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قضاء عفك.... هوية تراثية وتاريخ من المواقف الوطنية

ق�ضاء عفك من الأق�ضية التابعة 
ملحافظة الديوانية والتي تقع 
على بعد 30 كيلومرت جنوب 

�ضرق املدينة ويتبعها من الناحية 
الدارية نواحي اآل بدير، نفر، 

و�ضومر فهي ذات اأرا�ضي زراعية 
�ضا�ضعة متتاز بزراعة احلنطة 

وال�ضعري وتقع بالقرب من مدينة 
نفر الأثرية )نيبور( ومير بها �ضط 

الدغارة املتفرع من �ضط احللة.

للمدينة ح�ضور فاعل يف كل اأحداث العراق املهمة 
فقد كانوا حا�رشين ب�ضكل بارز يف ثورة الع�رشين 
وم��ا بعده��ا و�ض��واًل اإىل االنتفا�ض��ة ال�ضعباني��ة 
املبارك��ة ع��ام 1991 ويتباها اأهله��ا باأنهم اأول 
م��ن �ض��كل جمل�ضًا حملي��ًا خمت��اراً يف الع��راق بعد 
�ضق��وط النظام ال�ضابق على اث��ر ت�ضكيل اأول موؤمتر 

�ضعبي.
 وتعت��ر من املدن التي حتوي مواق��ع اأثرية مهمه 
فيوج��د فيه��ا 315 موقع اأثري مكت�ض��ف عدا التي 
اأزاله��ا الفالح��ون خوفًا م��ن اأن ت�ض��ادر احلكومة 
اأرا�ضيه��م الزراعي��ة ومن هذه املواق��ع هناك مدن 
اأثري��ة مهم��ة مث��ل نفر)نيب��ور(، اأب��و ال�ضالبي��خ، 
زيلب��ات، ب�ضمايه )الر�ضا(، ف��اره )�رشوباكيه(، اأبو 
حط��ب، البحريات )اإي�ضن( وتعت��ر هذه  املدن ذات 
اهمية اثرية كب��رة الأن ح�ضارتها ممتدة منذ فجر 
ال�ض��الالت. ويف )نفر( اآثار لعدة ح�ضارات متعاقبة 
كال�ضومري��ة واالأكدية والفرثية واالإ�ضالمية، وفيها 
اآث��ار مدينة نيبور اأكر املدن االأثرية املوجودة يف 
عفك فهي املدينة الدينية للح�ضارة ال�ضومرية التي 
فيها اآله��ة االأجواء حيث يت��م تن�ضيب امللوك فيها 
بعد تقدمي القرابني وحتوي على معبدين هما معبد 

انان ومعبد ايكور ومير فيها نهر النيل )الكار(.
اول انت�ضار على العثمانيني يف عفك.

ملا حكم العثمانيون الب��الد العربية ومنها العراق 
عدة ق��رون، تردت حال��ة البالد وعم اخل��راب، وقد 
كان هم اولئك احلكام جباية االأموال ب�ضتى الطرق، 
ففر�ضوا خمتلف ال�رشائ��ب القا�ضية بال مقابل فال 
مدار���س وال م�ضت�ضفي��ات وال ط��رق وال ج�ض��ور وال 
ام��ن، وم��ن ال�رشائ��ب م��ا ي�ضم��ى )الك��ودة( وهي 
توؤخذ على املوا�ضي و)البيتية( وتوؤخذ على االأبواب 
و)امل��ري( وتوؤخذ على االأرا�ض��ي، اإ�ضافة اإىل ذلك 

كانت هناك )القرعة( وهي �ضوق ال�ضباب.
وقد امتنع��ت ع�ضرة عفك وع�ضائ��ر اخرى عن دفع 
ال�رشائ��ب لث��الث �ضن��وات، و�ضب��ب ذلك ه��و كرثة 
املي��اه الت��ي غم��رت االرا�ض��ي بحي��ث تع��ذر على 
املزارع��ني اال�ضتف��ادة من��ه. وعل��ى اث��ر امتناعهم 
من الدفع جاء مت���رشف احللة )حيث ان الديوانية 
كان��ت قائمقامي��ة تابع��ة اإىل ل��واء احلل��ة(، ومعه 
ثالثة افواج م��ن اجلي�س، مع بع�س االأ�ضخا�س من 
اخليالة من ع�ضرة اخلزاعل يف الديوانية، وقد نزل 
املت�رشف ومن معه جنوب ق�ضبة عفك، ويف اليوم 
الث��اين اأر�ض��ل اإىل احل��اج طرفة اآل حم��د اآل ح�ضني 
الغ��امن رئي�س عفك، غر ان احل��اج طرفة اأر�ضل اإىل 
روؤ�ض��اء اأفخاذ عفك للت�ضاور معهم، وبعد االجتماع 
اتفقوا على عدم دف��ع ال�رشائب ومقاومة احلكومة 
ان اأ���رشت على ذلك. وبعد ذل��ك ذهب احلاج طرفة 
روؤ�ض��اء  بع���س  فوج��د  املت���رشف،  مع�ضك��ر  اإىل 
اخلزاع��ل هناك، واأي�ض��ًا رئي�س الراج��ع وجليحة، 
وق��د وافق االأخ��ران على دف��ع ال�رشائ��ب. ف�رشح 
احلاج طرف��ة ا�ضباب عدم دف��ع ال�رشائب، فاأجابه 
املت�رشف بان الدول��ة بحاجة اإىل املال والبد من 
دفع ال�رشائب. فلما راأى احلاج طرفة ان املت�رشف 
ج��اد يف قول��ه وم�رش عل��ى تنفيذ ام��ره طلب منه 
االإمه��ال للت�ض��اور م��ع ع�ضرت��ه ووع��ده ان ياأتيه 
يف الي��وم الثاين. وهنا وج��ه احلا�رشون اللوم اإىل 
املت�رشف ل�ضماحه للحاج طرفة بالذهاب، وطلبوا 
من��ه ارجاع��ه وتوقيفه حت��ى يتم دف��ع ال�رشائب. 
فاأر�ض��ل املت���رشف احد اجلن��ود وراء احلاج طرفة 
فوج��ده قد عر النهر اإىل اجلانب الثاين، وطلب منه 
الرج��وع فاأبى. وهنا امر املت���رشف باأطالق النار 
عل��ى احلاج طرفة، ولكن احل��اج ركب فر�ضه ورجع 
م��ع اتباعه اإىل عفك ف�رشح االمر اإىل روؤ�ضاء افخاذ 
عفك وكيفية اطالق النار عليه، فاأر�ضلوا الر�ضل لياًل 
اإىل االأفخ��اذ وعند ال�ضباح جتمع��ت الع�ضرة كلها 
واأحاط��ت باملع�ضكر من كل جانب، فدامت املعركة 
اربع��ة اي��ام ومل ينج��ي يف ه��ذه املعرك��ة احد من 
اجلي���س. ام��ا املت���رشف فقد قت��ل يف املعركة ومل 
ت��زل االأر�س الت��ي وقعت فيها املعرك��ة ت�ضمى )ام 
العظ��ام( لك��رثة اجلثث الت��ي غطتها. وهك��ذا �ضجل 
عفك بقيادة زعيمها احلاج طرفة اول انت�ضار على 

ال�ضلطات العثمانية يف ذلك الوقت.

 ع�ضائر عفك
اإن ع�ضائ��ر عف��ك له��ا منزل��ة الكب��رة ب��ني ع�ضائر 
الع��راق، ولق��د تط��رق اليه��ا العديد م��ن املوؤرخني 
والباحث��ني واملوثقني مع اأن احلديث عن تاريخها 
وماآثرها يعتر من االأمور املكملة لكيانها الوا�ضع، 
فمن��ذ نزوحه��ا م��ن املدين��ة املن��ورة قب��ل مئات 
ال�ضن��ني ا�ضتق��رت ع�ضائ��ر عف��ك يف املنطق��ة التي 

�ضميت با�ضمها.
فلقد ذكرهم العام��ري يف كتابه مو�ضوعة الع�ضائر 
العراقي��ة ان ت�ضمية عفك جاءت م��ن جدهم االأقدم 
)حمم��د ب��ن خليف��ة( ال��ذي ا�ضتبك يف ���رشاع مع 
اأقران��ه اأيام ال�ضباب ف�رشعه بق��وة واأودي بحياته 
وهت��ف بكلم��ة )عفجت��ُه( اأي )�رشعت��ه( فانطلقت 
علي��ه ه��ذه الت�ضمي��ة وغلب علي��ه ه��ذا اللقب حتى 
يومنا هذا، فيق��ول باأنهم من ع�ضائر االأكرع بن�ضب 
واح��د وت�ضاركه��م يف ال�ضدائد وامللح��ات وتنطوي 
معه��ا حتت راية واحدة م��ع االختالف يف النخوة، 
فاإن ع�ضائر عفك تنتخ��ي بكلمة )باهل( واإن نخوة 
االأكرع هي )عامر( ن�ضبة اىل اأخوالهم اأبناء ع�ضرة 
العجاري��ج الباهلي��ة، واإن منازله��م منت���رشة على 
�ضفت��ي نهر الدغ��ارة وامل�ضافة املمت��دة اىل حدود 

اآل بدير.
ومن اجلدير بالذكر هو اأن خليفة جد حممد العفاج 
كان اأول من دخ��ل املنطقة لكنها ال ت�ضمى با�ضمه 
بالرغ��م م��ن �ضمعت��ه العريق��ة وماآث��ره املعروف��ة 
وهيبت��ه كاأبرز �ضيخ لع�ضرته، واإمن��ا �ضميت با�ضم 
حفي��ده )العفاج( وهو حممد بن تلخ بن �ضمران بن 
خليف��ة واأخوت��ه كريط��ي وح�ضان عل��ى نحو املثل 
ال�ضائ��د )حط��وا كريط��ي ف��وَك ح�ضان( وق��د �ضكن 
كريط��ي خان الرب��ع، اأما ح�ضان فق��د �ضكن منطقة 
ال�ضبل بالرميثة وه��م االآن اأوالد ح�ضان، وفروعهم 

كثرة.
ولق��د ورد يف كتاب ع�ضائر الع��راق للعزاوي باأنهم 
م��ن ع�ضائ��ر باهل��ة واالآن حت���رشت يف جن��د يف 
)نف��ي( و)االأثل��ة( و)الدوارمي( مفرق��ني منهم يف 

الدمن ومنهم يف الق�ضيم ويف الو�ضم.
ونخوته��ا )باه��ل( و)اأوالد البواه��ل( ومواطنه��م 
الدغ��ارة، وه��م ع�ضائ��ر عدي��دة يجمعه��ا )جليحة 
وعفك( وهوؤالء كثرون عداً وفروعًا وما يلحق بهم 
من ع�ضائ��ر متفرقة تقريبًا فلم يب��ق اإال ا�ضمها ومل 
ي�ضتهر منها اأحد حل��ت قدميًا فقويت عليها غرها 

بالكرثة فاأزاحتها اأو جعلتها يف قلة.
وعن��د الغ��ور يف اأعم��اق التاريخ واأن�ض��اب القبائل 
واح�ضابها لوجدنا اأن ه��ذه القبيلة العريقة قد �ضح 
فيه��ا جه��د الن�ضاب��ون ومل يج��دوا فيها م��ا ي�ضفي 
غلي��ل املتعط�ضني للمعرفة العلمي��ة يف علم الن�ضب 
ومعرفة اأ�ضولها واح�ضابه��ا اأال وهي )قبيلة عفك( 

والع�ضائر املنبثقة منها والتي ن�ضعها امام القارئ 
الكرمي باأمانة علمية وبحث علمي ر�ضني م�ضتندين 

بذلك على اأهم املراجع التاريخية الر�ضينة.
وجاء يف كتاب وفاء الوفا يف اأخبار دار امل�ضطفى 
لل�ضمه��ودي واأي��ده ابن ه�ضام يف كتاب��ه �ضرة ابن 
ه�ضام وكذلك املقري��زي يف كتابه اأمتاع االأ�ضماع 
،ذك��ر فيه اأن )اأبا عفك( هو م��ن بني عمر بن عوف 
ب��ن مالك ب��ن االأو�س واأب��وه )عفك االو�ض��ي( �ضكن 
املدين��ة م��ع قوم��ه بني عم��رو بن ع��وف وعا�رش 
الر�ض��ول )���س( وقت��ل يف ع���رشه فل��م يلب��ث ابنه 
عفك اأن نزح م��ن املدينة اىل العراق منذ عهد قدمي 
و�ضكنوا الع��راق يف بقاع خمتلفة واأخ��راً ا�ضتقروا 
يف االأر���س املمت��دة م��ن مقاطع��ة ح��اج خمي��ف 
التابع��ة اىل ناحي��ة الدغ��ارة اىل ح��دود اآل بدي��ر، 
اأ�ضب��ح ل� )عفك( قوم من��ذ 1400عام وتفرعوا اىل 
ع�ضائر اأ�ضبحت �ضخمة فيما بعد، وهذا يف�رش كرثة 

ع�ضائر عفك الأنها ن�ضاأت منذ 1400عام.
وح�ض��ب مب��ادئ الن�ض��ب والت��ي تو�ض��ح باأن��ه ال 
ميك��ن له��ذه الع�ضائ��ر الكث��رة اأن تك��ون م��ن ا�ضم 
عل��م يف الع���رش احلديث كم��ا يدع��ي البع�س مثل 
حمم��د العف��اج رئي���س ع�ضائ��ر عفك عا���س بحدود 
ع��ام )1600م( فه��ل ي�ض��ح اأن تتك��ون اك��رث من 
ثم��ان ع�ضائ��ر �ضخم��ة يف اأربعمائة ع��ام فقط اأي 
قبل اثن��ى ع�رشة ج��داً، بالطبع ال، وحمم��د العفاج 
ه��و لي���س باالأ�ضم ال�رشيح ل�)عف��ك( الذي عا�س ما 
قب��ل االإ�ضالم، ل��ذا فمن الثابت واملع��روف من اأهم 
امل�ض��ادر التاريخي��ة واملراجع الن�ضبي��ة والتي مل 
يطل��ع عليها الكثرون اأن اأ�ضم )عفك( جاء من عفك 
االأو�ض��ي جد قبيلة عفك وه��و عفك بن اأبي عفك بن 

عمرو بن عوف بن مالك بن االأو�س.
وقبيل��ة عف��ك م��ن الع�ضائ��ر العربي��ة الت��ي اتخ��ذت 
ت�ضميته��ا من بطن ما قبل اال�ضالم وهي من الع�ضائر 
اليمني��ة االأ�ضيلة الذي��ن نزحوا م��ن املدينة املنورة 
اىل الع��راق �ضن��ة 2 للهج��رة اأي قبل تخطي��ط مدينة 
الكوف��ة علمًا ان الكوفة خططت �ضنة 7 للهجرة، وهم 
من القبائ��ل اليمنية االزدية الغ�ضاني��ة الذين جاءوا 
اىل املدين��ة املن��ورة بع��د انهي��ار ال�ض��د ونزوحه��م 
اىل عك��ة ث��م و�ضوله��م اىل مك��ة واإجالئه��م منه��ا 
وا�ضتقراره��م فيها و�ضاقت عليه��م واختلف القبائل 
بن��اء على قول كاهنتهم )طريف��ة بنت اخلر( زوجة 
ثعلبة العنقاء جد االو�س واخلزرج الن ثعلبة العنقاء 
كان زعي��م القبائ��ل اليمنية النازحة م��ن اليمن اىل 
املدين��ة املن��ورة وار���س ال�ض��ام فقال��ت )م��ن كان 
يريد الرا�ضخ��ات يف الوحل.. واملطعمات يف املحل.. 

فليق�ضد يرثب ذات النخل..(
ف�ض��ار اليه��ا حارث��ة ب��ن ثعلب��ة العنق��اء م��ن ولده 
م��ن االو���س واخلزرج فه��ي م�ضاكنه��م يف اجلاهلية 

واالإ�ض��الم، فلما عزموا عل��ى اخلروج اىل يرثب قالت 
له��م )ي��ا اأه��ل الوج��وه امل�ضيئ��ة واالأنف���س االأبي��ة 
واملناق��ب ال�ضني��ة اأنزلوا ي��رثب الق�ضي��ة قبل نزول 
املني��ة وطول الق�ضية لتعلم��وا بعد اجلهلة وتب�رشوا 
�ضاح��ب الر�ضال��ة، ثم قالت: م��ن كان يري��د الثياب 
الرقاق واخلي��ول العتاق والكن��وز واالأرزاق فليق�ضد 
مناه��ج الع��راق.. ف�ض��ار اليها مالك بن فه��م االأزدي 
يف قبائ��ل م��ن قوم��ه فغلبوا عليه��ا و�ض��اروا فيها 
ملوكًا، فه��م ملوك احلرة قبل مل��وك خلم، ثم قالت: 
م��ن كان يري��د اخلمرة واخلم��ر والديب��اج واحلرير 
واملل��ك وامل�ضام��ر فليلحق بب���رشى وحفر ولباب 
دم�ض��ق ال�ض��ام ليملكه��ا اأعوام��ًا بعد اأع��وام، ويريها 
فتوة الكرام، ف�ضار اليها جفنة بن عمرو بن عامر يف 
ول��ده وولد ول��ده وكان اأكرثهم ول��داً ف�ضار معه عدة 

من قبائل غ�ضان.
ويف ال�ضن��ة الثاني��ة للهج��رة هاج��ر ق�ض��م منهم اىل 
الع��راق وبالد ال�ضام على �ضكل قبائل اأي منذ 1400 
عام وتفرعوا اىل ع�ضائ��ر وا�ضبحت �ضخمة فاأقاموا 
هن��اك واىل يومن��ا ه��ذا ومنه��م ع�ضائ��ر اآل حم��زة، 
وع�ضائ��ر املخا���رشة، وع�ضائ��ر اآل �ضيب��ة، وترج��ع 
�ضاللته��م اىل عفك بن ابي عفك اب��ن عمرو بن عوف 

بن مالك بن االو�س.
اما ع�ضرة اللوذاين واآل ه��الل والي�ضارات واجلليحة 
وع�ض��رة العبي��د وع�ض��رة احلري�ض��ات، واآل ابراهيم 
فرتج��ع �ضاللته��م اىل عم��رو بن عوف ب��ن مالك بن 

االو�س.
حي��ث �ضكن��وا الع��راق ويف بق��اع خمتلف��ة واخ��راً 
ا�ضتق��روا يف االر���س املمت��دة من ق�ض��اء عفك حتى 
ح��دود ال بدي��ر، فا�ضبح لعف��ك تاري��خ عريق يف�رش 
لن��ا ك��رثة الع�ضائ��ر يف عفك الأنه��ا ان�ض��اأت منذ الف 
واربعمائة عام وتلك من الدالئل الثابتة واملوؤ�رشات 
وح�ض��ب مب��ادئ الن�ضب الت��ي تو�ضح، الأن��ه ال ميكن 
لتل��ك الع�ضائ��ر الكث��رة ال�ضخمة ان تك��ون من ا�ضم 
عل��م يف ع�رشنا هذا كما يدع��ي البع�س مثل )حممد 
العفاج( وال�ضحي��ح اأن حممد العفاج هو حفيد لعفك 
ب��ن اأب��ي عف��ك االأو�ض��ي وال��ذي يرج��ع تاأريخه اىل 
1400 ع��ام.. ون�ضبه��م اىل قبائل �ضمر غر �ضحيح 

الأن �ضمر دخلت العراق بعد �ضقوط اإمارة الر�ضيد.
وله��ذا التجم��ع الكبر لتل��ك القبيلة العربي��ة )عفك( 
حي��ث يف���رش باأنه من جد جامع واح��د وهو عفك بن 
اب��ي عفك ب��ن عمرو ابن ع��وف بن مالك ب��ن االو�س 
مم��ا يدل عل��ى تواجده��م يف منطق��ة واح��دة الأنهم 
ا�ضاًل اخوة منذ ان ارحتلوا من ار�س املدينة املنورة 
وحت��ى بالد ال�ض��ام ثم ا�ضتق��روا يف العراق ويف هذه 
املنطقة بالذات قبل اكرث من 1400 عام وهناك من 
يدع��ي بان اآل بدير من الع�ضائ��ر احلمرية وهذا غر 
�ضحيح، واإنهم يرجعون اىل رعني االأو�ضي الذي متتد 

�ضاللت��ه اىل )بدر( من �ضالل��ة ال�ضحابي اجلليل �ضعد 
بن معاذ )ر�س(.

وم��ن اجلدي��ر بالذكر ب��ان اخلزاعل �ضكن��وا حمافظة 
الديواني��ة لكون ابن عمهم عف��ك بن عمرو ابن عوف 
�ضك��ن هذه املنطقة و�ضميت با�ضمه الن جد عمرو بن 
عوف ه��و حارثة بن ثعلبة العنق��اء هو جد اخلزاعل 
فتكون��ت ه��ذه املنطق��ة م��ن ابن��اء عموم��ة جامعة 

ال�ضمل لهذه الع�ضائر العربية اليمنية القحطانية.
ع�ضرة اآل حمزة

ه��ي من الع�ضائر العربية االأ�ضيل��ة من امارة االو�س 
م��ن االأزد الت��ي �ضكنت ق�ضاء عفك من��ذ 1400 عام 
و�ضمي��ت تل��ك املنطق��ة با�ض��م جدهم تيمن��ًا به وهو 
عف��ك ب��ن ابا عفك ب��ن عمرو بن عوف اب��ن مالك بن 
االو���س، وعلمهم يف املحفوظ ه��و حممد العفاج هو 
حفي��د اأبا عف��ك، وعلمهم ابو اجل��ود ل�ضخائه وكرمه 
وعلمه، واأخوته��م العيفار الذين ي�ضكنون الطهمازية 
واأخوتهم كذلك اآل علي الذين ي�ضكنون عني التمر يف 
كرب��الء، ومن ع�ضائ��ر اآل حمزة ع�ض��رة البو �ضلطان 
و�ضيخه��ا ذياب عبد العبا�س غن���س، وكان الأجداده 
امليام��ني دورهم البارز يف ث��ورة الع�رشين اخلالدة 
يف معركت��ي بن�ض��ة وال��دوالب، وي�ضك��ن اأبن��اء هذه 
الع�ض��رة على �ضفتي نهر الدغ��ارة ونخوتهم )اأخوة 

موزة(.
 ال�ضيخ �ضالل املوح

يع��د ال�ضي��خ الفا�ض��ل �ض��الل امل��وح م��ن الرج��ال 
املميزي��ن يف تاري��خ الع�ضائ��ر العراقي��ة يف منطقة 
الف��رات االو�ضط وعلى م�ضتوى الع��راق عموما. حيث 
ذاع �ضيته اإبان ثورة الع�رشين، حيث ا�ضتهر مبواقفه 
الوطني��ة املتمي��زة واملناه�ض��ة لالأجنب��ي ورف�ضه 
ل��كل اأ�ض��كال التع�ض��ف االجتماع��ي الع�ضائ��ري يف 
الع��راق. متيز ال�ضيخ �ضالل امل��وح )رحمه اهلل( الذي 
ول��د ع��ام 1869 ميالدي��ة يف ناحية �ضوم��ر )قلعة 
�ضخر �ضابقا( التابعة لق�ض��اء عفك بت�اريخ ن�ضايل 
وجه��ادي منذ نعومة اإظفاره كما انه ا�ضتهر برباطة 
جاأ�ض��ه و�ضجاعت��ه و�ضالبت��ه يف املواق��ف ال�ضعبة 
و�ضره خ�ضو�ضا يف املعارك التي دارت بني الثوار 
والق��وات الريطاني��ة املحتل��ة، ومل يدخ��ر جهدا يف 
�ضبي��ل حترير ار�س العراق م��ن دن�س االأجنبي. حيث 
متي��ز بوع��ي �ضيا�ض��ي قل نظ��ره خالل تل��ك الفرتة 
احلرج��ة من تاأريخ العراق. ومل يتاأثر بكل املتغرات 
واالح��داث ومواق��ف الرج��ال االآخري��ن م��ن زعماء 
الع�ضائ��ر وقادة رجاالت الث��ورة. حيث كان حرا ابيا 
�ضهم��ا مل يداهن او يه��ادن عطوفا م��ع ابناء جلدته 

�ضديدا على اعدائه.
كان ال�ضيخ �ضالل املوح )رحمه اهلل( زعيما وحكيما 
يف اهل��ه وقوم��ه مم��ا اك�ضب��ه احرتاما وا�ضع��ا لدى 

الف��رات  ع�ضائ��ر  معظ��م 

االو�ضط. وكان له ال��راأي الف�ضل يف نزاعات الع�ضائر 
وحتدي��د توجهاته��م كما ان��ه ا�ضتهر بكرم��ه وعطفه 
عل��ى من يعرفهم وم��ن ال يعرفهم حتى �رشب املثل 
بكرم��ه حي��ث لق��ب )بامل��وح( والت��ي تعن��ي ال�ضيل 

العارم الذي يغمر كل �ضيء.
احل���س الث��وري لل�ضي��خ امل��وح كان متاأججا فجي�س 
اجليو���س وايق��ظ ال�ضم��ار النائم��ة وا�ضتنه�س همم 
الرج��ال وح��رك النفو���س حي��ث كان ل��ه الن�ضي��ب 
الوايف يف ان��دالع ثورة الع�رشين ويف ا�ضعال فتيلها 
مم��ا ادى اىل اعتقال��ه م��ن قب��ل احلاك��م االنكليزي 
ملدين��ة الديواني��ة )امليجر ديلي( ث��م اطالق �رشاحه 
المت�ضا���س نقمة اجلماهر ون��زع فتيل الثورة لكن 
اعتقال��ه ادى اىل غ�ض��ب ع�ضائر الرميث��ة وا�ضتيائها 
وح�ضل��ت االح��داث املعروف��ة الت��ي �ضبق��ت ان��دالع 
ث��ورة الع�رشي��ن اخلال��دة وقب��ل ذل��ك كان لل�ضي��خ 
امل��وح ورجاله مواقف بطولي��ة يف مقاومة االنكليز 
عام 1915 عن��د دخولهم للعراق وت�ض��دي الع�ضائر 
للجي���س املحت��ل وثب��ت فيه��ا ال�ضي��خ �ض��الل ثبات 
االبط��ال لكن تخاذل القائد العثماين ) �ضليمان با�ضا 
( ادى اىل ان يخ���رشوا معرك��ة ال�ضعيبة وبداية توغل 

االنكليز داخل العراق.
�ض��ارك يف املوؤمت��ر احلرب��ي االول لع�ضائ��ر الف��رات 
وكذل��ك يف املوؤمت��ر الثاين يف احلم��زة وكان مبثابة 
القائ��د لعموم جي�س الث��وار حيث انيط��ت به ا�ضعب 
مهم��ة وهي مهاجمة القطار الذي ينقل افراد اجلي�س 

االنكليزي وموؤنه.
امتاز ال�ضي��خ املوح رحمه اهلل بوعي ون�ضج �ضيا�ضي 
مكنه من قراءة االحداث امل�ضتقبلية واك�ضبه هيبة يف 
�ضفوف الثوار وزعماء الع�ضائر وكان حماورا ماهرا 
وخطيب��ا اأملعيا مل يعرف عنه ان قال باطال بل كان 
م��ع ن�رشة احلق ولك��ن اكرث ما اآمله ه��و نكث رفقاء 
ال�ض��الح من �ض��ذاذ االأف��اق اي��ام الث��ورة الع�رشينية 
ال�ضه��رة وا�ضت�ضالمه��م لري��ق الل��رات وخياناتهم 
ملواثيقهم ف�ضر �ضر املوؤمنني الثائرين مع ثلة من 

رجاله حتى ق�ضى اهلل امرا كان مفعوال.
لق��د كتب الكث��ر عن بط��والت ال�ضيخ �ض��الل املوح 
وت�ضحيات��ه وق��د ع��د م��ن �ضم��ن قل��ة م��ن الذين 
قاتل��وا الريطاني��ني يف كل اجلبه��ات تقريب��ا من 
الب���رشة اىل املحمرة اىل العم��ارة والكوت وبغداد 
انته��اء  وبع��د  االو�ض��ط  الف��رات  مناط��ق  اىل  ث��م 
املع��ارك بال�ضكل الذي انتهت الي��ه ا�ضتمر بن�ضاله 
ال�ضيا�ض��ي، وكان م��ن �ضمن الوفد ال��ذي ذهب اىل 
احلج��از ان��ذاك وكان مم��ن اداروا املفاو�ضات مع 
ثل��ة م��ن الوطنيني والث��وار ولكن اجن��ذاب البع�س 
اىل كر�ض��ي ال�ضلط��ة مل يثن��ي ال�ضيخ �ض��الل املوح 
)رحم��ه اهلل( عن ا�ضتمراره عل��ى مواقفه املناه�ضة 
للريطاني��ني و�ضيا�ضاتهم ولتوجه��ات احلكومات 
العراقي��ة املوالي��ة لالنكليز. حي��ث كان حاذقا يف 
قراءته لالأحداث ولنوايا الريطانيني اال�ضتعمارية 
وقد ع��رف عن االنكليز مقتهم ال�ضديد لل�ضيخ رحمه 
اهلل وقلقه��م امل�ضتم��ر م��ن �ضخ�ض��ه وحماربتهم له 
وحماولة عزله ع��ن اجلماهر والعمل على حتييده 
حيث ذكرت ذلك )امل�س بيل( امل�ضوؤولة الريطانية 
يف الع��راق يف مذكراتها ومما قام��ت به ال�ضلطات 
املحتلة ان��ذاك هو ك�ضب روؤ�ض��اء الع�ضائر املحيطة 
مبنطقة �ضالل املوح واغرائهم باالموال واعطائهم 

مزيدا من ال�ضالحيات وال�ضلطات.
مل يك��ن ال�ضي��خ امل��وح م��ن املقرب��ني م��ن البالط 
ورجال��ه وبقي ذلك الثوري الطاه��ر الذي مل تلوثه 
اأدران الف�ض��اد الت��ي ا�ضت���رشت يف �ضمائ��ر وعقول 
و�ضل��وك الكثري��ن الذين كانوا ي�ضع��ون وراء املال 
وال�ضلط��ان وظ��ل مقاوم��ا لل�ضلط��ة فكان ل��ه دورا 
ب��ارزا يف ث��ورة ع�ضائ��ر االقرع ع��ام 1936. ويف 
ع��ام 1941 كان اول م��ن رف���س م�ضاندة الو�ضي 
عب��د االل��ه ال��ذي ه��رب اىل الديوانية م��ن اجل ان 
يحتم��ي ب�ضيوخه��ا ويك�ضب م�ضاندته��م مع اجلي�س 
حيث ايد ال�ضيخ �ضالل الثورة وابدى مواقف وطنية 
نبيلة وقد ادى موقفه ذلك اىل زيادة غ�ضب البالط 

و�ضلطة االحتالل بعد عودة الو�ضي وف�ضل الثورة.
ت��ويف ال�ضي��خ �ض��الل امل��وح ع��ام 1969 بعد ان 
عا���س ما يق��ارب قرنا كامال رمب��ا تعد من ا�ضعب 
املراحل التي مر بها العراق منذ قرونا طويلة حيث 
لعب دورا اجتماعيا و�ضيا�ضيا متميزا كلله مبواقف 

ثورية وجهادية خالدة �ضتظل تتذكرها االأجيال.
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