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 علي فرحاث

 

 مقدمة :ال

ٌمثل عجمً السعدون قامة كبٌرة المة العرب مدافعا عنها فً مواجهة قوى االستعمار الدي  

العثمانٌٌن كانوا قد ٌرٌد السٌطرة على أرضها واالستحواد على مقدراتها، ووقف هدا الموقف رغم أن 

أعدموا والده ومع هدا نظر لهم كمسلمٌن تربطهم  األخوة فً األسالم فوقف موقفاً مشرفاً رغم الغراء 

من قبل برٌطانٌا ورغم خسارة الدولة العثمانٌة للحرب العالمٌة األولى أمام برٌطانٌا وحلفاءها خاصة 

لعجمً فً بالد العرب تحت حكم أعداء الدٌن من العرب وعلى رأسهم الشرٌف حسٌن وأبناإه، لم ٌبق ا

انتهت الحرب كما كان ٌنظر لهم، بل رحل مع جنود الدولة العثمانٌة إلى األناضول وحتى بعد أن 

حاولت برٌطانٌا أن تستمٌله لصفها قابالً ونستن تشرشل وزٌر المستعمرات البرٌطانً أننا ال نرٌد أن 

 . ٌبقى هدا الرجل الوفً فً خدمة أعدابنا

 التعريف بعجمي السعدون:

عجمً سعدون من أسرة السعدون العربٌة الهاشمٌة، من آل النبوة، كانت هذه األسرة الشرٌفة  مثل  

تترأس حلف قبابل المنتفق فً جنوب العراق، والتً ترجع أصولها إلى أسرة الشبٌبً، وهً األسرة 

المشٌخة تارٌخٌاً فً اتحاد قبابل م، وهً أسرة 8988-م8532الحاكمة فً إمارة المنتفق من عام 

المنتفق، أكبر  اتحاد للقبابل والعشابر مختلفة األصول، شهده العراق تحت مشٌخة مشابخ فعلى، وهو 

االتحاد القبلً الضخم الممتد شمال وشمال شرق الجزٌرة العربٌة وإلى وسط العراق، والذي كان ٌشكل 

، (1)فً قبابل المنتفق حالٌاً هً أسرة المشٌخة  (*)ً الشبٌبًسرة ثونأو من مملكة المنتفق أو المتفكجزءاً 

وعجمً باشا بن سعدون بن منصور بن راشد السعدون أبو مطشر، وهو زعٌم عراقً كان ألسرته 

إقطاع المنتفق، ومشٌخة عشابره وهو مضرب الفروسٌة والنخوة العربٌة والشجاعة، وله أخبار 

، ولم (2)وكان ٌقٌم فً مكان ٌسمى المغبشٌة بقرب البصرةوحروب مع عشابر الظفر وعنزة ومطٌر، 

بالثورة العربٌة الكبرى التً قادها اإلنجلٌز واستخدموا الشرٌف حسٌن وأبنابه،  (*)ٌنخدع عجمً سعدون

                                                           
(*)

حفٌد األمٌر الشرٌف ثونً بن عبدهللا بن محمد بن مانع الشبٌبً، من فرع آل محمد من أسرة الشبٌبً، وٌذكر المإرخ العثمانً  

ابلً البصري المعاصر له، ترجمة لألمٌر الشرٌف ثوٌنً بن عبدهللا الشبٌبً، وذلك عند حدٌثه عن نسب الشٌخ عثمان بن سند الو
األمٌر ثوٌنً بن عبدهللا الشبٌبً ومشٌخته التحاد قبابل المنتفق، أكبر اتحاد للقبابل والعشابر مختلفة األصول شهده العراق تحت 

بطٌب أخبار الوالً داود، القسط المقتطع من خزانة التوارٌخ النجدٌة مختصر مشٌخة شٌخ مشابخ فعلى، فً كتابه مطالع السعود 

مشٌخة ، "وثوٌنى هذا هو ابن عبدهللا بن محمد بن مانع القرشً الهاشمً العلوي الشبٌبً، تولى 082الشٌخ أمٌن الحلوانً، ص

ه بالقرشً نسبة لقبٌلة قرٌش، والهاشمً المنتفق كما توالها أبوه وجه أجواد العرب وشجعناها" حٌث عرف المإرخ تسلسل نسب
نسبة لبنً هاشم، والعلوي نسبة لعلً بن أب طالب، والذي ٌعرف نسله باألشراف، والشبٌبً نسبة إلى اسرة الشبٌبً، وهً األسرة 

دون بن محمد الحاكمة فً لنصف العراق األسفل مملكة المنتفق واألمٌر ثوٌنً بن عبدهللا الشبٌبً المذكور هو ابن أخ األمٌر سع
، 3/55انظر مجلة لغة العرب  ذرٌته بعد زوال مملكة المنتفق وانتهاء حكم أسرة الشبٌبً، للمزٌدبن مانع الشبٌبً الذي استقلت 

، وفً الكتاب من ٌسمٌه عجٌمً )بالتصغٌر( 876-848، والتحفة النبهانٌة جزء المنتفق، 558، 524، 444، 390، 858، 880

 ظونه بسكون العٌن وكسر الجٌم كما ٌقولون فً حضري" "وبدوي" "وعنزي(.وأهل بادٌة العراق ٌلف
(1)

 .876، 848المرجع السابق،  
(2)

 .34مجلة العرب: مرجع سابق، كذلك انظر حسام واصف: المعلومات التارٌخٌة عن الشٌخ عجمً، ص 
(*)

م فً الحوٌزة، ولذا سمً 8888هو الشٌخ عجمً بن سعدون بن منصور بن راشد بن ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع، ولد عام  

أكتوبر، وٌقول الكاتب خالد  09م فً تركٌا وبالتحدٌد فً أنقرة 8962بعجمً نسبة لوالدته فً أراضً العجم، وتوفً عام 

السعودٌة، أن العثمانٌٌن قدروا موقف عجمً باشا فؤحسنوا معاملته، وعندما توفاه هللا القشطٌنً فً مقال بصحٌفة الشرق األوسط ب
شٌعوه فً موكب عسكري مهٌب، وأطلقوا علٌه أمٌر األمراء، والصدٌق الوفً للشعب التركً، ودفنوه فً مقبرة الشهداء، وهو 

للمزٌد انظر حسن علً خلف: المفصل فً تارٌخ  م.8988-8988آخر زعماء السعدون الذٌن تولوا إمارة المنتفق خالل المدة 

 .898م، ص0225مدٌنة الناصرٌة، دراسة تارٌخٌة سٌاسٌة، الجزء األول، دار المرتضً للطباعة، الطبعة األولى، 
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وندم على فعلته ٌوم ال ٌنفع الندم، عجمً أبو مطشر الذي ٌنحدر من األسرة العربٌة العرٌقة قبابل 

ل اإلغراءات اإلنجلٌزٌة التً قدمت له، ولم ٌلتفت لكل أموالهم، ولم تنطلً علٌه المنتفق، لم ٌرضخ لك

أكاذٌبهم التً كانت تدعً تحرٌر العرب، بل وقف موقف الكبار األبطال إلى جانب الدولة العثمانٌة 

 .(1)تدفعه عقٌدته اإلسالمٌة، ونخوته العربٌة

أسعد، وعٌسى، وعباس وابنة واحدة، وقد ن لعجمً سعدون خمسة أوالد هم مطشر، ونجم، ووٌذكر أ

عرض العمٌل البرٌطانً توماس لورنس المشهور بـ"لورنس العرب" على عجمً باشا خٌانة األتراك 

مقابل تعٌٌنه حاكماً على العراق، بعد انتهاء الحرب لكنه رفض بشدة، كما عرضت علٌه برٌطانٌا أن 

دوالر أمرٌكً، فرفض، رغم أن من عرض علٌه ألف  522ملٌون و 88ٌخون األمة اإلسالمٌة مقابل 

البرٌطانً "كوكس" والذي سبق وأن جلس مع ابن سعود، والشرٌف حسٌن وكل  الرشوة هو الجاسوس

 .(2)مشابخ العرب إال البطل الحر الذي رفض بكل قوة

 األحداث التي عاصرها:

ن نطاق القوى اإلقلٌمٌة المعروفة بعد أن تمتعت إمارة المنتفك بقوة كبٌرة لمدة طوٌلة، جعلتها تدخل ضم

آنذاك أخذ الضعف واالنحالل ٌدب فً أوساطها بسبب الخالفات التً نشبت بٌن زعمابها وبخاصة فً 

عهد فالح باشا السعدون، وسعدون باشا السعدون، واستمرت تلك الخالفات حتى وفاة فالح باشا عام 

زعٌم المطلق فً أراضً المنتفك مما جعل م، إذ فرغت الساحة أمام سعدون باشا لكً ٌكون ال8928

والً بغداد ناظم باشا أن ٌستخدمه للسٌطرة على كل عشابر المنتفق، من خالل تعٌٌنه متصرفاً 

للناصرٌة، األمر الذي أدى إلى تذمر واضح بٌن زعماء العشابر فً لواء المنتفك، وقد دفع ذلك األمر 

م، والتً رأت أن ٌعاد توزٌع األراضً بشكل 8988م والً بغداد إلى إرسال لجنة لتقصً الحقابق عا

ٌضمن العدالة بٌن جمٌع العشابر فً لواء المنتفك، وقد حاول سعدون باشا أن ٌحافظ على نفوذه، وٌمتنع 

 .(3)عن تنفٌذه رأي اللجنة إال أن الوالً سحب كل تؤٌٌد رسمً منه

واألراضً المحٌطة بها، إال أنها  (4)الماٌعةونتٌجة لذلك حاولت قبٌلة البدور السٌطرة على منطقة 

سلطته الرسمٌة من قبل الدولة العثمانٌة، إلى أن سحبت الحكومة خضعت لسٌطرة سعدون بفعل 

العثمانٌة ٌدها منه مما أدى إلى أن تقوم عشابر البدور بمحاصرة الشٌخ سعدون، ومحاولة طرده من تلك 

صار عن والده، وجعله ٌتحٌن الفرصة المناسبة لإلٌقاع بهم، الحالمنطقة إال أن ابنه عجمً تمكن من فك 

م وقرروا 8988وقد حاولت عشٌرة البدور طً صفحة الماضً، فاستغلوا مناسبة عٌد األضحى عام 

زٌارة الشٌخ سعدون لتقدٌم التهنبة فذهب ستة من شٌوخ البدور، وعندما جلسوا فً المضٌف أمر الشٌخ 

ذ األخٌر األمر وقضى علٌهم جمٌعاً ما عدا الشٌخ نون الذي تمكن من سعدون ولده عجمً بقتلهم، ونف

وقررت عشابر البدور الثؤر لما حصل وقامت بمحاصرة الناصرٌة تساعدها فً  (5)الفرار والنجاة بنفسه

ذلك عشابر الغزي، والجوارٌن والعساجرة، والحسٌنات، واألزٌرق، وبعد معارك ضاربة وعنٌفة 

م، 8988انٌة بٌن الطرفٌن، أجبر الشٌخ سعدون على مغادرة الناصرٌة فً عام وتوسط السلطات العثم

وبعد خروجه من مدٌنته بتلك الطرٌقة قرر أن ٌنزل بتلك العشابر أشد  (6)متوجهاً نحو مدٌنة البصرة

العقاب، فنزل فً مدٌنة الزبٌر ٌراقب وٌرصد األحداث، وأثناء ذلك سمع عودة صدٌقه طالب النقٌب 

                                                           
(1)

د م، كذلك انظر عما0288فبراٌر  08للكاتب محمد خلٌف الثنٌان: عندما ٌقف الكباب عجمً باشا السعدون، تركٌا بوست،  مقالة 

م الصراع والنضال، مجلة أبحاث مٌسان، المجلد الثالث عشر، العدد الخامس 8988-8988جاسم حسن: عجمً السعدون، 

 من هو الشٌخ "عجمً باشا السعدون"؟. mobilie.twitter.com. كذلك انظر 0م، ص0287والعشرون لسنة 
(2)

لك انظر حسٌن خلف خزعل: تارٌخ الجزٌرة العربٌة، ، كذ09جعفر الخٌاط: صورة من تارٌخ العراق فً العصور المظلمة، ص 

 .39الجزء األول، ص
(3)

 .77م، ص8790عبدالجلٌل الطاهر: العشابر العراقٌة، مطابع دار لبنان، بٌروت،  
(4)

 .88اسم مقاطعة من مقاطعات أراضً البدور، تقع شمال غرب مدٌنة الناصرٌة. للمزٌد عماد جاسم، مرجع سابق، ص 
(5)

م الصراع والنضال، مجلة أبحاث مٌسان، المجلد الثالث عشر، العدد 8988-8988حسن: الشٌخ عجمً سعدون  عماد جاسم 

 .88الخامس، ص
(6)

 .88المرجع السابق، ص 
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سطنبول فؤراد مقابلته لٌتعرف منه على آخر أخبار فً مجلس المبعوثان العثمانً" من أبصرة "نابب ال

وبعد دخوله  (1)العاصمة، فكتب له رسالة بالخصوص، فرحب به وأعلمه أن ال منع من دخوله البصرة

ظره على إلٌها اقترح طالب النقٌب على الشٌخ سعدون أن ٌقوم بمقابلة الوالً حسٌن أفندي الذي كان ٌنت

المركب مسعودي، وما أن نزل الشٌخ سعدون فً المركب حتى طوق، وألقى القبض علٌه وجرى 

أغسطس  02م، ثم نقل فً 8988ماٌو  07تسفٌره إلى بغداد، خوفاً من سماع المنتفك بذلك، فوصلها فً 

ه مات م، وتشٌر الدالبل أن8988توفً قبل ذلك فً أوابل دٌسمبر إلى حلب لغرض محاكمته، لكنه 

 .(2)مسموماً من قبل العثمانٌٌن

التً قام بها طالب النقٌب أراد من خاللها أن ٌتبوأ المكانة التً كان علٌها الشٌخ  وٌبدو أن تلك الخدٌعة

سعدون، وفً الوقت نفسه فجرت تلك الحادثة صراعاً دموٌاً بٌن النقٌب وعجمً سعدون فٌما بعد، وبعد 

المنتفك ابنه الشٌخ عجمً الذي تصّدى للمهمة لمأل مكان أبٌه، وقد ألقى وفاة الشٌخ سعدون تولى زعامة 

، ولعل ذلك ٌبرر سوء عالقته بهم، وأخذ ٌتربص (3)تبعة وفاة والده على والً البصرة وطالب النقٌب

لإلٌقاع بهم، ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن الحكومة العثمانٌة عّدته خارجاً عن القانون، وأسندت مشٌخة 

عدون إلى أبناء فالح باشا، إال أن األمر لم ٌستمر طوٌالً إذ تمكن الشٌخ عجمً سعدون من انتزاع آل س

، واقام عالقات طٌبة (4)المشٌخة من خصومه، وتم االعتراف له بزعامته ألسرة آل سعدون من المنتفك

 .(5)مً سعدونوحمٌمة مع متصرف لواء المنتفك الجدٌد فرٌد بك الذي تم تعٌٌنه بعد وفاة الشٌخ عج

 مرحلة الصراع مع العشائر وطالب النقيب:

بقٌت المهمة األساسٌة التً جند لها الشٌخ عجمً سعدون نفسه، وهً الثؤر من خصومه، ولذا اتجه إلى 

إمارة حابل فً شبه الجزٌرة العربٌة، وعقد حلفاً مع أمٌرها سعود بن عبدالعزٌز الرشٌد، وبعد هذا 

ذلك انضمت إلٌه عشابر  الشٌخ عجمً أخذ ٌسعى لجمع العشابر حوله، ونتٌجةاالنتصار الذي حققه 

متعددة من المنتفك وبنً أسد، وعشابر مطٌر، وعتبة وشمر، ولم ٌبق للشٌخ عجمً من أعداء سوى 

 .(6)عشابر الظفٌر، والتً حدثت محاوالت للمصالحة معها انتهت بصلح أنهى الخالفات بٌن الطرفٌن

عجمً أن األوضاع شبه مستقرة مع العشابر انضم إلى حزب االتحاد والترقً،  الشٌخوعندما وجد 

، وبعد أن فشلت (7)وكان ٌهدف من وراء ذلك أن ٌكون هذا الحزب مسانداً له ضد عدوه طالب النقٌب

جهوده فً إثارة الدولة العثمانٌة ضد طالب النقٌب، بدأ تحركه بنفسه، واتخذ مدٌنة الزبٌر قاعدة له، 

 لة للضغط على والً البصرة، بدأ حركته بإشاعة أخبار مفادها أنه سٌتوجه الحتالل البصرةوكوسٌ

بقوات ٌقدر عددها بؤربعة عشر ألف مسلح، فدب الذعر والهلع فً نفوس السكان، وهربت العوابل 

 .(8)التجارٌة من البصرة إلى ضواحً مدٌنة العشار

طالب النقٌب، لكنه ترٌث وأخذ بمراسلة السلطات  وعلى الرغم من استعداد الشٌخ عجمً للهجوم على

العثمانٌة، إذ بعث برسالة إلى وزارة الحربٌة ٌطالب فٌها بإبعاد األخٌر عن البصرة مإكداً أن النقٌب 

هما سبب االضطراب والهٌجان فً والٌة البصرة وطالب بتعٌٌن والً جدٌد  باالشتراك مع وكٌل الوالً

ً رسالة أخرى "أن فساد طالب وخٌانته للدولة، ظاهرة كالشمس من للبصرة ٌكون صادقاً، وذكر ف

                                                           
(1)

 .88نفسه، ص 
(2)

 .88عبدالجلٌل الطاهر: العشابر العراقٌة، مرجع سابق، ص 
(3)

-8928السعدون: األوضاع القبلٌة فً والٌة البصرة العثمانٌة ، كذلك انظر خالد حمود 89عماد جاسم حسن: مرجع سابق، ص 

 .098م، ص8984م، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة، جامعة أم القرى، كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة، 8984
(4)

 .828م، ص8978ألبرت منتشافٌلً: العراق فً سنوات االنتداب البرٌطانً، ترجمة هاشم التكرٌتً، بغداد،  
(5)

 .89ماد جاسم حسن: مرجع سابق، صع 
(6)

م، والصراع والنضال، مجلة أبحاث مٌسان، المجلد الثالث عشر، العدد 8988-8988عماد جاسم حسن: الشٌخ عجمً سعدون،  

 .92الخامس، ص
(7)

 .92المرجع السابق، ص 
(8)

م، 8988كلٌة اآلداب جامعة البصرة،  م، رسالة ماجستٌر مقدمة إلى8984-8578حسٌن علً عبٌد: الزبٌر فً العهد العثمانً،  

 .888ص
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حٌث مراجعته للقناصل األجانب، وأخذه المعاشات والهداٌا ونتٌجة لذلك تدخلت السلطات العثمانٌة خوفاً 

الذٌن كانوا ٌحاولون فرض نفوذهم فً المنطقة، وقد  (1)من استغالل األحداث من قبل البرٌطانٌٌن

استعمل والً بغداد أسالٌب ودٌة فً تهدبة الشٌخ عجمً سعدون من أجل نزع فتٌل األزمة نظراً 

، وعلى الرغم من التهدبة التً فرضتها (2)لضعف إمكاناته العسكرٌة، وقدرته على مجابهة المقابل"

جر من جدٌد بسبب األحداث التً حصلت بٌنهما، وفً ضوء ذلك السلطات العثمانٌة إال أن الوضع انف

أرسل الشٌخ عجمً رسالة إلى السلطات العثمانٌة ٌعلمها بالتحركات الخطٌرة التً ٌقوم بها طالب 

النقٌب بل أنه اتهمه، بقتل فرٌد بك قابد الجٌش فً البصرة الذي كان على عالقة طٌبة بالشٌخ عجمً، 

ن الحكومة العثمانٌة فٌما إذا كانت بالفعل قد ساندت النقٌب الذي أخذ ٌحرض كما أن األخٌر استفهم م

وألجل  (3)والً البصرة على أن ٌجهز قوات عسكرٌة للقضاء على قوة الشٌخ عجمً وعشابر المنتفك

الصلح توسط بٌن الطرفٌن المتنازعٌن عبدالكرٌم فهد باشا السعدون المقرب منهما على حد سواء فجمع 

تمخض عنها االتفاق على إنهاء الخالفات بٌنهما،  (4)م فً ولٌمة فً البصرة8983فً الخصمٌن 

وترافق معها إرسال عجمً سعدون برقٌة إلى الصدارة العظمى ٌوضح فٌها موقفه، وٌبرئ فٌها طالب 

النقٌب مما نسب له من اهتمامات وتحركات تضر بمصالح المجهود العام للدولة العثمانٌة، ومن جانبها 

، (5)نحت الدولة العثمانٌة لقب باشا للشٌخ عجمً إزاء انضباطه وحسن تصرفه خالل تلك األحداثم

وهنا ٌمكن أن نتساءل عن السبب الذي دفع الشٌخ عجمً إلى التصالح مع خصمه طالب النقٌب على 

ذلك ٌمكن الرغم مما كان ٌضمره له من عداء قدٌم، وتذكره الدابم إلى حادثة قتل والده، ولإلجابة على 

الشٌخ عجمً قد شعر أن الدولة العثمانٌة كانت تسعى للتخلص منهما، بل ممكن كل القول أن 

، ألن الدولة العثمانٌة (6)الشخصٌات التً لها سطوة أو نفوذ فً المنطقة خوفاً من استبثارها بالسلطة

قوة الشخصٌن كانت تعانً من الضعف واالنحالل أواخر عهدها، السٌما وأنها على علم بنفوذ و

المتخاصمٌن، خاصًة وأنها قد عدت الشٌخ عجمً فً وقت سابق خارج عن القانون، لذا فإن كل تلك 

المشاعر واألحاسٌس كانت موجودة عند الشٌخ عجمً، وال ٌمكن إثارتها فً أي وقت، األمر الذي 

لذي حظً به من لدن استفادت منه الدولة العثمانٌة لخدمة مصالحها السٌاسٌة، ومن ثم فإن التكرٌم ا

الحكومة لم ٌكن إال شكلٌاً فقط، أرادت به أن ترفع من الروح المعنوٌة للشٌخ عجمً، وتوحً له بؤنه 

 .(7)األقوى وعلٌه االستمرار فً الصراع مع خصمه طالب النقٌب

م من وعلٌه فإن الرأي السابق الذكر ٌبدو صابباً إذ أن العداء قد ظهر إلى السطح مرًة أخرى على الرغ

التهدبة والوساطة التً أنهت خالفاتهما السابقة، ولم ٌصمد الصلح المعقود بٌنهما سواء أشهر قلٌلة، إذ 

م ضد طالب 8983عاد الشٌخ عجمً مرة أخرى وقدم شكوى إلى وزارة الداخلٌة العثمانٌة عام 

لً العثمانً فً البصرة ، وٌبدو أن هذه المرة أن سبب إثارة العداوة بٌن الطرفٌن مصدرها الوا(8)النقٌب

سلٌمان شفٌق بك، الذي أراد التخلص منهما السٌما بتشجٌع أحدهما على اآلخر، وٌظهر ذلك من خالل 

دعمه للشٌخ عجمً للهجوم على طالب النقٌب، وبخاصًة عندما زار الوالً العثمانً مدٌنة سوق الشٌوخ 

الذي أخذ  ر مكٌدة للتخلص من طالب النقٌبم ولقابه بالشٌخ عجمً، فإنهما اتفقا على تدب8984ٌفً عام 

 وٌبدوا أن ذلك االتفاق قد تسبب فً فقدان والً البصرة لمنصبه، إذ تم (9)نفوذه ٌتعاظم فً البصرة

                                                           
(1)

م، دار وسابل للطباعة والنشر، 8988-8546حمٌد حمد السعدون: إمارة المنتفق وأثرها فً تارٌخ العراق والمنظمة اإلقلٌمٌة  

 .047م، ص8998الطبعة األولى، عمان، 
(2)

م، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة، جامعة أم 8984، 8928خالد حمود السعدون: األوضاع القبلٌة فً والٌة البصرة العثمانٌة،  

 .098م، ص8984القرى، كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة، 
(3)

 .50عماد جاسم حسن: مرجع سابق، ص 
(4)

 .90نفسه: ص 
(5)

 .048حمٌد حمد السعدون: مرجع سابق، ص 
(6)

 .93عماد جاسم حسن: مرجع سابق، ص 
(7)

 .93ص عماد جاسم حسن: مرجع سابق، 
(8)

 .93المرجع نفسه، ص 
(9)

علً ناصر حسٌن: شٌوخ وعشار لواء المنتفك فً الوثابق البرٌطانٌة، دراسة ألحوال عشابر المنتفك منذ أواخر العهد العثمانً إلى  

 .67م، ص0228م، بغداد، 8933نهاٌة الملك فٌصل األول، 



 "141-131" 0202, 61مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية واإلجتماعية(, العدد 

835 
 

وعلى الرغم من  (1)تعٌٌن قدري بك والٌاً جدٌداً بدالً عنه، وكان ٌتمٌز بعالقات جٌدة مع طالب النقٌب

التغٌٌر فً إدارة والٌة البصرة، استمر الشٌخ عجمً فً مخططه حٌث قام أنصاره بالهجوم على 

م تبادلت القوة المهاجمة إطالق النار مما أسفر عن تراجع 8984البصرة من جهة الزبٌر فً ماٌو 

كنها تكبدت بعض الخسابر لالمهاجمٌن، ثم أعد والً البصرة قوة لمالحة هإالء المهاجمٌن إلى الزبٌر، 

ومن خالل ما سبق واتضح للدولة العثمانٌة قوة طالب النقٌب،  (2)واضطرت للعودة إلى مدٌنة البصرة

جندي، ومجموعة من  622إذ أمر الوالً العثمانً إرسال قوة أخرى إلى الزبٌر مقر عجمً مإلفة من 

، دخل (3)بالمدفعٌة لٌقوم بقصف المدٌنةأتباع طالب النقٌب، وستة مدافع مٌدان، ورافقها قارب محمل 

النقٌب إلى مدٌنة الزبٌر، وأعلنت حالة الطوارئ، ثم عاد الوالً وطالب النقٌب إلى  الوالً وطالب

وبعد أن احتلت قوات الوالً مدٌنة الزبٌر  (4)البصرة، وأثناء ذلك كان الشٌخ عجمً متواجد قرب الزبٌر

رتها أخٌه حمد فهاجمت الزبٌر حٌث تتواجد القوات استجمع عجمً سعدون قواته ووضع على إم

العثمانٌة وقتلت العشرات منهم واستولت على بعض أسلحتها قبل أن تتمكن القوات العثمانٌة من 

، وهكذا نالحظ أن الشٌخ عجمً سعدون أصبح عدواً للدولة العثمانٌة مرًة (5)إخراجهم من المدٌنة

م، والتً عاد فٌها لٌقف إلى 8984حرب العالمٌة األولى أخرى، واستمر ذلك الحال حتى اندالع ال

، لٌس حباً فٌها وال دفاعاً عنها، بل دفاعاً عن األرض العراقٌة التً تعرضت خالل الحرب إلى جانبها

 االحتالل البرٌطانً، ومن ثم تبوأ فٌها قٌادة المجاهدٌن للوقوف ضد البرٌطانٌٌن.

 م:6161-6161للعراق مرحلة النضال ضد االحتالل البريطاني 

نوفمبر من العام نفسه  5م أعلنت الدولة العثمانٌة فً 8984عندما اندلعت الحرب العالمٌة األولى عام 

انضمامها إلى جانب ألمانٌا فً حربها ضد الحلفاء، مما دفع السلطات العثمانٌة فً الهند إلى إرسال 

ن حماٌة مصالحها االقتصادٌة فً العراق الذي قواتها إلى العراق، للسٌطرة على منابع النفط، فضالً ع

 .(6)ٌتمتع بؤهمٌة موقعه االستراتٌجً

م دون مقاومة تذكر من القوات 8984نوفمبر  6وعلى إثر ذلك احتلت القوات البرٌطانٌة مدٌنة الفاو فً 

برجال  ، وبسبب ذلك لجؤت الدولة العثمانٌة للتوسل(7)العثمانٌة، ثم واصلت تقدمها نحو مدٌنة البصرة

الدٌن إلعالن الجهاد، وقد أرسلت وفودها إلى المراكز الدٌنٌة وبخاصة النجف، فضالً عن اتفاقها مع 

وأثناء ذلك لم ٌبق الشٌخ عجمً مكتوف األٌدي، ومنعزالً عن ما  (8)عدد من شٌوخ القبابل للغرض نفسه

ٌجري من تطورات فً المنطقة، بل إنه بمجرد سماعه بنزول القوات البرٌطانٌة فً الموانا العراقٌة، 

وتقدمها نحو البصرة فقد وضع خالفاته السابقة مع الدولة العثمانٌة جانباً وسار بقواته المإلفة من عشابر 

، إال أن سرعة االنسحاب العثمانً أمام القوات البرٌطانٌة (*)المعركة فً كوت الزٌن إلى مٌدان المنتفق

، إذ عاد الشٌخ عجمً إلى البصرة برفقة ابن عمه صالح بن (9)اشتراكهم فً المعركةحال دون 

ر عبدالهادي النصار وشبلً بك بن نهاد المنصور، ومعهم عشابر الجوارٌن، الشرٌفات، وبعض عشاب

البدور، وعلى الرغم من ذلك فإنه كان ٌراقب األوضاع فً المعركة، وفً ذلك تذكر المس بٌل "إن 

                                                           
(1)

 .93عماد جاسم حسن: مرجع ساق، ص 
(2)

 .072خزعل: تارٌخ الكوٌت السٌاسً، الجزء الثانً، بٌروت، صحسٌن خلف الشٌخ  
(3)

 .880حسٌن علً عبٌد: مرجع سابق، ص 
(4)

 .096خالد حمود السعدون: مرجع سابق، ص 
(5)

 .072حسٌن خلف الشٌخ خزعل: تارٌخ الكوٌت السٌاسً، مرجع سابق، ص 
(6)

م، دراسة فً أحواله اإلدارٌة 8908 – 8984وحٌد عبود العٌساوي: لواء المنتفق فً سنوات االحتالل البرٌطانً  عبدالعالً 

 . كذلك انظر رأفت الشٌخ غنٌمً، تارٌخ العرب المعاصر.60، ص0228والسٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة، النجف، 
(7)

 .42م، ص8978خٌاط، بٌروت، المس بٌل: فصول تارٌخ العراق القرٌب، ترجمة جعفر ال 
(8)

 .885حسٌن علً خلف: مرجع سابق، ص 
(*)

قرٌة تقع على الشاطا األٌمن من شط العرب مقابل المحمرة تقرٌباً، حٌث وقعت هناك معركة ضاربة بٌن البرٌطانٌٌن والقوات  

م، 8945-8905مجلس النواب العراقً  م. للمزٌد انظر فاطمة فالح جاسم: دور نواب لواء المنتفك ف8984ًنوفمبر  87العثمانٌة 

 .4م، ص0229جامعة ذي قار،  –رسالة ماجستٌر مقدمة إلى كلٌة اآلداب 
(9)

 .63عبدالعالً وحٌد العٌساوي: مرجع سابق، ص 
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م ٌحوم حول موقع القتال بٌن اإلنجلٌز والعثمانٌٌن وهو 8984نوفمبر  87و  86عجمً كان فً ٌومً 

 00رة فً ، وبذلك تمكنت القوات البرٌطانٌة من احتالل البص(1)ٌقود مابتٌن وخمسٌن من الخٌالة"

، وقبل سقوط (2)من الشهر نفسه 05م ثم أخذت بالتقدم نحو مدٌنة القرنه، التً احتلتها ٌوم 8984نوفمبر 

البصرة بٌد البرٌطانٌٌن جمع الشٌخ عجمً القوات الحكومٌة وخطب فٌها قابالً "من له أهل فً البصرة 

حتى نوصله إلى مؤمنه، وأنً قد فلٌذهب لهم، ومن كان وطنه غٌر البصرة فلٌتبعنا وهو فً األمان، 

عفوت عّما حصل من بعضكم من األذٌة حٌث انضمامكم مع قدري بك فً حرب الزبٌر، وأنً متعهد 

 .(3)للكل بالمساعدة التامة"

بٌنما دخل وبعد ذلك انسحب الشٌخ عجمً بعشابره والقوات الحكومٌة العثمانٌة إلى الخمٌسٌة، 

م وتقل فٌها من جانب العشابر عبدهللا 8985بٌنما فً ٌناٌر البرٌطانٌون البصرة وحدثت مواجهة 

وأدركوا أن  ، وٌبدو أن الدور الذي قام به الشٌخ عجمً قد لفت انتباه البرٌطانٌٌن علٌه(4)السعدون

وجوده ٌشكل مصدر قلق لهم، لذا وجدوا أن استمالته إلٌهم سٌعٌنهم على القضاء على حركة المقاومة، 

 322م شخصاً ٌدعى فرحان الرحمة، عرض علٌه مبلغ 8985ٌناٌر  32كس فً فؤرسل إلٌه برسً كو

، كما حاول برسً (5)ألف جنٌه إسترلٌنً، مقابل التخلً عن األتراك والتزام الحٌاد، لكنه رفض ذلك

كوكس عقد اجتماع معه فً الشعٌبة لكنه رفض ذلك المقترح أٌضاً، وكرر كوكس الطلب بؤنه على 

، وقد برر ذلك بقوله: "ألنً ال أخشى على نفسً من أمثال (6)أي مكان ٌختاره عجمًاستعداد للقابه فً 

هذا فٌما إذا أعطانً وعداً، حتى لو كانت بمفردي ألن الوعد من وفى كهذا ٌقوم مقام العهد"، وقد 

رفض الشٌخ عجمً ذلك أٌضاً قابالً للرسول: "لو كانت الغلبة للعرب واإلسالم، كما كانت باألمس 

 .(7)ٌته غازٌاً لوطنه لندن... هل سٌقبل بمقابلتً أم ٌترك الكالم للسٌف"وأت

وعلى الرغم من ذلك استمر برسً كوكس فً محاوالته الرامٌة لجذب الشٌخ عجمً إلى جانبه عندما 

وشجاعة أبنابكم بعث إلٌه برسالة جاء فٌها "نبارك لكم النسب السعدونً الهاشمً فً الجزٌرة العربٌة، 

وإخوانكم، ونقدر مواقفكم من األتراك تفرض علٌكم كؤمٌر عربً ونود أن نعلمكم أن الشٌخ مبارك أمٌر 

الكوٌت وعبدالعزٌز أمٌر أرضه تخلّو عن الترك، وإننا نعرض علٌكم أمٌراً على أرضك، ال تضٌع 

ك الفرصة على أهلٌكم ٌا شجاع نقدر فٌك الموقف، نعرض علٌك ألنك أحق من غٌرك"، ومع تل

اإلغراءات والوعود التً قدمها البرٌطانٌون للشٌخ عجمً لكنه رفضها وطلب بدالً منها تعهد برٌطانٌا 

 ، وإزاء ذلك فشلت المفاوضات بعد أن عرض(8)باستقالل العراق، على أن ٌتم إعالن ذلك بشكل علنً

ه احتقر تلك البرٌطانٌٌن بدالً عن ذلك مكافؤة شخصٌة، وامتٌازات وأراضً زراعٌة وغٌرها لكن

تجاب العدٌد من نفتاوى الجهاد التً قادها السٌد محمد الحبوبً اس، وبعد صدور (9)العروض وأهملها

من مدٌنة كربالء، التً كانت من ون أبناء المدن العراقٌة لتلك الحملة الجهادٌة، حٌث انظم إلٌه المجاهد

اظمٌة والنجف والحلة والسماوة، وتوجه أولى المدن العراقٌة فً تلبٌة نداء الجهاد باإلضافة إلى الك

نحو الناصرٌة التً اتخذت مركزاً للتجمع، حٌث لبى الشٌخ عجمً نداء الجهاد، وأصبح من  ونالمجاهد

، وقبل أن تبدأ قوات المجاهدٌن تقدمها نحو (10)زعماء قادته، وأدى دوراً كبٌراً فً معركة الشعٌبة

                                                           
(1)

 .85المس بٌل: مرجع سابق، ص 
(2)

 .4فاطمة فالح جاسم: مرجع سابق، ص 
(3)

 .96عماد جاسم حسن: مرجع سابق، ص 
(4)

 .96م، مرجع سابق، ص8988-8988حسن: الشٌخ عجمً سعدون عماد جاسم  
(5)

 .34، كذلك انظر حسام واصف: المعلومات التارٌخٌة عن الشٌخ عجمً باشا، ص97المرجع السابق: ص 
(6)

 .96، كذلك انظر عماد جاسم حسن، مرجع سابق، ص34حسام واصف: مرجع سابق، ص 
(7)

 .62المرجع نفسه، ص 
(8)

 .875م، ص8978، بغداد 8اجتماعٌة من تارٌخ العراق الحدٌث، جعلى الوردي: لمحات  
(9)

 .058حمٌد حمد السعدون: مرجع سابق، ص 
(10)

أمٌال من الجنوب الشرقً للبصرة وكانت فً ذلك الوقت تحتوي على قلعة قدٌمة وبضع دور سكنٌة واسعة بناها  9تقع على بعد  

برٌطانٌون أهمٌة موقعها لحماٌة البصرة فاهتموا بتحصٌنها بالخنادق بعض أغنٌاء البصرة لتكون مصانف لهم، وقد أدرك ال
م دراسة فً األحوال السٌاسٌة واإلدارٌة، 8908-8984واألسالك الشابكة. للمزٌد انظر عطٌة دخٌل عباس: الحلة فً سنوات 

 .40م، ص8998أطروحة دكتوراه، بغداد، 
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فبعث رسابله إلى عدد من رإساء العشابر ورجال الدٌن  الشعٌبة اتخذ الشٌخ عجمً باالستعداد لها،

، أكد فٌها أنه توجه (*)لغرض التهٌبة واالستعداد لخوض المعركة، إذ بعث رسابله إلى الشٌخ باقر حٌدر

م وصل 8985، وفً أوابل أبرٌل (1)نحو عشابر البدور لحثهم على الجهاد ضد قوات البرٌطانٌٌن

وقررت القٌادة العثمانٌة بزعامة سلٌمان عسكري تقسٌم هذه القوات  (2)المجاهدون إلى ضواحً الشعٌبة

، وكانت (3)إلى ثالث أقسام، تولى الشٌخ عجمً الجناح األٌمن بالتعاون مع القابد العثمانً ضٌاء بك

تحت قٌادته وتصرفه ما ٌقارب من تسعة آالف مقاتل أغلبهم من العشابر التً انضمت إلى الشٌخ 

لخطة الهجومٌة التً وضعها العثمانٌون تقضً بؤن ٌقوم الجٌش العثمانً بالهجوم من كانت او (4)عجمً

القلب، والمجاهدون من الجناحٌن وٌكون الجناح األٌمن مإلفاً من مجاهدي المنتفق وهم بقٌادة عجمً 

ولم ٌكن الشٌخ عجمً مقتنعاً  (5)سعدون، أما الجناح األٌسر فٌكون بقٌادة السٌد محمد سعٌد الحبوبً

بؤن الهجوم المباشر على موقع الشعٌبة المحصن غٌر مجد، بل ٌجب االكتفاء بالخطة فقد كان رأٌه 

وشن الغارات علٌه، وقطع خطوط مواصالته والقٌام بشن غارات مستمرة إلٌهام بمحاصرته 

 أن رأٌه لم ٌإخذ به واستمر القابد ، إال(6)البرٌطانٌٌن ومخادعتهم، ومهاجمو البصرة ومنشآتها العسكرٌة

، وفً (7)العثمانً سلٌمان عسكري متمسكاً برأٌه بمهاجمة القوات البرٌطانٌة المتواجدة فً الشعٌبة

م واستمرت ثالثة أٌام تمكنت خاللها القوات 8985أبرٌل  80ضوء ذلك بدأت العملٌات العسكرٌة 

ومهما ٌكن من أمر  (8)قوات المجاهدٌن المتحالفة معهاالبرٌطانٌة من االنتصار على القوات العثمانٌة و

، حٌث غدا اسمه (9)فإن الشٌخ عجمً أّدى دوراً كبٌراً ومإثراً فً تعببة المجاهدٌن وتعزٌز معنوٌاتهم

مضرب األمثال فً الشجاعة والشهامة، فقد كان ٌهاجم المفارز البرٌطانٌة والسٌما الخٌالة منها فٌنقض 

نه المنتشرٌن بمسافات متباعدة لتجنب تؤثٌر نٌران المدافع البرٌطانٌة، وكان علٌها على رأس فرسا

أولبك الفرسان ٌتجمعون لحظة الهجوم بإشارة منه، فٌهجمون بقوة البرق إلى حٌث تبتلعهم 

، وفضالً عن ذلك وصف مإرخ آخر شجاعة عجمً بقوله: "كان عجمً أعظم إن لم ٌكن (10)الصحراء

عسكرٌة الوحٌدة التً أنجبتها العرب خالل الحرب، وكانت صفاته تستحق اعترافاً ال فً الواقع العبقرٌة

أفضل ونجاحاً أكبر حظاً، وعلى الرغم من أنه كان عدونا ال ٌمكننا انكارنا للطرٌقة والشكل الذي استمر 

فٌها فً خدمة قضٌة خسارة وال مستقبل لها على مدى سنوات الحرب فً الصحراء على الجانب اآلخر 

، وعلى أٌة حال فإن (11)من القوات، كان سهماً فً لحمنا، وعامالً توجب علٌنا أن نحسب له حساباً"

شجاعة وبسالة الشٌخ عجمً كانت واضحة، إذ ذكر العسكري العراقً تحسٌن علً الذي شهد معركة 

مً باشا الشعبٌة بعضاً من بسالة الشٌخ عجمً وجنوده فقال: "لوال قوات العشابر وخصوصاً خٌالة عج

السعدون التً أبلت بالًء حسناً فً صد خٌالة العدو والذود عن قطاعاتنا المتراجعة تحت وطؤة الهجوم 

اإلنجلٌز الشدٌد لما سلم مّنا أحد إذ كان عجمً باشا ٌحمً مإخرة الجٌش المنسحب برجاله لدرجة أنه 

ؤكملها على الرغم من أن اإلنجلٌز حال دون وقوع المدافع العثمانٌة بٌد اإلنجلٌز، ونجح فً امتالكها ب

كانوا ٌتعقبون الجٌش المتراجع إلى المغبٌشٌة والخمٌسٌة"، وفً هذا الصدد ٌقول عبدالعزٌز القصاب: 

                                                           
(*)

لد فً النجف من أسرة عربٌة علمٌة، فطنت سوق الشٌوخ منذ مدة بعٌدة وهو علً بن الشٌخ محمد علً آل حٌدر، وهو ابن الشٌخ  

م. للمزٌد انظر جمٌل حٌدر: مختصر تارٌخ آل 8985مجاهد وفقٌه وكان له دور كبٌر فً معارك الجهاد ضد البرٌطانٌون عام 

 .8حٌدر، كتاب مخطوط غٌر منشور، ص
(1)

 .97عماد جاسم حسن: مرجع سابق، ص 
(2)

 .807، ص0220الباحثٌن، المفصل فً تارٌخ العراق المعاصر، بٌن الحكمة، بغداد،  مجموعة من 
(3)

 .76عبدالعالً وحٌد العٌساوي: مرجع سابق، ص 
(4)

 .84المس بٌل: مرجع سابق، ص 
(5)

 .853م، ص8975، بغداد، 0م، ط8902عبدهللا فٌاض: الثورة العراقٌة الكبرى سنة  
(6)

 .892صحسٌن علً خلف: مصدر سابق،  
(7)

، حقابق ووثابق ومذكرات من تارٌخ العراق م8984-هـ8330كامل سلمان الجبوري: النجف األشرف وحركة الجهاد عام  

 .838م، ص0220، 8السٌاسً، موسوعة المعارض للمطبوعات، بٌروت، ط
(8)

 .7فاطمة فالح جاسم: مرجع سابق، ص 
(9)

 .845علً الوردي: مرجع سابق، ص 
(10)

 .830جبوري: مرجع سابق، صكامل سلمان ال 
(11)

 .98عماد جاسم حسن، مرجع سابق، ص 
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"بقى أتباع عجمً السعدون ٌصولون وٌجولون فً ساحة المعركة، قاتلوا فً الٌوم األول بضراوة ولم 

ألٌام التالٌة ربط أنفسهم بالحبال، عازمٌن على القتال حتى ٌتكبدوا إال القلٌل من الضحاٌا ثم قرروا فً ا

، وبعد االنكسار الذي (1)مقاتالً استشهدوا جمٌعهم" 45آخر قطرة من دمهم كان عددهم فً هذا القطاع 

تعرضت له القوات العثمانٌة وقوات المجاهدٌن اهتزت ثقة معظم العشابر العراقٌة بها، باستثناء الشٌخ 

ر فً والبه للعثمانٌٌن ومواصلته للقتال ضد البرٌطانٌٌن معظم سنوات الحرب عجمً الذي استم

فً تشجٌع العشابر األخرى للوقوف إلى جانبه، وطً صفحة  ، إذ أخذ زمام المبادرة(2)العالمٌة األولى

الهزٌمة التً لحقت بهم، وقد أرسل برقٌة إلى الشٌخ عبدالحسٌن مطر أوضح فٌها ما حققه المجاهدٌن 

نتصارات فً بداٌة مواجهتهم للقوات البرٌطانٌة، كما أكد له إنه على الرغم من انكسار المجاهدٌن، من ا

ناصرٌة األخرى، فإن وخسارتهم للمعركة مع البرٌطانٌٌن، توجه قوات االحتالل نحو مناطقهم ومدن ال

، (3)دهم من البالدتلك األمور لم تثن عزٌمته، بل استمر فً التعاون من أجل مواجهة البرٌطانٌٌن وطر

وفً الوقت نفسه استمر البرٌطانٌون بالتقدم بعد انتصارهم فً معركة الشعٌبة، وواصلت قواتهم سٌرها 

نحو مدٌنة الناصرٌة التً تحصن على أطرافها الشٌخ عجمً، وعدد من أبناء العشابر والمجاهدٌن الذي 

 3ن ذلك لم ٌمنعهم من دخول المدٌنة فً التفوا حوله، وألحقوا خسابر كبٌرة بالقوات البرٌطانٌة، لك

م، وفً تلك األثناء دخلت قوات المنتفق فً معركة ضاربة قرب منطقة مجٌنٌنة التً لم 8985ٌولٌو 

، ونتٌجة ذلك انسحب الشٌخ عجمً إلى (4)تسقط إال بالتفاف قامت به السفن البرٌطانٌة عبر األهوار

للسٌطرة علٌها إذ قام لتكون مقراً له مما دفع البرٌطانٌٌن إلى تكلٌف ثامر بك السعدون  الخمٌسٌة

بمهاجمتها بعد أن جمع أتباعه، وكان ٌرافقهم السٌد إبراهٌم البعاج، وبعد مناوشات حامٌة ومعارك 

راته وأصبحت الخمٌسٌة مركزاً ربٌسٌاً النطالق غا (5)شدٌدة تمكن الشٌخ عجمً من طرد المهاجمٌن

م رتبة مٌر 8985الهجومٌة ضد األعداء، وتقدٌراً لهذه الجهود منح األتراك الشٌخ عجمً فً ٌولٌو 

لم ٌستقر الشٌخ عجمً طوٌالً فً الخمٌسٌة بسبب التهدٌد البرٌطانً  (6)مران، أي أمٌر لواء ولقب باشا

، وواصل فٌها (7)كره الجدٌدفٌها معسالمستمر له، لذا قرر االنتقال بقواته إلى منطقة الرمٌلة وأنشؤ 

محاوالته الستقطاب القبابل وحشدها للوقوف بوجه البرٌطانٌٌن، وتنمكن من هزٌمتهم عندما كانت 

م قرب منطقة عٌن 8986ٌولٌو  85قواتهم تتقدم عن طرٌق البر ومتجهة نحو السماوة وذلك فً 

لمدة نفسها، من قبل القوات التً ، كما تم هزٌمة قوات البرٌطانٌٌن المحمولة فً السفن فً ا(8)صٌدا

ٌقودها شقٌق الشٌخ عجمً سعود بك األمر الذي اضطر البرٌطانٌون الستخدام الطابرات فً ضرب 

قوات عجمً فً الرمٌلة، لكنه بقى أشبه بنقطة وصل مع إمارة حابل والقوات العثمانٌة المتراجعة 

قتصادي الذي فرضه البرٌطانٌون، وقد ردت والمدة ٌتعاون معها فً توفٌر المإن، ومقاومة الحصار اال

، ومن الجدٌر بالذكر (9)السلطات البرٌطانٌة على نشاطاته بمصادرة أراضٌه وأراضً أقاربه ومإٌدٌه

واتخذت طابعاً أكبر بدالً من انحسارها على مستوى مناطق المنتفق، أن تحركات الشٌخ عجمً اتسعت 

، أخذ ٌتعاون مع الشٌخ عطٌة أبو كلل (10)م8987النجف إذ إنه بعد أن نقل مقره إلى أطراف مدٌنة 

هٌؤ لتلك الحكومة  استطاع أن ٌشكل حكومة داخلٌة فً مدٌنة النجف، ونتٌجة لتعاون الشٌخ عجمً معه

إمكانٌة االستقرار والدٌمومة من خالل سٌطرته على بادٌة الشام، كما أن الشٌخ عجمً وفر األمان التام 

إلى النجف، مما أبعد عن هذه المدٌنة وما ٌحٌط بها شبح المجاعة الذي خٌم على لطرق التجارة من و

                                                           
(1)

 .98المرجع نفسه، ص 
(2)

 .37على ناصر الحسٌن: مرجع سابق، ص 
(3)

 .98عماد جاسم حسن: مرجع سابق، ص 
(4)

 .054حمٌد حمد السعدون: مرجع سابق، ص 
(5)

 .83عبدالعالً وحٌد عبود العٌساوي: مرجع سابق، ص 
(6)

 .99حسن: مرجع سابق، صعماد جاسم  
(7)

محمد بن خلٌفة النبهانً: التحفة النبهانٌة فً تارٌخ الجزٌرة العربٌة، الجزء األول، تارٌخ المنتفق، الطبعة األولى، القاهرة،  

 .846م، ص8994
(8)

 .055حمٌد حمد السعدون: مرجع سابق، ص 
(9)

 J.B.phillby, Arabian Days London, 1948. P115. 
(10)

 .078بن خلٌفة النبهانً: مرجع سابق، صمحمد  
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، وفً الوقت الذي كانت مقاومة الشٌخ عجمً لمسٌرة القوات (1)أقسام كبٌرة من العراق خالل تلك المدة

القوات البرٌطانٌة التً احتلت أغلب مناطق العراق، فإن تلك القوات كانت تضغط علٌه باستمرار 

األوضاع العسكرٌة العثمانٌة فً جبهات القتال المتعددة فً النصف ضالً عن ذلك فإن تردي وتهاجمه، ف

أّدى إلى انتقال الشٌخ عجمً ومن بقى  م، وهزٌمتهم أمام البرٌطانٌٌن، كل ذلك8988الثانً من عام 

واصلة عشابر عنزة فً محاولة لاللتحاق بالجٌش العثمانً، وممعه إلى أعالً نهر دجلة لٌدخل أراضً 

، وبعد وصوله إلى الموصل عند عشابر شمر، والتحاقه بالجٌش العثمانً كان (2)كفاحه ضد البرٌطانٌٌن

بعد  (3)كان ٌرافقه العدٌد من أبناء المنتفق وبشكل خاص عشابر اتحاد المجرة، إال أن أغلبهم عاد لدٌاره

م التً أنهت حالة الحرب بٌن برٌطانٌا والدولة 8988أكتوبر  32فً  أن وقعت هدنة مودرس

، إال أن الشٌخ عجمً استمر فً مواصلة نضاله، ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن الشٌخ عجمً (4)العثمانٌة

بعد وصوله إلى تركٌا كوفا على مواقفه السابقة فً الحرب بإعطابه قرٌة فرموش فً إقلٌم أورفه 

وٌضاً عن أمالكه الواسعة التً تركها فً العراق، وبقى طٌلة حٌاته فً تركٌا رغم جنوبً تركٌا، تع

م، وبقى مدة قصٌرة عاد 8942م، ولم ٌؤت العراق إال فً عام 8908إصدار قرار بالعفو عنه عام 

 .(5)م8962تشرٌن الثانً  4حٌاته هناك حتى وفاته فً  بعدها لٌكمل

 الخاتمة :

ن ٌخون االسالم والدولة العثمانٌة رغم قتلها لوالده ولم ٌقبل إغراءها له لم ٌقبل عجمً السعدون أ -8

 بالمال كشرٌف مكة وابن سعود الدٌن تحالفوا مع برٌطانٌا .

بسبب طول مدة حكم أسرة السعدون للمنتفك تحت سلطة الدولة العثمانٌة التً ضعفت مما أدى  -0

األمر الدي حدا بالدولة القبابل وقتلهم من قبله لصراعات واسعة بٌن والد عجمً باشا السعدون وبعض 

 للقبض على والد العجمً وقتله مسموماً .

حٌن زادت قوة عجمً السعدون خافت الدولة العثمانٌة أن تستغل برٌطانٌا الوضع من أجل زٌادة  -3

 نفودها فً البصرة فقام والً بغداد باستمالة عجمً الٌه.

مع أنهم بدلوا الغالً والنفٌس لعثمانٌة كلف االنجلٌز خسابر فادحة انضمام عجمً السعدون للقوات ا -4

 فً سبٌل ضمه الٌهم عن طرٌق األموال وعرضهم للمناصب علٌه.

 لقد رفض العجمً السعدون أن ٌبقى تحت حكم االنجلٌز واختار منفاه فً االناضول حتى وفاته. -5
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