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Abstract
This study considers the management of Fallujah under the British occupation and
the royal era 1917-1958, with particular emphasis on the functions of the mayor in
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Fallujah’s administration. This was a short-term post held by many individuals, first for
the king, then the the government, and later for the governor of the Dulaim brigade. The
mayor was extremely active in the administration of Fallujah, overseeing and evaluating
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the work of the various departments, including the directors of the municipality, state
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property, police, health and education.
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 أذ.الموضوع كوںه يتںاول الجاںب ا داري و سيما فيما يخص ا دارة التي تعںي مهام القائمقام في أدارة الفلوجة
تںاوب على ذلك المںصب العديد من الشخصيات التي حظيت بثقة الملك أو الحكومة أو متصرف لواء الدليم
 ومن الواضح ان وظيفة القائمقام كاںت هي الفاعلة في إدارة الفلوجة كوںه كان يتابع الدوائر ا خرى،فيما بعد
ويقيم عطاءهم وتفاعلهم مع أهالي قضاء الفلوجة كمدير البلدية والطابو والشرطة والصحة والتعليم وهذه الدوائر
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ً
يعد موضوع إدارة الفلوجة في ظل ا حت ل البريطاںي والعهد الملكي  ،١٩٥٨ _١٩١٧واحدا من المواضيع الجديرة
بالدراسة وتكمن أهميته با هتمام الذي اولته القوى العظمى التي تصارعت في العراق لمديںة الفلوجة ،اذ عد
العثماںيون الفلوجة باںها عقدة استراتيجية لربط العراق بب د الشام وبالتالي ازدهار التجارة المارة في الفلوجة،
ً
فض عن كوںه اقصر الطرق الى غرب العراق وسهولة مراقبته وتأميںه ،ذلك الواقع استفاد مںه البريطاںيون واولوه
ً
أهمية اكثر مما كاںت عليه الفلوجة في العهد العثماںي ذلك كان كافيا ختيار الموضوع والبحث فيه لتوثيق ما
جرى من اهتمام بالواقع ا داري في الفلوجة و سيما موضوع مںصب القائمقام الذي شهد في اثںاء مدة البحث
تعاقب القائمقاميين عليه وسرعة تبدلهم اذ اثار العديد من التساؤ ت عن سبب ذلك التبدل ولتغطية موضوع
البحث فقد تم تقسيمة على مقدمة ومبحثين وخاتمة ضمںتها اهم ا ستںتاجات التي توصل اليها البحث ،تںاول
المبحث ا ول إدارة الفلوجة في ظل السيطرة البريطاںية  ،١٩٢١_١٩١٧وكيف كان يتعاقب القائمقاميين على ادارتها
في حين ركز المبحث الثاںي على إدارة الفلوجة في العهد الملكي .١٩٥٨_١٩٢١
اعتمد البحث على مصادر متںوعة شملت وثائق غير منشورة كاںت محفوظة في دار الكتب والوثائق ببغداد،
الى جاںب الكتب العربية وا جںبية كما استفدت من الصحافة العراقية و سيما جريدة الوقائع العراقية التي
وفرت معلومات جديدة عن تداول مںصب القائمقام في الفلوجة ...عسى أكون قد وفقت فيما سعيت ومن
التوفيق والسداد.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
إدارة اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻲﻓ ﻇﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ١٩٢١_١٩١٧
ً
اهتم العثماںيون لمدة طويلة بالصق وية واتخذوها مقرا لهم ومن ثم أصبحت ںاحية تتبع لها قرى وقصبات أحاطت
بها ومںها قصبة الفلوجة ،اذ كان قضاء الدليم في عام  ١٨٩٥يتكون من اربع ںواح هي الصق وية ،هيت ،كبيسة،
ً
الرحالية ) ،(١وفي سںة  ١٩٠٠اختيرت مديںة الفلوجة لتكون ںاحية تابعة الى قضاء الدليم بد من ںاحية الصق وية
ً
وعين "بصيرت افںدي" مديرا لها بعد ان كان مديرا لںاحية الصق وية الملغاة ،وكان هذا التغيير يعود همية الفلوجة
ً
ً
جغرافيا كوںها اول مرحلة في الطريق من بغداد الى الدير ثم حلب فض عن كوںها ميںاء مهم على ںهر الفرات )،(٢
ومن الجدير بالذكر بأن الموافقة على ںقل ںاحية الصق وية الى الفلوجة جاء بعد حصول موافقة الصدر ا عظم
ووزارات الداخلية والمالية والدفتر دار خاقاںي في ا ول من كاںون ا ول  ١٨٩٦وبرر والي بغداد هذا ا جراء
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لكون الفلوجة تقع على جادة )درسعات( المعروف طريق دار السعادة ولںموها السكاںي والعمراںي ويربطها جسر
اقيم على ںهر الفرات من ا عمدة ،وذكر ان عشائر عںزة وشمر كاںت تستعمل ذلك الجسر لغزو بعضها البعض،
كما برر والي بغداد ان ںقل الںاحية كان للحد من الغزوات بين تلك العشائر ) ،(٣يبدو ان الموافقة قد تمت في
عام  ١٨٩٦في حين جرى ںقل مركز الںاحية في عام .١٩٠٠
ارتبطت ںاحية الفلوجة اداريا بـ قائمقامية قضاء الدليم ومارست واجباتها في مراعاة شؤون الںاحية المختلفة
ً
وتتركز مهام مدير الںاحية بأن يكون مسؤو عن ا من وجباية الضرائب بالمعاوںة مع مختاري القرى الذين ُعدو
مأمورين اداريين لمراعاة ما تحتاجه قراهم ويكون ارتباطهم مباشرة بمدير ںاحية الفلوجة ).(٤
دخلت الدولة العثماںية الحرب العالمية ا ولى في الرابع من تشرين الثاںي  ١٩١٤بجاںب دول الحلف المركزي
ً
وذلك تںفيذا للمعاهدة السرية المعقودة بيںها وبين الماںيا في الثاںي من آب  ،(٥) ١٩١٤بيد ان الدولة العثماںية تهاوت
قواها ولم تتمكن من مجاراة الحلفاء فدخلت القوات البريطاںية بغداد في الحادي عشر من آذار  ،(٦) ١٩١٧بقيادة
الجںرال مود  ،(٧) Modeبعد ان هزمت القوات العثماںية فيها ،وقد احكموا قبضتهم عليها في التاسع عشر من
آذار في العام ںفسه ،واقام البريطاںيون فيها ادارة مؤقته ) ،(٨برئاسة الحاكم العسكري العميد " هوكر" ،Hawker
اذ تقدمت القوات البريطاںية ںحو الفلوجة لم حقة القوات العثماںية المنسحبة هںاك وبعد قتال شديد مع القوات
العثماںية وعشائر مديںة الفلوجة والمںاطق ا خرى من قضاء الدليم تمكن البريطاںيون من الدخول الى الفلوجة في
الحادي عشر من تموز  ،(٩) ١٩١٧وبعدها أكمل البريطاںيون احت لهم لمںاطق الدليم ا خرى في الثامن والعشرين
من تشرين ا ول  ،١٩١٨بعد فرض سيطرتهم على عںه بقيادة الجںرال" مارشال"  ، General Marshallواتخذت
القوات البريطاںية من عںه قاعدة تمركزت فيها ) .(١٠واطلقوا على قضاء الدليم اسم )مںطقة( وهي وحدة ادارية
ً
توازي اللواء وضمت ںواحي الدليم جميعا وعمد البريطاںيون على تغيير الخارطة ا دارية للعراق ) ،(١١وأصبح الدليم
ً
لواء وحولت الںواحي الى اقضية وبعض القرى الى ںواحي ) ،(١٢واوكلت ادارته الى" اوسوليفان"  ، Oisulivanبيد
ً
ان اںد ع الثورة الشعبية في العراق في الث ثين من حزيران  ١٩٢٠قد اربك البريطاںيين كثيرا ،اذ شهدت الفلوجة
ً
والقرى المجاورة لها احداثا هامة تمحورت حول ع قة شيوخ عشائر الفلوجة والقرى والقصبات المجاورة لها مع
الحاكم العسكري البريطاںي الكولوںيل لجمن ،بعد ان توترت تلك الع قة بتمادي لجمن وتطاوله على شيوخ
الدليم من أهالي الفلوجة وتطاوله بكلمات ںابيه تجاههم مما أدى مقتله في الثاںي عشر من آب  ،(١٣) ١٩٢٠على يد
الشيخ ضاري المحمود شيخ عشيرة زوبع ) ،(١٤على اثر ذلك اوكلت القيادة البريطاںية مهمة الحاكم العسكري الى
ارںولد ويلسون ) ،(١٥وقد اوكل بدوره الى اسماعيل افںدي كمأمور سياسي في الفلوجة واوكل الى محمود افںدي
ً
مديرا للمالية في الفلوجة ).(١٦
لجأت الحكومة البريطاںية الى تهدئة ا وضاع الملتهبة في مختلف مںاطق العراق ،فاںتدبت في أيلول ١٩٢٠
السير برسي كوكس  cox p.ليحل محل ارںولد ويلسون ،وسعى كوكس عںد وصوله بغداد في الحادي عشر من
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تشرين ا ول  ١٩٢٠الى اقامة إدارة مدںية في العراق اخذت على عاتقها إدارة المںاطق التي فرضت سيطرتها عليها،
ومںها ںاحية الفلوجة ،اذ قال كوكس " ان ا تجاه السياسي الجديد والذي جئت لتطبيقه في العراق يقضي بتحويل
كامل وسريع في واجهة ا دارة القائمة من البريطاںيين الى العرب" وكان كوكس اول مںدوب سامي للحكومة
البريطاںية في العراق ) ،(١٧وباست م كوكس لمهامه اںهى مدة الحكم العسكري لمںاطق العراق والبدء بعهد الحكم
المدںي وا دارة المدںية للعراق التي تمخضت عن قيام الدولة العراقية الحديثة عام .(١٨) ١٩٢١
اختار البريطاںيون عبد الرحمن الكي ںي ) ،(١٩ليكون اول رئيس لحكومة عراقية مؤقته واستلم مهامه في
الخامس والعشرين من تشرين ا ول  ،١٩٢٠والف وزارة ضمت ثماںية وزراء لثمان وزارات وعين تسعة وزراء ب
ً
وزارة ،وعين مستشارا بريطاںيا لكل وزارة حسب ما جاء بالمادة الثاںية من ميثاق عصبة ا مم وںظام ا ںتداب،
ً
ً
ً
والى جاںبه معاون وسكرتير بريطاںي وعين لكل لواء متصرفا من العراقيين والى جاںبه مستشارا بريطاںيا ) ،(٢٠وقد
ً
ً
عين رشيد بك العمري" متصرفا للواء الدليم وعين الكابتن ال _ان ريدام سي  L_N Readme Ciمشاورا له،
وبقيت إدارة الفلوجة على حالها دون تغيير ،تبع ذلك تعيين الحاج ياسين افںدي العيساوي مديرا لںاحية الفلوجة
جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة عبدالرحمن الكي ںي في الثامن عشر من كاںون الثاںي
 ،(٢١) ١٩٢١ومما لوحظ عن مجمل التعييںات التي حصلت ان المشاورين البريطاںيين كاںوا أصحاب الحل والعقد
ً
وبيدهم مفاتيح إدارة العراق الى جاںب فرض ارادتهم على الحكومة العراقية تبعا لمتطلبات ا دارة البريطاںية ).(٢٢

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ
إدارة اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ١٩٥٨_١٩٢١
اںتخب فيصل ا ول ) (٢٣ملكا للعراق في مںتصف حزيران عام  ١٩٢١ووصل البصرة في الثالث والعشرين من
حزيران السںه ںفسها على ظهر الباخرة ںورث بورك  North Borkفاستقبله أبںاء الشعب العراقي بالترحيب ,وفي
التاسع والعشرين من حزيران وصل بغداد فأستقبله البريطاںيون والعراقيون على حد سواء وأجريت مراسيم
ً
تتويجه ملكا على العراق في الثالث والعشرين من آب  ١٩٢١بعد اكمال متطلبات ا ستفتاء في ا لوية وكان لواء
الدليم من بين ا لوية التي ايدت الملك فيصل ا ول اذ قدمت عشائر الدليم ستة عشر مضبطة ايدت فيصل
ملكا على العراق وجاءت ںتائج ا ستفتاء في عموم العراق بنسبة  ٩٦.٥بالمئة من اصوات الشعب العراقي ).(٢٤
وافق الملك فيصل ا ول على استقالة وزارة عبد الرحمن الںقيب المؤقتة في الثاںي عشر من أيلول واعقبها
صدور ا رادة الملكية بتأليف الوزارة ا ولى في حكومة الملك فيصل ا ول برئاسة عبد الرحمن الںقيب ووزرائها:
الحاج رمزي بك وزيرا للداخلية وساسون حسقيل وزيرا للمالية وںاجي بك السويدي وزيرا للعدلية وجعفر باشا
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العسكري وزيرا للدفاع الوطںي والدكتور حںا بطاطا وزيرا للصحة وعزت باشا وزيرا ل شغال والمواص ت وعبد
اللطيف باشا وزيرا للتجارة وعبد الكريم أفںدي الجزائري وزيرا ل وقاف ).(٢٥
ً
وفي ا ول من شباط  ،١٩٢٢عين سليمان افںدي الراوي مديرا لںاحية الفلوجة ) (٢٦واشير الى الدور الذي اداه
سليمان افںدي في تںظيم الدوائر في الفلوجة ومتابعتها بشكل ملفت للںظر ،اذ تمخضت متابعته بالںهوض بالواقع
الخدمي لمديںة الفلوجة ،تزامںت مع اهتمام ودعم متصرف لواء الدليم رشيد بك العمري الذي استبدل بإرادة
ملكية في الثاںي والعشرين من كاںون ا ول  ١٩٢٣ليحل محله عارف حكمت ) ،(٢٧الذي ںقل من قضاء السماوة
ً
ليكون متصرفا للواء الدليم ) ،(٢٨بيد ان سليمان افںدي مدير ںاحية الفلوجة احيل على التقاعد في الثامن عشر
من اب  ،١٩٢٤وعين محله حماد افںدي حمدي وباشر بعد يوم واحد من ايكال المهمة له الذي صادف في التاسع
ً
عشر من اب في السںة ذاتها ،ومن الجدير بالذكر ان حماد افںدي ںقل من ںاحية الكرادة ليكون مديرا لںاحية
الفلوجة ).(٢٩
اجريت تبد ت في المںاصب الحكومية و سيما فيما يخص المتصرفين ل لوية ،اذ عين امجد افںدي العمر
ً
متصرفا للواء الدليم في السادس من تشرين ا ول  ،١٩٢٤وبررت ا رادة الملكية اجراء التغيرات الى تقديم خدمات
افضل للمواطںين في الويتهم ) ،(٣٠وفي الحادي والث ثين من شباط  ١٩٢٥اقيل حماد افںدي حمدي من مںصب
ً
ً
ً
مدير ںاحية الفلوجة وعين بد عںه خليل افںدي مديرا للںاحية في الث ثين من اب  ،١٩٢٥ولم يستمر ذلك طوي
ً
ً
ً
اذ استبدل ايضا بمدير ںاحية جديد في العشرين من ايلول  ،١٩٢٥قبل ان يمضي عليه عشرون يوما وعين بد
ً
عںه وفيق بك آل ںوري باشا مديرا للںاحية ).(٣١
و همية الفلوجة ا ستراتيجية واتساع مساحتها وتںامي عدد سكاںها فقد صدرت ا رادة الملكية برقم  ٨٦٦في
ً
السابع من آب  ،١٩٢٦باستحداث قضاء الفلوجة واںيطت مهمة ادارتها كقائمقام الى وفيق احمد وكالة وان
ً
تكون الكرمة ںاحية تابعة لها وعين يوسف افںدي الفارسي مديرا للںاحية ) ،(٣٢وجاء اختيار الكرمة لتكون ںاحية
هميتها ا قتصادية اذ كاںت واحدة من اهم المںاطق في العراق في اںتاج المواد ا نشائية المعروفة حيںذاك
كالطابوق والجص ،اذ قدرت اجور المثل لكور الجص والطابوق المشيد على ا راضي ا ميرية لںاحية الكرمة
ً
ً
ً
ً
حسب تعداد عام ) (١٩٣٧بما يقارب ) ٧١,٣٠٠واحدا وسبعون ديںارا وثلثمائه فلسا( لي  ٦٠كورة يملكها  ٣٦متعهدا
من اهالي قضاء الفلوجة وا راضي المجاورة لها ).(٣٣
ً
واصل الملك فيصل ا ول بإجراء تغيرات تنسجم مع حالة العراق حيںذاك و تبتعد كثيرا عما كان سائدا في
ظل ا دارة البريطاںية ،فقد قسم العراق الى اربعة عشر ً
لواء لكل لواء متصرف يديره ،ومن يدير القضاء سمي
قائمقام بموجب المرسوم الذي صدر في عام  ١٩٢٧بتںظيم ادارة العراق وعںدها صدرت ارادة ملكية بتعيين مصطفى
عاصم افںدي بن صفوة افںدي كأول قائمقام لقضاء الفلوجة ) ،(٣٤اجريت تغيرات ادارية لںاحية الكرمة اذ
ً
ںقل يوسف افںدي الفارسي وحل محله خليل رشيد افںدي مديرا للںاحية والذي ںقل مںها في الثالث من شباط
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 ،١٩٣١واعقبه ںقل قائمقام قضاء الفلوجة واستبداله بقائمقام قضاء الںجف بدري السويدي في السابع من حزيران
ً
 ،(٣٥) ١٩٣١ولم يمض سوى عام واحد تقريبا حتى اجريت تبد ت جديدة في ادارة الفلوجة اذ ںقل بدري السويدي
قائمقام قضاء الفلوجة الى قضاء الهاشمية في الرابع والعشرين من حزيران  ،١٩٣٢بموجب ا رادة الملكية رقم
 ١٣٨في حزيران للسںة ذاتها وعين

خالص بك قائمقام لقضاء الفلوجة في الثاںي من تموز  ،(٣٦) ١٩٣٢تواصلت

التبد ت ا دارية لمںصب قائمقام قضاء الفلوجة بين ا عوام ١٩٣٥و  ١٩٤٥ويمكن ايجازها على وفق الجدول
ا تي:
جدول رقم ) (١يوضح است م واںهاء مهام قائمقام قضاء الفلوجة بين عامي .(٣٧) ١٩٤٥_١٩٣٥
ﻣﻦ

اﻟﻰ

اﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﻘﺎم

ت
1

ﺷﺎﻛﺮ ﻓﮭﻤﻲ

1935/7 16
/

1937/1/2

2

ﺷﺎﻛﺮ ﻣﺤﻤﻮد

1937/1/2

1937/8 20
/

3

ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺸﻮاف

1937/8 20
/

1937/9 20
/

4

اﺑﺮاھﯿﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻜﺮ

1937/9 20
/

1940/8 20
/

5

ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻮدة

1940/8 20
/

1940 12
/ 23
/

6

ﺷﺎﻛ
ﻣﻮﺳﻰ ﻛﺎظﻢ ﺮ

1940 12
/ 23
/

1942/2 23
/

7

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﺮزﻛﺎن

1942/5 16
/

1943/7 19
/

8

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﯿﺎط

1943/7 19
/

1944/7/1

9

ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺎﺑﺎن

1944/7/1

1945/6/9

10

ﺷﻮﻗﻲ اﻟﺴﻌﯿﺪي

1945/6/9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
بدا واضحا سرعة تبدل شخص القائمقام للمدة المذكورة سباب تتعلق بالتدخ ت العشائرية في شؤون ا دارة
ً
ً
مما ںجم عںه ارباكا عم الدوائر الخدمية في الفلوجة ،فض عن تأثر العراق بمجريات الحرب العالمية الثاںية وما
جرى من احداث في العراق بشكل عام ولواء الدليم بشكل خاص حيںما دارت على ارضه رحى ثورة مايس ،١٩٤١
اذ وصلت القوات البريطاںية الى ںهر الفرات وتقدمت الى الحباںية ومںها الى الفلوجة اذ دارت معركة عںيفة حول
مديںة الفلوجة استبسلت فيها القوات العراقية لكن ذلك لم يثمر عن شيء ،اذ اںتهت المعركة باحت ل الفلوجة
من القوات البريطاںية بفضل تفوقهم العددي وامت كهم ا سلحة المتطورة ).(٣٨
صدر قاںون ا لوية رقم  ١٦لسںة  ١٩٤٥في الحادي والث ثين من كاںون الثاںي  ،١٩٤٦وبدأ تںفيذه في ا ول من
ً
شباط للسںة ذاتها واستںادا للمادة الثاںية من قاںون ادارة ا لوية ،فقد صدر ںظام ا دارة الخاصة في البادية رقم ٢٣
لسںة  ١٩٤٦الذي ںص على تأسيس وحدة ادارية او أكثر في البادية يرأسها مدير يرتبط بوزارة الداخلية ومن هںا
ظهرت فكرة استحداث ںاحية تابعة لقضاء الفلوجة تضمںها المقترح حيںذاك باسم ںاحية العامرية ) ،(٣٩بيد اںها لم
ترى الںور في مدة دراسة البحث.
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وفي الثاںي والعشرين من مايس  ١٩٤٦صدرت ارادة ملكية بںقل داود سلمان من قائمقام قضاء سںجار الى
وظيفة قائمقام قضاء الفلوجة ،بيد اںه لم يستمر سوى شهرين في وظيفته واستبدل بـ احمد عبد الرزاق العابر الذي
ً
جاء ںق من قضاء الهںدية ) ،(٤٠وفي مطلع عام  ١٩٤٧عين توفيق المختار قائمقام لقضاء الفلوجة الذي استمر في
ً
عمله حتى ںيسان  ،١٩٤٨عںدما عين ںعيم ممتاز بد عںه ).(٤١
بعد تولي الملك فيصل الثاںي زمام ا مور لبلوغه السن القاںوںية في الثاںي من مايس  ١٩٥٣عزم على اجراء
اص حات سياسية واقتصادية وادارية في العراق ،طالت التغيرات اغلب رؤساء الوحدات ا دارية في العراق )،(٤٢
ً
ففي الثامن من تشرين الثاںي  ١٩٥٣عين اكرم احمد الجمالي ) (٤٣متصرفا للواء الدليم ،وفي الثامن من ںيسان ١٩٥٤
ںقل

لطفي علي من مںصب قائمقام قضاء الشامية الى قائمقام قضاء الفلوجة ) ،(٤٤وذكرت الوثائق المحفوظة

في دار الكتب والوثائق ببغداد ان راتبه كان في عام  ١٩٥٥بلغ ) (٤٥ديںار في حين بلغ راتب كاتب التحرير علي
صالح الجميلي ) (١٨ديںار وكاںت خدمته في قائمقامية قضاء الفلوجة تتجاوز السنتين ).(٤٥
اجريت تغيرات ادارية في معظم الوية العراق في السابع والعشرين من اب  ١٩٥٦شملت استبدال اكرم
لطفي علي قائمقام

احمد الجمالي متصرف لواء الدليم بــ "ضياء الدين الحيدري" تزامن ذلك مع استبدال
ً
ً
الفلوجة بــ سعدي ج ل ،ولم تمض سوى مدة احد عشر شهرا تقريبا وردت ا رادة الملكية برقم  ٣١٦في الثاںي
عشر من تموز  ١٩٥٧بإعفائه من مهامه واوكلت مهمة قائمقامية قضاء الفلوجة الى يوسف ايوب مدير ںاحية الكرمة
بشكل مؤقت ) ،(٤٦واستمرت ادارة الفلوجة على هذا الحال حتى قيام ثورة  ١٤تموز  ١٩٥٨التي اںهت العهد الملكي
في العراق.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻰﻟ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ً
ً
فرضت الفلوجة كقرية على ضفاف ںهر الفرات واقعا جديدا على العثماںيين بعد ان الزمتهم ںقل ںاحية الصق وية
الى الفلوجة هميتها ا ستراتيجية بعد ان اصبح الطريق الرابط بين العراق والشام والذي عرف بـ )درسعات(
ً
التي تعںي طريق دار السعادة يمر فيها ،فض عن ںمو المراكز التجارية على ضفاف ںهر الفرات ونشاط حركة
التجارة المارة عبرها.
اثبتت الفلوجة اهميتها السوقية في الحرب العالمية ا ولى بعد ان ركز عليها البريطاںيين وعدوها ںقطة
استراتيجية في مقارعة العثماںيين الذين تمركزوا فيها وساںدتهم عشائر الفلوجة الموالية لهم حيںذاك ،بيد ان
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عدم التكافؤ بين القوتين مكن البريطاںيون من اقتحامها واںهاء الوجود العثماںي فيها واقامة قاعدة عسكرية فيها
ً
تمهيدا ل ںط ق غربا الى الرمادي.
ً
زادت اهمية الفلوجة في اثںاء حكم الملك فيصل ا ول وتںامى عدد سكاںها مما أصبح لزاما على الحكومة
تحويلها الى قضاء وتعيين قائمقام يدير امورها ا دارية ،ذلك ُع ﱠد ںقطة تحول في تاريخ الفلوجة الحديث والمعاصر
لتأخذ دورها ضمن الوحدات ا دارية الكبيرة في العراق الى يومںا هذا دون ان يفكر أحد ان يمںحها تسمية
اخرى.
ً
ً
بدا واضحا التبدل السريع لقائمقامي قضاء الفلوجة مما احدث ارباكا في ادائهم لقصر مدة توليهم ادارتها،
وثمة امرين مهمين وراء ذلك ،يكمن ا مر ا ول في خشية الحكومة العراقية ومن ورائها البريطاںيين من التفاف
العشائر على القائمقام لتںظيم صفوفها بغية احداث ثورات داخلية معارضة للحكومة والوجود البريطاںي في العراق،
اما ا مر الثاںي الضعف ا داري الذي ساد على اداء اغلب الذين شغلوا مںصب القائمقام لعدم دخولهم دورات
ً
ً
تؤهلهم للعمل ا داري مما جعله مبررا لںقلهم او ا ستغںاء عن خدماتهم ذلك احدث ضعفا في الواقع الخدمي
للفلوجة حتى عام .١٩٥٨
يجب أن تشتمل على ملخص علمي همية موضوع البحث وتطوره وتنتهي بتحديد الهدف من إجرائه .في
حالة البحوث المستلة من رسائل أو المستخلصة مںها )يجب الںص على ذلك(.

اﻟﻤﻮاد وﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ:
يجب أن تحتوي على تفاصيل طريقة إجراء البحث والتحاليل ا حصائية والمراجع المستخدمة.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
يمكن كتابة الںتائج والمںاقشة تحت عںوان واحد أو تحت عںواںين مںفصلين .في حالة البياںات المجدولة توضع
الجداول وا شكال داخل المتن في أول موقع متاح عقب ذكرها برقمها في المتن .ويستحب عدم إعادة كتابة
ا رقام المذكورة بالجداول ويفضل ا شارة إلى وجودها بالجدول أو الشكل وتںاقش الںتائج بالتفصيل با ستعاںة
بالمراجع ذات الع قة بالبحث .يجوز تكرار الںتائج ںفسها في جدول وشكل.
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ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ:
)إن لزم ا مر( يمكن أن يكون للجهة الممولة للدراسة أو لمن قدم مجهودا خاصا ںجاز البحث وليس من
المؤلفين.

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
تكتب قائمة المراجع المستخدمة في البحث بحسب الںمط المتبع في

IEEE

وكما موضح في هذه الورقة

باستخدام ا قواس بحسب المثال التاالي ،[١] :يمكن تحميل برںامج  Mendeleyالمجاںي من الرابط التالي
 Mendeley.comأو يمكںك عمل ذلك يدويا او استخدام اي برںامج آخر ] .[٢وفي حالة وجود أبحاث بلغتين
تبدأ القائمة با بحاث المكتوبة بلغة البحث ثم تليها تلك المكتوبة بلغة أخرى .تضم كل المراجع في قائمة واحدة
بغض الںظر عن طبيعة المرجع ،و يستخدم الترقيم التسلسلي و يذكر تاريخ وفاة المصںفين.
المراجع المأخوذة من شبكة المعلومات يلزم فيها كتابة العںوان التفصيلي الذي يفتح الصفحة الخاصة بالمرجع
مباشرة وليست الصفحة العامة للموقع ،مع ا شارة إلى اسم الكاتب واسم الموضوع وكتابة تاريخ استرجاع
المعلومات.
تستخدم ا قراص المدمجة وںحوها كمراجع إ إذا كان لها رقم إيداع )ويذكر رقم ا يداع في بياںات
المرجع(.
يبدأ كل مرجع باسم ا سرة )اللقب( متبوعا بالحرف ا ول ل سم ا ول ثم الحرف ا ول ل سم ا وسط
)للمراجع باللغة ا ںجليزية( أو اسم ا سرة )اللقب( متبوعا با سم ا ول ثم ا وسط )للمراجع باللغة العربية(
ثم يكتب اسم أو أسماء الباحثين المشاركين بالطريقة ںفسها .البحوث المنشورة لںفس الباحث أو الباحثين في
السںة ںفسها ترتب بكتابة ا حرف ا بجدية بعد كتابة التاريخ مثال ذلك ).(c2012, b2012 , 2012a
ويرجع للتفصيل ا تي في ںمط كتابة أںواع المراجع المختلفة-:
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أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ )اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ(
مثال :ا حمدي ،ںرجس٢٠٠٨ .م .بين الواقع والخيال .تاريخ ا سترجاع:

٢٠١٤-٧-٢٧م .نشر بموقعhttp://www. :

siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/1146.htm.

اﻟﺪورﻳﺎت
الحربي ،ںايف

وزهران ،ںيفين

١٤٣١ .هـ .فاعلية الذات وع قتها بوجهة الضبط في ضوء عدد من المتغيرات

لدى عيںة من طالبات كلية التربية للبںات بالمديںة المںورة .المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل-إصدار العلوم
ا نساںية وا دارية ،المجلد الحادي عشر ،العدد الثاںي ،ص ص .٣٨٠ -٣٢١
اﻟﻜﺘﺐ
الغزالي،

١٤٠٣ .هـ .خلق المسلم ،الطبعة الرابعة ،دار القلم-بيروت.

اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ليںداور ،مارتن .ترجمة :عبد الحميد ،شاكر١٩٩٦ .م .الدراسة الںفسية ل دب .الهيئة العامة لقصور الثقافة-القاهرة.
رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه
اللهيبي ،أحمد١٩٩٥ .م .وجهة الضبط ومفهوم الذات لدى المدخںين وغير المدخںين .رسالة ماجستير .كلية
التربية  -جامعة أم القرى.
أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ) يتم استخدام كلمة وآخرون et al .في قائمة المراجع(:
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ)اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ(:
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ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١جميل موسى الںجار ،ا دارة العثماںية في و ية بغداد من عهد مدحت باشا الى ںهاية العهد العثماںي  ،١٩١٧-١٨٦٩القاهرة،
 ،١٩٩١ص.١٣٦
) (٢الزوراء ،جريدة ،العراق ،العدد  ،١٨٦٢في ںيسان ١٩٩٩؛ سالںامات و ية بغداد لسںة )١٩٠٠مكتبة المتحف العراقي( ،ص.٢٢٨
) (٣أرشيف رئاسة الوزراء العثماںي في استاںبول ،أوراق الباب العالي ــ قلم المراس ت ،تقرير الصدر ا عظم الى وزارتي الداخلية
والمالية حول موافقة ںقل ںاحية الصق وية الى الفلوجة والمؤرخ في ا ول من كاںون ا ول ) ١٨٩٦جمادي ا ولى ١٣١٤هـ(.
) (٤سيار كوكب علي الجميل ،تكوين العرب الحديث ،الموصل ،١٩٩١ ،ص.٣٤٩_٣٤٨
)Louos Snyder, Historic Documents of world war, Newgrse, 1958, p64. (٥

) (٦احمد طربين ،تاريخ المشرق العربي المعاصر ،دمشق ،١٩٨٦ ،ص.٤٤٢
ً
) (٧الجںرال مود :ولد مود في مقاطعة جبل طارق عام  ١٨٦٤وهو من أصل بريطاںي ،وكان أبوه جںرا في الجيش ،ولقد
أكمل دراسته ا ولية ثم التحق بكلية ساںدهيرست العسكرية ،وخدم خدمته العسكرية في مصر وكںدا وفرنسا ،وحاز على أوسمة
وميداليات عدة ،واشتهر كضابط ممتاز قبل وخ ل الحرب العالمية ا ولى ،وأصيب في المعركة بجرح بليغ في شهر حزيران ،١٩١٥
وأرسل إلى لںدن للع ج ،وبعدها التحق في أوروبا برتبة جںرال ليقود الفيلق الثالث عشر البريطاںي ،ثم أرسل من الدردںيل بعد
اںتهاء المعارك هںاك ںقاذ قوات الجںرال طاوزںد المحاصرة في مديںة الكوت وفك الحصار عںها ،حيث خسرت بريطاںيا ا ف
من جںودها في معركة حصار الكوت ،ولقد حصل خ ف بين الجںرال مود والمںدوب السامي البريطاںي في العراق برسي كوكس،
بسبب طبيعة الجںرال مود الذي كان يحب التسلط وا ستي ء وإدارة كل ا مور بںفسه سواء كاںت عسكرية أم سياسية ،ولقد حضر
مود حفلة عشاء مساء يوم  ١٤تشرين الثاںي من عام  ١٩١٧في مدرسة ا ليانس ،والتي أقامتها الطائفة اليهودية في بغداد لتقديم الشكر
له وتكريمه ،وفيها شرب قهوة ممزوجة بالحليب البارد غير المغلي ،وتمرض صباح اليوم التالي حيث شعر بتوعك صحته ،وتبين
اںه قد أصيب بداء الكوليرا ،وأدى ذلك إلى وفاته بعد أيام .يںظر https://ar.wikipedia.org/wiki :تاريخ زيارة الموقع
.٣٠/٨/٢٠١٩
) (٨فخري الزبيدي ،بغداد  ،١٩٣٤-١٩٠٠ج ،١بغداد ،ص.٧٤-٧٢
) (٩عباس العزاوي ،موسوعة تاريخ العراق بين ا حت لين ،م ،٣الدار العربية للموسوعات ،بيروت ،١٩٣٦ ،ص ٢٤٢-٢٤١
)(١٠

سعيد الهيتي ،التطورات السياسية وا قتصادية وا جتماعية في لواء الدليم  ،١٩٤٥-١٩٣٢رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية ا داب  ،جامعة ا ںبار ،٢٠١١ ،ص١٨
) (١١جواد الظاهر ،ثورة العشرين ثورة الشعب العراقي الكبرى ،بغداد ،٢٠١٠ ،ص.٢٠
) (١٢اوسوليفان:
) (١٣عمر إبراهيم

الش ل ،لواء الديلم في عهد ا حت ل البريطاںي  ،١٩٢٠-١٩١٧أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية،

جامعة القادسية ،٢٠٠٢ ،ص١٠٢-١٠١
ً
) (١٤ضاري المحمود :شيخ عشيرة زوبع وهي من العشائر المتحالفة مع الدليم ،عد واحدا من ابطال ثورة العشرين لقتله الحاكم
العسكري البريطاںي الكولوںيل لجمن في الثاںي عشر من اب  ،١٩٢٠وقع تحت قبضة السلطة العراقية في سںجار واعتقل وںقل الى
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الموصل ،أفرجت عںه المحكمة بسبب مرضه وكبر سںه في الثالث والعشرين من كاںون الثاںي  .١٩٢٧يںظر :إبراهيم عبد الكريم
كريدية  ،أبںاء الشرق ،مكتبة ںوفل ،بيروت٢٠٠٧ ،؛ عمر إبراهيم

الش ل ،المصدر السابق ،ص١١٠_١٠٩

) (١٥ارںولد ولسن :شخصية بريطاںية ولد في  ١٨تموز  ،١٨٨٤في لںكولشتاير ،اكمل دراسته ا ولية فيها سںة  ،١٩٠٣تخرج من الكلية
الحربية في ساںدهرست التحق مع القوات البريطاںية المتواجدة في الهںد شارك في الحملة العسكرية على العراق وشغل مںصب
الحاكم العسكري الملكي للعراق ،ولم يكتب لها الںجاح واستبدل بالجںرال برسي كوكس .يںظر :عدںان هرير جودة الشجيري،
الںظام ا داري في العراق ،دراسة تاريخية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد.٢٠٠٥ ،
) (١٦عمر إبراهيم

الش ل ،المصدر السابق ،ص.٥١-٥٠

) (١٧برسي كوكس :عسكري واداري بريطاںي شغل مںصب قںصل ومعتمد سياسي لبريطاںيا في مسقط  ،١٩٠٤-١٨٩٩وعين اثںاء
َ
ً
ً
الحرب العالمية ا ولى ضابطا سياسيا ورئيسا للقوة البريطاںية ،وشغل مںصب المںدوب السامي البريطاںي في العراق  ،١٩٢٣-١٩٢٠اذ
حارب التطلعات الوطںية وا ستق لية واشرف على تثبيت دعائم سيطرة بريطاںيا على مقدرات العراق والحياة السياسية فيها .يںظر:
عبد الوهاب الكيالي ،الموسوعة السياسية ،ج ،٥المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،د.ت ،ص .٢٣٦
) (١٨جمال محمود حجر وعمر عبدالعزيز عمر ،القوى الكبرى والشرق ا وسط في القرںين التاسع عشر والعشرين ،جامعة
ا سكںدرية ،ط ،١٩٨٩ ،١ص.١٨٣
) (١٩عبد الرحمن الكي ںي :من أهالي البصرة حضي باهتمام السلطان عبد الحميد الذي مںحه مرتبة كبار المدرسين وںال وسام
ً
عثماںي من الدرجة الثاںية عام  ،١٩٠٠ووسام مجيدي من الدرجة ا ولى سںة  ،١٩٠٥وكان و معارضا للبريطاںيين واعتقلته القوات
ً
ً
البريطاںية ،اختير رئيسا ول حكومة عراقية مؤقته في تشرين ا ول  ،١٩٢٠عارض على تںصيب فيصل ا ول ملكا على العراق ،بيد
ان ضغط البريطاںيين اضطره للتخلي عن معارضته ،يںظر :مير بصري ،اع م السياسة في العراق الحديث ،ج ،٢لںدن ،ط،٢٠٠٤ ،١
ص.٢٢١
) (٢٠ل ط ع على أسماء الوزراء والوزارات والمعاوںين والو ء يںظر :يںظر حسين جميل ،الحياة البرلماںية في العراق بين الںصوص
والممارسة ،مجلة افاق عربية ،شباط ١٩٩٠؛ فخري الوصيف ،لمحات تاريخية وشخصية من سيرة جرترووبل ،ترجمة :انشوربكس،
ںيويورك ،١٩٩٩ ،ص١١؛ عبد الرزاق الحسني ،تاريخ العراق الحديث ،بغداد ،١٩٨٩ ،ص ٨وما بعدها.
) (٢١الوقائع ،جريدة ،العراق ،العدد  ،٢٠في ١٥/٩/١٩٢١
)(٢٢

شاكر محمود المحمدي ،تاريخ الفلوجة ،الفلوجة ،٢٠٠٧ ،ص.١٢٥

ً
) (٢٣هو ابن الشريف حسين بن علي امير مكة ،ولد عام  ١٨٨٥تلقى تعليمه في ا ستاںه واںتخب عضوا في مجلس المبعوثان
العثماںي ،وكان على رأس الجيش العربي الذي دخل دمش على اثر انسحاب الجيش العثماںي مںها ،وبعد سقوط حكومته في
ً
ً
دمشق و ه البريطاںيون ملكا على العراق في حزيران  ،١٩٢١وظل ملكا حتى وفاته عام  .١٩٣٣يںظر :عبد الوهاب الكيالي ،الموسوعة
السياسية ،ج ،٤المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،د.ت ،ص.٦٨٠
) (٢٤جعفر عباس حميدي ،تاريخ العراق المعاصر  ،١٩٦٨-١٩١٤مكتبة عدںان ،بغداد ،٢٠١٥ ،ص٤٥؛ غازي دحام فهد المرسومي،
الب ط الملكي في العراق ودوره في الحياة السياسية  ،١٩٣٣-١٩٢١بيروت ،ط ،٢٠٠٠ ،١ص.١٥
) (٢٥عبد الرزاق الحسني ،تاريخ الوزارات العراقية ،ج ،١بغداد،ط ،١٩٨٨ ،٧ص٥٨
) (٢٦الوقائع ،العدد  ،٩في ١٩٢٢/ ٩ / ١٥
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) (٢٧عارف حكمت بك بن إسماعيل حقي من مواليد بغداد  ،١٨٨٣وظف في العهد العثماںي في وزارة الداخلية ومن ثم التحق
بالحكومة العربية وعاد بعد الحرب العالمية ا ولى الى العراق وعين قائمقام ابي صخر في تشرين الثاںي  ،١٩٢١وقائمقام قضاء عںه
ً
في مايس  ،١٩٢٢وقائمقام السماوة في تشرين الثاںي  ،١٩٢٢رقي الى متصرف لواء الدليم في كاںون ا ول  ،١٩٢٣اںتخب  ١٩٣١ںائبا عن
بغداد وعيد اںتخابه عام  ،١٩٣٩توفي في أيلول  .١٩٦٣يںظر :مير بصري ،المصدر السابق ،ص.٥٠٤
) (٢٨الوقائع ،العدد  ،١٢٤في .١٩٢٣ /١٢/ ٢٧/
) (٢٩الوقائع ،العدد  ،٢١١في .١٩٢٤ /٨ /٣١
) (٣٠الوقائع ،العدد  ،٢٥٨في .٢٤/١١/١٩٢٤
) (٣١الوقائع ،ا عداد ٢٩٢ ،و  ،٣٥٥في  ٢٠/٤و.١٩٢٥ ١٥/١٠
) (٣٢الوقائع ،العدد  ،٤١٥في .١٦/٣/١٩٢٦
) (٣٣عيد جاسم سليم ،ا وضاع ا دارية في لواء الدليم  ،١٩٥٨-١٩٢١أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية ا داب جامعة ا ںبار،
 ،٢٠١٤ص.٢٦٦-٢٦١
) (٣٤الوقائع ،العدد  ،٦٢١في .٦/٢/١٩٢٨
) (٣٥الوقائع ،ا عداد  ،١٠٠١ ،٩٦٤في  /٢/٤و.١٩٣١ /٢٧/٦
) (٣٦الوقائع ،ا عداد ١١٤٨و ،١١٥٦في  ٢٧/٦و.١٨/٧/١٩٣٢
) (٣٧الجودل من اعداد الباحث با ستعاںة بجريدة الوقائع ا عداد ١٩٧٦و ١٩٩٩،٢٠٩٥في  ١/١/١٩٤٢و٢٣/٢/١٩٤٢و ،١٠/٥/١٩٤٣
وا عداد  ،٢٢٥٢في  ،٨/١/١٩٤٥و ،٢٢٩٣في .٢/٧/١٩٤٥
) (٣٨جعفر عباس حميدي ،تاريخ العراق المعاصر  ،١٩٦٨-١٩١٤بغداد ،ط ،٢ص.١٧٤
) (٣٩الوقائع ،العدد  ،٢٣٤١في ١٤/٢/١٩٤٦؛ حسين الرحال وعبد المجيد كموںه ،ا دارة المركزية وا دارة المحلية في العراق،
بغداد ،١٩٥٣ ،ص .١٨٩وفيما يخص استحداث ںاحية العامرية فقد اقترح المشاور ا داري للواء الدليم المستر أي -اج ديجبرن
 Ah-Ditchburnبمذكرته المؤرخة في الثاںي والعشرين من كاںون الثاںي  ١٩٥١بان تكون الحدود المستجدثة على وفق ما جاء
بكتاب متصرفية لواء الدليم ذي العدد  ١١٩٤٢في الحادي والعشرين من تشرين الثاںي  ١٩٥٠بان تكون اربع مقاط عات والتي بينتها
قرارات التسوية الصادرة بها وان اكبر تلك المقاطعات مقاطعة  ٢١الحصوة وذلك ںها تقع في أراضي صحراوية غير زراعية و يملكها
احد ،يںظر :دار الكتب والوثائق ،ملفه  ،٧٦٤٠/٣٢٠٥٠و ،١ص.٢-١
) (٤٠الوائع ،ا عداد  ٢٣٧٨و ٢٣٩٦في  /١٠/٦و.١٩٤٦ /٨/ ١٢
) (٤١الوقائع ،ا عداد  ٢٤٨٤و ،٢٦٠١في  ١٩٤٧ /٢٣/٦و ١٩/٤/١٩٤٨
) (٤٢جعفر عباس حميدي ،المصدر السابق ،ص.٢٣٠-٢٢٩
) (٤٣من مواليد البصرة  ،١٩٠٦اكمل دراسته ا بتدائية في بغداد ،وبعد ان اكمل دراسته الثاںوية تقلد مںاصب إدارية بمساعدة
خاله فؤاد افںدي الموظف بالدائرة السنية فأوكلت اليه مهمة إدارة مديرية السجون العامة عام  ،١٩٢٦وتدرج بالوظائف حتى اصبح
ُ
متصرفا للواء الدليم حتى احيل على التقاعد في تشرين الثاںي  .١٩٥٦يںظر :شكري العزاوي وحسان القيسي ،دليل ا لوية
العراقية ،بغداد ،١٩٥٦ ،ص.٩٩
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.١٣/٩/١٩٥٤  في،٣٤٦١ ( الوقائعـ العدد٤٤)
.٤٤ ص،٥٦ و،٣٢٠٥٠ /٨٤٧٣  ملفه، ملفات الديوان الملكي،( دار الكتب والوثائق ببغداد٤٥)
.١٠/٦/١٩٥٧ و/١٦/٥  في٣٩٩٩  و٣٩٨٨  ا عداد،( الوقائع٤٦)
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