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ملخص البحث :
الســوریة دورا مهمــا فــي العالقــات بــین –الحــدود العراقیــة عربیــة المتاخمــة العشــائر اللعبــت 

-١٩٢٠ســلطتي االنتــداب البریطــاني علــى العــراق والفرنســي علــى ســوریا خــالل المــدة بــین عــامي 

ثالثـة محـاور تنـاول االول  علـى، ولتسلیط الضوء على هذا الموضوع فقد تم تقسیم البحث ١٩٣٢

یة خالل هذه المـدة ، كمـا تضـمن كـذلك عرضـا تفصـیلیا عـن عشـائر السور –خط الحدود العراقیة 

السوریة، في –السوریة من حیث توزیعها الجغرافي على طرفي الحدود العراقیة –الحدود العراقیة 

 ١٩٣٢-١٩٢٠السـوریة بـین عـامي –حین تناول المحور الثاني نزاعات عشـائر الحـدود العراقیـة 

، في حین تطـرق المحـور الثالـث الـى موقـف ات النزاع هسیة لهذمن حیث اسبابها واالطراف االسا

السـوریة وخاصـة مـن –سلطتي االنتداب البریطاني والفرنسي من نزاعات عشـائر الحـدود العراقیـة 

خالل المؤتمرات العشائریة وقضیة ترسیم الحدود .

The issue of the Iraqi- Syrian Borders Tribes in the
Relationship between the British Mandatory Authority

and the French Mandatory on: 1920-1932
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Abstract:
The tribes of the Iraqi-Syrian borders played an important role in

the relationship between the British mandatory authority in Iraq and the

French mandatory one in Syria between 1920-1932. in order to throw

light on this subject, the research was divided into three axes. The first

axis tackled the borderline between Iraq and Syria during Iraqi Syrian

borderline tribes with regard to their geographical distribution to the two
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sides of the borders. The second axis handled the disputes among these

tribes between 1920-1932 concerning their causes and political sides. As

for the third axis, it tackled the attitudes of the British and the French

mandatory authorities to the dispute of the Iraqi-Syrian borders tribes;

especially the tribal conferences held during the period.

. عشائر الحدود وتوزیعھا الجغرافي :أوالً 
السوریة :–. خط الحدود العراقیة ١

الســوریة مـن جنــوب قریـة خانــك الســفلى الواقعـة علــى الجانــب –یبـدأ خــط الحـدود العراقیــة 

الغربــي مــن نهــر دجلــة شــمال فیشــخابور ویســیر بصــورة مســتقیمة باتجــاه الجنــوب الغربــي مــارًا بتــل 

) كیلو مترًا تقریبا ٥٨تل خودة الدیر الواقعة شمال مدینة سنجار بمسافة (كوجك وتل دحرایه حتى 

ثم ینحرف نحو الغرب والجنوب الغربي مارًا بموازاة جبل سنجار إلى تـل العـروس الـذي یبعـد نحـو 

ن سفوح جبل سنجار الغربیة ویستمر نحو الجنوب حتى تل صفوك ثـم ینحـرف ع) كیلو مترًا ١٣(

لــى الجنــوب قاطعــًا وادي عجــاج مــارًا مــن بعــض الســبخات كســبخة البــوارة إلــى الجنــوب الشــرقي وا

یــا جنــوب ب) كیلــومترات تقر ١٠وســبخة الطویــل إلــى أن یقطــع نهــر الفــرات فــي نقطــة تقــع بمســافة (

البو كمال ومنها یتجه نحـو الجنـوب الغربـي مـارًا مـن شـمال بئـر مكالـب إلـى أن یصـل إلـى ملتقـى 

.)١() كیلو متراً ١٥األردنیة وهي نقطة تقع جنوب جبل تنف بمسافة (–السوریة –الحدود العراقیة 

. التوزیع الجغرافي لعشائر الحدود :٢
عن ابرز العشائر العراقیة والسـوریة المتواجـدة عنـد خـط الحـدود االشارة قبل للباحث ال بد 

عشــائر شــمر شــیر إلــى أن معظــم هــذه العشــائر ومنهــا یالســوریة وتوزیعهــا الجغرافــي أن –العراقیــة

منــذ أواخــر القــرن الجربــا وعنــزة والــدلیم والعكیــدات والجغایفــة قــد هــاجرت مــن شــبه الجزیــرة العربیــة 

إلى العراق وسوریا واستوطن القسم األكبر من هذه العشائر فـي منطقـة البادیـة أو مـا الثامن عشر 

ائر بدویـة رحالـة مثـل السـوریة ، وهـي إمـا عشـ-یعرف بالجزیرة الفراتیة على جانبي الحدود العراقیـة

شمر وعنزة أو ریفیة مستوطنة مثل الدلیم والعكیدات والجغایفة والبقارة (البكارة) . 

لقـد أطلــق علـى الصــحراء الغربیــة مـن العــراق اســم البادیـة وتقســم البادیــة التـي تتجــول فیهــا 

، والــذي یهــمالعشــائر الرحالــة إلــى ثــالث منــاطق رئیســة هــي البادیــة الشــمالیة والوســطى والجنوبیــة 

منطقتان من البادیة وهي الشمالیة وتشمل القسم الصحراوي الذي یقع على الجانـب األیمـن البحث

قـل عشـائر الحـدود نمن نهر الفرات والوسطى وتقع إلى غرب نهر الفرات وفي هاتین المنطقتـین تت

.)٢(السوریة –العراقیة 
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أ. العشائر العراقیة :
السـوریة ولعــل ابـرز هــذه –العراقیــة علـى خــط الحـدود العراقیــة تنتشـر العدیـد مــن العشـائر 

شـمال ربیعـة منطقـة العشائر عشائر شمر الجربا المتواجدة في منطقة الجزیرة الفراتیة وخاصة فـي 

)٤(وعشیرة العمارات من عنـزة العـراق وهـي تتواجـد فـي البادیـة الشـمالیة والجنوبیـة)٣(الموصلغرب 

كـذلك عشـیرة )٥(فـي جانـب نهـر الفـرات (الجزیـرة الشـمالیة) فـي لـواء الـدلیموعشائر الدلیم المتواجدة 

.)٦(الجغایفة التي تتواجد قسم منها مع الدلیم شمال عانه في الجزیرة وفي حدیثة والزویة

ب. العشائر السوریة :
وهـي (االخرصـة) أما ابرز العشائر السوریة المنتشـرة قـرب الحـدود العراقیـة فهـي الخرصـه 

وتــوطنهم قــرب حلــب بــین مــن عنــزة والفــدعان  )٧(الخــابورنهــر شــائر شــمر ویتواجــدون قــرب مــن ع

التــي تحتــل القســم الغربــي مــن وهمــا مــن عنــزة والرّولــة )٩(واالســبعة أو الســبعة)٨(الخــابور والفــرات

وتجـــاور مـــواطن هـــاتین العشـــیرتین مــواطن عشـــیرة الفـــدعان مـــن عنـــزة ســـوریا . )١٠(صــحراء ســـوریا

)١١(عشــیرة العكیــدات وتوطنهــا فــي انحــاء دیــر الــزور مــن جــانبي الفــرات والبــو كمــالكــذلك تتواجــد 

وعشــائر الجبــور فــي )١٢(وتــل كوجــك(االحســجة) والبقــارة (البكــارة) فــي دیــر الــزور وحلــب والحســكة 

.)١٣(الخابور األوسطحوضدیر الزور ومنطقة 

ثانیا . نزاعات عشائر الحدود :
. األسباب :١

السوریة هـو تنقـل القبائـل البدویـة أو –لنزاعات عشائر الحدود العراقیة إن السبب األساس

مــا یطلــق علیهــا بالرحــل بــین العــراق وســوریا ویرجــع ســبب تنقــل البــدو إلــى طبیعــة حیــاتهم. إذ إن 

اعتمــاد البــدو فــي حیــاتهم المعیشــیة علــى نتــاج اإلبــل والمواشــي تمثــل بالنســبة لهــم وســائل المعیشــة 

.الرئیسة النقلو 

إن طبیعــة الحیــاة تفــرض علــیهم أن یتنقلــوا فــي موســم الشــتاء والربیــع إلــى عمــق الصــحراء 

طلبا للكـأل والمراعـي . وتبـدأ هجـرة القبائـل البدویـة فـي نهایـة شـهر تشـرین األول حـین یبـدأ هطـول 

األمطار في هذا الوقت من السنة .

والمراعـي الطبیعیـة ف ومع نهایـة شـهر نیسـان یرجعـون إلـى أمـاكنهم الطبیعیـة قـرب األریـا

الـى منـاطق خـالل الموسـم فینتقـل البـدو االمطـار  ت. وٕاذا اسـتمر آبـار المیـاهوالمناطق القریبة مـن 

والمـاء الحدود العراقیـة فیـدخلون األراضـي السـوریة وراء الكـأل ترحالهم أخرى وأحیانا یتجاوزون في 

من ذلك . أكثرأیام وأحیانا ل إقامتهم كل عشرة وخالل مدة اإلقامة هذه یغیر البدو الرحّ 



عمار یوسف عبد اهللا

٢٠٦

ویرجع البـدو الرحالـة مـن الصـحراء عـادة عنـد انتهـاء موسـم الرعـي فـي شـهر نیسـان وقبـل 

.)١٤(ابتداء موسم الصیف وانقطاع األمطار ، تجنبا لمخاطر الهالك بسبب انقطاع الماء والكأل

ادیـة الشـام بحیـث ومن أسباب تنقل القبائل البدویة أیضا هو تطرف الحـرارة والبـرودة فـي ب

یســـبب ذلـــك حركـــة مســـتمرة للبـــدو الرحـــل مـــن الودیـــان المنخفضـــة جنوبـــا فـــي الشـــتاء إلـــى التلـــول 

المرتفعة في القسم الشمالي في أثناء الصیف . 

أن یالحــظ المیــاه وعلــى هــذا األســاس شــحةذكــره أن بادیــة الشــام تشــكو مــن  دروممــا یجــ

أن تخـیم صـیفا فـي هـذه البادیـة وعنـدما یحـل الصـیف القلیل من القبائل البدویة یكون باسـتطاعتها 

الســوریة البدویــة فیتجــه الــبعض منهــا شــرقا إلــى الفــرات ویــذهب –تتحــرك عشــائر الحــدود العراقیــة 

عیـــون المیـــاه والتلـــول الواقعـــة فـــي المنـــاطق التـــي تكثـــر فیهـــا القســـم اآلخـــر منهـــا نحـــو الغـــرب إلـــى 

.)١٥(سوریا

فـــي نزاعـــات عشــائر الحـــدود كـــان الــرئیس ن الســـبب إ ممكــن االشـــارةوعلــى هـــذا األســـاس 

ل هــذه العشــائر فــي بادیــة الشــام شــماال أو األمــاكن المرتفعــة فــي الصــیف ونحــو اترحــتنقــل و نتیجــة 

الجنوب وحیث الودیان المنخفضة في الشتاء . 

. أطراف النزاع األساسیة :٢
ن القبائـــل البدویـــة ولـــه أمـــرا شـــائعا بـــی)١٦(إزاء مـــا تقـــدم ونتیجـــة لهـــذه األســـباب كـــان الغـــزو

تقالیده ، والغزو بین القبائل البدویة بشـكل عـام إمـا بسـبب األخـذ بالثـأر أو نتیجـة لعـداء فجـائي أو 

وهــو كمــا أشــار احــد )١٧(أن یكــون علــى قــوم لــیس بیــنهم عهــد أو علــى الكــأل والمراعــي أو اآلبــار

.)١٨(راض مواهبه المتفوفةالباحثین بأنه زاد البدوي الروحي وتتطلبه الحاجة األدبیة الستع

الســوریة فــي البادیــة الشــمالیة –وقــد تواصــلت هــذه الغــزوات بــین عشــائر الحــدود العراقیــة 

التــي كانــت مســرحا للغــزوات المفاجئــة والســلب والنهــب بــین هــذه العشــائر مــدة طویلــة بعــد تأســیس 

.)١٩(١٩٢١الدولة العراقیة الحدیثة عام 

السوریة قد تكون بین عشائر من قبیلة واحدة –عراقیةویالحظ أن نزاعات عشائر الحدود ال

الســوریة فــي –أو عشــائر مــن قبائــل مختلفــة ، فكانــت أولــى الغــزوات بــین عشــائر الحــدود العراقیــة 

بــین عشــیرة الرّولــة مــن عنــزة ســوریا وعشــیرة العمــارات مــن عنــزة  ١٩٢٠بدایــة عهــد االنتــداب عــام

.)٢٠(١٩٢١ام العراق واستمر النزاع بین العشیرتین حتى ع

غــزوات متبادلــة بــین عشــیرة العكیــدات الســوریة والــدلیم العراقیــة ، والــى  ١٩٢١وشــهد عــام 

هذا المعنى أشارت إحدى وثـائق الخارجیـة البریطانیـة بـأن مشـرف الدنـدل شـیخ العكیـدات قـد كتـب 

یوجــد إلــى شــیوخ الــدلیم یــدعوهم إلــى عقــد هدنــة بــین العشــیرتین وكــان جــواب شــیوخ الــدلیم بأنــه ال 

.)٢١(لدیهم أیة معارضة على إقامة سالم منفرد مع العكیدات
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وشـمر الجربـا فـي سوریا الحدود) في شمر (كذلك كانت الغزوات بین عشیرة الخرصة من 

في العراق إلـى عشـیرة السیاسة البریطانیة ادهام الهادي الذي لم یهادن الشیخ العراق بعد أن إلتجأ 

بن عمه عجیل الیاور على مشیخة شمر الجربا في العراق إال بعد نزاع مع ا ١٩٢٢الخرصة عام 

، فتألف من جـراء نـزوح عـدد مـن أبنـاء عشـائر وبمباركة الحكومة العراقیة أن الیاور نال المشیخة 

شمر مع ادهـام الهـادي مـن العـراق إلـى سـوریا جمـع جدیـد مـن عشـائر شـمر فـي سـوریا وهـم شـمر 

اسم (شمر الحـدود) وقـد أصـبح ادهـام الهـادي شـیخا علـى الخرصة أو كما أطلق علیهم الفرنسیون 

.)٢٢(هذه العشیرة

ـــــق  ـــــین هـــــاتین العشـــــیرتین فقـــــد أصـــــبحت المواصـــــالت علـــــى طری ونتیجـــــة لهـــــذا النـــــزاع ب

.)٢٣(دیر الزور عرضة الستغالل عشیرة شمر الجربا المتواصلة لفرض الخاوة–الموصل 

سـلم مـن هـذا النـزاع أیضـا فقـد كانـت عشـائر والسوریة لم تكما إن العشائر الریفیة العراقیة

شـمر تشـن الغــزوات علـى هـذه العشــائر مـن طـي والــدلیم والجبـور والبقـارة والعكیــدات ، وألجـل منــع 

.)٢٤(هذه الحالة اضطرت هذه العشائر إلى دفع الخاوة إلى عشیرة شمر لكي یأمنوا من هذا الغزو

هجوم عشیرة  ١٩٢٣ة فقد شهد ربیع لم تقتصر الغزوات العشائریة على قبیلتي شمر وعنز 

كمــا شــهد هــذا العــام غــزوات عدیــدة كــان طرفهــا )٢٥(الــدلیم العراقیــة علــى عشــیرة العكیــدات الســوریة

والـــدلیم وقـــیس مـــن عنـــزة عشـــیرة العكیـــدات الســـوریة مـــع العشـــائر العراقیـــة ومنهـــا شـــمر والعمـــارات 

.)٢٦(والجبور(جیس) 

السـوریة فقـد –ة على جـانبي الحـدود العراقیـة استمرت الغزوات العشائری ١٩٢٤وفي عام 

علـى تسـانده عشـیرة االخرصـة مـن شـمر زادت الغزوات التي شنها ادهام الهادي شیخ شمر سـوریا 

من شمر العراقیـة ، فضـال عـن غزواتـه علـى عشـیرة شـمر وعشیرة عبده عشائر عنزة وطي والدلیم 

.)٢٧(عجیل الیاورالشیخ الجربا وخصمه المباشر 

إذ حظــي  ١٩٢٥لقتــال بــین الخصــمین خطیــرا بصــورة متزایــدة منــذ تشــرین األول أصــبح ا

ادهام الهادي بدعم العشائر الیزیدیة في منطقة سنجار فقد استفاد من استیاء الیزیدیین من عشـیرة 

شمر الجربا بسبب الغزوات المتعـددة مـن جانـب هـذه العشـائر ضـدهم ، فعمـل ادهـام الهـادي علـى 

ابــن عمــه عجیــل الیــاور. فقــرر أن یواجــه ابــن عمــه فــي معركــة كبــرى فــي إنشــاء تحــالف قــوي ضــد

) مـن ٢٠٠٠السوریة ، وقد استند في هـذه الغـزوة إلـى دعـم (–على الحدود العراقیة  عمنطقة البدی

فحــاول أن یتغلــب علــى قــوة اصــغر یقودهــا بزعامــة الشــیخ ابــراهیم المســلط عشــیرة الجبــور الســوریة 

بخســارته هــذه  ١٩٢٦نیســان٢ل ادهــام الهــادي ســرعان مــا تبــددت فــي عجیــل الیــاور ، إال أن آمــا

.)٢٨(لمساندة عجیل الیاورالقوات البریطانیة الموقعة بعد أن تدخل 
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إن استمرار الغزوات داخل أراضي االنتدابین البریطاني والفرنسي فـي العـراق وسـوریا هـدد 

اد العشـــائر الســـوریة داخـــل بمضـــاعفات خطیـــرة علـــى الصـــعید السیاســـي بـــین الـــدولتین نظـــرا المتـــد

العــراق وقیــام القــوات العراقیــة بمالحقــة القبائــل داخــل األراضــي الســوریة مــرات عــدة ممــا أدى إلــى 

ونظرا لفداحة الخسائر والتهدید المستمر باسـتخدام السـالح .مقتل ضابط فرنسي وجرح جنود عدة 

. وقـــام مجلـــس وقـــف الصــداموالفرنســیین المســـؤولین البریطـــانیین لعملیــة الثـــأر بــات مـــن مصــلحة 

نیســان  ٤عصــبة األمــم بإصــدار قــرار یقضــي بتجریــد البــدو مــن ســالحهم تمــت الموافقــة علیــه فــي 

لحــــــل المســــــألة البدویــــــة بمــــــا یضــــــمن عــــــدم تجــــــدد فرنســــــیة –بریطانیــــــة. وكلفــــــت لجنــــــة ١٩٣٠

.)٢٩(االشتباكات

الحكومتین غزوات عشائریة كبیرة بسبب تدخالت  ١٩٣٢-١٩٣٠ولم تشهد السنوات بین 

العراقیــة والســوریة ، فضــال عــن موقــف ســلطتي االنتــداب البریطــاني والفرنســي فــي عقــد المــؤتمرات 

السوریة في محاولة للحد من ظاهرة الغزو العشائریة . –العشائریة بین عشائر الحدود العراقیة 

. موقف سلطتي االنتداب البریطاني والفرنسي من نزاعات عشائر ثالثاً 
الحدود :

. المؤتمرات العشائریة : ١
، وانتصـــــار دول الحلفـــــاء فیهـــــا ) ١٩١٨-١٩١٤(انتهـــــاء الحـــــرب العالمیـــــة األولـــــى اثـــــر 

التي كانت خاضعة لسیطرة الدولة العثمانیة ومنها العراق وسـوریا خاضـعة البلدان أصبحت بعض 

عراق إلى بریطانیا لالنتدابین البریطاني والفرنسي فقد عهد مجلس الحلفاء األعلى باالنتداب على ال

فـي حـین مـنح االنتـداب علـى سـوریا لفرنسـا عمـال بقـرار مجلـس الحلفـاء )٣٠(١٩٢٠نیسان  ٢٥في 

.)٣١(١٩٢٠نیسان  ٢١سان ریمو في معاهدة األعلى الصادر في 

البریطـانیین بعـد احـتاللهم العـراق القـوة العسـكریة الالزمـة الحـتالل المسؤولین لم یكن لدى 

الیة (الجزیرة) بأكملهـا فحـاولوا السـیطرة علـى العشـائر القاطنـة فـي هـذه المنطقـة منطقة البادیة الشم

.)٣٢(الجربا عبر تطبیق سیاسة غیر مباشرة إلحكام السیطرة علیهاشمر عشائر ومن أبرزها 

مواطن وفي الوقت نفسه فإن الترتیبات العسكریة البریطانیة المتمثلة بتسییر المدرعات في 

علـى  افـي البـوادي لـم تقطـع دابـر الغـزو فاسـتقر رأیهـالسیاسـة البریطانیـة ها تذشمر وعنزة التي اتخـ

بیرق وتألف القوات بدویة لدى شیوخ العشائر الموالیة لهم باسم  تاتخاذ ترتیبات أمنیة أخرى فأنشأ

علـى ان یكـون قائـد البیـرق بریطانیـًا ویعاونـه )*() مـن الهجانـة٢٠٠كل بیرق مـن قـوة ال تقـل عـن (

كضباط من أقارب الشیخ وٕان البیرق یرحل وینزل مع الشیخ في المكان الـذي یعینـه لـه ، عراقیون

Captianفألف في جهة الغـرب مـن بغـداد فـي منـازل شـیخ الـدلیم بیرقـًا كـان بقیـادة الكـابتن ولـیم 

William والكــابتن محمـد العیشــة شـیخ دلـیم یعاونـه المیجـر خلــف ابـن عـم الشــیخ علـي الســلیمان
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. وفي الموصل شكل بیرقًا لشیخ شمر ادهام الهادي إال أن هذا البیرق السلیمان الشیخ من أقارب 

شــكل بیرقــا لشــیخ شــمر عجیــل  ١٩٢١لــم یكتــب لــه النجــاح وبعــد تشــكیل الحكومــة العراقیــة عــام 

الیــاور الــذي رفــض أن یكــون بیرقــه بــإمرة ضــابط بریطــاني فاختــارت الحكومــة عبــد الجبــار الــراوي 

.)٣٣(١٩٢٢شباط  ٢٠رق في قائدا لهذا البی

كانت منطقة الجزیرة عموما والقطـاع الفرنسـي خصوصـا فـي حالـة مـن  ١٩٢٣وفي أوائل 

البریطانیین والفرنسیین حول مطامعهم الواحد تجاه المسؤولین الفوضى غلب الشك وعدم الثقة بین 

. ومــن عراقــي فــي الجانــب الاآلخــر ، فقــد أنشــئت إدارة بریطانیــة علــى شــكل قــوة عســكریة محــدودة 

الجانــب الســوري مــن الجزیــرة كانــت السیاســة الفرنســیة تقــوم بشــكل مباشــر علــى التــدخل العســكري 

.)٣٤(المتمردة على الخصوصالعربیة المباشر ضد العشائر 

كانت المعارك والغزوات بین عشائر شمر والعكیدات والدلیم قد أدت إلـى سـقوط عـدد مـن 

البریطانیـة فـي العـراق والفرنسـیة فـي سـوریا  اتتـدخل السـلط أدى إلـىممـا القتلى مـن تلـك العشـائر 

–لحل مشاكل الخالف ووضع حـد نهـائي للفوضـى التـي كانـت سـائدة فـي منطقـة الحـدود العراقیـة 

باحـــث فـــي مشـــاكل عشـــائر الحـــدود تالســـوریة ، فـــاجتمع ممثلـــو بریطانیـــا وفرنســـا فـــي دیـــر الـــزور لل

.)٣٥(العشائریةالسوریة فكانت أولى المؤتمرات–العراقیة 

القنصـل البریطـاني فـي بیـروت Yourdanوالى هذا المعنى أشارت إحدى رسـائل یـوردن 

بصدد المؤتمر المقترح عقده في منطقة القائم لتسویة الدعاوي على الحـدود  ١٩٢٣شباط  ٢٢في 

یـروت السوریة بأن مجموعة من العراقیین قدموا عرائض إلى القناصل البریطانیین فـي ب–العراقیة 

ض عمــا لحــق بهــم مــن خســائر بســبب العشــائر المتوطنــة فــي الجانــب یوســوریا یطــالبون بهــا التعــو 

.)٣٦(السوري من الحدود

إلــى عقــد هــذا المــؤتمر واختیــار مكــان مالئــم لعقــده فقــد أشــار  ةبریطانیــســعت الســلطات ال

Henryهنــري دوبــس  Dobbs إلــى المنــدوب الســامي البریطــاني فــي العــراق فــي رســالة موجهــة

منطقــــة إلــــى الــــذهاب یــــوردن القنصــــل البریطــــاني فــــي بیــــروت بأنــــه یصــــعب علــــى مشــــایخ الــــدلیم 

كمــا إنــه مــن المــرجح أن تكــون نفــس الصــعوبة علــى العكیــدات علــى الحــدود الســوریة البــو كمــال 

علــى الحــدود العراقیــة عانــة ولــذلك فقــد اقتــرح دوبــس أن تكــون منطقــة القــائم منطقــة بالــذهاب إلــى 

.)٣٧(ئمًا لالجتماعمكانًا مال

أمــا الســلطات الفرنســیة فكانــت تشــاطر الســلطات البریطانیــة فــي عقــد هــذا المــؤتمر ألجــل 

السوریة وهو ما أشار إلیه موسیه ده كـان المنـدوب السـامي –تسویة دعاوى عشائر الحدود العراقیة

اني فـــي الفرنســي لســـوریا ولبنــان فـــي رســـالته الموجهــة إلـــى هنــري دوبـــس المنـــدوب الســامي البریطـــ

.)٣٨(١٩٢٢كانون األول  ٢٦العراق في 
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تقاربًا واضحًا في وجهة النظر البریطانیة والفرنسیة من اجل عقد هذا المؤتمر كان هناك 

من خالل الرسالة المفصلة التـي أرسـلها هنـري دوبـس المنـدوب السـامي البریطـاني فـي العـراق إلـى 

التـــي أشـــار فیهـــا إلـــى  ١٩٢٣نــان فـــي آذار موســیه ده كـــان المنـــدوب الســـامي الفرنســـي لســـوریا ولب

توافق وجهتي النظر البریطانیة والفرنسیة فـي عقـد هـذا المـؤتمر فـي القـائم فـي األسـبوع الثالـث مـن 

، كما أورد دوبس بعض المقترحـات بصـدد عقـد هـذا المـؤتمر وممـا جـاء فیهـا  ١٩٢٣شهر نیسان 

ـــوائي  ـــدلیم (محـــافظتي) بـــأن ل ـــانالموصـــل وال لســـوریة والمســـائل التـــي یبحـــث فیهـــا للحـــدود امحاذی

عشـائر هـذین اللـوائین ولـذلك فمـن الضـروري أن یحضـر المـؤتمر ممثلـون  لدىالمؤتمر ذات شأن 

Majorمن هذین اللوائین مقترحا ان یحضر المیجر مري  Mery مشاور لواء الموصـل والمیجـر

Majorدیجنتـون  Dejntonة مـع ممثلـین آخــرین مشـاور لـواء الـدلیم مـن قبـل الحكومـة البریطانیـ

من قبل حكومة العراق وممثلین عن الحكومة السـوریة وممثلـین عـن كـل عشـیرة عراقیـة لهـا عالقـة 

باألمر بصفة استشاریة . 

وبصــــدد تســــویة الخــــالف الواقــــع بــــین عشــــیرتي الــــدلیم والعكیــــدات والفصــــل فــــي الــــدعاوى 

ریة فقـد أشـار دوبـس إلـى أن الناتجة عن غزوات عشـیرة شـمر علـى عشـیرة الكتكـي السـو العشائریة 

تلك المشاكل من أهم واجبات المؤتمر والسعي إلى تأیید سالم دائم بینها بما یضـمن منـع الغـارات 

القبائلیــة علــى الحــدود وذلــك مــن خــالل اخــذ كفــاالت مــن رؤســاء القبائــل . كمــا أشــار دوبــس إلــى 

وسـوریا ، والنظـر فـي دعـاوى  اقلتـأمین طـرق التجـارة الرئیسـة بـین العـر اتخاذهـا ، التدابیر الواجـب 

.)٣٩(قبائل الحدود ووضع قاعدة ثابتة للفصل في هذه الدعاوىضدالتجار والمسافرین 

وعلــى اثــر وصــول هــذه المقترحــات إلــى موســیه ده كــان المنــدوب الســامي الفرنســي لســوریا 

بشـأنها وٕان علـى مقترحاتـه هـذه بعـد إبـداء الـرأيباالجابـة طالـب دوبـس الجانـب الفرنسـي ، ولبنان 

ى بتصدیق الحكومتین العراقیة والسوریة . ظهذه المقترحات یجب أن تح

وقـد اشـترك فـي هـذا المـؤتمر ممـثال  ١٩٢٣انعقد المؤتمر العشـائري فـي القـائم فـي مـایس 

على رأس وفد عشائر العراق واللفتنت ته ریـه ، وكانا بریطانیا المیجر مري والمیجر دیجنتون عن 

.)٤١(على رأس وفد عشائر العكیداتكان و  )٤٠(ممثل فرنسا

علـي السـلیمان :أما شیوخ العشـائر الـذین حضـروا هـذا االجتمـاع مـن عشـائر العـراق فهـم 

شیخ الدلیم وعجیـل الیـاور شـیخ مشـایخ شـمر وعفتـان الشـرجي شـیخ عشـیرة البـو محـل ، فـي حـین 

خ العكیدات وفارس حضر المؤتمر من شیوخ عشائر سوریا جدعان الهفل ومشرف الدندل من شیو 

، كما حضر عدد من المرافقین من شیوخ العشائر وهم محـروث الهـذال شـیخ العمـارات )٤٢(الجراح

، فضـال عـن عـدد كبیـر مـن الوجهـاء ورؤسـاء عشـائر الفـدعان من عنزة ومحجم بـن آل مهیـد مـن 

.)٤٣(كارة السوریة والجغایفة العراقیةبوالبوساري ال
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فرنسا مشیرا في حدیثه إلى ضرورة تصالح هذه العشائر ممثلتحدث وخالل هذا المؤتمر 

.)٤٤(بعد ذلك ممثل بریطانیا الذي نهج في حدیثه منهج ممثل فرنساتحدث ، ثم 

انتهى المؤتمر بالصلح واالتفاق على تحریم الغزو . وبذلك تم حل الخالف بـین عشـیرتي 

.)٤٦(العشیرتینووقف المناوشات بین )٤٥(الدلیم العراقیة والعكیدات السوریة

عكـس هـذا الـرأي فقـد أشـارت إحـدى وثـائق الـبالط الملكـي فالباحـث یـرىومن جهة أخرى 

مـن المرجـو إلى أن هـذا المـؤتمر انفـض بانسـحاب ممثلـي عشـیرة العكیـدات دون أن یحقـق الهـدف 

كبیرة مـن الخیالـة مـع حـاملي األعـالم مـن رجـال عشـیرة الـدلیم اعداد عقده والسبب في ذلك ظهور 

ـــدات إلـــى ، المـــؤتمر انعقـــاد مكـــان صـــوب متجهـــین  ـــادقهم ممـــا اضـــطر شـــیوخ العكی وملـــوحین ببن

االنســحاب مــن المــؤتمر ، وٕازاء هــذه الحادثــة فقــد اخبــر ممثلــو فرنســا ممثــل بریطانیــا قــرارهم بفــض 

.)٤٧(١٩٢٣مایس ٧المؤتمر في 

الداخلیــة مستشــار وزارة Cornwalesلقــد حمــل المیجــر مــري فــي رســالة إلــى كورنــوالیس 

علــــي الســــلیمان شــــیخ الــــدلیم وعفتــــان الشــــرجي شــــیخ البــــو محــــل  ١٩٢٣مــــایس  ١٤العراقیــــة فــــي 

لدورهم في فشـل المـؤتمر وتبدیـد همامسؤولیة حادث القائم ورأى وجوب اتخاذ إجراءات إداریة ضد

.)٤٨(جهود ممثلي بریطانیا والشیوخ المحكمینمساعي و 

Captainوفـي هـذا المعنـى أشـار الكـابتن كلـوب Gloob ضـابط الخـدمات الخصوصـیة

فـي تقریـره عــن مـؤتمر العشــائر فـي القــائم ورأى أن علـي الســلیمان شـیخ الــدلیم لـم یخســر شـیئا مــن 

اســتمرار الغــزوات العشــائریة وقــد ســانده عفتــان الشــرجي الــذي رغــب عمــدا فــي إخفــاق المفاوضــات 

.)٤٩(خشیة فقدان أرضه

 ١٩٢٥ســتحیل عقـد مــؤتمر عشـائري فــي ســنة فقــد أصـبح مؤكــدا أنـه یجانــب اخـر ، ومـن 

وذلك ألن القرارات التي اتخذت في اجتماع البو كمـال فـي تلـك السـنة بشـأن المشـاكل التـي حـدثت 

.)٥٠(بین عشیرتي شمر العراقیة والسوریة لم تكن قد حظیت بالقبول من أطراف النزاع

وعجیـل الیـاور )شـمر (الحـدودبـین ادهـام الهـادي شـیخ  ١٩٢٦في أعقـاب أحـداث نیسـان 

شیخ مشایخ شمر ، فقد أراد ادهام الهادي الثأر لهزیمتـه وقـد سـاعده فـي ذلـك عودتـه لرئاسـة شـمر 

من جانب الفرنسـیین ، ومـن الجانـب اآلخـر لقـي عجیـل الیـاور دعمـا بریطانیـا لوقـف كـل الغـزوات 

عنــــدما صــــدر قــــرار رســــمي ینهــــي كــــل الغــــزوات )٥١(١٩٢٦العشــــائریة وقــــد ترجمــــت فــــي تمــــوز 

.)٥٢(العشائریة

فـــي غــــزوات العشـــائر العراقیــــة علـــى العشــــائر وســــاً لممراً یـــالجهـــود البریطانیــــة تغیافـــرزت 

مشكلة كبیرة بسبب یشّكل بقي الغزو ، فقد ، ولكن على الرغم من ذلك  ١٩٢٦السوریة في أواخر 
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ى العشـــائر العراقیـــة ، وقـــد أغضـــبت هـــذه الغـــزوات االعتـــداءات التـــي شـــنتها العشـــائر الســـوریة علـــ

الفرنســــیین بـــأنهم ال یتخــــذون إجـــراءات صــــارمة المســـؤولین البریطــــانیین الـــذین اتهمــــوا المســـؤولین 

.)٥٣(السوریةللسیطرة على ادهام الهادي وأتباعه من عشیرة شمر 

عبـر الحـدود البریطانیون أن وقـف الغـزو المسؤولین وٕازاء هذه االتهامات المتواصلة شعر 

یستلزم تعاونا دولیا فطلبوا موافقة فرنسیة على دعوة مـؤتمر عشـائري لتسـویة المطالبـات العشـائریة 

وٕانهاء كل الغزوات ، وقد أثمرت هذه الجهود عندما اجتمع الموظفون البریطانیون والفرنسـیون فـي 

.)٥٤(للبحث في عقد مؤتمر عشائري مقترح ١٩٢٧في شباط  عمنطقة البدی

والمــؤتمر الفعلــي الــذي  عاألول فــي البــدیالتحضــیري ل المــدة الممتــدة بــین االجتمــاع وخــال

تبــدلت السیاسـة الفرنســیة تجــاه ادهــام الهــادي بصــورة واضــحة  ١٩٢٧نیســان  ٢عقـد فــي عانــة فــي 

أوعــزت إلیــه الســلطات الفرنســیة بكــل شــدة أن یوقــف ، و دعــي إلــى دیــر الــزور  ١٩٢٧فخــالل آذار 

.)٥٥(لعراقیةالعشائر اضد غزواته 

فــي عانــة وحضــره ممثلــون  ١٩٢٧الســوري فــي نیســان –افتــتح المــؤتمر العشــائري العراقــي

حكومیـون عراقیـون وسـوریون ومستشـاروهم ومسـؤولین عن العشائر العراقیة والسوریة ذات العالقـة 

قـد البریطانیون والفرنسیون ، وقد أشارت إحدى وثائق البالط الملكي بأن مقـررات المـؤتمر الـذي ع

قــد حضـــره مــن الجانـــب العراقــي كـــل مــن أمجـــد العمـــري )٥٦(١٩٢٧نیســـان  ١٣-٨فــي عانـــة بــین 

Majorمتصـرف لـواء الـدلیم والمیجـر ویلسـون  Willson مفـتش لـواء الـدلیم اإلداري والمحكمـون

مـــن شـــیوخ عشـــائر العـــراق عجیـــل الیـــاور شـــیخ مشـــایخ شـــمر ومحـــروث الهـــذال شـــیخ عنـــزة وعلـــي 

من الجانب السوري حضر جمیـل الـدهان متصـرف دیـر الـزور والكـابتن بـال السلیمان شیخ الدلیم و 

Captainضـابط اسـتخبارات البـو كمـال والكـابتن مـولكر Molger رئـیس مراقبـة بـدو دیـر الـزور

.)٥٧(بصحبة مشایخ سوریا

أســـفرت اجتماعـــات المـــؤتمر عـــن توقیـــع اتفاقیـــة مؤقتـــة بـــین العـــراق وســـوریا لتنظـــیم أمـــور 

وقد تضمنت هذه االتفاقیة ثمانیة بنود نصت األولى على أن  ١٩٢٧نیسان  ٦في عشائر الحدود 

بمثابـة تقـوم بهـا العشـائر التابعـة إلـى سـوریا والعـراق فـي منطقـة الحكومـة المجـاورة تكـون  ارةكل غـ

اعتــداء یستحصــل التعــویض عنــه مــن قبــل الحكومــة التــي تتبعهــا تلــك العشــائر وأن رئــیس العشــیرة 

ؤوال ، وفــي كــل قضــیة فــإن كلتــا الحكــومتین تقومــان بكــل التحریــات التــي تســاعد المعتدیــة یعــد مســ

على تعیین (من تقع علیه) المسؤولیة وأن تتخذ ما یلزم . 
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وأشــارت المــادة الثانیــة إلــى أنــه عنــد دخــول العشــائر الســوریة فــي العــراق أو بــالعكس فإنهــا 

قتهـا وذلـك فـي جمیـع األمـور التـي تكون بطبیعة الحال تحت سیطرة الحكومة التي دخلـت فـي منط

تمــس القــانون والنظــام وكــذلك مــن جهــة تحصــیل المنهوبــات فــي خــالل المــدة التــي تبقــى فیهــا تلــك 

المنطقــة وتتعهــد كــل حكومــة أن تمنــع بكــل الوســائل المتاحــة عشــائر الدولــة المجــاورة مــن اســتعمال 

رتكبت عشیرة أو فخذ من عشیرة منطقتها كقاعدة لشن الغزوات في الدولة التي هاجرت منها وٕاذا ا

مرورهـا مـن إحـدى الـدولتین  لـدىتابعة إلحدى الحكومتین (جرائم) نهب في الدولـة المجـاورة وذلـك 

قبــل اجتیــاز العشــیرة للحــدود المنهوبــاتولــم یكــن فــي االســتطاعة استحصــال جمیــع ، إلــى األخــرى 

الممكنـة وبعـد دخـول العشـیرة بكـل الوسـائل–العشـیرة بـأن تحصـل –فتتعهد الحكومة التي تتبعهـا 

في نفس منطقتها التعویضات عن الخسائر التي أصابت الدولة المجاورة . 

أما المادة الثالثة فقد نصت على أن المنازعات التي تحدث بین العشائر العراقیة والسوریة 

تحســـم مـــن قبـــل هیئـــات تحكیمیـــة مشـــتركة ینتخـــب أعضـــاؤها مـــن بـــین العشـــائر ویرشـــحون بنســـبة 

اویة مـــن كـــل جانـــب وذلـــك مـــن قبـــل المتصـــرفین المختصـــین علـــى أن یوافـــق علـــى ذلـــك كـــال متســـ

الفریقین . 

بــین العشــائر  ١٩٢١فــي حــین أشــارت المــادة الرابعــة علــى أن المنازعــات الموجــودة منــذ 

واألهالي مع جمیع المنازعـات التـي قـد تحـدث فـي المسـتقبل التـي تحسـم أو التـي ال یمكـن حسـمها 

إلــى المحــاكم –إذا وقــع طلــب بــذلك مــن المــدعین–قــة المبینــة فــي المــادة الثالثــة علــى وفــق الطری

االعتیادیة في الدولة التي یتبعها المدعون . 

وتطرقــت المــادة الخامســة إلــى إمكانیــة تنقــل العشــائر البدویــة (أو شــبه البدویــة) مــن إحــدى 

لــى التنقــل التــي ترغــب فــي الــدولتین إلــى األخــرى دون إذن ســابق . أمــا العشــائر غیــر المعتــادة ع

السكن بصورة مؤقتة أو دائمیة في الدولة المجاورة فیجب أن تستحصل أوال أذنا من الحكومة التي 

تتبعها قبل اجتیازها الحدود . 

وأشــارت المــادة السادســة إلــى أن كــل عشــیرة أو فخــذ مــن عشــیرة تابعــة إلحــدى الحكــومتین 

إذا كانـت مـن نـوع العشـائر التـي –ابق ینزع سالحها تدخل في منطقة الدولة المجاورة دون إذن س

تحتاج إلى اإلذن كما هو مـذكور فـي المـادة الخامسـة وٕاذا كانـت فـي حالـة عصـیان ضـد الحكومـة 

بقــدر اإلمكـان مــن قبـل حكومــة المنطقــة –التـي تتبعهــا بصـرف النظــر عــن النـوع الــذي تكـون منــه 

ود تكـون مانعــة لهــا مـن أحــداث الوقــائع فــي التـي دخلــت فیهــا ویـؤمن بقاءهــا علــى مسـافة مــن الحــد

المنطقة التي نزحت عنها . 
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ونصت المادة السابعة إلى عدم اجتیـاز القـوات المنظمـة وغیـر المنظمـة العراقیـة والسـوریة 

الحدود دون موافقة الحكومتین . 

بل في حین أشارت المادة الثامنة إلى أن بنود هذه االتفاقیة هي مؤقتة یمكن إلغاؤها من ق

.)٥٨(إحدى الحكومتین بإشعار الحكومة الثانیة بذلك قبل ثالثة أشهر

كمـــا أســــفرت اجتماعــــات المـــؤتمر عــــن حصــــول االتفــــاق والصـــلح بــــین العشــــائر العراقیــــة 

ســوریا شــمر والخرصـة مــن مــن عنــزة والسـوریة وتضــمن اتفاقیــة عشـائر شــمر العراقیــة مــع الفـدعان 

وریة مـع عشـائر شـمر والـدلیم وعنـزة العراقیـة واتفاقیـة عشـائر واتفاقیة عشائر العكیـدات والبقـارة السـ

العمــارات العراقیــة مــع شــمر خرصــة الســوریة واتفاقیــة شــمر خرصــة والفــدعان مــن عنــزة ســوریا مــع 

عشــائر الــدلیم العراقیــة واتفاقیــة شــمر العراقیــة مــع شــمر الســوریة واتفاقیــة شــمر العــراق مــع عشــائر 

عنــزة العــراق والعمــارات مــع عشــائر شــمر ســوریا واتفاقیــة لتثبیــت الســبعة مــن عنــزة ســوریا واتفاقیــة 

بـــین العشـــائر العراقیـــة والســـوریة واتفاقیـــة لمنـــع حـــدوث الغـــزوات وســـائر التعـــدیات وٕالقـــاء )*(الـــدیات

.)٥٩(السالح ، وكانت جمیع اتفاقیات المؤتمر باشراف بریطاني فرنسي مباشر

رات العشــــائریة فعقــــد مــــؤتمرات عشــــائریة اســــتمرت بریطانیــــا وفرنســــا بسیاســــة عقــــد المــــؤتم

حلــت الكثیـــر مــن المشــاكل بـــین الســوریة الحســـكة مدینــة فــي  ١٩٢٩إضــافیة عراقیــة ســوریة ســـنة 

عجیل الیاور وادهام الهادي شیخي شمر العراقیة والسوریة حول الغزو كذلك المصالحة التي تمت 

والـذي كـان آخـر  ١٩٢٩تمـوز  ٧ والفرنسیین فـي مـؤتمر تـدمر فـيالمسؤولین البریطانیین بإشراف 

.)٦٠(المؤتمرات العشائریة في عهد االنتداب البریطاني

البریطــانیین ومــن عمــل معهــم فیمــا یخــص نزاعــات المســؤولینالحــظ أن دور یوممــا تقــدم 

Missعشائر الحدود العراقیة السوریة كان اكبر مـن دور الفرنسـیین ومـنهم المـس بیـل  bell التـي

خــالل عقــد العشــرینات لمشــكالت العشــائریة علــى الحــدود العراقیــة الســوریة عرضــت علیهــا اغلــب ا

والتــي كانــت تبــدي رأیهــا بهــذه المشــكالت ومــا ینبغــي عملــه بشــأن كــل قضــیة مــن القــرن الماضــي 

.)٦١(تطرح علیها

وفـــي الوقـــت الـــذي كانـــت فیـــه بریطانیـــا تحـــاول خلـــق االضـــطرابات داخـــل منـــاطق االنتـــداب 

حمایــة الفــارین مــن أبنــاء العشــائر الــى منــاطق انتــدابها فــي العــراق ، واســتمالة الفرنســي فــي ســوریا ، و 

زعماء القبائل القاطنة في سوریا ودفعها الى االستیطان داخل العراق ، كذلك تشـجیع القبائـل العراقیـة 

الفرنسـیون المسـؤولیننجـدها مـن جانـب آخـر تحمـل )٦٢(على القیام بغزوات داخل االراضي السـوریة

كبیـــرًا مـــن المســـؤولیة الناتجـــة عـــن مشـــاكل عشـــائر الحـــدود العراقیـــة الســـوریة بســـبب سیاســـتهم جـــزءًا 
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وهــو مــا أشــارت إلیــه المــس بیــل بــأن مبــادئ الفرنســیین العامــة ، المتبعــة ازاء شــیوخ العشــائر الســوریة 

فــي الحكــم أن ال یكــون لمــوظفیهم الكبــار أي اتصــال مباشــر مطلقــا بالشــیوخ الكبــار وٕانمــا علــیهم أن

.)٦٣(یتعاملوا معهم عن طریق مرؤوسیهم

العشـرینات بنـوع مـن عقـد والى هـذا المعنـى أشـار غلـوب باشـا بأنـه شـعر ألول مـرة خـالل 

في مختلف المؤتمرات التي عقـدت بشـأن بهم الفرنسیین حین التقى مسؤولینال(مركب نقص) إزاء 

نسیین أن یكونوا أكثر مساواة فحین یكون للفر  مسؤولینللالحدود العراقیة السوریة فاعتقد بأنه ال بد 

الفرنســیون یعــاملوهم بطریقــة اقــل صــداقة ورفقــة ممــا كــان مســؤولینالشــیوخ العــرب حاضــرین كــان 

.)٦٤(یظهره البریطانیون إزاءهم

. ترسیم الحدود :٢

المســـألة البدویـــة فـــي إطـــار التجزئـــة االســـتعماریة للمشـــرق العربـــي كأحـــد فروعهـــا أنـــدرجت 

فرســم الحــدود الجغرافیــة للــدول الخاضــعة لالنتــدابین البریطــاني والفرنســي كــان یحــتم رســم المحلیــة. 

ترحـالهم ، ال یعترفـون خـاللالحدود الداخلیـة وكانـت الحـدود الصـحراویة معدومـة تمامـا ألن البـدو 

بأیة حدود سوى حدود الرعي. لذلك كان على سلطات االنتداب تسویة مشاكل الحـدود الصـحراویة 

رة وٕاجبار البدو على احترامها فالحدود بـین العـراق وسـوریا هـي حـدود صـحراویة فـي الغالـب المتكر 

وتســكنها عشــائر بدویــة متنقلــة باســتمرار ، ونظــرا للصــدامات بــین عشــائر الحــدود العراقیــة الســوریة 

المتالحقــة بســبب الرعــي كــان علــى ســلطات االنتــداب حــل الخالفــات فــي الظــاهر مــن خــالل رســم 

الحدود . 

یقترح علـى  ١٩٢٣عام  )٦٥(والى هذا المعنى أشار تقریر للقنصل الفرنسي العام في بغداد

ـــدات تـــهحكوم ـــة وخاصـــة فـــي منطقـــة عشـــائر العكی ـــین القبائـــل الســـوریة والعراقی تخطـــیط الحـــدود ب

.)٦٦(السوریة والدلیم العراقیة ، وٕانه ال یمكن إقامة حدود ثابتة إال إذا اعترف زعماء القبائل بها

ن جهتـــه أیضـــا فقـــد أشـــار دوبـــس المنـــدوب الســـامي البریطـــاني فـــي العـــراق إلـــى مســـألة ومــ

إلــى موســیه ده  ١٩٢٣كــانون الثــاني  ٢١ین الحــدود العراقیــة الســوریة فــي رســالته المؤرخــة فــي یــتع

االجتمـاع عقـد كان المندوب السامي الفرنسي لسوریا ولبنان التي تناول فیها مسألة الحدود مقترحا 

لقــائم لتعیــین الحــدود مؤقتــا بــین العــراق وســوریا منتهــزا فرصــة حضــور ممثلــي العشــائر فــي مــؤتمر ا

.)٦٧(والحكومتین في هذا المؤتمر لتسویة هذه المسألة المهمة
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وفي الوقت نفسه كانت السلطات االنتدابیة تعمل على تخطیط الحدود بین العراق وسوریا 

ء . وهـي تریــد بــذلك إشـراك زعمــاء عشــائر بمـا یضــمن تحـرك رســامیلها بحریــة كاملـة عبــر الصــحرا

الســـــوریة فـــــي ضـــــمان تحـــــرك الرســـــامیل التجاریـــــة بمختلـــــف وســـــائل الترهیـــــب –الحـــــدود العراقیـــــة 

البریطــانیین والفرنســیین باســم مســؤولینالوالترغیــب. وكانــت المصــلحة تقتضــي إبــرام اتفاقیــات بــین 

أ إلـى أراضـي دولتـین تخضـعان لنظـامین الخاضعة النتدابهم ألن القبائل المتقاتلة كانت تلج ةالدول

من االنتداب. وكانـت السـلطات الفرنسـیة والبریطانیـة تشـجع ذلـك االقتتـال بمـا یضـمن الفصـل بـین 

.)٦٨(القبائل تبعا للحدود المرسومة

بریطانیا وفرنسـا وقـف الغـزوات العشـائریة بصـورة مؤقتـة عبـر الحـدود كل من لقد استغلت 

فتم االتفاق على عقد اتفاق حدود وحسن جـوار بـین  ١٩٣١-١٩٣٠تي العراقیة السوریة خالل سن

ـــــة  ١٩٣٢تشـــــرین األول  ٣العـــــراق وســـــوریا فـــــي  تضـــــمن تأییـــــد العقـــــود المعتـــــادة للعشـــــائر الرحال

والمستوطنة فیما یتعلق بحریة تنقل العشائر في مراعیهم وتنظیم المنازعات بین العشائر واإلشراف 

.)٦٩(السوریة–ى الحدود العراقیة على العشائر الرحالة واألمن عل

الســوریة والجهــود المبذولــة لتســویة هــذه –اســتمرت منازعــات عشــائر الحــدود العراقیــةفیمــا

ـــل الحكـــومتین العراقیـــة والســـوریة بعـــد اســـتقالل العـــراق عـــام  وانتهـــاء عهـــد  ١٩٣٢المســـألة مـــن قب

ـــه االنتـــداب البریطـــاني مـــن خـــالل المـــؤتمرات العشـــائریة وترســـیم الحـــدود  وهـــو مـــا یتطلـــب معالجت

مستقبال في بحث مستقل إن شاء اهللا . 
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الخاتمة
مــن العالمــات البــارزة فــي  ١٩٣٢-١٩٢٠الســوریة –تعــد مســألة عشــائر الحــدود العراقیــة 

الســوریة خــالل عهــد االنتــداب البریطــاني علــى العــراق والفرنســي علــى –تــاریخ العالقــات العراقیــة 

ــأ ثیر مباشــر علــى العالقــات بــین ســلطتي االنتــدابین البریطــاني ســوریا ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن ت

والفرنســي .  فقــد كانــت تجــاوزات العشــائر العراقیــة علــى الحــدود الســوریة ومــا یقابلهــا مــن الجانــب 

اآلخـر مـن تجــاوز العشـائر السـوریة علــى الحـدود العراقیـة بســبب عـدم إلتـزام هــذه العشـائر بالحــدود 

فــي موســم الرعــي والغــزوات العشــائریة فــإن هــذه العشــائر البدویــة المرســومة بــین الــدولتین وخاصــة 

التي كان أبرزها عشائر شمر وعنزة العراقیـة والسـوریة كانـت دائمـا مـا تتجـاوز الحـدود فیـؤدي ذلـك 

الى حدوث مشاكل بین الدولتین مما یؤثر بالنتیجة على العالقات بین سلطتي االنتداب البریطاني 

والفرنسي . 

حاولت سلطتا االنتداب البریطاني والفرنسي معالجة هذه المشكلة مـن خـالل ومن جهتهما 

السـوریة ذات العالقـة المباشـرة –عقد العدید من المؤتمرات العشائریة بـین عشـائر الحـدود العراقیـة 

وخاصــة مــن عشــائر شــمر وعنــزة والــدلیم العراقیــة وعشــائر شــمر والعنــزة والعكیــدات الســوریة وذلــك 

الغزو العشائري لما لها من تأثیر على طریق التجـارة بـین العـراق وسـوریا وذلـك لوضع حد لظاهرة

حتـى مـؤتمر تـدمر عـام  ١٩٢٣لحمایة المصالح البریطانیة والفرنسیة ابتداء من مؤتمر القائم عام 

. كـــذلك مـــن خـــالل المحـــاوالت التـــي بـــذلتها بریطانیـــا وفرنســـا لترســـیم الحـــدود بـــین العـــراق  ١٩٢٨

الســـوریة التـــي –د لظــاهرة الغـــزو العشـــائري وتجــاوزات عشـــائر الحـــدود العراقیــة وســوریا لوضـــع حـــ

  .  ١٩٣٢استمرت على الرغم من ذلك بعد استقالل العراق عام 

وفــي هــذا الصــدد فقــد حمــل المســؤولون البریطــانیون المســؤولین الفرنســیین جــزءًا كبیــرًا مــن 

تخدمة ازاء شــیوخ هــذه العشــائر التــي لــم المســؤولیة الناتجــة عــن هــذه الظــاهرة نتیجــة سیاســتها المســ

تضع حدًا لظاهرة الغزو العشائري على الرغم من عقد العدید مـن المـؤتمرات العشـائریة ومحـاوالت 

رسم الحدود بین العراق وسوریا . 
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ھوامش البحث :
.   ٦٤) ، ص ١٩٤٤) محمد السید عمر : العراق والبالد المجاورة ، (بغداد ١(

؛ مســـعود ضـــاهر :  ١٨-١٧ص  ) ، ص١٩٦٥) عبـــد الجبـــار عـــریم : القبائـــل الرحـــل فـــي العـــراق ، (بغـــداد ٢(

. ١٧٦) ، ص ١٩٨٦المشرق العربي المعاصر من البداوة الى الدولة الحدیثة ، (بیروت 

؛ ثامر عبد الحسن العامري : موسوعة  ١٦٢) ، ص ١٩٣٧، (بغداد  ١عباس العزاوي : عشائر العراق ، ج )٣(

. ١٣٧) ، ص ١٩٩٢، (بغداد  ١العشائر العراقیة ، ج

. ٥٨، ص ٢؛ العامري : المصدر السابق ، ج ٢٨٢-٢٦٧، ص ص  ١المصدر السابق ، ج) العزاوي : ٤(

، )١٩٥٨العشــائر والسیاســة ، (بغــداد عبــد الجلیــل الطــاهر : تقریــر ســري لــدائرة االســتخبارات البریطانیــة عــن  )٥(

.  ١٧٧؛ ضاهر : المصدر السابق ، ص  ٥٢ص 

. ٧١-٧١ص ص ،  ٢امري : المصدر السابق ، جالع؛  ٩٥، ص  ٣ج) العزاوي : المصدر السابق ، ٦(

. ١٧٨، ص  ١العزاوي : المصدر السابق ، ج )٧(

. ٢٧٨،  ٢؛ العامري : المصدر السابق ، ج ٢٦٥، ص  ١المصدر نفسه : ج )٨(

.  ٨٣) ، ص ١٩٧٢(دم عبد الجبار الراوي : البادیة ،  ؛ ٢٦٣، ص  ١العزاوي : المصدر السابق ، ج )٩(

. ٨٣؛ الراوي : المصدر السابق ، ص  ٢٤المصدر السابق ، ص  الطاهر : )١٠(

. ٣٢؛ الطاهر : المصدر السابق ، ص  ١٣٠، ص  ٣العزاوي : المصدر السابق ، ج )١١(

. ١٩٧، ص  ١) العامري : المصدر السابق ، ج١٢(

. ١٩٠، ص  ٧) المصدر نفسه : ج١٣(

. ٢٤-٢٣) عریم : المصدر السابق ، ص ص ١٤(

. ٢٠-١٩ص ص ،  ١٩٣٥، بغداد  ١ة االعتدال ، ع: "بدو العراق الشمالي" ، مجل ) ج.س كلوب١٥(

.٣٦٨- ٣٤٩، ص ص  ١) للتفصیالت عن الغزو ینظر : العزاوي : المصدر السابق ، ج١٦(

. ٣٤٩، ص  ١) المصدر نفسه : ج١٧(

. ٢٨٣) الراوي : المصدر السابق ، ص ١٨(

العـراق فـي عهـد االنتـداب البریطـاني" ، فـي مجموعـة بـاحثین : ) خلیل علـي مـراد : "االحـوال االجتماعیـة فـي١٩(

. ٥٥٢) ، ص ٢٠٠٢المفصل في تاریخ العراق المعاصر ، (بغداد 

. ٣٧١) ، ص ١٩٤٥، (دمشق  ١) أحمد وصفي زكریا : عشائر الشام ، م٢٠(

(21) F.O. 371/ 10027. 4601. 1921.

  .  ١٦٦، ص  ١) العزاوي : المصدر السابق ، ج٢٢(

،  ١٩٥٨- ١٨٠٠) جــــــــــــون فردریــــــــــــك ولیمســــــــــــون : قبیلــــــــــــة شــــــــــــمر العربیــــــــــــة مكانتهــــــــــــا وتاریخهــــــــــــا السیاســــــــــــي ٢٣(

  . ٢٣٦) ، ص ١٩٩٩(لندن 

والخوة أو الخاوة ضریبة تدفعها العشائر التي تدخل الجزیرة طوعا أو كرها وهي مقـدار معـین مـن المـال أو 

سـنة وتؤخـذ الخـاوة مـن المسـتطرق الـدهن أو األغنـام یـدفع الـى شـیخ معـین مـن شـمر كـل مـن مقدار معـین 

ایضا فجیب علیه أن یدفع مقدار معین من النقود عن كل جمل یمر بالجزیرة وكذلك العشـائر الریفیـة التـي 

؛ جاسـم محمـد ذویـب ، ٢٤٥الـراوي ، المصـدر السـابق ، ص . انظـرموسـمتدفع ما علیها من حبـوب كـل 

.  ٣٠) ، ص ١٩٩٢، (بغداد  ١قبیلة شمر ، ج

. ٢١٧: المصدر السابق ، ص  كلوب) ٢٤(

. ٢٣٦) ولیمسون : المصدر السابق ، ص ٢٥(

. ٥٧٦) زكریا : المصدر السابق ، ص ٢٦(
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. ٢٣٨) ولیمسون : المصدر السابق ، ص ٢٧(

. ٢٤٣) المصدر نفسه : ص ٢٨(

. ١٣٠-١٢٩) ضاهر : المصدر السابق ، ص ص ٢٩(

. ٩٢-٩١ص ص ) ، ١٩٨٩، (بغداد  ١ث ، جي الحدی) عبد الرزاق الحسني : تاریخ العراق السیاس٣٠(

.١٩٣) ، ص ١٩٧٨) ذوقان قرموط : المشرق العربي في مواجهة االستعمار ، (القاهرة ٣١(

. ٢٢٧) ولیمسون : المصدر السابق ، ص ٣٢(

.) من االبـل االبـیض یسـتوي فیـه المـذكر والمؤنـث والجمـع ویقـال : " بعیـر ِهَجـاًن وناقـة ِهَجـاًن  وابـل ِهَجـاًن "*(

.  ٨٥٦) ، ص ١٩٥٦لویس معلوف : المنجد في اللغة واالدب واالعالم ، (بیروت 

. ٢٣٧) المصدر نفسه : ص ٣٣(

. ٢٣٦-٢٣٥) المصدر نفسه : ص ص ٣٤(

، عجیــل الیــاور أمیــر بادیــة الجزیــرة؛ عبــد اللطیــف اســماعیل عیســى الجبــوري ، ٢٣٦) المصــدر نفســه : ص ٣٥(

. ١٨) ، ص ٢٠٠٠(بغداد 

ص  ٢، و ١١٧١/٣١١السوریة ، الملـف –كتب والوثائق : البالط الملكي ، عشائر الحدود العراقیة ) دار ال٣٦(

٥  .

.  ٧ص  ٣) المصدر نفسه : و٣٧(

.  ١٦ص  ٤) المصدر نفسه : و٣٨(

  .  ١٦ص  ٤) المصدر نفسه : و٣٩(

مـا طلبـت مـن طلبت الحكومة العراقیة مـن محـروث الهـذال شـیخ عنـزة حمایـة الطریـق المـؤدي الـى سـوریا ك

عجیـــل الیـــاور شـــیخ مشـــایخ شـــمر حمایـــة الطریـــق الشـــمالي المـــؤدي الـــى الموصـــل ویتلقـــون اكرامیـــات مـــن 

الحكومة العراقیة لقاء الخدمات التي یؤدونها . 
Mohammed Fadhel Jamali, The New Iraq its Problem of Bedouin Education, (New

York 1934), p. 65.

ق البالط الملكي الى حضور مندوبین أخریین من الجانب الفرنسـي اال انهـا لـم تشـیر الـى ) أشارت احدى وثائ٤٠(

.  ٢٠ص  ٧اسمائهم . د.ك.و : المصدر السابق ، و

. ١٨) الجبوري : المصدر السابق ، ص ٤١(

) لم یشر المصدر الى عشیرته . ٤٢(

. ١٩) المصدر نفسه : ص ٤٣(

. ١٩) المصدر نفسه : ص ٤٤(

. ٢٢سه : ص ) المصدر نف٤٥(

  . ٢٣٦) ولیمسون : المصدر السابق ، ص ٤٦(

ك بان محاولة اعادة فتح الطریق بین العراق وسوریا ادى الى عقد سلسلة من المؤتمرات في یأشار لونكر 

البریطــــانیین المســــؤولینالموصــــل ودیــــر الــــزور والقــــائم والبــــو كمــــال بــــین المنــــدوبین العــــراقیین والســــوریین و 

وان هــذه المــؤتمرات نجحــت فــي اعــادة فــتح الطریــق وتــوفیر  ١٩٢٤-١٩٢٠دة مــن والفرنســیین خــالل المــ

االمن وتسویة جزء من العـداوة القدیمـة بـین عشـائر العمـارات والعكیـدات والـدلیم . ولـم نجـد اشـارة الـى عقـد 

هذه المؤتمرات في هـذه المـدة فـي المصـادر االخـرى . سـتیفن همسـلي لونكریـك : العـراق الحـدیث مـن سـنة 

. ٢٦٢) ، ص ١٩٨٨، (بغداد  ١، ج١٩٥٠-١٩٠٠

.  ٢٠ص  ٧) د.ك.و : المصدر السابق ، و٤٧(

.  ٢٣ص  ٧) المصدر نفسه : و٤٨(



عمار یوسف عبد اهللا

٢٢٠

. ٢٣ص  ٨) المصدر نفسه : و٤٩(

  . ٢٦٢، ص  ١) لونكریك : المصدر السابق ، ج٥٠(

المـؤتمر شـمر وكانـت القبائـل المعنیـة بهـذا  ١٩٢٤اشار مسعود ضاهر بـان مـؤتمر البـو كمـال عقـد فـي ایلـول 

السوریة والفدعان في منطقة دیر الزور والبـو كمـال مـن جهـة ، وقبائـل شـمر العراقیـة والعمـارات والـدلیم مـن جهـة 

.١٨٩انظر : ضاهر ، المصدر السابق، صاخرى ، ولم نجد اشارة الى ذلك في المصادر االخرى . 

.  ١٩٢٧د اصدرته الحكومة العراقیة في عام ) والخاص بمنع الغزو ق٤٧) اشار الراوي الى ان القانون رقم (٥١(

. ٨٣-٨٢انظر : الراوي : المصدر السابق ، ص ص 

. ٢٤٤) ولیمسون : المصدر السابق ، ص ٥٢(

. ٢٤٦-٢٤٥) المصدر نفسه : ص ص ٥٣(

. ٢٤٦-٢٤٤) المصدر نفسه : ص ص ٥٤(

. ٢٤٦) المصدر نفسه : ص ٥٥(

فقــــــــد أشـــــــار ولیمســــــــون الـــــــى أن المــــــــؤتمر عقـــــــد فــــــــي ) نالحـــــــظ اخــــــــتالف فـــــــي تــــــــاریخ عقـــــــد هــــــــذا المـــــــؤتمر ، ٥٦(

، د.ك.و ،  ١٩٢٧نیسـان  ١٣- ٨في حین أشـارت هـذه الوثیقـة الـى انـه عقـد خـالل المـدة بـین  ١٩٢٧نیسان  ٢

.  ٢ص ١و،  ٨٥٠/٣١١السوریة ، الملف –اقیةالبالط الملكي ، الحدود العر 

.  ٢ص  ١) المصدر نفسه : و٥٧(

؛ عبــد الــرزاق  ٢٥٤-٢٥٣) ، ص ص ١٩٧٥، (بغــداد  ١هــدات ، جرس للمعا) فــؤاد الــراوي : المعجــم المفهــ٥٨(

. ٥٩-٥٨)، ص ص ١٩٨٨، (بغداد  ٢الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج

.   ٨٩٤الدیة : جمع دیات وهي ما یعطى من المال بدل نفس القتیل . معلوف : المصدر السابق ، ص )*(

.  ٢ص  ١، و ٨٥٠/٣١١) د.ك.و : المصدر السابق ، الملف ٥٩(

  . ٢٥٣؛ ولیمسون ، المصدر السابق ، ص  ١٣١) ضاهر : المصدر السابق ، ص ٦٠(

ـــم یـــتمكن مـــن الحصـــول علـــى معلومـــات كافیـــة عـــن هـــذین  ـــة فـــان الباحـــث ل بـــالرغم مـــن الجهـــود المبذول

المؤتمرین وذلك لندرة المصادر التي تطرقت الى ذلك .  

. ١٦٤)، ص ٢٠٠٣بیل واثرها في السیاسة العراقیة ، (بغداد ) محمد یوسف ابراهیم القریشي : المس٦١(

. ١٢٨-١٢٧) ضاهر : المصدر السابق ، ص ص ٦٢(

  ؛ ٥١٠) ، ص ١٩٧٧) المس بیل : العراق في رسائل المس بیل ، (بغداد ٦٣(
Elizabeth Burgoyne: Gertude Bell from her Personal Paper, 1914–1926, (London
1961), pp. 330–331.

  . ١٢٥) ، ص ١٩٨٨، (بغداد  ١٩٨٣-١٨٩٧) غلوب باشا : مذكرات غلوب باشا ٦٤(

) لم یشر المصدر الى اسمه .٦٥(

. ١٥٨-١٥٧) ضاهر : المصدر السابق ، ص ص ٦٦(

. ١٦ص  ٤، و ١١٧١/٣١١) د.ك.و : المصدر السابق ، الملف ٦٧(

. ١٥٨) ضاهر : المصدر السابق ، ص ٦٨(

.  ٧٢ص  ١٧، و  ٨٩٨/٣١١ي ، الملف ) د.ك.و. : البالط الملك٦٩(


