه يف  تزوَّجهــا أمحــد باشــا اليوســف، وتوفِّ
إمــارة احلــج مــع صغــر ســنه، وهــو بــاقٍ يف إمــارة احلــج، ويُدعــى عبــد الرمحــن باشــا اليوســف، وهــو أغنــى 
وأكــرم رجــل يف ســوريا، وقــلَّ مَــن يكــون غنيًّــا كرميًــا مثلــه، وقــد كان ســعيد باشــا أول متصــرف تعيَّــن علــى 

البلقــاء، وتــويف بغنًــى عظيــم)64(.
_ اخلامتة:

تُعــدُّ أســرة مشديــن آغــا مــن األســر املهمــة الــي أدَّت أدوارًا بــارزة يف دمشــق وحميطهــا طــوال القرن التاســع 
عشــر، كانــت اســتمرارًا ألدوار أســر كرديــة أقــدم يف املدينــة، حيــث بــرز دور هــذه األســرة يف خمتلــف مناحــي 
ــًذا  ــدًا متنفِّ ــه قائ ــرف بكون ــى يــد مؤسســها مشديــن آغــا بــن موســى الكــردي، الــذي عُ احليــاة، الســيما عل
نــوا باحلــزم واالنضبــاط مــن إمخــاد عــدد مــن بــؤر الفوضــى  قــاد العشــرات مــن فرســانه الكــرد، الذيــن متكَّ
يف واليــة دمشــق وأطرافهــا، إىل جانــب تصديــه مــع فرســانه لدخــول إبراهيــم باشــا إىل دمشــق، فضــاً عــن 

اعتزالــه األحــداث الدمويــة الــي عصفــت بدمشــق يف عــام 1831 ، دون أن ينخــرط يف يومياهتــا املؤســفة.
كمــا بــرز عــدد مــن أبنــاء مشديــن آغــا يف النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، منهــم أبنــاؤه عبــد اهلل 
آغــا، وأخــوه إمساعيــل آغــا، إال إن دور جنلــه حممــد ســعيد باشــا فــاق أخوتــه اخلمســة اآلخريــن، إذ عُــرف 
ــى العديــد مــن املناصــب يف الدولــة العثمانيــة، تراوحــت بــن املهــام  ــا واســع النفــوذ، تولَّ بكونــه قائــدًا حملِّيً
العســكرية واإلداريــة علــى الســواء ويف أماكــن عــدة، وتوَّجَهــا بتوليــه إمــارة احلــج يف دمشــق ألعــوام عــدة، قبــل 
أن يُوَلِّيهــا لســبطه عبــد الرمحــن باشــا اليوســف، ســليل أســرة كرديــة دمشــقية متنفــذة أخــرى، فضــاً عــن 

حتلِّيــه بالكثــر مــن الصفــات الــي أثنــى عليهــا املؤرخــون املعاصــرون لــه. 
_ مصادر البحث ومراجعه:

_ املصادر باللغة العربية:
- األعــاق اخلطــرة يف ذكــر أمــراء الشــام واجلزيــرة: ابــن شــداد، اجلــزء الثانــي، حتقيــق: ســامي الدهــان، 

)دمشــق، 1962(.
- إعــام النبــاء بتاريــخ حلــب الشــهباء: حممــد راغــب بــن حممــود بــن هاشــم الطبــاخ احللــي، ج 1، )حلــب، 

.)1988

)64( الحمام الناصري: بسام سالم.
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- البطل الفاتح إبراهيم وفتحه الشام 1832 : داود بركات، )القاهرة، 2014(.
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الديــن علــي مــا، )بــروت، 1998(.
ــاح،  ــا امل ــاح، دين ــرو امل ــدا شيشــلر، ترمجــة: عم ــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر: لين - دمشــق يف القرن

مراجعــة: عطــاف مارديــي، )دمشــق، 1998(.
- حليــة البشــر يف تاريــخ القــرن الثالــث عشــر: عبــد الــرزاق البيطــار، حتقيــق: حممــد هبجــة البيطــار، ج1، 

)بــروت، 1993(.
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.)2000
ــد أمحــد دمهــان، ط2، )دمشــق،  ــون، حتقيــق: حمم ــن طول ــة: اب ــخ الصاحلي ــة يف تاري ــد اجلوهري - القائ

.)1980
- كتاب خطط الشام : حممد كرد علي،  ج3، ط3، )دمشق، 1983(.

الفيحــاء،  مطبعــة  بــدران،  القــادر  عبــد  اليوســف:  باشــا  الرمحــن  عبــد  تاريــخ  الدريــة يف  الكواكــب   -
)دمشــق،1920(.

- لبنــان يف عهــد األمــراء الشــهابين : حيــدر أمحــد الشــهابي، حتقيــق: فــؤاد أفــرام البســتاني، ج3، )بــروت، 
.)1969

- الدارس يف تاريخ املدارس: عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، ج 1، )دمشق، 2006(.
- جمتمع مدينة دمشق يف الفرتة ما بن 1772-1840: د. يوسف مجيل نعيسة،  ج1 )دمشق، 1986( .

- معجم دمشق التارخيي: د. قتيبة الشهابي،، ج1، )دمشق، 1999(
- معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية: مصطفى عبد الكريم اخلطيب، )بروت، 1996(.

- مشــهد العيــان حبــوادث ســورية ولبنــان: د. ميخائيــل مشــاقة، ملحــم خليــل عيــده، انــدراوس حنــا 
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شخاشــري،  يف: ســهيل زكار، تاريــخ بــاد الشــام يف القــرن التاســع عشــر، )دمشــق، 2006(.
- موســوعة األســر الدمشــقية: تارخيهــا أنســاهبا أعامهــا: د. حممــد شــريف عدنــان الصــواف، ج2، ط2، 

)دمشــق، 2010).
- هنر الذهب يف تاريخ حلب: كامل الغزي،  ج3، ط2، )حلب، 1998(.

_ املصادر باللغة اإلنكليزية:
- An Occasion for War: Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860: Leila 
Tarazi Fawaz, )California,1994).
- Families in Politics: Damascene Factions and Estates of the 18th and 19th 
Centuries: Linda Schatkowski Schilcher )Wiesbaden,1985).
- Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 18601920-: 
Philip S. Khoury, )Cambridge, 2003).

_ البحوث باللغة العربية واإلنكليزية:
- ثــورة الدمشــقين ســنة )1247هـــ/ 1831م( دراســة تارخييــة: خالــد حممــد صــايف، جملــة جامعــة األزهــر 

بغــزة، اجمللــد 14 ، العــدد 2، )غــزة، 2012( .
- احليــاة الثقافيــة يف دمشــق يف العصــر العثمانــي )1876-1918(: حممــد أمحــد، جملــة جامعــة دمشــق، 
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