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Abstract
Fallujah is an Anbarian city that was founded in 1926 as per the royal administration order
no. (866). It sits on the left side of the Euphrates. According to the 1950s administrative
boundaries, Fallujah is adjacent to Khadhimya from the north, Mahmoudia district from
the east and Msaib district from the southern Fallujah boundary.
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It is 65-km west of Baghdad. This city is linked by a single street that passes through
the city thus dividing it into twin neighborhoods. It passes along the Fallujah iron bridge
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that was constructed by the British in 1929 so the British forces could travel between
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Bagdhad and Habbaniya.
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Surrounded by big orchards and farmlands, Fallujah is a small city whose populated

Published: 14 June 2020

area was no more than 4km2 in the 1920s. Fallujah had since its founding, a great
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impact on the political life in Baghdad.
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 واصبحت حدودها ا دارية من الشمال قضاء الكاظمية ومن،الفرات وهي مركز قضاء تابع إلى محافظة أ ںبار
تقع،الشرق قضاء المحمودية ومن الجںوب قضاء المسيب مديںة الفلوجة في الخمسيںات من القرن الماضي
 كم عن بغداد ويربط المديںتين شارع واحد يمر في٥٦  وتبعد مسافة،الفلوجة على الضفة اليمںى لںهر الفرات
 لعبور قواتها من١٩٢٩ وسطها ويقسمها الى قسمين ويمر بجسر الفلوجة الحديدي الذي بنته القوات البريطاںية عام
 الفلوجة مديںة صغيرة يتجاوز مساحتها.قاعدة سن الذبان في الحباںية على ںهر الفرات الى بغداد وبالعكس
المسكوںة في ذلك الوقت عن أربعة كيلومترات مربعة تقريبا" تحيط بالفلوجة مجموعة كبيرة من البساتين
وا راضي الزراعية الخصبة كان لهذه المديںة اثر في الحياة السياسية في بغداد
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فرضية البحث:
تںطلق الدراسة موضوع البحث )دور عشائر الفلوجه في مقاومة ا حت ل البريطاںي ثورة العشرين اںموذجا( من
فرضية مفادها التعرف على هذه المديںة التي عاںت من وي ت الحرب والسيطرة البريطاںية بدأ من ثورة العشرين
واںتهاء بثورة مايس،وهي المدة التاريخية التي حددت في بحثںا هذا.
ول جابة على فرضية الدراسة ںطرح التساؤ ت:
 -١لماذ سميت المديںة بهذا ا سم ؟
 -٢هل كان للفلوجة دور في ثورة العشرين؟
 -٣كيف كان دور الفلوجة في ثورة العشرين ؟
هيكلية البحث:
تںاولںا في البحث ںبذة تاريخية عن مديںة الفلوجة تحت مبحث يحمل عںوان )تاريخ الفلوجة،التسمية،ا همية
الجغرافية والتاريخية( ،وفيه تںاولںا التسميات التي تسمت بها المديںة حسب لسان العرب فأن كلمة الفلوجة تعںي
ا رض الطيبة البيضاء المستخرجة للزراعة ومن هذا المعںى سمي موضع على ںهر الفرات فلوجة ،وهي قرية من
قرى السواد العهد السومري -تحت أسم بلوكات أو أب ت وكاںت موقع سد ترابي سمي ب "مورق تدںيم" أي
السور الذي يصد ا موريين الذي بںاه الملك السومري شو-سين الملك الرابع من س لة أور الثالثة )التي حكمت
بين  ٢٠٠٤-٢١١٢قبل المي د( في غرب الب د لحماية العراق من هجمات ا موريين.
تطرقںا الى موقع الفلوجه الجغرافي واهميتها التاريخية ،لم يكن للفلوجة شأن بارز يذكر قبل القرن السادس عشر،
واذا ما يحاول البعض ان يربط الفلوجة بمديںة ا ںبار التأريخية )تبعد تقريبا ٥كم( ،ففي الواقع ان الفلوجة شيء
وا ںبار شيء آخر ،فلكل مںهما تاريخ وتطور مختلف.
كان هںاك مواقف

تحصى لمقاومة السكان ل حت ل البريطاںي ،والمتاعب التي خلقوها لهذا ا حت ل،

فإن الصراع الذي دار بين الشيخ ضاري المحمود ،زعيم قبيلة زوبع ،والكولوںيل لجمان ،المسؤول البريطاںي
ً
السياسي للبادية الغربية ،يعتبر مظهرا ل صرار المتبادل بين الطرفين على أن يںهي كل مںهما ا خر ،ليس
من خ ل تسجيل الںقاط ،واںما بالضربة القاضية إذا أمكن! فالشيخ ضاري الذي شارك في ثورة العشرين،
وكان همزة الوصل بين الثورة في الفرات ا وسط والجںوب ،وبين المںطقة الوسطى والشمال ،كان يمون الثورة
بالرجال والس ح والمؤوںة من أجل استمرارها وتحقيق الںصر على الغزاة .وا ںكليز الذين عاںوا الكثير ودفعوا
ً ً
ثمںا غاليا ن العراق ثار من شماله الى جںوبه ،لم ينسوا مواقف اعدائهم ،وكاںوا يتحيںون الفرص لكي ينتقموا مںهم.
Keywords: (revolution. British. resistance.their enemies. Population).

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :تعداد سكاںي،عدوهم ،مقاومة ،بريطاںي ،ثورة
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

رب العالمين والص ة والس م على رسول

السراج المںير الذي أرسله

رحمة للعالمين وعلى آله

وصحابته الذين ںصروه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إن ثورة عام )١٩٢٠م( تعد الثورة الكبرى في تاريخ العراق المعاصر ،لما تميزت به من مشاركة شعبية كبيرة
من مختلف المںاطق ،وقطاعات الشعب من رجال الدين وأهل المدن والعشائر ضد المحتلين ا جاںب ،فكاںت
باكورة ا ںط ق في تكوين الوعي السياسي الوطںي الحديث،وهي من المحطات المضيئة التي حاول الكثيرين
العمل على طمسها أو سلبها من أصحابها وصںاعها الحقيقيين،اںطلقت شرارتها في الث ثين من حزيران عام ١٩٢٠
ضد ا حت ل البريطاںي وساهمت في رسم خارطة سياسية جديدة للعراق في تاريخه الحديث تمثلت بتشكيل
حكومة وطںية ،كان الثوار أول المبعدين عںها في مفارقة تاريخية غريبة وساهم البريطاںيون بالدرجة ا ساس في
تحديد فصولها ورسم معالمها ،كںوع من العقاب والتںكيل للثائرين ا بطال الذين ضحوا بأرواحهم وممتلكاتهم
وواجهوا اعتى وأشرس قوة على ا رض آںذاك من اجل ثوابتهم العقائدية والوطںية ،التي لم تخضع يوما للمساومات
او توضع في كفة التںاز ت وںيل المكاسب على حسابها …
قامت الثورة ضد ا حت ل البريطاںي للعراق وسياسة تهںيد العراق تمهيدا لضمه لبريطاںيا كسلسلة من
ا ںتفاضات التي حدثت في الوطن العربي جراء عدم إيفاء الحلفاء بالوعود المقطوعة للعرب بنيل ا ستق ل
كدولة عربية واحدة من الهيمںة العثماںية .اتخذت الثورة باديء ا مر شكل العصيان المدںي ثم المواجهات
المسلحة التي أدت إلى عقد مؤتمر القاهرة الذي حضره وزير المستعمرات البريطاںي ونستون تشرشل لمںاقشة
موضوع ا ںتفاضات العربية كثورة  ١٩١٩في مصر وثورة العشرين في العراق وثورة سورية واںتفاضة اليمںيين
والفلسطينيين ،وتقرر مںح هذه الدول استق ل ذاتي محدود تںفيذا لمقررات اتفاقية سايكس  -بيكو عام ١٩١٦
بتجزئة الو يات العثماںية ومںحها استق ل شكلي وربطت تلك الدول بمعاهدات تسهل من خ لها هيمںة بريطاںيا
وفرنسا عليها،كان غلب المدن العراقيه دور في هذه الثوره سيما مديںة الفلوجه اذ ادى موقع المديںه واهميته
دورا هاما في احداث الثوره،فض عن دور العشائر وقد ابرزںا دور عشيرة زوبع بقيادة شيخها ضاري الذي كان له
الدور البارز في هذه الثورة.
ان الفرضية التي ںعتمد عليها هںا في هذا الموضوع تستںد على التساؤل ا تي :ماهي العوامل التي اسهمت في
مشاركة الفلوجة وعشائرها في ثورة العشرين،تضمن بحثںا هذا عدة محاور تںاول المحور ا ول اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
واﻻﻫﻤﻴﺔ،ںبذة مختصرة عن مديںة الفلوجه واهميتها ومعان تسميتها،كما تںاولںا اﺳﺒﺎب اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
وقد كاںت متعددة وكثيرة وقد تںاولںاها شكل مختصر وموجز،فض عن ذلك اوضحںا اﺣﺪاث ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
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وما الت اليه من امور ادت الى حدوثها واںتهائها،موضحين دور ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺪﻟﻴﻢ ﻲﻓ اﻟﺜﻮره وابراز اهم العشائر التي
شاركت في ا حداث واخيرا تںاولںا دور ﻋﺸﺎﺋﺮ اﻟﻔﻠﻮﺟﻪ متمث بالشيخ ضاري المحمود وكيف اںتهت حياته.
ںتمںى ان ںكون قد وفقںا في بحثںا المتواضع هذا وںامل ان يںال شرف القبول في المؤتمر ومن

التوفيق.

اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻻﻫﻤﻴﺔ:
كلمة الفلوجة تعںي ا رض الطيبة البيضاء المستخرجة للزراعة حسب لسان العرب ومن هذا المعںى سمي موضع
على ںهر الفرات)فلوجة( والفلوجة هي قرية من قرى السواد ).(١
وهي بلدة تاريخية رافدينية عريقة تقع على ضفة الفرات الشرقية قرب الرمادي تبعد عںها حوالي)(٢٥كم ،في
ا صل كاںت بلدة اكدية تدعى بالوكاتو  Pallugatuو عاش فيها بعد ذلك ا

راميون وأسموها بالوكثا Pallugtha

وتعںي بيضاء كالثلج،ولعل السبب يعود الى كثرة وجود حجر الجير ا بيض على ارضها ).(٢
كان يتفرع من ألفرات عںد الفلوجة ںهر ملكا ،الوارد ذكره في المصادر البابلية سميت بالوكثا في ںهاية العصر
الفارسي-المسيحي ب)الفلوجة( وهي المكان الذي تںفصل فيه مياه الفرات رواء ا راضي المجاوره ،كان احد
اليهود المهووسين من مںطقة بيت اراميا قد ادعى في مواعظه عام ٦٤٠م ان المسيح قد جاء وحل فيه ،فجمع حوله
قرابة اربعمائة شخص ،من حاكة و صںاع سجاد وقصاري اقمشة الكتان،واحرقوا ث ثة كںائس و قتلوا المسؤول
ً
ً
عن المںطقة .فأرسل لقمعهم جںودا من عاقو  ،فقاموا بقتلهم جميعا و صلبوا زعيمهم في قريته كما ذكر المؤرخ
ںولدكة في تاريخ السريان و كذلك المؤرخ كويدي،بحسب ما اورد البحاثة الذي زار العراق :آلوا موسيل في كتابه
الشهير)،الفرات ا وسط( ).(٣
( ،قد اقام بقرب الفلوجة

كان ابن هبيرة وهو عامل الخليفة ا موي ا خير )أبو عبد الملك مروان الثاںي بن
ً
ً
قصرا كبيرا لكںه لم يكمله ،وعںدما ںجحت الثورة العباسية قدم الى البلدة ابو العباس السفاح الخليفة ا ول،
ً
فأكمل بںاء القصر الذي اسماه بالهاشمية تيمںا بأسم جده هاشم ،فأصبحت تدعى بالهاشمية ثم طغى عليها بلدة
القصر،بين الںاس ،اي قصر ابن هبيرة .ثم تركها الخليفة و أںتقل الى مديںة ا ںبار التي اصبحت مركزا للعباسيين
بعد القضاء على الخ فة ا موية.ثم بعد ذلك سميت بالفلوجة و تعںى ا ںف ج او ا نشطار،ولعل ا سم جاء من
موضعها الذي فيه تںفلج ضفة الفرات ).(٤
الفلوجة مديںة في العراق تقع ضمن محافظة ا ںبار على بعد  ٦٠كيلو مترا شمال غرب العاصمة بغداد ,يعيش
فيها عشائر وأفراد من قبائل عربية تلتزم وتتمسك با س م،يطلق على المديںة لقب )مديںة المساجد( لكثرة
المساجد فيها ).(٥
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اﺳﺒﺎب اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ:
جاء البريطاںيون إلى العراق كجزء من حالة التوسع الذي كاںت تشهده ا مبراطورية البريطاںية التي وصلت الى
اوج عظمتها في مطلع القرن العشرين فأصبحت ا مبراطورية التي تغيب عںها الشمس ،وذلك لسعة تمددها
وكثرة مستعمراتها في مشارق ا رض ومغاربها ،وكاںت من أهم المستعمرات التي تشكل حجر الزاوية في الهيمںة
ا ستعمارية البريطاںية هي شبه القارة الهںدية لما تمتلكه من خصوصية في كثرة مواردها وخيراتها ،ووجود شعب
فقير ومسالم من السهل على ا ںكليز قيادته وترويضه ،وبعد دخولهم للعراق تطبيقا تفاقية سايكس بيكو سيئة
الصيت ،والتي وقعت بين بريطاںيا وفرنسا عام  ١٩١٦لتقسيم ممتلكات الدولة العثماںية او كما أسموها آںذاك
)الرجل المريض( ،فكان العراق من حصة بريطاںيا التي دخلت إلى العراق وهو عبارة عن قرية كبيرة يںخره الفقر
والجهل والتخلف ،ںتيجة السياسات الخاطئة للدولة العثماںية التي استعمرته على مدى أربعة قرون ..فشكلت
هذه المقاربة بين الهںد والعراق من حيث الفقر والتخلف التباسا لدى الحكام الجدد فظںوا ان طبيعة المجتمعين
متشابهتين أيضا في عاداتهما وتقاليدهما وعرفهما ا جتماعي،فتصرفوا مع الزعامات العشائرية في العراق بںفس
ا سلوب المهين والمذل الذي تعاملوا فيه مع الهںود ،وهذا يعود لجهلهم الكبير بطبيعة المجتمع العراقي ذو الںزعة
القبلية والعادات والتقاليد العربية وا س مية التي تجل وتحترم وتقدم رجل الدين وزعيم القبيلة على ا خرين
مما تسبب في حدوث ںوع من التذمر والرفض لدى العراقيين

)(٦

اختلف المؤرخون في تحديد ا سباب الحقيقية التي وقفت وراء تلك الثورة ،وكان ذلك ا خت ف ںابعا من
الخلفيات ا ثنية والمںاطقية والمدارس الفكرية التي ينتمي إليها هؤ ء المؤرخين ،وذلك في حد ذاته ولد ںوع
من الضبابية للقارئ والمطلع على التاريخ ومن ا سباب التي ابتعدت بعضها عن الجوهر الحقيقي والدافع الذي
وقف وراء تلك الثورة،الںظام ا داري الصارم الذي اںتهجه ا ںكليز في إدارة العراق ،حدوث تضخم ںقدي وغ ء
ا سعار ،فرض عملية جبي الضرائب بالقوة ،قيامهم باختيار شيخ عشيرة واحد من كل مںطقة ريفية ومده بالمال
والس ح ليكون مسؤول عن فرض الںظام هںاك ،رعوںة بعض الحكام الذين عيںهم البريطاںيين دارة ألوية العراق
واقضيته،أن تلك ا سباب وان تشعبت وكثرت فأںها تدور ضمن حلقة واحدة بإمكاںںا أن ںلخصها بمفردة واحدة
وهي محاولة البريطاںيين )تهںيد( العراق

)(٧

لكن على الرغم من كون هذه ا سباب قد تكون ساهمت بشكل أو بآخر في إثارة الرأي العام على البريطاںين
بيد إںها تشكل ا سباب الرئيسية لقيام تلك الثورة ..فهںاك دوافع وطںية بحتة كاںت تقف وراء قيام قبائل الوسط
والجںوب بتلك الثورة ،ووقوف المرجعية الدينية الى صفها داعمة ومؤازرة لها ،أعطاها بعدا دينيا إضافة إلى بعدها
الوطںي ) (٨ومن ا سباب التي قادت الى ثورة العشرين ،والتي هي في مجملها امتداد ل سباب التي أوجدها
ا حت ل العثماںي للعراق ،من جهل وتخلف وأمراض وبطالة وتخلف وعدم اهتمام من الحكام للواقع العراقي
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ومتطلباته اليومية ،وكان من تأثير تلك السياسات الفاشلة أن وصل العراق إلى أدںى مستوى سكاںي له في تأريخه
الحديث ).(٩
يا اهالي بغداد" :ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﻣﻠﻜﻲ اﻟﻤﻌﻈﻢ ,وﺑﺎﺳﻢ ﺷﻌﻮﺑﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ أوﺟﻪ إﻟﻴﻜﻢ اﻟﺨﻄﺎب
اﻷﻲﺗ :اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻛﻨﺎ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ دﺣﺮ اﻟﻌﺪو وإﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺻﻘﺎع .ﻓﻺﺗﻤﺎم ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺟﻬﺖ إﻲﻟ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎرب ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻨﻮدﻧﺎ .إﻻ إن ﺟﻴﻮﺷﻨﺎ
ُو ّ

ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪﻧﻜﻢ وأراﺿﻴﻜﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻗﺎﻫﺮﻳﻦ أو أﻋﺪاء ﺑﻞ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﺤﺮرﻳﻦ" ،هكذا صرح الجںرال مود
قائد الجيش البريطاںي الذي اتمم احت له للعراق في آذار  .١٩١٧لكن الذي حصل بعد ذلك إن قام البريطاںيون
بإحكام سيطرتهم على العراق وإدارته مباشرة وںهب ثرواته وقاموا بتعيين حكام بريطاںيين عسكريين للمںاطق
المختلفة والقيام بجباية ضرائب عالية لعدم تحميل الخزيںة في لںدن ںفقات ا حت ل وجعل العراقيين يتحملون
تكاليفه وقاموا بمعاقبة من يدفع الضرائب ).(١٠
كان تزوير إرادة الشعب العراقي في استفتاء ،١٩١٩-١٩١٨احد اسباب قيام الثورة،كذلك مطاردة الوطںيين ا حرار
واعتقالهم ،وتحجيم دور الموجهين من رجال الدين والوعاظ والخطباء والشعراء والكتاب والمعلمين وغيرهم ،وأيضا
تصرفات الحكام البريطاںيين وقيامهم بإهاںة أبںاء العشائر وشيوخها أحياںا ،وكثرة الضرائب وثقلها على العراقيين ).(١١
إع ن معاهدة سان ريمون في إيطاليا في  ٢٥ںيسان  ١٩٢٠والتي وضعت العراق تحت ا ںتداب البريطاںي،
وكذلك ا ںتهاكات البريطاںية العسكرية المحتلة للعراق ،واستخدام السياسات القمعية ،وإجبار المواطںين على
العمل في السخرة ،وإصرار الحكام البريطاںيين على إخضاع العراق إلى ا دارة البريطاںية المںتدبة إو المباشرة.

)(١٢

وتطبيقا لتلك السياسة الظالمة قام البريطاںيون باعتقال الشيخ شع ن أبو الجون ) (١٣زعيم عشيرة الظوالم لعدم
تمكںه من دفع الضرائب .لكن مسلحون من عشيرته قاموا بمهاجمة سجن الرميثة حيث كان مسجوںا وأطلقوا سراح
الشيخ .وكاںت تلك الحادثة شرارة البداية لما عرف فيما بعد بثورة العشرين .امتدت تلك الثورة إلى كافة أںحاء
العراق واستمرت لشهور عديدة وكلفت ا ںكليز خسائر كبيرة وجعلتهم يغيرون إستراتيجيتهم من الحكم المباشر
للعراق إلى تكوين حكومة عراقية

)(١٤

اﺣﺪاث ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ:
بعد ما يقارب من ث ث سںوات على ا حت ل البريطاںي للعراق في آذار  ١٩١٧بقيادة الجںرال الفريد موںد
Frederick Staley Maud

)(١٥

وتصريحه الشهير '' ﺟﺌﻨﺎ ﻣﺤﺮرﻳﻦ ﻻﻓﺎﺗﺤﻴﻦ'' اںتفض شعب العراق من

شماله إلى جںوبه بثورة وطںية عارمة زلزلت أركان قوة المحتل البريطاںي للعراق وأربكت كل خططه التي كان قد
أعدها للعراق الجديد تحت سلطة ا حت ل (١٦) ،ولم يكن يخطر ببال الساسة البريطاںيين وحكامه العسكريين ،أن
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تقوم ثورة تحررية في العراق بمستوى ثورة العشرين التي قال عںها شيخ المؤرخين الع مة علي الوردي '' ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل وأﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻲﻓ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻏﻴﺮ اﻧﻬﺎ اﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻲﻓ اﺛﻨﺎء ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻠﻬﺠﻮن ﻟﻬﺎ وﻳﻬﺘﻔﻮن ﺑﻬﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻷوﻰﻟ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﺖ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي أﺧﺬ

ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻤﺮور اﻷﻳﺎم'' ) (١٧لقد استطاعت القيادات الوطںية والدينية من تجاوز عقدة الجهل والتخلف
التي كاںت تطبق على العراقيين جراء ماعاںوه من قرون من سياسة الذل وا ستبداد والحرمان الذي مارسته الدولة
ً
العثماںية في العراقّ ،
حولت العراق إلى لقمة سائغة في براثن المحتل البريطاںي ،وأيضا سجلت الحركة الوطںية
ً
العراقية الںاشئة في بداية القرن المںصرم في بغداد وبعض مںاطق العراق في شماله ووسطه وجںوبه ،حضورا
ً
فتا ل ںتباه استغل الفسحة التي وفرها ا ںتقال بين مرحلتين مهمتين هما :مرحلة الدولة العثماںية وا حت ل
البريطاںي ،فنشطت الحركة الوطںية مستغلة بعض الصحف المحلية والمںاسبات الدينية وكذلك ع قتها الجيدة
بالرموز الدينية التي كاںت تمثل الطوائف العراقية المنسجمة آںذاك ،كالع مة الميرزا

تقي الشيرازي وشيخ

الشريعة ا صفهاںي وغيرهم من رجال الدين البارزين ).(١٨
لقد وفرت العشائر الدعم ا ساس لثورة العشرين وقدمت أكثرية المقاتلين وقد استمرت ا ںتفاضة المسلحة
ںحو أربعة أشهر من تموز إلى تشرين ا ول  .١٩٢٠أما المںاطق العشائرية التي شملتها فهي الفرات ا وسط وديالى
والمںتفك والمںطقة بين بغداد والفلوجة على امتداد شمالي الفرات والتي تقطںها عشيرة زوبع ،وكذلك وقعت بعض
الحوادث المںفصلة جںوبي كردستان العراق وفي المںطقة بين بغداد والموصل ).(١٩
رفعت عشيرة الظوالم وهي فرع من بںي حجيم راياتها معلںة الحرب على البريطاںيين في  ٢٥حزيران عام ١٩٢٠
وفي  ٣٠ںفس الشهر استدعي الشيخ شع ن ابو الجون زعيم عشيرة الظوالم الى السراي الحكومي لبلدة الرميثة
الواقعة في مديںة السماوة ،وقد لبى الشيخ شع ن طلب ا ستدعاء صباح اليوم التالي ،وقد ابدي الشيخ كثيرا من
الشراسة في مقابلته مع معاون الحاكم السياسي في الرميثة الم زم هيات مما دفع ا خير إلى حجزه وتوقيفه في
السراي بقصد إرساله ،وعںد هذا التفت الشيخ شع ن إلى أحد مرافقيه الذي جاء معه طالبا مںه إخبار ابن عمه
الشيخ غثيث الحرجان بأںه في حاجة إلى عشرة ليرات عثماںية وإںها يجب أن ترسل إليه قبل موعد القطار ،ولما
وصل الخبر إلى الشيخ غثيث عرف من إن الشيخ شع ن بحاجة إلى عشرة رجال أقوياء من العشيرة بد من
الليرات العشر ،وبعث الرجال إلى السراي بغية تحرير الشيخ شع ن ،وبعد مهاجمة السراي من قبل الرجال
)(٢٠

العشرة تم تحرير الشيخ شع ن وعاد إلى مضارب عشيرته سالما ،وكاںت هذه الحادثة هي الشرارة ا ولى للثورة
ً
كاںت الثورة في الفرات ا وسط من بين جميع المںاطق المضطربة أكثر فاعلية واںتشارا فكان اعتقال شع ن
أبو الجون شيخ الظوالم ثم إط ق سراحه بالقوة هي الفتيل الذي أشعل ںار الثورة .وقد قيل ان هذا ا عتقال
ً
كان ںتيجة خ ف حول قرض زراعي )(٢١إ أن ثمة شواهد رسمية تشير إلى أن هذا ا جراء كان مدفوعا بعوامل
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سياسية .فقد كتب الحاكم السياسي للديواںية الميجر ديلي  Major Dialyيقول" :ﻲﻓ اﻟﺜﺎﻲﻧ ﻣﻦ ﺗﻤﻮز ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻗﺮب اﻟﺮﻣﻴﺜﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﺪﻓﺎ ً ﻟﻨﺸﺎط ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻒ ﺗﺤﺮﺿﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﻴﺎن ،ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻲﻓ اﻟﺮﻣﻴﺜﺔ وأﻃﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺳﺮاح أﺣﺪ اﻟﺸﻴﻮخ ـ
ﻳﻘﺼﺪ ﺷﻌﻼن أﺑﻮ اﻟﺠﻮن ـ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺠﻦ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻲ ﻲﻓ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻪ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ

اﻟﻌﺼﻴﺎن" ).(٢٢
كان الهدف من الهجوم ا ول للظوالم على الرميثة هو تحرير شيخهم ،بيد أںهم بدأوا في اليوم التالي بمهاجمة
السكة الحديد حول السماوة والرميثة والخضر .وفي الرابع من تموز حاصرت العشائر حامية الرميثة ،وفي السابع من
ً ً
ً
تموز صدت العشائر هجوما بريطاںيا كبيرا لفك الحصار عن الحامية وبذلك عزلت الحامية بصورة تامة واستطاعت
العشائر قطع السكة الحديدية شمال وجںوب الرميثة ) ،(٢٣كما استولى رجال القبائل على ستة قطارات مسلحة
وأن يخرجوها من الخط الحديدي بين السماوة والديواںية ،لذلك أصبح مركز القوات البريطاںية في ذلك الحين
ً
ميؤوسا إلى درجة أںها انسحبت إلى الديواںية تحت ضغط هجمات العشائر القوية ).(٢٤
ً ً
أعطى الںصر العشائري ا ول دفعا كبيرا للتحرك ںحو تمرد أوسع وذلك ںه كشف عن ضعف ا دارة البريطاںية
التي لم يكن لدى حكامها السياسيون في مںطقة واسعة سوى الدبلوماسية والوعود ).(٢٥
اجتمعت عشائر الفرات ا وسط في في  ١١تموز عام  ١٩٢٠مضيف الشيخ عبد الواحد حاج سكر ،وقرروا البدء
باع ن الثورة ،وفي اليوم التالي اعلن قيام الثورة ورفعت راياتها وتم حصار ابو صخير ومهاجمة السفيںة البريطاںية
) Fire Flayفاير ف ي( في ںهر الفرات ).(٢٦
 ١٣اب ١٩٢٠أںطلقت أول بوادر الثورة من جامع الحيدر خاںة ) (٢٧في شارع الرشيد ،اذ أجتمع أعيان بغداد في
الجامع ،من العلماء والشيوخ ومںهم مفتي بغداد وعلى غرار حركة المفتي عبد الغںي آل جميل ،وتم أرسال الرسائل
لبقية العشائر في أںحاء العراق ،للتحرك ،وتحركت عشائر العراق وعزموا على قطع خطوط سكك الحديد ما بين
بغداد والسماوه وذلك لقطع إمدادات الجيش البريطاںي بين البصرة وبغداد وسيطروا على بعض المدن وألحقوا
الخسائر بالقوات البريطاںية في تلك المںاطق .ثم أںتشرت الثورة في باقي محافظات العراق ودامت الثورة حوالي
ً
ستة شهور تكبدت خ لها القوات البريطاںية خسائر بشرية كبيرة .وخسائر في الممتلكات تزيد عن أربعين مليوںا
من الجںيهات ا سترلينية .وقد كشفت الثورة عن التضامن والںضج السياسي وا ستعداد العسكري بين العراقيين
آںذاك وفي ١٧تموز تم عقد مؤتمر في الكوفة لعقد هدںة لمدة اربعة ايام بين الثوار وا ںكليز لحين تحقيق مطالب
الثوار التي قدمت الى الجاںب البريطاںي من قبل الشيخين عبد الكريم الجزائري وجواد الجواهري والتي بينت
البعد الوطںي لهذه الثورة ومن هذه المطالب) ..اﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ

اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ،اﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻧﺠﻞ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ اﻟﺸﻴﺮازي (..
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ا ان الهدںة لم تدم واںهارت بعد ث ثة ايام ،ليتسع ںطاق الثورة ويشمل مدن الفرات ا وسط والجںوب واجزاء
من ديالى وكركوك ولواء الدليم ) (٢٨حتى وصلت الى بغداد ).(٢٩

ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺪﻟﻴﻢ ودورﻫﺎ ﻲﻓ ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ:
في تاريخ العراق الحديث عدد كبير من الرجال الوطںيين الذين أثبتوا شجاعة في أصعب المواقف ،ما جعلهم
ً ً
يحجزون مكاںا بارزا في صفحات تاريخ الب د ،وقد أتضح الدور السياسي لشيوخ العشائر و سيما عشائر الدليم،
ً
فںجد مث ﻧﺠﺮس اﻟﻜﻌﻮد ).(٣٠من عشيرة الدليم يخاطب ليجمن الحاكم السياسي في أيار  ١٩٢٠بقوله…" :
وﻋﺪ اﻟﺠﻨﺮال ﻣﻮد ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻪ ﺑﻐﺪاد أن اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﻌﺮب وﻗﺪ ﺗﻜﺮر ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻲﻓ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷوﻗﺎت .إﻧﻨﺎ اﻵن ﻲﻓ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻨﺎ ]ﻛﺎﻟﺨﺮاف[ ﻛﻤﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻬﻨﻮد وأﻧﺘﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮوا وأﻧﻬﻢ ]ﻫﻤﺞ[ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
ﺗﺪﺑﻴﺮ أﻣﻮرﻫﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ وﻧﺤﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ أدﻣﻐﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮروا ﺳﻮرﻳﺎ … إﻧﻨﺎ ﻧﻤﻬﻠﻜﻢ

وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وإﻻ ﺳﺘﻄﺮدون …"

)(٣١

من الںماذج المشرفه التي وقفت بوجه المحتل ںجد ،الشيخ ﺿﺎري ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰوﺑﻌﻲ )،(٣٢شيخ
عشيرة زوبع ،أحد بطون ّ
شمر ،الذي كان له دور مهم في اںد ع "ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ" ضد ا حت ل البريطاںي
للعراق ،عام ١٩٢٠كان للشيخ ضاري صو ت وجو ت في تلك الثورة وعرف الشيخ ضاري بشخصيته القيادية
الشجاعة ومواقفه الوطںية با ضافة لفروسيته الخارقة وصبره الطويل في المعارك وكان متمرسا على جو ت الكر
والفر ).(٣٣
كاںت الع قة سيئة بين البريطاںيين وزوبع في بداية دخولهم إلى العراق سباب عدة مںها مجموعة من
ا جراءات والقواںين التي أراد البريطاںيون تطبيقها ،في مںطقة تغلب عليها البداوة التي اعتادت على عدم
الخضوع والتمرد على السلطات الحكومية أذ وجدت صعوبة في إخضاعها ،اذ لم يشعر أبںاؤها على مر عهود
طويلة بالحاجة إلى الخضوع لتںظيم إداري وسياسي غير العشيرة .ومما زاد الطين بلة أن تولي المستشرق ا ںكليزي
العقيد لجمان  Lojman colonelمںصب حاكم لقضاء الدليم والمںطقة المجاورة لها ،أدى إلى توتر الع قات
بين زوبع والسلطات البريطاںيه ،كما إن سوء أخ ق لجمان وتعامله الفظ مع القبيلة وشيخها ضاري المحمود ،قد
أدى إلى أن يقوم هذا الشيخ بقتله في كمين محكم،بعد ان دعاه إلى مقابلته في الساعة العاشرة والںصف من
صباح يوم الخميس الموافق  ١٢آب  ،١٩٢٠فرفض الشيخ في بادئ ا مر لعلمه بأںه سوف يطلب مںه التعاون مع
البريطاںيين ضد العراقيين ).(٣٤
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يروي سليمان بن الشيخ ضاري إن ضابط وحدة ا ستخبارات للجيش البريطاںي للواء الدليم "ليجمن" أقام في
تلك ا يام وليمة دعا إليها شيوخ المںطقة ,وبعد ا ںتهاء من تںاول الطعام تكلم ليجمن يخاطب شيوخ ا ںبار ضاربا
على أوتار الطائفية اذ قال لهم  :اﻧﻪ ﻳﻮد اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ رأﻳﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ
اﻟﺜﻮار اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .فاںبرى ضاري يرد عليه قائ  :ﻟﻴﺲ ﻲﻓ اﻹﺳﻼم ﺳﻨﺔ وﺷﻴﻌﺔ
ﺑﻞ ﻫﻮ دﻳﻦ واﺣﺪ وﻋﺮق واﺣﺪ وﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة .فقال ليجمن :إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﺋﺮة ﻲﻓ أﻣﺮﻛﻢ ﻻ
ﺗﺪري ﻫﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ أو ﺳﻨﻴﺔ .فرد عليه ضاري قائ  :ﺑﺄن اﻟﻌﺮاق ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﻌﺔ أو ﺳﻨﺔ
ﺑﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء أﻋﻼم ﻧﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﻢ ﻲﻓ أﻣﻮر دﻳﻨﻨﺎ .فقال ليجمن :اﻧﺘﻢ ﻋﺸﺎﺋﺮ واﻷﺟﺪر ﺑﻜﻢ أن آن ﺗﻜﻮﻧﻮا
ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ .فرد عليه ضاري :إن ﻋﻠﻤﺎءﻧﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ وﻗﺪ أﻣﺮﻧﺎ اﻟﻘﺮان ﺑﺈﻃﺎﻋﺔ ﷲ واﻟﺮﺳﻮل وأوﻲﻟ اﻷﻣﺮ

ﻣﻨﺎ ,ﻓﺈذا اﻋﺘﺪﻳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻨﺘﺼﺮ ﻟﻬﻢ وﻧﺤﺎرﺑﻜﻢ ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﻢ ..واﻷوﻰﻟ أن ﺗﻠﺒﻮا ﻣﺎ أرادوا ).(٣٥
لقد كان هذا الحوار سبب لمںاصبة لجمن العداء للشيخ ضاري الذي حضر ورجاله ومحاولة أهاںته ،اذ اخذ
لجمن يقص عليه قصة قبض سلطات ا حت ل على معارضيها ثم وجه له ا هاںة باتهامه أںه قاطع للطريق هو
وعشيرته ) ،(٣٦فخرج من الخان وا لم يحز في ںفسه ،وبعد لحظات عاد ومعه ولده سلمان وأبںاء عمه صكب
وصعب ،فوجهوا فوهات بںادقهم إلى رأس لجمن وأطلقوا الںار عليه فأردوه قتي  ،ثم أجهز الشيخ ضاري عليه
بالسيف ).(٣٧
وقد أشارت المس بيل (٣٨) Gertrude Bellإلى مصرع الكولوںيل ليجمن بقولها …" :ﻛﺎن ﻟﻴﺠﻤﻦ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ
ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم ﺷﻴﺦ زوﺑﻊ وﻫﻮ ﻲﻓ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻰﻟ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ وﻗﺪ أﺳﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷﻴﺦ زوﺑﻊ ﺑﻌﺒﺎرات ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻷﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ .ﻟﻘﺪ اﻋﺘﺎد دوﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎرات ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﺮة ﻲﻓ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ

أﻓﺮاد اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ .وﻛﺎن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺿﺎري ﻋﺪة ﺷﻜﺎوي ﺿﺪه…" ) (٣٩وللتبرير عن ا فعال والقسوة في السياسة
التي اتبعها ليجمن إزاء العشائر العراقية فقد ادعت المس بيل في موضع آخر أن ليجمن قد وقع فريسة ]للحقد[
الذي كان في ںفس ضاري المحمود شيخ زوبع ).(٤٠
ً
كان لمقتل الكولوںيل ليجمن أثر سيئ في السلطات المحتلة ببغداد ن ليجمن كان معروفا باط عه الواسع
ً
على شؤون البادية ومںطقة الدليم بصورة خاصة ويظهر ذلك واضحا خ ل ا هزوجة التي رددها العراقيون في
حيںه" :ﻫﺰ ﻟﻨﺪن ﺿﺎري وﺑﺠﺎﻫﺎ )أي أﺑﻜﺎﻫﺎ("

)(٤١

ً
هذا فض عن أن الحادثة أدت إلى اتساع حركة الثورة في أعالي الفرات وعزل مديںة عاںة والمںاطق القريبة
مںها واںقطاع المواص ت بين بغداد والفلوجة مما جعل القوات البريطاںية في هذه المںطقة بوضع حرج فاضطرت
إلى ا نسحاب من هيت إلى الرمادي وظلت الرمادي والفلوجة مںقطعتان عن بغداد حتى أواخر أيلول ١٩٢٠

)(٤٢

سيطر الثوار في الوقت ںفسه على حديثة وأحرقوا سراي الحكومة في عںه والى ذلك المعںى أشار ب غ عسكري
بريطاںي بقوله" :ان اﻟﺜﻮار "اﺣﺘﻠﻮا ﺑﻠﺪة ﺣﺪﻳﺜﺔ .وان ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮاوﻳﻴﻦ ﺗﺼﺤﺒﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ
Page 850

DOI 10.18502/kss.v4i8.7217

AICHS

اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ دﺧﻠﻮا ﻋﺎﻧﺔ" ) (٤٣كما أجبر الثوار في  ١٨أيلول  ١٩٢٠إحدى الطائرات البريطاںية على الهبوط قرب
)(٤٤

الفلوجة وتمكںوا من تحطيمها وأسر طاقمها
ً
لقد بذلت السلطات المحتلة جهودا كبيرة من أجل إخماد الثورة ومن ذلك لجوئها إلى استمالة شيوخ من العشائر
إلى جاںبها واذكاء الںزاع بين العشائر كما فعلت حين شجعت الںزاع بين الراويين والعاںيين الذين" :ﻟﻮ وﺟﻬﻮا

ﺧﺼﻮﻣﺘﻬﻢ ﺿﺪ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻲﻓ ﺗﻠﻚ اﻵوﻧﺔ اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﻟﺘﺒﺪل وﺟﻪ اﻟﺜﻮرة وﺗﻐﻴﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ" ) .(٤٥كما
أن موقف الشيخ علي السليمان من عشيرة الدليم وفهد الهذال وابںه مهروث قد حال دون اںتشار الثورة في لواء
الدليم ومحاولة مںع اںتشار الثورة في مںاطقهم ) (٤٦وقد كتبت المس بيل تشيد بو ء فهد بك الهذال وتقول اںه
ً
كتب إليها والى ويلسون مؤكدا و ءه وإخ صه ).(٤٧

دور اﻟﻔﻠﻮﺟﻪ وﻋﺸﺎﺋﺮﻫﺎ ﻲﻓ ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ:
تحركت عشائر زوبع في  ١٣اب  ١٩٢٠وقسم من بںى تميم برئاسة علي المعيدي من المصالحة وعقدا اجتماعا
في دار الشيخ مشوح الجاسم أحد رؤساء عشيرة الجميله وعزموا على قطع سكك الحديد ما بين بغداد وسامراء
وذلك لقطع إمدادات الجيش البريطاںي بين الموصل وبغداد وسيطروا على بعض المدن وألحقوا الخسائر
بالقوات البريطاںية في تلك المںاطق،ثم اںتشرت الثورة في باقي محافظات العراق ودامت الثورة حوالي ستة شهور
تكبدت خ لها القوات البريطاںية خسائر بشرية كبيرة ).(٤٨
أحد البياںات ا ںكليزية حددت بأن الشيخ ضاري وعشيرته قاموا بقطع سكة الحديد الممتدة بين بغداد
والفلوجة قرب خان الںقطة ) .(٤٩كما قاموا با ستي ء على ضفاف ںهر الفرات العليا واعتراض سفن المحتل
وإغراقها .فعںد توجه بواخر ث ث أرسلتها القيادة العسكرية ا ںكليزية من الرمادي إلى الفلوجة في  ١٥أب لتمون
حامية الفلوجة فعںدما رست باخرتان مںهما في الفلوجة قام الثوار بمهاجمتهما وقتل م حيهما العسكريين وقامت
باخرة مدرعة بمحاولة حماية الباخرة الثالثة فتصدى لها  ٥٠٠من مقاتلي عشيرة زوبع وأضرموا الںار فيها وغںموا
ا سلحة وا رزاق التي كاںت على متںها ).(٥٠
ولقد كان الثوار في الجںوب قد اتصلوا بالشيخ ضاري قبل هذه الحادثة وحسب الدكتور علي الوردي فقد قال
الشيخ ضاري للثوار ما يلي:
)إﻲﻧ ﻋﺮﻲﺑ ووﻃﻨﻲ وﻋﺮاﻲﻗ ,وإﻲﻧ أﺑﺬل ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪي ﻣﻦ ﻧﻔﺲ وﻧﻔﻴﺲ ﻲﻓ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻼدي ﺿﺪ
اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ,وﻟﻴﻨﻌﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء وإﺧﻮاﻲﻧ اﻟﺰﻋﻤﺎء ﻋﻴﻨﺎ .وﻫﺎ إﻲﻧ ﺑﺎﺳﻢ ﷲ ﺳﺄﻋﻤﻞ وﺳﺘﺴﻤﻌﻮن أﻋﻤﺎﻲﻟ
وﺗﺮوﻧﻬﺎ ,ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻳﺮﺿﺎﻫﺎ ﷲ وﺗﺮﺿﻮﻧﻬﺎ أﻧﺘﻢ أن ﺷﺎء ﷲ(
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الثورة التي بدأت بالرميثة امتدت إلى الديواںية ثم إلى السماوة التي حاصرها الثوار وقاموا بتفجير خطوط
السكك الحديد لمںع ا مدادات من الوصول إلى المںاطق الثائرة واںتقلت الثورة من الجںوب إلى الوسط ثم إلى
الشمال لتعم العراق كله ادرك العراقيين اهمية الںضال السياسي والعسكري ضد المحتل،وكان لدور العشائر اهمية
في تصعيد الںضال السياسي ضد المحتل و سيما دور عشائر الفلوجه في مقاومة ا حت ل البريطاںي والںضال
من اجل التخلص من السيطرة ا جںبية ).(٥٢
اتجه الشيخ ضاري ومن معه إلى قبيلة المحامدة عںد الشيخ سمير الش ل العزامي المحمدي ) ،(٥٣اذ اشتهر
الشيخ سمير الش ل بين الںاس وذاع ذكره بين رجال القوميه العربيه في العراق كان موقعه قرب الصق وية التابعة
لقضاء الفلوجه اذ بدأ الشيخ ضاري يراسل قيادات الثورة في كرب ء ،فعم الهياج مںطقة الدليم من )خان الںقطة(
إلى )عاںه( وقد اشتركت عشيرة زوبع اشتراكا فعليا ،اذ اںتقل الشيخ ضاري إلى )خان العطيشي( بين كرب ء
والمسيب واتخذه مركزا لقيادة ثورة عشيرة زوبع واستمروا بالمقاومة في مںاطق الفلوجة ففي  ١٩آب  ١٩٢٠كاںت
السكة الحديد بين بغداد والفلوجة مقطوعة من قبل عشيرة زوبع رغم سيطرة ا ںكليز على المںاطق ا خرى من
الدليم بفعل معاوںة بعض زعماء العشائر وذلك استطاعوا عرقلة وصول ا مدادات إلى جيوش ا حت ل ).(٥٤
يوم  ٢٤أيلول سار قطار مدرع من بغداد إلى اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ فتمكن من الوصول إلى هںاك وعزز سيطرته على المديںة
ببںاء المعاقل والحصون بما أدى تدريجيا إلى ںجاحه في إخماد ثورة هذه المديںة البطلة .وقد سجل الدكتور علي
الوردي في كتابه ماقاله الشيخ ضاري تباعه عںد شعوره بتفوق ا لة العسكرية البريطاںية) :إن ﻫﺬا ﻫﻮ أﻣﺮ
ﷲ اﻟﺬي أراده ,وﻫﻮ ﻣﻘﺪر وﻣﺤﺘﻮم ﻋﻠﻴﻨﺎ ,وأﻲﻧ أوﺻﻴﻜﻢ أن ﺗﻜﻮﻧﻮا رﺟﺎل ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﻮى وﻋﻠﻰ

ﻣﺎﻳﺼﻴﺒﻜﻢ ,واﺗﻔﻘﻮا وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا( بعد أن سيطر المحتلون على الفلوجة أصبحت المںاطق المحيطة بالمديںة غير
آمںة للثوار فأتجه الشيخ ضاري وبعض مساعديه إلى جبهة الوںد التي كاںت بعض عشائر العراق تقاتل بها واںتقل
من هںاك إلى كرب ء ثم الںجف ثم عںدما اقتربت القوات البريطاںية من الںجف توجه إلى مںطقة الجزيرة شما
وصو إلى ماردين حيث التحق بعائلته وعشيرته التي استقر بها المقام هںاك بعد احت ل اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ).(٥٥
لقد كان الشيخ ضاري همزة الوصل بين الثورة في الفرات ا وسط والجںوب من جهة والمںطقة الوسطى
والشمالية من جهة أخرى ،كان ّ
يمون الثورة بالرجال والس ح والمئوںة من اجل استمرارها وتحقيق الںصر على
المحتلين ،وهؤ ء المحتلون الذين عاںوا ودفعوا ثمںا كبيرا من ا رواح والممتلكات ںتيجة الثورة لم ينسوا مواقف
الشيخ ضاري وكاںوا يتحيںون الفرصة ل ںتقام مںه .و سيما وان الشيخ ضاري مثل خير تمثيل التحالف الوثيق
بين الشيعة والسںة في مقارعة ا حت ل ).(٥٦
لقد أدت ثورة قبيلة زوبع إلى قطع طريق ا مدادات من بغداد إلى القوات البريطاںية المرابطة في الرمادي.
ولقد وصف الجںرال هيلدن في كتابة العصيان في ب د ما بين الںهرين أںه "ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻰﻟ ﻗﺘﻞ ﻟﺠﻤﻦ ،ﻛﺎﻧﺖ
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ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻰﻟ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد )اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ( ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻌﺪّد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ
ّ
اﻟﺴﺖ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل".
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻲﻧ واﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻲﻓ اﻷﻳّﺎم

)(٥٧

ورغم أن ا ںكليز أصدروا عفوا عاما عن كل المشاركين بثورة العشرين بعد إخمادهم للثورة بيد أںهم استثںوا
من هذا العفو الشيخ ضاري وأو ده وبعض من ثوار زوبع ا خرين مما اضطرهم إلى البقاء في ريف الجزيرة
السورية حتى سںة  (٥٨) ١٩٢٧وبعد أن تقدم العمر بالشيخ ضاري وازدادت أمراضه واضطر إلى مراجعة ا طباء.
وفي احد هذه المراجعات وبيںما كان من المفترض إن يتوجه إلى حلب للمعالجة قام سائق التاكسي الذي كان
متواطئا مع ا ںكليز وعيںا لهم على ضاري بںقله إلى ا تجاه المعاكس إلى سںجار وتسليم إلى مخفر الشرطة
هںاك حيث أعتقل و ںقل من هںاك إلى بغداد ) ،(٥٩وفي بغداد ورغم مرض الشيخ ضاري وكبر سںه فأںه حرم من
العںاية الصحية فتدهورت حالته .ورغم سوء حالته الصحية قدم للمحاكمة بعد إن فحصه طبيب اںكليزي زاعما أںه
قادر على تحمل المحاكمة .وكاںت المحكمة صورية ولقد قدمت المحكمة شهودها ومںعت وأخرت سماع شهود
المتهم .وكان الشيخ ضاري خ ل المحاكمة يعاںي من المرض وا عياء بحيث كان أقرب إلى حالة غياب الوعي.
ورغم أںه كان في الثماںين من العمر فاںه صدر عليه حكم با عدام ولكن ضاري لم يأبه بالحكم وقال للقاضي اںه
على وشك الموت و يبالي بأي حكم يصدره عليه وقال اںه إذا لم يمت ا ن فسوف يموت غدا في السجن.
وبالفعل اشتد عليه المرض ولم يںقل إلى المستشفى وقام بعض السجںاء من عشيرة زوبع بتمريضه إلى إن اسلم
الروح إلى خالقها في فجر يوم ا ول من شباط .(٦٠) ١٩٢٨
لقد قوبلت كل من المحاكمة ومن ثم وفاة هذا الشيخ المجاهد بغضبة جماهيرية كبيرة فتجمع ا ف يريدون
اںتزاع الجثمان من سلطات ا حت ل .لكن السلطة رفضت بحجة حاجتهم إلى تشريح الجثة وبعد الكثير من
المفوضات ںجح المحتجون في اتفاق لتشيع الفقيد إلى مثواه ا خير ).(٦١
لقد كاںت جںازة الشيخ ضاري يوما تاريخيا في التاريخ العراقي الحديث .لقد شيع الشيخ ا ف من العراقيين
الذين مزجوا أںين الحزن بصرخات التحدي .مرت الجںازة في أحياء عديدة من بغداد وعبرت الںهر صوب الكرخ
وصادف إن المںدوب السامي ا ںكليزي متجها إلى دار ا عتماد حين مرت الجںازة بالجسر فاضطر هذا المںدوب
إلى إن يقفل راجعا إلى سفارته خوفا من غضب الجماهير ).(٦٢
لقد رافق المشيعون الجثمان إلى المقبرة وأصر ا طفال ط ب المدارس بأن يںزلوا جثمان الشهيد البطل إلى
القبر بعد أن أصروا في طلب فعل ذلك بما جعل الكبار يمتثلون لرغبتهم .وكاںت الدموع تترقرق والحںاجر تردد
أهزوجة ضلت عںوان المقاومة ضد ا حت ل هذه ا هزوجة كاںت كا تي:

)(٦٣

 ﻫﺰ ﻟﻨﺪن ﺿﺎري وﺑﻜﺎﻫﺎ -ﻣﻨﺼﻮرة ﻳﺎ ﺛﻮرة ﺿﺎري
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 ﺳﺎﻋﺔ وﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﻳﺎ ﻟﻨﺪن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻏﺪارة ﻳﺎ اﺑﻦ اﻟﻌﻢ ﻧﺎم ﻫﻨﻴﻪ ﻳﺎﻛﺎﺗﻞ ﻟﺠﻤﻦ -ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﺗﻬﻨﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻮﻣﺔ

لقد جعلت مقاومة العراقيين وںضالهم خ ل ثورة العشرين الكثير من ا ںكليز يصغون للعراقيين ويدركون أںهم
قادرين على حكم أںفسهم.
رحل الشيخ ضاري وبقيت ذكراه خالدة في ںفوس وعقول العراقيين،اذ اقترن ذكره بالمقاومة العراقية للمحتل،
وستظل سيرته محفورة في الذاكرة كوںه رجل حمل هم أمة ،ولم يقبل الهوان على بلده وأهلها.
أن ثورة العشرين كاںت محددة في مداها ومدتها فقد تمكںت القوات البريطاںية باستعادة السيطرة في ںهاية
ً
تشرين ا ول  ١٩٢٠على كافة المںاطق تقريبا التي وقعت في أيدي العشائر الثائرة .ثم أعقب ذلك حملة لجمع
ً
ً
ً
الس ح من العشائر المهزومة التي كاںت مسلحة تسليحا حسںا نسبيا وس حها الرئيس هو البںادق ،فقد اقترح
المںدوب السامي البريطاںي بيرسي كوكس  (١٩٣٧-١٨٦٣) Sir percy coxالذي وصل بغداد في  ١١تشرين ا ول
 ١٩٢٠تشكيل لجںة وتم تبںي هذا ا قتراح في  ٢٢تشرين ا ول  ١٩٢٠فتم تعيين لجںة عسكرية لهذا الغرض برئاسة
جعفر العسكري ) (٦٤وقد فرضت ا دارة البريطاںية غرامات على العشائر استحصلت بموجبها  ٦٣٤٣٥بںدقية و
ً
 ٣.١٨٥.٠٠٠إط قة و  ٨١٧٦٥٠روبية )(٦٥مما يدل على أن العشائر كاںت تشكل قوة عسكرية يحسب لها حسابا
ً
مؤثرا.
أما العدد الكلي ل صابات البريطاںية فقد بلغ في الفترة بين  ٢تموز و  ١٧تشرين ا ول  ١٩٢٠ما مجموعه ٢٢٦٩
ما بين قتيل وجريح ومفقود ،أما إصابات العشائر فقد بلغت حسب تقدير المصادر البريطاںية  ٨٤٥٠بين قتيل
وجريح ) (٦٦أما لويد فيذكر أن خسائر القوات البريطاںية كاںت  ٤٠٠قتيل و  ١٨٠٠جريح ).(٦٧
كان ضعف العشائر الرئيس هو افتقارها لقيادة عامة أو لتںظيم واسع ا ںتشار بسبب التںافس الموجود بين
ً
رؤساء القبائل الذي كان ماںعا من قيام القيادة الموحدة .كما أن توقيت ا حداث لم يكن وفق خطة متماسكة
لدحر القوات البريطاںية ،فكاںت أغلب العشائر تقاتل في مںاطقها فقط بحيث لم تكن لدى قواتها قدرة على
الحركة فتمكن ا ںكليز في الںهاية من مهاجمة كل وحدة على اںفراد وإلحاق الهزيمة بها ،يضاف إلى ذلك
أن الثورة قد سارت وفق أسس الغزوات العشائرية وليس الحم ت العسكرية فأدى ذلك إلى صعوبة مواصلة
حرب طويلة ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تذرع البعض من أبںاء العشائر إلى العمل في الزراعة والى إعالة
عوائلهم .وكاںت الميزة الوحيدة للغارات العشائرية هي فعاليتها في إرباك خطوط المواص ت البريطاںية الحديدية
ً
مںها والںهرية ) .(٦٨كما أن ا موال الوفيرة التي كاںت لدى بعض رؤساء العشائر لم َ
تبق على حالها طبعا فكان
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بد من تںاقصها بمرور ا يام والواقع أن بعض رؤساء العشائر فقدوا ما لديهم من مال حتى لم يستطيعوا إطعام
المقاتلين ).(٦٩
ان هذا الموقف يلقي الضوء على ا سباب الكامںة وراء عدم ںجاح الثورة في التحول إلى قوة ضاربة خارج
ً ً
ً
حدود المںاطق العشائرية .وهو فض عن ذلك أعطى ا دارة البريطاںية وقتا كافيا لتجميع قواها وبالتالي توجيه
ضربة مضادة أدت إلى إخماد الثورة .إ أن ا دارة البريطاںية بعد إخمادها للثورة كافأت بعض الموالين لها من
رؤساء القبائل بمںحهم اقطاعيات واسعة من ا راضي ومںهم الشيخ خيون العبيد الذي وعدته ا دارة البريطاںية
بأںه "ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻲﻓ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد ﻓﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﻨﺴﻰ" ).(٧٠
ومهما يكن من أمر فان ثورة العشرين لم تغير في ںهج سياسة ا حت ل البريطاںي في العراق ،غير أںها أثرت في
أسلوب التںفيذ وجعلت العراقيين يدركون مبلغ القوة في العمل الموحد الذي لم تستطع حتى الحكومة البريطاںية
وما في متںاولها من قوة أن تقف في وجهه .كما كشفت الثورة عن ظهور عدد من زعماء العشائر والذين قدر لهم
ً ً
أن يؤدوا دورا بارزا في الحركة الوطںية التي تهدف إلى ںيل ا ستق ل ).(٧١

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
كاںت ثورة العشرين تجربة سياسية غںية للشعب في مواجهة القوات البريطاںية :أكدت استعداد الجماهير للقتال
في سبيل ا هداف التي تسعى إليها .وعبرت في الوقت ںفسه ،عن نشوء ںوع من الوحدة الوطںية بين العراقيين في
مختلف مںاطق العراق ،ستجسد فكرة العيش المشترك لقرون طويلة في هذه المںطقة من العالم ،التي ستصبح
فيما بعد العراق الحديث بحدوده التقريبية الراهںة .كما أظهرت وجود أهداف مشتركة إلى حد ما بين تلك القوى،
ُ
وبين أبںاء الشعب العراقي :من عرب وكرد وأقليات قومية ودينية.
ً ّ
أثبتت الثورة أيضا أن زوال ا خت ف والصراع بين الريف والمديںة ،وبين البدو والريف ،وبين البدو والمديںة،
ُ
ً
ّ
ﱡ
ٌ
ممكن حصوله وتحققه بالصورة التي عرفتها الفترة السابقة من تاريخ العراق .وأصبح معلوما عںد الجميع أن اشتراك
فئات الشعب ،بمختلف قومياته وأدياںه وطوائفه بالعمل الثوري ممكن بل ضروري لمواجهة سلطات ا حت ل
البريطاںية.
وقد كشفت ثورة العشرين  -رغم كل ا يجابيات التي أشرںا إليها والتي لم تكن مكتملة بسبب ضعف مستوى
الوعي لدى الشعب العراقي  -عن ںقاط الضعف في تلك العملية الثورية ،وفي الواقع العراقي القائم حيںذاك.
ان هذه الثورة الخالدة سرعان ما اجهضت بعد شهور قليلة على بدئها وقد ذكر المؤرخون مجموعة من ا سباب
التي ادت الى فشلها مںها)..قلة موارد الثورة ،الںقص الحاد في الس ح والعتاد ،التفوق العسكري ا ںكليزي ،وجود
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س ح الجو الذي قلب موازين القوى في المعارك ،جهل معظم الثوار باساليب الحرب الحديثة والںظامية ،خياںة
بعض ا قطاعيين والبرجوازيات للثوار وتخليهم عن القتال مما ضيق ںطاق مساحة الثورة على الفرات ا وسط
فقط ،افتقار الثورة للقيادة المركزية العامة دارتها( كل هذه ا سباب وغيرها ساهمت في فشل هذه الثورة عسكريا
واںتهائها من حيث ابتدأت.
وعلى الرغم من فشل الثورة عسكريا ا اںها حققت ںجاحا في بعدها السياسي وساهمت في رسم م مح
العراق الحديث ،الذي اقصي من واجهته السياسية ابںاء الوسط والجںوب ،رجال هذه الثورة ووقودها ،فبعد مؤتمر
القاهرة الذي عقد عام  ١٩٢٠لبحث تداعيات ثورة العشرين وا ستغںاء عن مفهوم )تهںيد( العراق والذي حضره
وزير المستعمرات البريطاںي ونستون تشرشل ،اصدر المںدوب السامي البريطاںي بيرسي كوكس اوامره بتشكيل
حكومة وطںية عراقية اںتقالية برئاسة ںقيب اشراف بغداد عبد الرحمن الںقيب ،وتشكيل المجلس التأسيسي الذي
اخذ على عاتقه عدة مهام مںها اختيار ملك للعراق ،وتشكيل المؤسسات والوزارات للدولة العراقية الجديدة..

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١ابن مںظور ،لسان العرب ،المجلد  ،١٥ط ،٣دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت ،٢٠٠٤ ،ص.٣٤٨
) (٢غي لستراںج  ،بلدان الخ فة الشرقية ،ترجمة وتحرير بشير فرنسيس و كوركيس عواد .بغداد مطبعة الرابطة  ،١٩٥٤ ،ص ٩١
ــ ٩٥
) (٣ألوا موسيل،الفرات ا وسط  ،رحلة وصفية و دراسات تاريخية  ،ترجمة صدقي حمدي و عبد المطلب عبد الرحمن .بغداد
 ،المجمع العلمي  ، ١٩٩٠ ،ص ٤٧٣ - ٤٦٨
) (٤قزاںجي،فؤاد،اصول الثقافة السرياںية ،عمان ،دار دجلة ،٢٠١٠،ص ٨١
) (٥المطبعي ،حميد،موسوعة اع م وعلماء العراق ،مؤسسة الزمان للصحافة والنشر ،بغداد ،٢٠١١،ص٣٥٣
) (٦الراوي،ابراهيم  ،من الثورة العربية الى العراق الحديث  ،ط ، ٢بيروت ،١٩٧٨ص.٧٦
) (٧الوردي ،علي ،لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث ،ج  ،٥القسم ا ول ،المكتبة الوطںية ل يداع ،بغداد ،١٩٧٧،ص٦٧
) (٨كان للمرجع الشيخ

تقي الشيرازي الدور الرئيسي في ثورة العشرين  ،فعںدما أراد ا ںكليز إجبار العراقيين على اںتخاب

)السير برسي كوكس( المںدوب السامي البريطاںي ليكون رئيس لحكومة العراق  ،اصدر المرزا الشيرازي فتواه الشهيرة) ..ليس حد
من المسلمين ان ينتخب او يختار غير المسلم ل مارة أو السلطںة على المسلمين(..وكذلك فتواه التي أعطت الضوء ا خضر للثوار
ببدء الثورة والتي جاء فيها) ..مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين ويجب عليهم في ضمن مطالبهم رعاية السلم وا من ويجوز لهم
التوسل بالقوة الدفاعية اذا امتںع ا ںكليز من تںفيذ مطالبهم(.للتفاصيل يںظر العامري ،عبد المحسن العامري ،ثامر  ،موسوعة عشائر
العراق  ،ج ، ٩-١بغداد ،١٩٩٤-١٩٩٢ص٦٧
) (٩الوردي،علي ،المصدر السابق ،ص٦٧
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) (١٠العطية،غسان  ،العراق نشأة الدولة  ١٩٠٨ــ  ،١٩٢١ترجمة عبدالوهاب ،عطا ،دار ا م ،لںدن  ،١٩٨٨ص٣٧
) (١١الوردي ،علي،المصدر السابق ،ص٧٨
) (١٢لوںكريك،همسلي ،ستيفن  ،العراق الحديث من سںة  ، ١٩٥٠-١٩٠٠ج، ٢-١بغداد ،١٩٨٨ص٦٧
) (١٣زعيم قبلي ثائر اطلق الرصاصة ا ولى لثورة العشرين لمقاومة المحتل وهو رئيس عشيرة الظوالم ومظاربها في مںطقة الرميثة
ولد ونشا في المضارب وتلقى معارفه في دواويںها القبلية.للتفاصيل يںظر حميد المطبعي ،موسوعة اع م وعلماء العراق ،مؤسسة
الزمان للصحافة والنشر ،بغداد ،٢٠١١،ص٣٥٣
) (١٤العامري ،عبد المحسن ،ثامر  ،المصدر السابق ،ص٦٥
) (١٥فردريك ستاںلي مود)١٩١٧ - ١٨٦٤م( هو جںرال بريطاںي أشتهر بقيادته لحملة ب د الرافدين.كان مود قائد القوات البريطاںية التي
احتلت مديںة بغداد في  ١١اذار ١٩١٧م .وتوفي بمرض الكوليرا ببغداد في  ١٨تشرين الثاںي ، ١٩١٧للتفاصيل يںظرEncyclopedia :
Britannica 2005 -- CD

) (١٦لوںكريك،ستيفن همسلي ،المصدر السابق ،ص ٨٩
) (١٧الوردي،علي ،المصدر السابق ،ص٧٨
) (١٨لوںكريك ،همسلي ،ستيفن ،المصدر السابق ،ص .٨٩
) (١٩غسان العطية  ،المصدر السابق  ،ص٤٣٥
) (٢٠المس بيل  ،فصول من تاريخ العراق القريب  ،ط ،٢بغداد ،١٩٧١ص٧٩
) (٢١المس بيل  ،العراق في رسائل المس بيل  ،بغداد ،١٩٧٧ص٤٥
)F.O. 371/5227/E7826, from civil commissioner, Baghdad to India office, No.8042, (٢٢
4-7-1920

) (٢٣وميض جمال عمر ںظمي :ثورة  ١٩٢٠الجذور السياسية والفكرية وا جتماعية للحركة القومية العربية )ا ستق لية( في العراق
 ،بيروت  ،١٩٨٤ص ٣٧٨؛ غسان العطية  ،المصدر السابق  ،ص٤٣٨
) (٢٤غسان العطية  ،المصدر السابق  ،ص٤٣٨
) (٢٥وميض جمال عمر ںظمي ،المصدر السابق ،ص٣٨٠
) (٢٦علي الوردي ،المصدر السابق ،ص.٦٧
) (٢٧جامع الحيدر خاںة وهو جامع شهير في بغداد يقع بالقرب من باب المعظم اسسه الوالي داود باشا ) (١٨٢٦-١٨١٧وكان مكان
لعقد ا جتماعات والقاء الخطب السياسية والقصائد التحريضية ضد المحتل ،للتفاصيل يںظر السيد محمود شكري ا لوسي و
بهجة ا ثري ،تاريخ مساجد بغداد واثارها ،مطبعة دار الس م ،بغداد ،١٩٢٧،ص٣٢
) (٢٨يںقسم العراق في الفترة موضوعة البحث إلى أربعة عشر لواء في كل لواء عدد من ا قضية يختلف باخت ف سعة القضاء
وأموره القبلية وا دارية والزراعية  ،ولكل قضاء عدد من الںواحي يختلف بمثل هذا ا خت ف وتتبع كل ںاحية من هذه الںواحي
قرى مختلفة الحجوم غير متجانسة من حيث الكثافة والںفوس والوضع الزراعي والقبلي .أما قبائل لواء الدليم فهم :الدليم وزوبع
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ً
ً
والعكيدات والمعاضيد وغيرهم .للتفاصيل يںظر الحسني ،عبدالرزاق  ،العراق قديما وحديثا ،ط ،٣مطبعة العرفان ) ،صيدا ،(١٩٥٨
ص٩٠
) (٢٩ںظمي،عمر ،جمال ،وميض،المصدر السابق ،ص٣٨٢
) (٣٠ںجرس بن شبيب بن گعود بن ِغ َ
ريب ْه بن غاںم بن سلطان بن ه ل بن حسين بن ںمر بن

بن رديںي بن
بن سبت بن ثامر بن مكتوم بن محجوب بن بهيج بن عمرو بن معدي كرب الزبيدي.فإلى گعود بن ِغ َ
ريب ْه يںتسب شيوخ العشيرة
المعروفون اليوم بـ)ال گعود( والى َج ِّدهم ںمر بن

بن جاسم

تعود تسمية العشيرة )البو ںمر(توفي  ١٩٣٧الشيخ ںجرس الكعود عن ثماںية أو د

هم :معجل ،ودرج ،وفرحان ،ومشعان ،وريكان ،وجدوع ،و  ،وفيصل.للتفاصيل يںظر المطبعي،حميد،المصدر السابق ،ص٣٦٧؛
راجي،قاسم ،احمد  ،والعاںي،عبد الوهاب  ،ملخص تاريخ العشائر وا ع م ،مطبعة الصباح ،بغداد١٩٥٠
)371/5076/E8330, from Brigader to 17 th division report to general headquarters (٣١
and civil commissioner, Baghdad, 13-5-1920.

) (٣٢الشيخ ضاري المحمود:هو الشيخ ضاري بن محمود الزوبعي زعيم قبيلة زوبع فرع من الحريث من طي اشتهر بمقاومته
ل حت ل البريطاںي بعد قتله للكواوںيل لجمان واشتهر نشاطه العسكري بين ابو غريب والفلوجه وبعد تاسيس الحكم الوطںي وصدور
العفو العام عن المعارضين ا الشيخ ضاري ،بقي مطارد الى ان تم القبض عليه وحكم با عدام وبعدها بالمؤبد وقد وافاه ا جل
في  ١شباط .١٩٢٨للتفاصيل يںظر جريدة العراق  ،العدد  ٢٨ ، ٢٣٦٢كاںون الثاںي  ١٩٢٨؛ العلوجي ،عبد الحميد ،الحجيه ،جاسم
،عزيز،الشيخ ضاري قاتل لجمان في خان الںقطة ،مطبعة اسعد ،بغداد ،١٩٦٨،ص ٣٧؛المطبعي ،المصدر السابق ،ص٤٠٤
) (٣٣ايرلںد ،فيليب وي رد العراق دراسة في تطوره السياسي ،ترجمة ،خياط ،جعفر ،دار الكشاف ،بيروت  ،١٩٤٩ص٥
) (٣٤وهذا جاںب القصة من وجهة ںظر المادحين إ أن هںاك رأي آخر وهو أن ضاري الزوبعي كان متعاوںا مع الضابط البريطاںي
لجمن وقد تكفل بںاءا على إتفاق بيںهما إبعاد خطر الثوار عن خط بغداد سامراء من جهة الصحراء الغربية لںفوذ قبيلته هںاك ولكن
تمكن بعض الثوار من ضرب قافلة بريطاںية بكمين مما أدى إلى غضب القائد لجمن فقام بضربه رغم تعذره بأںه سيقبض على مںفذي
العملية ولكںه تمادى في ضربه واهاںته حتى استعان ضاري فصرخ بعبد له فضرب لجمن فقتله ،بعدها التحق ضاري بن محمود
ببقية الثوار الذين اعتبروه بط بعد أن كان عبئا عليهم الحادث المشهور" :كان لدى لجمان كلب ،وكعادة ا وربيين فان الكلب
ً
يرافقهم وهو جزء من العائلة .المسلمون بدورهم يعتبرون الكلب ںجسا وبالتالي يتحاشون لمسه .وكان كلب لجمان قد اقترب من
الشيخ ضاري فقام ا خير بںهر الكلب كي يقترب مںه مما حمل لجمان على سؤال الشيخ ضاري عن السبب فقال له إن الكلب
ںجس ،فقال لجمان :هذا الكلب أںظف مںك يا شيخ" .أدى الحادث إلى أن ثورة القبيلة لشيخها في فترة ثورة العشرين .واعتبرت
السلطات ا ںكليزية في بغداد مقتل لجمان خسارة كبيرة اذ كان مستشرقا وعارفا بشؤون العراق بشكل كبير .وأخيرا اعتقل الشيخ
ضاري وحكم عليه با عدام لكن الحكم لم يںفذ.للتفاصيل يںظر الوردي ،علي ،المصدر السابق  ،ص ٦٨
) (٣٥مںتشاشفيلي،البرت.م ،.العراق في سںوات ا ںتداب البريطاںي ،ترجمة هاشم صالح التكريتي ،جامعة بغداد  ، ١٩٧٨ص
ص ٤٩-٤٨؛ وي رد ايرلںد،فيليب  ،المصدر السابق ،ص٩
) (٣٦مںاقشا معه ّ
حتى  ٢بعد الظهر مسائل متعلقة بالمحاصيل و ا يرادات والضرائب .وحوالي تلك الساعة وصلت ّ
سيارة مع
مجموعة من المدںيين و ّ
صرحوا بأںهم كاںوا قد أوقفوا وسرقوا في جهة بغداد .أرسل لجمن ضابط و عشرة رجال من الشرطة  ،ع وة
على خمسة من عشيرة زوبع المرافقين للشيخ ضاري يقاف ّ
السراق ،لكن طلبوا من هذه المجموعة أن يواصلوا بعد من ميلين
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من الخان .وبعد ذلك يبدوا أن مشادة ساخںة حصلت بين الشيخ ضاري ولجمن قام لجمن خ لها بصلفه وغروره المعروف بتوجيه
إهاںة للشيخ ضاري متهما إياه وقبيلة زوبع بالمسؤولية عن السرقة غادر الشيخ وباقي رجاله الخان اثر ذلك غاضبين.للتفاصيل يںظر
لوںكريك،همسلي ،لوںكريك ،العراق الحديث من سںة  ١٩٠٠ــ  ،١٩٥٠ج ،١ط) ،١بغداد  ،(١٩٨٨ص.٥١
) (٣٧حسين ،فاضل" ،طبيعة ثورة العشرين في العراق"  ،مجلة كلية ا داب  ،جامعة بغداد  ،العدد  ٨مايس  ، ١٩٨٠ص٣٤٥
) (٣٨غرترود لوثيان بيل  :(١٩٢٦-١٨٦٨) Gertrude Bellسياسية ورحالة بريطاںية ،مارست دورا كبيرا في تكوين الحكم الوطںي
في العراق وارتبطت بصداقات حميمة مع السياسيين العراقيين وفي مقدمتهم الملك فيصل ا ول وبعض العشائر  ،وشغلت مںصب
السكرتيرة الشرقية لدار ا عتماد البريطاںي في العراق  ،قامت بتاسيس المتحف العراقي  ،وتوفيت في بغداد في  ١٢تموز ، ١٩٢٦
ودفںت في مقبرة المسيح الواقعة ا ن في )الباب الشرقي( .للتفاصيل يںظر القريشي ،يوسف ،ابراهيم  ، ،المس بيل وآثرها في
السياسة العراقية  ،مكتبة اليقظة العربية  ،بغداد ٢٠٠٣
) (٣٩المس بيل  ،خلق الملوك  ،ط ، ٣بغداد  ، ١٩٧٣ص٣٠
) (٤٠المس بيل  ،فصول تاريخ العراق الحديث  ،ص١٦٥
) (٤١الفياض ،الفياض ،الثورة العراقية الكبرى سںة  ، ١٩٢٠بغداد ،١٩٦٣ص٢٩٨
) (٤٢احمد ،خليل ،إبراهيم " ،ا ںباريون وثورة العشرين"  ،مجلة التربية والعلم  ،العدد  ، ١٩٩٣ ،١٣كلية التربية  ،جامعة الموصل
 ،ص١٨٨
) (٤٣جريدة العراق  ،العدد  ٢٤ ،أيلول ١٩٢٠
) (٤٤الحسني،عبد الرزاق  ،الثورة العراقية الكبرى ،ط ، ٢صيدا ،١٩٥٦ص١٧٧
) (٤٥الحسني ،عبد الرزاق  ،العراق في دوري ا حت ل وا ںتداب  ،ج) ، ١صيدا .(١٩٣٥ص ١٥١؛احمد ،خليل  ،إبراهيم  ،المصدر
السابق  ،ص١٩٠
) (٤٦الزمان  ،العدد  ٢٠ ، ٢٦٦تشرين ا ول ١٩٣٠
) (٤٧المس بيل  ،خلق الملوك …  ،ص٣٢
) (٤٨الںصيري ،احمد ،عبد الرزاق ،دور المجددين في الحركة الفكرية والسياسية في العراق  .١٩٣٢-١٩٠٨اطروحة دكتوراه غير
منشورة ،كلية ا داب  ،جامعة بغداد  ،أيلول ١٩٩٠
)F.O. 371/5227/E7826, from civil commissioner, Baghdad to India office, No.8042, (٤٩
4-7-1920

) (٥٠الفراتي ،جعفر ،على هامش الثورة العراقية الكبرى ،بغداد د.ت  ،ص٤٠
) (٥١الوردي ،علي،المصدر السابق ،ص٧٠
) (٥٢كريدية،عبد الكريم ،ابراهيم ،كتاب أبںاء الشرق مكتبة ںوفل  ،بيروت  ،لبںان  ، ٢٠٠٧ ،ص ٧٨-٧٧
) (٥٣ولد الشيخ سمير الش ل في قرية )الطالعه( التابعه لںاحية الصق ويه  -احدى مدن محافظة ا ںبار ومن ديوان والده الشيخ
ً
ش ل ومضارب عشيرته تعلم فصول ا عراف العشائريه واتقن مبادىء الفروسيه ثم مارسها وعمل بها وكان الى جاںب ذلك شابا
ً
ً
متمسكا باهداب الدين الحںيف  ،م زما لجامع الصق ويه يؤدي فرائض الصلوات يمںعه في ذلك برد الدهر و فيض الحر ولذكائه
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ً
الفطري وصفاته الحميده اصبح شيخا لعشائر المحامده بعد وفاة اخيه الشيخ حبيب الش ل يوم  ١٩٢٧\٣\٢١ومما ٌيںقل عن ابںاء
ّ
ً
جيله  ،،اںه قام بأعباء مهمته خير قيام ثم وظف ںفسه ليكون قراره العشائري مزيجا من دين وعروبه ،لقد اشتهر الشيخ سمير الش ل
بين الںاس وذاع ذكره بين رجال القوميه العربيه في العراق اواخر ث ثينيات القرن الماضي فزاره في ديواںه بالصق ويه الشهيد
يونس السبعاوي كما اقام ع قات وثيقه مع الرحوم رشيد عالي الكي ںي والشهيد ص ح الدين الصباغ حتى اںدلعت ثورة مايس ١٩٤١
ً
تهيأ الشيخ سمير الش ل وقاد رت من افراد عشيرته يساعده في ذلك ابن اخيه الشيخ مخلف عبيد الش ل للمشاركه مع القوه العراقيه
المرابطه في صدر ںهر الصق ويه يدفعهما في ذلك حب الوطن والتضحيه في سبيله وفي فجر يوم ا ثںين  ١٩٤١\٥\١٩هجمت القوات
البريطاںيه على الصق ويه واشتبكت مع العراقيين بمعركه شديده سقط على اثرها عدد من الشهداء ا بطال كان من بيںهم الشيخ
ً
ً
سمير الش ل تاركا وراء تراثا مجيدا من البطوله العربيه التي ترفض المحتل ا جںبي ان يدنس اراضيها.للتفاصيل يںظر العزاوي
،عباس ،عشائر العراق ،بغداد ،د.ت،ص٣٤٠
) (٥٤الزركلي،خير الدين " ،ضاري ْ
المح ُمود "،موسوعة ا ع م .موسوعة شبكة المعرفة الريفية .كاںون ا ول .٢٠١٢
ِ
) (٥٥الوردي،علي ،المصدر السابق ،ص٦٧
)F.O. 371/5227/E7826, from civil commissioner, Baghdad to India office, No.8042, (٥٦
4-7-1920
)Haldane, James Aylmer L., The insurrection in Mesopotamia, 1920,p170 (٥٧

) (٥٨الوردي،علي ,المصدر السابق  ،ص٧٤
) (٥٩عبدالكريم ،سمير ،يوميات ثورة العشرين  ،مطبعة السعدي ،بغداد  ، ١٩٧٠ص.١٧
)Lawrence, T.E. Arab Rights,The Times. July 23, 1920. P15 (٦٠؛ وهںاك راي اخر يقول اںه حوكم واعدم
 ١٩٢٨في سںجار من قبل ا ںكليز بعد أن قبض عليه في دير الزور هاربا متخفيا( وأعدم باصرار من قبل البريطاںيين كوںه قاتل
العقيد البريطاںي جرالد لجمان الذي قطع عن شيوخ العشائر العراقيين تزويدهم بالليرات الذهبية سترضائهم  ،اذ كان ا ںكليز
ّ
يمدون كل من شيوخ العشائر وشيوخ الدين بها بين  ، ١٩٢٠ -١٩١٤وهںاك معلومات تاريخية مضطربة عن الشيخ ضاري  ،فالمؤرخ يجد
ںفسه بين مداحين لبطو ته ا سطورية  ،وبين مںتقدين ومعارضين له كوںه تعاون في البداية مع ا ںكليز  ،ولكںه لم يوف بتعهداته
مما جعل لجمن يهيںه ويطرده في خان الںقطة بين بغداد والفلوجة  ،فكان ان دبر الشيخ ضاري مع أو ده قتل لجمن وحارسه ..اما
الوثائق  ،فتشير الى اںقطاع الليرات الذهبية عںه  ،مما جعله ّ
يدبر قتل لجمن ..ورواية تقول اںه مات مريضا في سجںه او أن غموضا
يلف موته  ،ولكن الحقيقة اںه قد قبض عليه وحوكم من قبل ا ںكليز في سںجار وشںق فيه ولم ّيوقع فيصل ا ول على قرار اعدامه
للتفاصيل يںظر الفراتي،جعفر،المصدر السابق ،ص.٨٩
) (٦١ايرلںد  ،وي رد ،فيليب ،المصدر السابق  ،ص٤٠
) (٦٢الدجيلي،كاظم  ،أحداث ثورة العشرين  ،بغداد  ، ١٩٧٣ص١٦٠
) (٦٣فيليب وي رد ايرلںد ،المصدر السابق  ،ص٤٩
)F.O 371/6349/444, 3-11-1920 (٦٤

) (٦٥العطية ،غسان ،المصدر السابق  ،ص٤٤٢
) (٦٦هولدين ،ثورة العراق  ، ١٩٢٠بغداد  ،١٩٦٥ص٣٢٠
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) (٦٧ستيون لويد  ،الرافدين موجز تاريخ العراق مںذ أقدم العصور حتى ا ن  ،ترجمة :باقر،طه و فرنسو ،بشير ) ،د ت .د م( ،
ً
ً
ً
ً
ص .٢٧٧ويشير الںفيسي إلى أن الثورة كلفت البريطاںيين  ٤٢٦قتي و  ٢٨٨جريحا و  ٦١٥أسيرا ومفقودا .الںفيسي،عبد  ،المصدر
السابق  ،ص١٥٨
) (٦٨ںعمة ،كاظم  ،الملك فيصل ا ول وا ںكليز وا ستق ل  ،الدار العربية للموسوعات ) ،بيروت  ، (١٩٨٨ص ٤٨؛
لوںكريك،ستيفن " ،العراق في ظل ا ںتداب"  ،آفاق عربية  ،العدد  ، ١٠تشرين ا ول  ، ١٩٩١ص٣٥
) (٦٩الوردي ،علي ،المصدر السابق  ،ص٣٤٧
) (٧٠عبدالكريم ،سمير  ،المصدر السابق  ،ص١٩؛ ںظمي ،عمر ،وميض  ،المصدر السابق ،ص٢٨٦
) (٧١الدجيلي،كاظم  ،المصدر السابق  ،ص ٦٠
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