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م١٩٣٢-١٩٠٨دراسة تارخيية منذ ثورة الدستور حتى االستقالل 

الدكتور حممد جواد مالك

تقديم
األستاذ الدكتور حممد حسني الصغري

ل رسالة ماجستري قدمت اىل كلية اإلمام األوزاعي يف هذا الكتاب يف األص
م١٩٩٨آذار ٢٣هـ املوافق ١٤١٨ذي القعدة /٢٤لبنان وقد نوقشت بتاريخ –بريوت 

ونال املؤلف مرتبة جيد جداً
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العتبة الحسينية المقدسة-ةكربالء المقدس: عراقال
٣٢٦٤٩٩:هاتف-قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

www.imamhussain-lib.com 
info@imamhussain-lib.com:البريد االلكتروني 



اإلهداء

..إىل الوالدين العزيزين

أقدم هـذا اجلهد الـذي أعـتز به، وهـو مـن ثـمارِ تـربـيتـهمـا،

حـب الـوطن  -منـذ نعومـة أظفـاري    -ا فــي قلـيب      فقد غرسـ  

.واملسرية اإلسالمية املباركة عرب التاريخ



٦

شكر وتقدير

أتقدم بالشكر والعرفان لألساتذة الكرام يف بريوت، أخص بالذكر الدكتور نـايف    
معروف، والدكتور حممد علي القـوزي والـدكتور حـسان حـالّق علـى مـا قـدموه مـن                     

.مالحظات مفيدة

كما وأشكر العاملني يف مكتبة األسد الوطنية، ومكتبة احلوزة العلميـة الزينبيـة يف              
دمشق، وكذلك العاملني يف مكتبة حسينية النبطية يف اجلنوب اللبناين، وذلـك إلتاحتـهم       

.يل فرصاً مثينة لغرض اإلطالع على املصادر واملراجع املعنية

لعلماء األفاضل واألخـوة املـثقفني     وأرى من االنصاف توجيه شكري الكبري إىل ا       
رمحـه  الذين بعثوا يل بأجوبتهم الوافية، السيما شهيد احملراب السيد حممـد بـاقر احلكـيم              

لتكـون حتـت تـصريف     -القدميـة واحلديثـة      -، والذين زودوين ببعض الكتـب املعنيـة         اهللا
لة الـيت  أن أوجـه شـكري اخلـاص إىل زوجـيت الفاضـ         -البـد يل أيـضاً       -مباشرة، كمـا    

حتملت عناًء مضاعفاً يف إدارة البيت وشؤون األبناء وذلك لتوفر يل الوقت واهلدوء أثناء     
.انشغايل يف البحث حىت إمتامه بصورته احلالية

.راجياً للجميع املوفقية



٧

تقديم

األستاذ الدكتور محمد حس الصغ:بقلم

بسم اهللا الرمحن الرحيم

صـالة وموضـوعية عـن مظـاهر التحـرر الـسياسي يف        هذه رسالة رائدة تتحدث بأ    
م، وهي فترة خصبة بالعطاء الفكري املتوثـب، وحقبـة       ١٩٣٢م حىت   ١٩٠٨العراق منذ   

حاشدة بالعمل الـسياسي املتحـرر، قـلّ مـن كتـب عنـها بأمانـة وإخـالص، ونـدر مـن                       
استوعب ظواهرها بدقٍة وموضوعية، ففيها من األحداث اجلسام والتحـرك الـضخم مـا     

.عل الدوائر االستعمارية يف حرية وذهولجي
كانت الدوافع يف هذه األعوام احلرجـة الـشديدة وهـي تقـاوم األطمـاع األوربيـة               
شرقاً وغرباً، من أنصع الدوافع إعتداداً، ومن أملع األهداف إشراقاً، فال رائد إالّ احلق،       

.وال هدف إالّ خدمة العراق وطنياً وقومياً وإسالمياً
ضر الذي تسلّمه القادة والـشباب واملتحفـزون مـن املراجـع العظـام،              الضوء األخ 

كان إيذاناً بـسقوط أعـىت املـؤامرات علـى الـشعب العراقـي، لتتوجـه الطالئـع املناضـلة               
بإشارة من النجف األشرف، وتتهيأ اجلموع املقاتلة بفتاوى منها ومن كـربالء املقدسـة،              

، ومـن الكاظميـة املـشرفة، لتلتقـي مجـاهري      وتتحرك اجلحافل بقيادات دينية تنطلق منهما    
األمة مندجمة يف املناخ الديين، وهي تزحـف شـيباً وشـباناً وكهـوالً، فيهـا العـامل املتنـور،                

.واملثقف الواعي، واألديب البارع، والفالّح الثائر، والزعيم املقاتل



شیعۀ العراق وبناء الوطن...................................................................................٨

بارزاً يف وكان دور املرجعية الدينية العليا يف النجف األشرف وكربالء والكاظمية          
تطوير العقليات الشابة والناشئة والساذجة إىل حيث األرمتاء يف هلوات احلروب وخوض            

:املعارك الدامية، السيما

).زعيم األحرار(الشيخ حممد كاظم اخلراساين . ١

السيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي، املشارك يف جهاد اإلنكليز، واملـنكمش          . ٢
.ناضجة وال مربجمة، وهو الصحيحلدى ثورة النجف ألا غري 

).مفجر ثورة العشرين(الشيخ حممد تقي الشريازي احلائري . ٣

ــويب النجفــي   . ٤ ــسيد حممــد ســعيد احلب ــز   (ال زعــيم حركــة اجلهــاد ضــد اإلنكلي
).م١٩١٤

ــتح اهللا . ٥ ــشيخ ف ــفهاين   / ال ــشريعة االص ــيخ ال ــد   (ش ــشرين بع ــورة الع ــد ث قائ
).الشريازي

.لتربيزيالسيد علي الداماد ا. ٦

. الشيخ مهدي اخلالصي الكاظمي. ٧

. الشيخ مريزا حممد حسني الغروي النائيين. ٨

. السيد أبو احلسن االصفهاين. ٩

.املريزا السيد علي الشهرستاين. ١٠

.السيد مهدي احليدري الكاظمي. ١١

.السيد حمسن الطباطبائي احلكيم. ١٢

.ري النجفيالشيخ عبد الكرمي آل الشيخ أمحد اجلزائ. ١٣

.الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء. ١٤



٩............................................................ستاذ الدکتور محمد حسین الصغیربقلم األ: تقدیم

وكان لعلماء الدين والقادة الوطنيني والزعماء العـشائرين أكـرب األثـر يف مواصـلة         
:النضال دون كسب سياسي إالّ اخلدمة العامة، وأبرزهم

.احلاج حممد جعفر أبو التمن البغدادي. ١

.الشيخ حممد رضا الشييب النجفي. ٢

.مد جواد اجلزائري النجفيالشيخ حم. ٣

.السيد حممد علي حبر العلوم النجفي. ٤

.الشيخ حممد جواد صاحب اجلواهر النجفي. ٥

.السيد عيسى كمال الدين النجفي احللي. ٦

.الشيخ جعفر الشيخ عبد احلسن الشيخ راضي النجفي. ٧

.الشيخ عبد الرضا الشيخ راضي النجفي. ٨

.كر آل فتلةاحلاج عبد الواحد احلاج س. ٩

.السيد نور السيد عزيز الياسري. ١٠

.السيد علوان الياسري. ١١

.الشيخ شعالن أبو اجلون. ١٢

.الشيخ فريق آل مزهر الفرعون آل فتلة. ١٣

.الشيخ مرزوك العواّد العبادي، وأضرام. ١٤

كان هـؤالء مجيعـاً وأتبـاعهم وأشـياعهم وقـود الثـورات املتالحقـة يف سـبيل اهللا                
مة والعراق، وهم النواة لكـل املؤسـسات واجلمعيـات، والنـوادي الـيت تأسـست يف                واأل

العراق ألغراض التحرر والتحرير، وكانت ثورة النجـف ضـد اإلنكليـز حمفـزاً كـبرياً يف                 
عطائها وتضحياا اجلمة، فيما تعرض له أبناؤها من اإلعدام واألسر والتشريد ال سيما  
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حلاج عباس علي الرماحي، وآل احلاج سعد احلاج راضـي    احلاج جنم البقال ومجاعته، وا    
.وأوالده األشاوس

ــة، ومــؤثرات نفــسية،    وكــان لكــل مــا تقــدم أســباب خارجيــة، وعوامــل داخلي
وضغوط، ومواقف، ومعارضته، ومؤمترات وأحداث، وإعـدامات، وقتلـى، وجرحـى،       

ء العـراق  ونداءات، وخطوات، وعزل سياسي، وجتهم إنكليزي، وختطـيط إلقـصاء أبنـا     
الغياري، وتسفري للعلماء، وكبت للحريـات، وخنـق لألنفـاس، حـىت تطـور احلـال مـن                  
سيٍء إىل أسوء، فساد الصمت العميق، وأحتلب البعداء مثـار كـل شـيء، وانتـهى كـل                 
شيء، وإذا باالستقالل عني االحتالل، وإذا باالنتخـاب هـو األنتـداب، رحـم اهللا بـاقر            

:الشبييب
 

 
 

         ـا قلـم ـد ة الـيتكل هذه اآلثار واملفارقات جتد عرضها يف هذه الرسـالة اجليـد
األســتاذ القــدير الــشيخ حممــد جــواد مالــك، وهــو مــن البــاحثني املثــابرين، والتالمــذة   

أتفـق معـه يف   األذكياء، يسترسل شوطاً، ويبدع شوطاً، كاتباً ومناقشاً ومدافعاً، وقـد ال        
.بعض اآلراء، ولكين أبارك فيه هذا العطاء

أرجو أن تكون رسالته هذه بداية صاحلة ألطاريح علمية أخرى، وما التوفيـق إالّ   
.من عند اهللا

.وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

الدكتور محمد حسين علي الصغير

النجف األشرف/ أستاذ أول متمرس في جامعة الكوفة

هـ١٤٢٣/جمادى اآلخرة /١٥شق دم

م٢٠٠٢/آب / ٢٤
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مقدمة اِّـؤلف

دلّلت وقائع التاريخ اإلسالمي على أن الشريعة اإلسـالمية متتلـك قـدرات ذاتيـة              
متكّنها من استيعاب اإلنسان بواقعـه وطموحاتـه، مبفـرده واجتماعـه، ببـساطته وتطـوره                

وأزماتـه النفـسية وتعقيداتـه      العلمي واحليـايت، بـل بكامـل تفاصـيل أوضـاعه وتطلعاتـه            
.الفكرية وحركته السياسية، وذلك لتصوغ منه خملوقاً متميزاً بكرامته وعطائه

> j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
o n m l k<.

ومتحمالً مسؤولية إقامة النظام العادل يف إدارة شؤون احلياة، باعتباره خليفـة اهللا    
:يقول سبحانه وتعاىل. يف األرض
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بل هي شاملة ألبنائـه  عليه السالم وقد بين املفسرون أا ليست خاصة للنيب آدم       
.أيضاً
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التجارب البشرية عرب األدوار املتنوعة يف التاريخ إال مظاهر معـربة تعـبرياً حيـاً         وما
النتـصار اإلهلـي ملـسرية رجـال اهللا، وهـذا      حلقيقـة ا -يف النتيجـة  -عن الصدقية العملية  

:تعاىلاملعىن تشري إليه اآلية املباركة يف قوله

>? > = < ; : 9 8 7 6 5<.

أنّ أزمة تأسيس الدولة وبناء الوطن بشكل عادل، يضمن محايـة حقـوق            والواقع
الناس، ويوظف طاقام يف بنـاء احليـاة، علـى ضـوء نظريـات وتـصورات البـشر بقيـت          

حملها كحصان الناعور الذي يدور يف دائـرة ضـيقة وحيـسب أنـه يقطـع مـسافات               تراوح  
يف معاجلـة أزمـة حياتيـة إالّ وختتنـق     هاطويلة، وبالفعل ما إن تباشر هذه النظريات عملـ       

بأزمات أكثر منها يف الشدة واإليالم، وهكذا نالحظها قد انكمشت داخل حدودها، بل 
إىل تكـريس أزمـة    -هـذا االنتكـاس      -ة، مما أدى    انتكست إىل اخللف بتجارا املعاصر    

شـهد الربـع   لفعـل وبا. الفكر السياسي املعاصر، يف خمتلف تبنياته الفكرية ورؤاه العملية     
األخري من القرن العشرين اوي صروح املعسكر الشرقي سياسياً، بعد أن عاش واقعـه          

عــن شــجرته  الفكــري هزميــة تامــة يف خريــف مــروع، تــساقطت أوراقــه الــصفراء        
غرقت احلضارة الغربيـة يف وحـل األزمـات اإلنـسانية       -أيضاً   -االصطناعية، وباملقابل   

وإمكانياـا االقتـصادية والتقنيـة، ليعـود اإلنـسان           عالمـي، املتنوعة، رغم ضجيجها اإل   
إىل نقطة الصفر باحثاً ِبنهٍم وشـغٍف عـن       -بني فترة وأخرى     -املثقل مومه وتطلعاته    

طرية وروحه اإلنسانية، كالضائع الذي يبحث جبديٍة وصدٍق عن سـبل حتقيـق             هويته الف 
.السعادة

ذلك بعد رحلة شاقة من العناء والتعب، يف اإلطار الفكري والسلوكي علـى             كل
بينما تفتح بصائر القرآن وجتارب املسلمني يف التـاريخ         . املستوى الشخصي واالجتماعي  

ون وعياً ناضجاً باالعتماد على اهللا سبحانه يف حركتـهم،  آفاقاً صافية، ليتزود منها املتلق    



١٣.............................................................................................المؤلفمقدمۀ

القادرة عرب تلك البصائر من بنـاء احليـاة الـسعيدة يف املدينـة            الذاتيةوعزماً واثقاً باإلرادة    
: تعاىلالفاضلة اليت يبحثون عنها يقول 

>..U T S R Q P O N M L K..<.

يف ) ديغول(الشهري ووزير ثقافة الكاتب الفرنسي) الندريه بالرو(أتذكر مقولة وهنا
. هذا الصدد يؤكد من خالهلا بأن احلضارة الغربية حتتضر، وعندما يظهر البديل فستنهار        

-قدمياً وحديثاً -من هنا كان البد للدراسات اهلادفة أن تغور إىل أعماق الواقع التارخيي 
للـوعي اإلسـالمي   لتكتشف أسرار العظمة يف تاريخ الشعوب اإلسالمية، ومنابع القـوة     

ومن مث تقدمها كتجارب غنية ترفـد ـا املـسرية اإلسـالمية املعاصـرة، وتـرمم         . واإلمياين
وكان من املفروض أن تأيت هذه احملاوالت متقدمة علـى املـساعي الـسرابية يف     . نواقصها

الـيت  ) األيـديولوجيات (وطمس احلقـائق لـصاحل   وازين،توجيه أحداث التاريخ، بقَلب امل 
يتبناها أصحاب تلك احملاوالت سعياً مـن طـرفهم لتـشكيل اخللفيـة التارخييـة ملنطلقـام             

واملتتبع لنتاج الباحثني يف التاريخ السياسي يف العراق يكشف . الفكرية ورؤاهم السياسية
تفـسرياً حتميليـاً علـى ضـوء      ريهابوضوح حماوالت عديدة لتجيري أحداث التـاريخ، بتفـس        

-غالباً -والعصبيات القومية واحمللية -أحياناً -ة، املصلحية واحلزبية التوجهات السياسي
.السياسيةوحركتهمكل ذلك على حساب املسلمني الواعني

حماولة جادة يف هذا االجتاه الذي عاىن وال يـزال يعـاين مـن          -هذه   -دراستنا   إن
تضاف إىل جانب -أرجو أن تكون متقدمة-فهي إذن خطوة . تلك احملاوالت القسرية

هدفها استرجاع احلق إىل نصابه وإعادة املياه . اخلطوات اإلجيابية األخرى يف هذا املضمار
إىل جماريها، وذلك عرب حترير الوقائع التارخييـة مـن القيـود املـصلحية الـضيقة، وأغـالل                  

ه أسرار العصبيات احمللية واإلقليمية والقومية، لتعيش يف رحاب اإلسالم الذي تكمن في        
.قوة الشعوب، وطموحات اإلنسان واتمع اإلنساين يف بناء حياة كرمية عزيزة
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>..k j i h g f e d<.

ــاً  ورففــي العــراق، بــدأت تتبلــ  نــشاطات اإلســالميني الــشيعة باخلــصوص حركي
وسياسياً، برعاية القيادة اإلسالمية، املتمثلة باملرجعيـة الدينيـة وذلـك منـذ إعـالن ثـورة         

ــتور  ــران الدس ــا )م١٩٠٦-١٩٠٥(يف إي ــد  )م١٩٠٩-١٩٠٨(، ويف تركي ــداً بع ، وحتدي
احنسار دور الدولة العثمانية إسالمياً عرب التخلي عن إدارة شؤون عموم املسلمني وذلك     

.إثر صعود االحتاديني لقيادا

ــذه ــة     ه ــائع التارخيي ــا يف خــضم األحــداث والوق ــة شــقّت طريقه ــة املتنامي احلرك
مـة اإلسـالمية تارخيـاً حـافالً بـاملواقف املبدئيـة يف توجيـه وقيـادة         الساخنة، وصاغت لأل 

-وبذلك انتـشلت واقـع اتمـع العراقـي املـسلم             -ثقافياً وسياسياً وجهادياً     -الساحة  
سواء مبنهجيـة الترقيعـات الفوقيـة والـشكلية الـيت      ئي،من وحل التخبط العشوا-آنذاك  

ا العروش، أو التوجيهـات القوميـة الـيت باتـت تنظـر      تتخذ من اإلسالم شعاراً خلدمة دني    
ــة    للــشريعة اإلســالمية نظــرةً هامــشية تلجــأ إليهــا وقــت احلاجــة واملــصلحة، أو مبنهجي

.-علناً-وجتاوز شريعة اإلسالم ) العلمنة(

كان لعلماء املسلمني الشيعة من اتهدين الكبار، الـدور األسـاس يف قيـادة            املهم
املتـوىف سـنة   (على رأسهم الشيخ اآلخوند اخلراساين -تلك املرحلة    يف -وتوجيه األمة   

والذي كان يتخذ من مدينة النجف األشرف مقرأ لزعامتـه الدينيـة       ) م١٩١١-هـ١٣٢٩
سـتوعب مـا رافقهـا مـن تطـورات          ايف إيران، و   الدستوريةوالسياسية، ومنها قاد احلركة     

وباملستويات القيادية أيضاً، حيث بـرز       مضادة داخل التيار اإلسالمي الشيعي بالتحديد،     
ـ  ١٣٣٧املتوىف سنة (يف قمة املعارضني هلا املرجع األعلى السيد حممد كاظم اليزدي         -هـ

يف -، وهنا نؤكد على أن هذه الظاهرة اليت تبدو غريبـة بنـسبة معينـة، لكنـها         )م١٩١٩
وعلــى تــدل بوضــوح علــى مبــدأ احلريــة يف وعــي األحــداث الــسياسية -الوقــت ذاتــه 
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هذه احلالة وفّرت مناخاً إجيابيـاً لنمـو وتبلـور الـرؤى           . الشجاعة املبدئية يف التعامل معها    
هوضاحلركية إىل مستوى النضوج لـدى العـراقيني، ممـا أدى إىل اسـتيعام مفـاهيم النـ         

.والثورة مبا يتناسب مع ظروف تلك املرحلة

دين، وهـم يف قمـة حركـة    هذا الوعي املتميـز الـذي بـرز لـدى العلمـاء ااهـ            إن
املعارضة السياسية، مكّنهم من توظيف طاقـات األمـة حنـو املواجهـة واملقاومـة والثـورة             
ضد مشاريع الـسيطرة االسـتعمارية، وذلـك عـرب إصـدار الفتـاوى اجلهاديـة، والتـصدي           

ف اليت هي باإلضافة إىل كوا حتمل روح املوقالدينيةهذه الفتاوى . امليداين لقيادة األمة
املبدئي املعارض لسياسة االستعمار، فإنها تكشف عن النظرة الثاقبة لدى العلماء القادة      

.حنو مسلسل األحداث املتعاقبة، اليت تستهدف مصري العباد والبالد

جاءت فتوى اجلهاد حمققةً لطموحات األمة الواعية، لذلك هـب شـعب            وبالفعل
د اإلنكليـز الغـزاة منـذ بدايـة احـتالل العـراق       العراق مستجيباً هلا، حامالً راية اجلهاد ض   

م، ومـن ثَـم بـرز اإلمـام     ١٩١٨هذا وقد تطور الوضع إىل ثورة النجـف       . م١٩١٤عام  
ــ ١٣٣٨سنةاملتوىف  (الشيخ حممد تقي الشريازي      ففجـر   ،يف موقـع القيـادة    ) م١٩٢٠-ه

.ثورة العشرين الشاملة، كتتويج للمسرية اجلهادية ميدانياً

ت حماوالت اإلسالميني اجلادة يف رفض مشاريع االستيالء والـسيطرة       استمر بينما
االستعمارية على شعب العراق، يف مراحل العمل الـسياسي الـيت تلـت ثـورة العـشرين       
ــها،     حيــث وقفــت املعارضــة اإلســالمية ضــد مــشروع االنتــداب الربيطــاين بكامــل ثقل

بـالرغم  . م١٩٣٢عام رمسيالاستقاللهواستمرت يف مواقفها وجهادها حىت نال العراق    
حنـو تـضيق   -آنذاك -من كافة حماوالت سلطات االحتالل واحلكومات احمللية املتعاقبة       

دور العلماء األعالم والتحرك اإلسالمي الواعي، وحصر فعاليات اإلسالميني يف زوايـا    
حنو اوالتوكذلك سعت تلك احمل. املساجد واحلوزات واحلسينيات والكتاتيب والتكيات
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زيق وحدة الـصف اإلسـالمي، وحتطـيم قـوة اإلسـالميني عـرب توجيـه ضـربة قاصـمة                    مت
للعلماء املراجع لتجميد دورهم السياسي بإبعادهم عن الوطن حتـت ذرائـع واهيـة، ويف              
الوقت ذاته، مت تشتيت امتدادام يف العمق الشعيب الواسع داخل أوساط العشائر وأبناء          

اب، وتلونت األساليب مـن قبـل سـلطات االحـتالل        املدن معاً، وبالفعل تعددت األسب    
الربيطاين واحلكومات احمللية، لنيل اهلدف املشترك وهو إـاء دور اإلسـالم واإلسـالميني            

إال أن الذي نؤكده هنا هو أن اإلسـالميني بقيـادة العلمـاء املراجـع             . من احلياة السياسية  
ولكن، يبقى أن نشري إىل أن . ةبدرجة كبريتبلغوا قمة التحدي يف مواجهة تلك احملاوال   

نكسارها، مل تنسحب مـن املعركـة متامـاً، وإمنـا     االدوائر االستعمارية بالرغم من فشلها و   
سعت جاهدة لتغيري أساليبها اإلدارية اليت تظهر تنازالت شكلية من املمكن أن ختدع ـا   

لواعيـة عـن سـاحتها    التيار االجتماعي العـام، ومـن ثَـم يـتم إبعـاد القيـادة اإلسـالمية ا             
.اجلهادية، ليتسىن للدوائر االستعمارية مترير املؤامرة

إبان فتـرة االنتـداب الربيطـاين، بعـد ثـورة          !! هذا هو الذي حصل يف العراق      نعم
فتراجع التحرك السياسي اإلسالمي إثر تراجـع العلمـاء املراجـع علـى          . العشرين ايدة 

الشؤون السياسية يف العـراق لقـاء عـودم إليـه     ضوء التعهدات اخلطّية بعدم التدخل يف     
املـشجعة لتحريـك غـري اإلسـالميني ليحتلـوا مواقـع       سـباب من املنفى، بينما توافرت األ    

ــبالد   ــسياسي يف ال ــني  -التحــرك ال ــور   -حــاكمني ومعارض ــك يف تط ــنرى ذل ــا س كم
.األحداث

يـة أيـضاً   البحث يف تلك املعطيات مسؤولية جـسيمة بقـدر مـا هـو أمانـة تارخي           إنّ
لذلك عشت مع معظم البحوث والدراسـات املختلفـة لتلـك املرحلـة، مـستنطقاً بعـض            
األحداث اخلطرية، راداً على بعض التوجيهات ذات األغـراض اخلاصـة، مناقـشاً ـدوء              

.أحداث التاريخ ملصلحتها السياسيةريوموضوعية اآلراء التحميلية الساعية لتجي
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الكتابمحتويات

.ب على ثالثة أبواب، كل باب منه يتألف من ثالثة فصولالكتايشمل

اإلسالميون يف مواجهة السياسية العثمانية، أواخر عهـدها        : األول بعنوان  الباب
.-صراع من أجل اإلصالح -م ١٩١٤-١٩٠٨

تناولنا فيه أوضاع العراق يف ظل الدولة العثمانيـة، فألقينـا نظـرة            : األول الفصل
وخصصنا احلديث عن أوضـاع العـراق يف   . اق وأوضاعه العامة متهيدية حول تاريخ العر   

ايات العهد العثماين، باعتبار هذه احلقبة الزمنية هي األساس التارخيي لبحثنا، فـسلّطنا     
الداخلية، وجممـل احليـاة االقتـصادية، وكـذلك أوضـاع            إلدارةاألضواء على تعديالت ا   

وأشـرنا يف األثنـاء إىل اجلغرافيـة الطبيعيـة           كما. العراق من الناحية االجتماعية والثقافية    
.للعراق لتكتمل الصورة العامة عنه

داخليـاً  (تناولنا فيـه العوامـل املـؤثرة يف واقـع الـساحة اإلسـالمية           : الثاين الفصل
أما على املستوى الداخلي فقـد خصـصنا احلـديث عـن الـسلطة املركزيـة يف              ). وخارجياً

برزهـا مـسألة صـراع مراكـز القـوى داخـل الـسلطة        مواجهة األحداث الداخلية، ومـن أ    
مث حتــدثنا عــن املــسألة . الــسائدة يف األمــةفــةالقائمــة، وكــذلك اصــطدم الــسلطة بالثقا

اخلارجية اخلطرية اليت هددت الكيان اإلسالمي بشكٍل عام، وهي قـضية النفـوذ األجـنيب            
سـلّطنا األضـواء علـى       ومـن مث  ، يف البالد اإلسالمية واعتربناها بداية االختـراق املباشـر        
باعتبارمهـا مـن العوامـل    لعـراق، الواقع الثقايف واألبعاد التارخيية للساحة اإلسـالمية يف ا  
.املؤثرة يف واقع اإلسالميني، إضافة للعاملين السابقين

تناولنا فيه مسألة منو الـوعي اإلسـالمي يف العـراق، وقـد حتـدثنا      : الثالث الفصل
يني اإلصالحية، اليت تنطلق من مبـدأ ضـرورة اإلصـالح           بإسهاب عن أطروحة اإلسالم   

ــساحة         ــالحية يف ال ــة اإلص ــيادة احلرك ــالمية، وعــن س ــة اإلس ــسياسي لألم ــان ال للكي
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-هــ   ١٣١٢املتـوىف   (حسن الشريازي    ريزااإلسالمية، ودور املرجع اإلسالمي الشيعي امل     
ه الواضـح يف    وعن أثر ١٣٠٩هـ وقيل   ١٣١٢قائد ثورة التنباك املشهورة عام      ) م١٨٩٤

وضع أسس التحرك الـسياسي واجلهـادي يف العـراق علـى املـستوى القيـادي بالتحديـد                 
وبعــد ذلــك بينــا أهــم أفكــار وخطــوات املدرســة  . فــضالً عــن املــستوى الــشعيب العــام 

.وأخرياً قدمنا تقومياً هلذه األطروحةالحية،اإلص

وانتشاره يف مظـاهر  اية هذا الفصل تناولنا موضوع تبلور الوعي اإلسالمي      ويف
اإليرانيـة   -سياسية، والعوامل املؤثرة فيه، كالتأثري الواضح حلـركيت الدسـتور            -حركية  

، على عموم األوضاع السياسية واحلركية )١٩٠٩-١٩٠٨، ١٩٠٦-١٩٠٥(والتركية، 
.يف العراق

العراقيون يف مواجهة االحتالل الربيطاين، صراع من اجـل احلريـة،           : الثاين الباب
.م١٩٢٠-١٩١٤

حتـدثنا فيـه عــن حركـة اجلهـاد اإلســالمي ضـد الغـزو الربيطــاين       : األولالفـصل 
بعد أن استعرضـنا مواقـف العلمـاء مـن االعتـداءات األجنبيـة        . ١٩١٧-١٩١٤للعراق  

.على بالد املسلمني املختلفة

تناولنا فيه مسألة ظهور اجلمعيات واألحـزاب الـسياسية املعارضـة        : الثاين الفصل
، والتطورات احلركيـة  ١٩١٨م، وأثرها يف ثورة النجف      ١٩٢٠حىت عام    ١٩١٧يف عام 

وكـذلك دور اإلسـالميني يف عمليـة االسـتفتاء     . والسياسية يف كربالء والكاظمية وبغداد 
.للمرجعية الدينية الشيعيةالقياديوذلك ضمن التصدي ١٩١٩-١٩١٨الشعيب 

» الثـورة العراقيـة الـشاملة     «خصصناه لثورة العـشرين، ومسيناهـا       : الثالث الفصل
وحتـدثنا عــن أسـباا وقيادــا العلمائيـة، والــصفة الـشمولية يف اســتجابة النـاس بكافــة      

.وختمنا الفصل بأبرز نتائج الثورة بروح موضوعية هادفة. توجهام ومذاهبهم لنداءاا
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ع العراقيون يف مواجهة مشاريع السيطرة الربيطانيـة، تطـور الـصرا          : الثالث الباب
:، وهو بثالثة فصول أيضا١٩٣٢ً-١٩٢١من اجل االستقالل 

تناولنا فيه املعارضـة اإلسـالمية يف مواجهـة االنتـداب الربيطـاين،           : األول الفصل
.واحلكومة املؤقتة وتنصيب فيصل ملكاً على العراق

تناولنا دور املعارضة اإلسالمية يف مواجهة املعاهدة الربيطانيـة         : الفصل الثاين  ويف
.م١٩٢٤لعراقية، وانتخابات الس التأسيسي عام ا-

ــرك الثقــايف منــذ   : الفــصل الثالــثأمــا فخصــصناه لــدخول اإلســالميني يف املعت
ويف اخلتام ذكرنـا اسـتنتاجاتنا      . ١٩٣٢منتصف العشرينيات حىت االستقالل الرمسي عام       

.هذه الدراسةمن

الكتابأهداف

إن احلقبة الزمنية اليت تناولناها تعترب : معرفة جذور التحرك اإلسالمي املعاصر . ١
حقبة تأسيسية للتحرك اإلسالمي احلديث، وذلك لتـوافر الظـروف الذاتيـة واملوضـوعية      
املالئمة هلذا االنطالق احلركي والسياسي، وعليه تكرست جهود اإلسالميني حنو تفجـري       

يت ساعدت علـى منـو   مستثمرة الظروف املوضوعية ال-آنذاك -الطاقات الذاتية املتاحة    
التحرك اإلسالمي يف العراق، خصوصاً بعد اسـتالم االحتـاديني لزمـام احلكـم يف تركيـا            

.-كما قلنا-وغياب دولة اخلالفة العثمانية عن الساحة السياسية 

احلقبــة بالتحديــد ضــاعفت مــن مــسؤولية املتــصدين للتحــرك اإلســالمي   وهــذه
احلركية انطالقاً من مسؤولية نشر الوعي وبالذات علماء الدين، حيث توسعت مهامهم       

، ووصوالً إىل اهلـدف األسـاس يف حتمـل مـسؤولية     -كنقطة بداية-اإلسالمي يف األمة    
امليـداين يف أوسـاط األمـة ـدف تنظـيم            مـل إقامة احلكومة العادلة، ومروراً مبمارسة الع     

اه املعارضــة قـدراا وتوجيـه طاقاـا ومللمــة اجلهـود لغـرض إدارة شــؤون التحـرك باجتـ       
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.السياسية واملطالبة باحلقوق ومواكبة تطور األوضاع السياسية وتغيرياا

تعترب تلـك املرحلـة التأسيـسية غايـة يف األمهيـة للدارسـني واملهـتمني بـشؤون          إذن
التحرك اإلسالمي يف العراق، وذلك للتعرف على تلك املواقـف ونتائجهـا مـن ناحيـة،         

وأساسية للمراحل اليت تلتـها كمسلـسٍل متـرابٍط يف التـأثر      ومن ناحية أخرى تعترب مهمة      
.تعاقبةوالتأثري لألحداث والنتائج امل

أبــرز تلــك النتــائج أــا شخــصت الوظيفــة الــشرعية للمتــصدين للــساحة  ومــن
مبزاولة العمل التغـيريي وخـوض    -علماء وقيادات ميدانية وقواعد شعبية       -اإلسالمية  

وممــا ال شــك فيــه، ان دراســة تلــك  . رة ورمبــا احلكــم أيــضاًجتربــة إدارة التحــرك والثــو
تـشكّل اخللفيـة احلركيـة الراعيـة للتحـرك      تـائج التجارب الغنية باملواقف واإلجنازات والن  

.اإلسالمي املعاصر

-بتقديري أن تلـك احلقبـة التأسيـسية         : املعاجلة املوضوعية للحقبة التأسيسية   . ٢
ورات حركيـة وسياسـية يف العـراق مل تعـالَج بالطريقـة      وما تلتـها مـن تطـ       -كما مسيناها   

املوضوعية الطموحة، حبيث تكتب تلك املساحة املهمة من تاريخ شعبنا مبا يتناسب مـع          
.امنمبادئ وقيم اإلسالم اليت يؤ

حتولت تلك احلقبة التأسيـسية إىل مـادة دمسـة ملـن يريـد أن يـضع األسـس                   لذلك
ــة   ــه العائلي ــة لتوجهات ــاوت     التارخيي ــر التف ــي إث ــصراع الطبق ــة، أو لل ــة، أو القومي احمللي

وبالفعل حتولت املادة التارخيية لتلك املرحلة إىل أرٍض خصبٍة يتنافس على           . االقتصادي
.أحقّيته بذلكعياستثمارها املتنافسون، كلٌّ يد

-بالتحديد -لقد أضحى ذلك اإلرث الكرمي باً بأيدي السياسيني احلاكمني         حقاً
والذي ساعد على جناح هذه العملية بنسبة كـبرية،         . احثني الذين يدورون يف فلكهم    والب

وميكن القول أن هذا األمر هو نتـاج    . هو ضعف الكتابات التارخيية بأقالٍم مهنيٍة منصفة      
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يف بالدنـا مـن حكومـات مرتبطـة غـذا روح االزاميـة         اريةما زرعته القـوى االسـتعم     
نـاس الـواعني، فكأمنـا انتزعـت الثقـة مـن أعمـاق النفـوس           وحالة عدم الثقة بقدرات ال    

بالشريعة اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي احلافل باإلمكانيات الذاتيـة لألمـة الـيت صـنعت            
لألسف -احلضارات، لذلك جـاءت أغلـب الكتابـات متوافقـة مـع نظريـات احلاكمـني      

صة الثـائرين واملـضحني،   وعادة يكون النسيان أو التناسـي يف هكـذا منهجيـة مـن حـ               -
رضـوان  -الذين كتبوا التاريخ بدمائهم وعرقهم وجهودهم ويف الطليعـة القـادة العلمـاء      

وعاجلـت  -جديـداً   -وحىت أن بعض احملاوالت اليت دونـت تلـك املرحلـة             -اهللا عليهم   
مل تكن وافية األغراض رغـم أمهيتـها، وسـنتناوهلا يف هـذه      -يف نظرنا    -فإا   ها،أحداث

.قدمة كنماذج شاهدة، ملا تشكو منهامل

تقومي املرحلة املاضية ملعرفة احلاضـر وبنـاء املـستقبل حيـث إن شـعب العـراق              . ٣
شعب متحمس شجاع، تتشرب روحه بنهضة واعيـة وهـي معروفـة علـى مـر العهـود،               

فهذا الشعب املسلم أضحى هـو      . وميتاز وعيه بروح النقد واملعارضة اهلادفة لنيل حقوقه       
يف املنطقة لو قُدر إلمكانيات العـراق  الستعمارلتهديد مصاحل ا-كما يبدو يل   -شح  املر

املادية والبشرية أن تتحول إىل أيٍد أمينٍة مستقلٍة، مـن هنـا نفهـم بدقـٍة فـصول مـسرحية              
م إثر احتالل الكويت مـن قبـل اجلـيش العراقـي، حيـث نفّـذ أبطـال        ١٩١١احلرب عام  

.روحاً وقدراتاقبأداء متكامل، كل ذلك لتدمري العراملسرحية أدوارهم املناسبة

دراسة التاريخ السياسي تفسر أحداث احلاضر وترسم آفـاق املـستقبل، أي إنّ        إن
بناء املستقبل إمنا يتم عرب النظرة التقوميية الـصرحية ألحـداث التـاريخ، هـذه النظـرة الـيت            

ك الـدائرة اليـوم، فهـي تـسرب     تستطيع أن ختترق الزمن وتتوصل إىل معرفة جـذور املعـار     

7 8 9 : ; <احلقائق الدفينة، ومـن مثَّ    ستوضحاألعماق بكوا شف ثاقبة لت    

هكذا حناول من دراستنا هذه أن نعيش املاضي وندرسه بروٍح موضوعية واعيـة،     >>
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لنتعرف على موقعنا وواقعنا اليوم، وندرك أيضاً أطماع املتصارعني مـن حولنـا وبـذلك         
يقول األستاذ -بإذنه تعاىل-هيكل البناء املستقبلي مبستوى الطموح      نستطيع أن نرسم  

التـاريخ يف نظـر    ..«): اإلسـالم يف التـاريخ احلـديث      (الكاتـب الغـريب يف كتابـه        ) مسيث(
املسلم هو سجل احملاولة البشرية لتحقيق ملكـوت اهللا يف األرض ومـن مث، فكـل عمـل            

ة بالغـة، ألن احلاضـر هـو نتيجـة املاضـي،      وكل شـعور، فرديـاً كـان أو مجاعيـاً ذو أمهيـ          
فـالعربة مـن دراسـة التـاريخ دراسـة جديـة تتمحـور          .»..على احلاضر  وقفواملستقبل مت 

حول تشخيص أخطاء املسرية املاضية، لغرض معاجلتها يف ظروف مماثلة، وكذلك ملعرفة    
بل وتطويرها نقاط القوة يف مسرية اإلصالح والتغيري والنهضة لغرض احملافظة على قوا

.مبا يتالءم والظروف املستجدة

ومراجع الكتابمصادر

-بالنسبة للمصادر واملراجـع، فهـي علـى كثرـا وتنوعهـا، إال أـا تـشكو           وأما
من ضعف خاص يف إبراز دور اإلسالميني وعلى رأسهم العلماء املراجع    -بشكل عام   

مبختلــف املراحــل للحالــة يف قيــادة األمــة، وبالــشكل الــذي يليــق مبكانتــهم وتــصديهم 
:إىل ثالثة أقسام بالشكل التايلواملراجعوميكن تقسيم املصادر . السياسية واجلهادية

املصادر اليت اهتمت بسرد الوقائع التارخيية التفصيلية أكثر مـن التحليـل وهـي      . ١
، وهي تعكس وجهة نظر كاتبها، إن كان من العراقيني. من نتاج أبناء املرحلة-غالباً -

حممـد  : فمن أمثلة الكتاب العراقيني. أو من اإلنكليز املعاصرين واملسامهني يف األحداث    
وكذلك حسن األسـدي وكتابـه      . جبزأين» تاريخ القضية العراقية  «همهدي البصري، وكتاب  

احلقـائق الناصـعة يف     «، وأيضاً فريق املزهر الفرعون وكتابه       »ثورة النجف ضد اإلنكليز   «
) املس بيل(أما ما خيص اجلانب الربيطاين فقد أصبح كتاب .»١٩٢٠سنة الثورة العراقية 

. وجمموعـة رسـائل هلـا إبـان األحـداث املتـصاعدة           » فصول من تاريخ العـراق القريـب      «
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من الذين شـغلوا مواقـع قياديـة يف إدارة          وغريهم) ولسون(، و )اجلنرال هالدن (وكذلك  
. نبية لتلك املرحلةاالحتالل الربيطاين للعراق من أهم الكتب األج

بالنسبة لكتاب األستاذ البصري، فهو يعترب من الكتب التارخييـة املهمـة يف سـرد               أما
كـثرياً وخاصـة    ) هالدن(األحداث وتقييم األوضاع السياسية، إال أنه اعتمد على كتاب          

يف معلوماته عن الوضع العسكري للثائرين يف ثورة العشرين، بـشكل غـري متـوازن مـع           
تقـارير الثـوار ال ختلـو    -على األغلـب  -وإن كانت    هذااملعارضة والثوار،    وجهة نظر 

من املبالغة، كنتيجة طبيعية حلالة احلماس والثورة، وخاصة فيما يتعلـق بأعـداد الـشهداء        
والقتلى يف ثورة العشرين، إال أنه كان يستطيع ذكرها إىل جانب ذكر التقارير الربيطانيـة          

هذا وأنه شخصياً كان يتمكن . النظروجهيتوصل إىل احلقائق عرب ليتمكّن املتلقي من الت
من إبراز الصورة القريبة من الواقع ألنه مـن رجـال تلـك احلقبـة الزمنيـة واملـسامهني يف                

احلقـائق  «وهكـذا نالحـظ فريـق املزهـر الفرعـون يف كتابـه       -آنـذاك    -احلركة السياسية   
مـن الثـوار واشـتراكه مـع عـشريته بـشكل        فبالرغم من أمهية الكتاب، لقربه    » ..الناصعة

مـن الزعمـاء   -وكذلك لقرابته من الشيخ عبد الواحـد احلـاج سـكر     . بارز يف األحداث  
ومما ال خيفى إن أبناء العشائر كانوا هم رجـال الثـورة، سـطّروا     -الكبار لثورة العشرين    

لــى مـع ذلـك يالحـظ ع   . بـدمائهم وتـضحيام صـفحات مـشرقة مـن تارخينـا احلـديث       
اخلاصة، وحنن من املمكن أن جناريه يف بعـضها، إالّ أنـه قـد              عشائريةالكاتب توجهاته ال  

يتخيل املتلقي أن ثورة العشرين ثورة فتالوية بزعامة شيخ آل فتلـة عبـد الواحـد احلـاج               
واحلال إا ثورة عراقية شاملة، كـان للعـشائر الـدور البـارز يف سـاحات القتـال،         . سكر

املـس  (أمـا كتـاب   . عـشائر الفـرات األوسـط   بقيةبد الواحد وآل فتلة و  السيما الشيخ ع  
السكرترية الشرقية لدار االعتماد الربيطاين، فهي متثل وجهة نظر اإلنكليز، أي أـا            ) بيل

تنظر إىل املعارضة والثوار من الزاوية السلبية، بل املوغلة يف الـسلبية إىل درجـة اخلـروج             
فلنـستمع إليهـا وهـي تـصف       . يةم األخالقيـة واإلنـسان    عن إطار البحـث العلمـي والقـي       
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م، حيث تقول ١٩٢٢االجتماع السياسي الذي أقامه احملامون ببغداد ضد االنتداب عام      
أقاموا حفلة دعـوا فيهـا النـواب، ألقـى اثنـان مـن هـؤالء احلمـري           !! إنّ احملامني األوغاد  «

فيتـها ركيـة فإـا تعكـس خل   أما يف صدد تقييمهـا لألوضـاع احل    .»خطباً عنيفة !! الصغار
االســتعمارية بوضــوح يف كتاباــا، وال ختــرج مــن دائــرة الــتمين يف اســتيعاب تطــورات  

وحينما تصل إىل زعماء الثورة تتعرض هلم .املعارضة، واحلكم عليها بسطحية وسذاجة
بالنقد والتجريح، بعيدة كل البعد عن الـروح املوضـوعية، فتـصف قائـد الثـورة اإلمـام         

.وذلك لتحطّ من قدره ومكانته.»يكون خرفاًيكادإنه «: ازي بقوهلاالشري

املراجع اليت تقدم حتليالً لإلحداث، وهي اليت متتلـك رؤيـة حتليليـة مقبولـة يف        . ٢
أوساط الباحثني، وحينما توجه إليها انتقادات معينة فهي ال خترج من إطار املالحظـات             

عندما نتحدث عن النوع الثالث من املراجع، وهي التقوميية العامة، وسيتضح هذا املعىن
من املراجع جنده -أي الثاين -أما هذا النوع    . وجهات نظر قسرية   ثاليت حتمل األحدا  

:ومن األمثلة على ذلك ما يلي. غالباً يف الرسائل اجلامعية والكتب اهلادفة

لسياسي احلـديث،   دور الشيعة يف تطور العراق ا     : الدكتور عبد اهللا فهد    النفيسي،
.١٩٧٣ترمجة دار النهار، بريوت 

دار . ١٩٨٠حـىت  ١٩٢٠جتربة الثورة اإلسالمية يف العـراق منـذ     : أمحد الكاتب،
.١٩٨١القبس طهران 

تــاريخ احلركــة اإلســالمية يف العــراق، اجلــذور الفكريــة : عبــد احللــيمالرهيمــي،
.ة، الدار العاملي١٩٨٥، بريوت ١٩٢٤-١٩٠٠والواقع التارخيي 

، العمـل احلـزيب يف   ١تـاريخ العـراق الـسياسي املعاصـر، جـزآن، ج       : حسن شرب،
التحرك اإلسالمي   ٢م، ج ١٩٨٩دار التراث العريب     -م، بريوت   ١٩٥٨-١٩٠٨العراق  

.م١٩٩٠م، بريوت دار املنتدى ١٩٥٧-١٩٠٠يف العراق 
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.م١٩٦٣بغداد -م ١٩٢٠الثورة العراقية الكربى سنة : الدكتور عبد اهللافياض،

حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث، ستة أجـزاء،   : الدكتور علي  الوردي،
.م١٩٧٦-١٩٦٩طبع بغداد، مطبعة اإلرشاد 

. م١٩٦٥تاريخ الوزارات العراقية، عـشرة أجـزاء، صـيدا          : عبد الرزاق  احلَسين،
تاريخ العراق السياسي احلديث وغريمهـا مـن كتـب الـسيد احلـسين، الـيت          : وكتابه اآلخر 

.تعترب مع كتاب األستاذ الوردي من الكتب األساسية لتلك املرحلة

من األخري فالدكتور الوردي يتناول األمـور بطريقـة النقـد االجتمـاعي ولنـا            لنبدأ
على كتابه مالحظات عديدة، أمهها يعتمد النقد املباشر للسلوكيات االجتماعيـة وكأنـه            

ارئ بإجتـاه اإلحبـاط مـن مـشروعات التغـيري      حيملّها على اجلانب الفكري، مما يـدفع القـ   
خارطـة النهـضة إنطالقـاً مـن املبـادئ الـسامية الـيت        لىواإلصالح، عوضاً عن وضعه ع 

أما السيد احلَسين فكتبه وثائقية وشبه رمسية ومع ذلـك ال يبخـل مـن تـسجيل            . يؤمن ا 
يقـة الـسردية يف   مالحظاته بشكل مقتضب، رعاية لألجواء احمليطة به، والتزاماً منه بالطر         

.-كما يبدو لنا-كتابة التاريخ 

كتاب النفيسي، فهـو جيـد يف بابـه، ويظهـر أن املؤلـف قـد بـذل جهـداً كـبرياً              أما
، ١٩٧٢إلخراج أطروحته تلك، وهي أطروحة دكتوراه قدمها إىل جامعة كمربدج عـام         

ه، ممـا أعطـى   فينقل مقابالته الشخصية اليت أجراهـا يف أوسـاط العلمـاء والعـشائر بنفـس          
وكأنـه يقـرأ كتابـاً منحـازاً إىل جانـب سـلطات       عرإال أن القارئ يش. لبحثه أمهية خاصة 

ورمبـا ألن املؤلـف قـد    . االحتالل الربيطاين، على حـساب اجلانـب اإلسـالمي املعـارض       
اعتمد يف حبثه بشكل كبري على التقارير اإلنكليزية وبالذات تقـارير املخـابرات الربيطانيـة         

ملرحلة، فرتب على ضوئها قناعاته الفكريـة، فمـثالً يـسمي ثـورة العـشرين يف              يف تلك ا  
ممـا يـوحي بالداللـة الـسلبية يف تفـسري الثـورة           )١٩٢٠اضـطرابات سـنة     (عنوان مستقل   
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الكربى كما يسميها معظم البـاحثني كالـسيد عبـد الـرزاق احلـسين، الـذي يـسمي كتابـه              
الثـورة  (عبد اهللا فيـاض الـذي يـسمي كتابـه      ، وكذلك الدكتور    )الثورة العراقية الكربى  (

حــسب -أيـضاً، ولعــل أمـر األسـتاذ النفيـسي وأمثالــه، يعـد طبيعيـاً       ) الكـربى يـة العراق
قدمياً وحديثاً -إذا كان ينتمي إىل مدرسة تقديس التراث احلاكم على ما فيه -تصوري 

والنهضة يف التـاريخ  فال يستطيع أن يرى املعارضة وهي تبين صروح الوعي واملقاومة         -
كما يراها اآلخرون، فمـع تـوافر هـذا الـشرط يكـون مـن       ،اإلسالمي القدمي أو احلديث   

أمـا كتـاب أمحـد    . حقّه أن يعتمد على كتابة احلاكمني واملستعمرين، ويبين قناعاته عليها      
، فيعـد حماولـة هلـا    )١٩٨٠حـىت  ١٩٢٠جتربة الثورة اإلسالمية يف العراق منـذ     (الكاتب  

العلمية والفنية غالباً، باإلضـافة      لنواحيإالّ أنه كتاب تنقصه ا    . يتها يف ظرفنا املعاصر   أمه
فمـثالً ال يـشري الباحـث إىل مـصادر البحـث بـشكل       . حلاجته إىل توضيح وتفصيل أكثـر   

. مفصل إال نادراً، كما ويعتمد على آرائه وتصوراته الشخصية غالباً يف حتليل األحداث    
ال خترج من إطار ردة الفعـل اجتـاه قـضايا وسـلوكيات            -نظري   يف -وهذه التصورات   

مضخمة يف ذهنه، مما يصنف الكتاب باجتاه البحـوث االسـتنتاجية، الـيت تفرزهـا املعانـاة       
ولو كانـت لغـة الكتـاب أكثـر علميـة وموضـوعيةً وتوثيقـاً باملـصادر، الزدادت                . احلالية
) الراديـكالــية (بـة مـن لغـة املعارضـة         ويالحظ أيضاً على لغة الكتاب، فهـي قري       . أمهيته

بطريقـة إعالميـة صـارخة ال تـتالءم مـع الدقـة العلميـة        -أحياناً -فيتهـجم   ،اخلطـابيـة
ومالحظـة أخـرى    للبحوث العصرية، اليت من املفروض أن متتاز بروح موضوعية هادئة         

راق يف ال تقلّ أمهيتها عما سـبق، وهـي أن الكتـاب تنـاول سـتني عامـاً مـن تـاريخ العـ                    
إنه حبث مضغوط كثرياً، وعليه فإنه يعـد    ذلكثالمثائة صفحة من القطع املتوسط، معىن       

أمـا األسـتاذ عبـد احللـيم     . فهرسياً انتقائيـاً يـصعب االعتمـاد عليـه يف البحـوث العلميـة       
أن يـسد ثغـرة يف املكتبـة    » ..تـاريخ احلركـة اإلسـالمية   «الرهيمي، فقد استطاع يف كتابـه   

بذل ألجل إخراجه ذه داملعاصرة، ويتضح من خالله، أن جهداً مضاعفاً ق     اإلسالمية  



٢٧.............................................................................................المؤلفمقدمۀ

إال أنه تناول احلالة الفكرية بشكل مسهب أكثـر        . الصورة من الناحية الفنية واملوضوعية    
ويفهم منـه   » ..تاريخ احلركة اإلسالمية  «فعنوان الكتاب   . من تناوله للتطورات السياسية   

أن خيتـصر الكاتـب اجلانـب    -كمـا يبـدو يل       -فروض  النشاط السياسي اإلسالمي، فامل   
الفكري والعقَدي، ليدخل يف صميم األحداث السياسية، وإن كان الباحث يضع حتـت            

إال أنّ » م١٩٢٤-١٩٠٠اجلذور الفكرية والواقع التارخيي «العنوان الرئيس لكتابه عبارة 
أوسع على جانب    املالحظة تبقى يف موقعها، تدل على ضرورة تسليط األضواء بشكل         

وكـذلك نالحـظ علـى      . من توضيح اجلانب الفكري    ثراملعارضة اإلسالمية ودورها، أك   
األستاذ الرهيمي أنه يتناول أحـداث مهمـة وخطـرية بـاهلوامش، مـثالً يـذكر االتفاقيـات           

وكأنـه  ،العراقية، وهي أربع اتفاقيات مهمة يـشري إليهـا يف هـامش الـصفحة     -الربيطانية  
مـن األمـور املهمـة الـيت     عد، واحلال أا ت-آنذاك-ة يف الصراع السياسي يعتربها هامشي 

نفّذا السياسة الربيطانية كمحاولة لترضـية اإلسـالميني، فهـي مثـرة مـن مثـار املعارضـة                  
السياسية واملقاومة اجلهادية، ويف الوقت ذاته تعتـرب خطـوة تنازليـة ضـمن نتـائج سياسـة           

» ..تاريخ العراق الـسياسي  «لة األستاذ حسن شبر، يف كتابه       أما حماو . االنتداب الربيطاين 
فهي حماولة حديثة، ويبدو يل أن السيد شبر لفرط محاسه وكثـرة أعمالـه أجنـز مـشروعه          

إال أن احلماس الزائد أحياناً ال خيدم الدراسات الفكرية والتحليليـة، ويف كتابـه            . بسرعة
،ين أظن بأننا لسنا حباجة إىل احلماس املتزايد  اجلزء الثا » تاريخ العراق السياسي املعاصر   «

فمثالً ال جنده يركّز حىت يف بيان املصادر واملراجع املعتمدة، فيذكرها أحيانـاً بـشكل غـري       
وأحياناً أخرى ال يشري إىل املصادر التارخيية املعتمدة لتوثيـق حديثـه، خـصوصاً يف                دقيق

ب جـدير باالهتمـام يف حماولتـه    ومع ذلك فهـو كتـا  ذكر أحداث ذات طابع حملي خاص    
واما أستاذنا املرحوم الـدكتور  . األصالة اإلسالمية املترسخة يف العراق     ظهاراجلدية حنو إ  

عبد اهللا فياض، فبالرغم من اعتزازي الكبري بشخصه، وحيب لكتاباتـه، فقـد كنـت مـن                  
أيـام دراسـيت   -ده الطلبة املنشدين لتحليالته وامللحني يف مناقشة آرائه أثناء الـدرس وبعـ   
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عليـه اخللـط يف بعـض املفـاهيم الـيت توِصـلنا إىل نتـائج غـري         ظإال أنين أالحـ -اجلامعية  
واضحة، فمثالً ينظر إىل انطالق حركة اجلهاد ضد القوات الربيطانية احملتلة للعـراق مـن            

ونسجل هنا أيضاً مالحظـة  ! !حيث يعتربها نتيجةً لضعف الوعي الوطين     ! زاوية متخلفة 
يكرر أحياناً بعض املعلومات، مما يسئ إىل        إنهف» الثورة العراقية الكربى  «نية على كتابه    ف

أن الــسبب وراء هــذا التكــرار هــو ضــعف تسلــسل  -ويبــدو لنــا-منهجيــة البحــث، 
.األحداث بالشكل الذي يضمن عدم التكرار

ومن أبـرز    املراجع املوجهة لألحداث بتحليالت حتميلية لتحقيق أهدافها اخلاصة،       . ٣
األمثلة الدكتور وميض نظمـي، فإنـه بـالرغم مـن اهتماماتـه الكـثرية لتلـك املرحلـة، إالّ أنّ                   

العريب، وجتـده أحيانـاً يفـرط يف    -حبوثه متوجهة حنو صب األحداث لصاحل االجتاه القومي       
يت توجهاته القومية إىل درجة ال تطاق، فمثالً يصف ثورة العشرين ال      تاريخحتميل أحداث ال  

!قادها اإلمام الشريازي واحلركيني اإلسالميني من أبناء املدن والعشائر، بأا قومية

حتت رايات اجلهاد اإلسـالمي بأـا وحـدة      ) شيعة وسنة (وحدة املسلمني    ويصف
ويتطاول أكثر لريسم للقوميني العرب دوراً قياديـاً يف ثـورة العـشرين، بـل دوراً               !! قومية

!مؤثراً على قائد الثورة
تقديري إنه ذه احملاولة خيدم االستعمار بطريقتني، باألوىل يرفع عـن تـاريخ    ويف

العراق اسم اإلسالم واإلسالميني وهذا طموح االستعمار، ألن احلركات غري اإلسالمية 
مـن قبــل املـستعمرين بــشكٍل أو بـآخر، علــى العكـس مــن     -غالبــاً -ممكنـة االحتـواء   

تعاين من ترويـضها  -حىت اليوم -اليت ال زالت    ملبدئيةا والفعاليات اإلسالمية احلركات
أما بالطريقـة الثانيـة، فهـو يـثري نوعـاً مـن احلـساسية            . واحتوائها دوائر االستكبار العاملي   

.الطائفية والفتنة املذهبية وهذا أيضاً طموح االستعمار يف املنطقة

علـى تقـارير الربيطـانيني    أنه يعتمد اعتماداً كليـاً  -أيضاً   -على املؤلف    ويالحظ
ضد املرجعيـة الدينيـة الـشيعية، وخاصـة الـسيد حممـد كـاظم اليـزدي بأنـه كـان داعمـاً                     
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ومسانداً للمحتلني الربيطانيني، وهو إذْ يؤكد ذلك ولكن مـن دون إثبـاٍت علمـي يـدعم       
وكأنه يتشفّى بإلصاق التـهم بـالرموز الدينيـة    . رىصحة تلك االدعاءات من مصادر أخ    

ية، بل يعارض أي كالٍم يعاكس تصوره، وهذه الظاهرة من االبتالءات املرضـية        والوطن
يف النتـائج علـى األقـل، فلـم     -كما يقـال   -وإالّ لو كان لبان      .القاتلة للمنهج العلمي  

.. اليـزدي أو غـريه     ملرجـع يتحدث التاريخ عـن أيـة نتيجـة سـجلها الربيطـانيون لـصاحل ا              
ن معرفة األساليب املاكرة للربيطانيني احملتلني يف إشاعة       ع -عمداً   -وهكذا نراه يتغافل    

هذه األكاذيب واليت يقصد منها زعزعة ثقـة النـاس بـاملرجع األعلـى وبـالرموز الدينيـة                  
الـسيطرة والوطنية بشكل عام وبالتايل إسقاط هيبتها يف األوساط العامة لتسهيل عمليـة            

كتـاب الـدكتور خالـد     : مـن املراجـع    ومن األمثلة على هـذا النـوع      . على العباد والبالد  
، تـرى مـن   »حممد جعفـر أبـو الـتمن، دراسـة يف الزعامـة الـسياسية العراقيـة              «التميمي،  

خالله، أنّ املؤلف يقف إىل جانب امللك فيصل بشكل تام، والسياسة الربيطانيـة أيـضاً،    
مللك مرتبط آالم العراقيني وطموحام السياسية، وكأنه من حاشية انبعيداً كل البعد ع

به وبإمتداداته ارتباطاً وثيقاً، لذلك ينتقد املعارضة ويرمـي باملـسؤولية علـى كاهلـها، يف              
لنـستمع إليـه هـو      . الوقت الذي يعلـن بـراءة امللـك عـن أيـة مـسؤولية اجتـاه األحـداث                 

وجهـاً لوجـه أمـام بريطانيـا وامللـك          «: صـبحت يتحدث عن املعارضة املتصاعدة بأـا أ      
وكلما حاول امللك فيـصل األول االقتـراب مـن عناصـر            . يفية جمتمعني الشر) الصفوة(و

يف -وغالبيتـهم مـن الـشيعة    -املعارضة واالسـتجابة ملـا ميكـن أداؤه ازدادت املعارضـة         
ذلـك إىل حـٍد     نلقـد كـا   . طرح الشعارات املثالية واملطاليب التعجيزية فيحصل االفتراق      

كما كان ذلك أيضاً نتيجـة الـشعور     .. ليت نشؤا عليها  كبري نتيجة التربية العقائدية املثالية ا     
وكأنه مل مير على موقـف  .»بالزهو، الذي قد يصل أحياناً عند البعض إىل درجة الغرور       

نهـذا، ويـذهب إىل أبعـد مـ      . من امللك فيصل يف بداية جميئه     ) الشيعي(اإلمام اخلالصي   
إن «: ميلية ساذجة حيـث يقـول  بطريقة حت-آنذاك -ذلك يف تقييمه للسياسة الربيطانية      
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ــة        ــتهدفت تقوي ــيت اس ــراق، وال ــانيون يف الع ــصل والربيط ــدها في ــيت اعتم ــسياسات ال ال
وكان أمـام امللـك فيـصل طريقـاً طـويالً صـعباً       [!].. اإلحساس باهلوية الوطنية العراقية     

ــاء  ــة (لبن ــة العراقي ــة    .»)[!]الوطني ــى الطريق ــة عل ــة العراقي ــذلك، الوطني ــصد ب ــاً يق طبع
يطانية، واليت تعين اخلـضوع التـام لإلنكليـز بعـد االنـسالخ التـام مـن اهلويـة الوطنيـة              الرب

كتـاب األسـتاذ اسـحق نقّـاش فهـو      : ومن أمثلة هـذ الكتـب أيـضاً    . والقومية واإلسالم 
نــشر التــشيع يف أوســاط كتـاب حــديث يتنــاول تــاريخ الــشيعة يف العـراق ونــشاطهم يف  

حبرب اخلليج األوىل والثانيـة بطريقـة سـاذجة وغـري        العشائر العراقية، مث يربط األحداث    
. وهذا ال يعين عدم وجود نظرات مهمـة يف الكتـاب جـديرة بالدراسـة والتأمـل              .شاملة

كما ويتناول السادة األشراف يف وسط العشائر من زاوية موغلة بالسلبية واالسـتغالل،              
.يصف بعضهم باملنجمني والعرافني املتجولنيىتح

شعائر عاشوراء من الطقوس الدينية املسرفة، وزيارة العتبات املقدسـة   ويعترب   كما
ويعتـرب  ،يعتربها عبادة األولياء، وأن كربالء مرقد احلـسني يتحـدى مركـز مكـة والكعبـة              

ويزداد سوًء يف ! زيارة احلسني تعويضاً عن فريضة احلج معتمداً على حكاية رجل بدوي   
ويف ،لوكيات للمسلمني الشيعة باليهود القدامى   والس لعباداتنظراته حينما يشبه بعض ا    

تقديري إنه حباجة إىل أن يكون متديناً باإلسالم ليبحـث عـن عبـادة املـسلمني الـشيعة،            
ــاس إىل اإلســالم     ــشرعي واحلــق اإلميــاين لــدعوة الن فهــو ال يعــي مفــاهيم الواجــب ال

ابتزازيـة تـارة   دفاعيـة أو   حيةوالتشيع، وإمنا يـربط ذلـك بعوامـل اقتـصادية تـارةً ومـصل             
أما الكتب األجنبية، الواضحة يف حتميل األحداث ما ال تطيق، فأبرزهـا كتـاب             .أخرى

وذلك ألنه يعتـرب    . »ثورة العشرين التحريرية يف العراق    «): كوتولوف(الكاتب السوفييت   
يقـول  ااندالع ثورة العشرين يعود إىل أسباب الصراع الطبقي والعوامل االقتصادية، هن       

باعتقادي إن هذا الرأي خاطئ ألن زعماء الثورة وقادا كانوا من رؤساء    «: يمري بصر 
وقد نـاقش املوضـوع الـدكتور علـي الـوردي فقـال، إنـه قـرأ كتـاب املؤلـف                      .. العشائر
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الروسي فـشعر كـأن الرجـل يتحـدث عـن غـري الثـورة الـيت عرفهـا العراقيـون وأدركـوا              
.»فيهانعيشرجاهلا، وعن غري البالد اليت 

العــراق يف ســنوات «، يف كتابــه )الــربت م، منتــشاشفيلي(الكاتــب الــسوفييت اأمــ
، فاملالحظ عليه أنه ال يعتمد علـى التقـارير الربيطانيـة، واحلـال أـا            »االنتداب الربيطاين 

-آنذاك -تعترب من املصادر املهمة ألا طرف يف القضية باعتبارها الدولة احملتلة للعراق            
علــى ضــوء النظريــة املاركــسية، فريبــط املعارضــة بالعوامــل داثحــهــذا وأنــه يفــسر األ

.االقتصادية والصراع الطبقي، لذلك يستغرق يف حبث تفاصيل األوضاع االقتصادية

.هذه أهم املالحظات اليت سجلناها على تلك املصادر واملراجعكانت

-عارضـة،  احتلـت الوثـائق الرمسيـة، العراقيـة الربيطانيـة وكـذلك منـشورات امل          ولقد
موقعاً مهماً يف مصادر الكتاب نظراً ملـا حتتـوي مـن أسـرار ووقـائع بالغـة األمهيـة،                 -آنذاك  

وذلك ألا تقع يف طريق كشف اخللفيات واملعطيات املرحلية معاً، كذلك انصب جـزء مـن            
العراقية، اليت عكست تطور األحداث الـسياسية يوميـاً، وإن صـنفت         ةاهتمامنا حنو الصحاف  

ك الصحف يف اجتاهات سياسية معينة، إال أنه يف حالة مجعها ومقارنتها ببعضها، وخاصة      تل
يف الصحف املؤيدة للنظام أو الصحف املعارضة    -قدر اإلمكان    -لو قرأنا ما وراء األسطر      

ومدى انعكـاس أثـر   -آنذاك -السياسي وأدواته لصراعطبيعة ا-بوضوح   -له، الكتشفنا   
.العامة كذلكيف الصحافة احمللية ويف األوساط-أيضاً -الصحف اخلارجية 

أن يكون هـذا الكتـاب حماولـة ضـمن احملـاوالت التحليليـة اهلادفـة، ملرحلـة             طموحي
واملسألة املهمة تكمن يف معرفة نقاط الضعف والقـوة للتحـرك اإلسـالمي             . موضوع البحث 

بلية بظالهلـا النافعـة، باعتبارهـا    يف تلك املرحلة، لتنعكس على مسرية النهضة احلاليـة واملـستق   
وذلـك لتـوفّر اجلهـد والـزمن يف سـبيل إنقـاذ الـبالد        . اإلنقاذيـة سريةحلقـات متواصـلة يف املـ   

.والعباد من قيود املستعمرين، أكرر إنها حماولة أرجو أن توصلنا إىل اهلدف املنشود





الباب األول 

اإلسالميون فـي مواجهة السياسة 

م ١٩١٤- ١٩٠٨خر عهدها العثمانية أوا

صراع من أجل اإلصالح 





األول الفصل

العثمانيةالعراق فـي ظل الدولة
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ِّـحة تمهيدية عامة عن العراق. ١

العراق بلد عريق بتارخيه وشعبه، قامت على أرضه كيانات متحضرة منـذ القـدم           
بفـضل -ضارة، وأن حـضارته بفضل تربته ومياهـه وسـهولة التنقـل فيـه، كـان مهـد احلـ«فهو  

ويف العـراق . فاقـت حـضارة وادي النيـل-خصائصها وغناها والتي توجت باكتـشاف الكتابـة 

ازدهرت املدن ونشطت األفكار وظهرت األديان وبرزت الفنون ومتتـع النـاس بنظـام ري دقيـق، 

ّالذي خلد -فتقدمت الزراعة كام تقدمت التجارة، وشمل الناس نظام إداري، وما قانون محورايب

ًإال مثال رائعا ملقاييس العدالة ولوسعة الفكر احلر-بابل  ً َ وقـد أصـبحت أرض الرافـدين       . )١(»ّ

، فهي مزينـة اليـوم مـن مشالـه     عليهم السالمميداناً مهماً حلركة األنبياء والرسل واألئمة    
سهلة ومراقدهم، ففي مسجد الكوفة ومـسجد الـ        إىل جنوبه مبقامات األنبياء واألوصياء    
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بالكوفة مقامات الكثري من األنبياء واألئمة والصاحلني، كما أن يف املوصل هناك مقامات 
عليه السالموهنالك املراقد املقدسة ألئمة املسلمني، فمرقد اإلمام علي   )١(لألنبياء أيضاً 

يف كربالء، ومرقـد اإلمـامني الكـاظم    عليه السالميف النجف األشرف، واإلمام احلسني     
-يف بغداد، واإلمامني اهلادي والعسكري يف سامراء، ويف بغداد         عليهما السالم د  واجلوا
مرقد اإلمام أيب حنيفة النعمان، والشيخ عبد القادر الگـيالين، ومراقـد جمموعـة    -أيضاً  

.والعلماءمن الفضالء

والعراق يف العهود اإلسالمية له خصوصيته، ودوره املتميز، فمنذ دخـول رايـات            
، بدأ عهد العراق اإلسالمي، فـشارك شـعب       )٢(هـ١٦م،  ٦٣٨إىل العراق عام    اإلسالم  
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العراق حبماسته املعهودة يف بناء صرح احلضارة اإلسالمية، فأقيمت على أرضه عاصمة           
اإلسالم، وأصبحت الكوفة حاضـرة اإلمـام علـي عاصـمة اخلالفـة اإلسـالمية، مركـز                  

ي والعلمـي يف عهـده، ولعبـت        القرار السياسي، كمـا أصـبحت مركـز اإلشـعاع الفكـر           
البـصرة فيمـا بعـد دوراً فكريـاً وعلميـاً بــارزاً، ومـن مث صـارت بغـداد عاصـمة اخلالفــة         

.العباسية

وعرف العراق، بأنه بلد العلم واملعرفـة والـصراعات الفكريـة، إىل جانـب كونـه         
ًللعراق دورا كبريا يف التاريخ اإلسال«وهكذا فـأنّ  . بلد االنتفاضات والثورات  مي حتى أصبح ً

يمثل احلجم الكبري يف هذا التاريخ، باعتبار أنه البلد الـذي عاشـت فيـه األحـداث الكثـرية، التـي 

تركت بصامهتا عىل كل مالمح األوضاع اإلسالمية الالحقة يف خمتلـف بـالد العـامل اإلسـالمي ويف 

ة أو يف اجتاهاتـه حياة الشعوب اإلسالمية، بحيـث ال جتـد أي جتمـع إسـالمي يف انتامءاتـه املذهبيـ

الفكرية أو يف خطوطه السياسية إال وتالحظ وجود يشء عراقي يف أي جانب من تلـك اجلوانـب، 

ًسواءا أكانت فقهية أم كالمية، أم لغوية، أم سياسية، ألن العراق كـان حيمـل يف تارخيـه اجتاهـات 

بـني الكـوفيني التشيع والتـسنن، وكـام يلتقـي األشـاعرة واملعتزلـة، ويواجـه اخلـالف النحـوي 

والبرصيني، وحيـرك الـذاكرة التارخييـة الدمويـة يف كـل اخلالفـات الداخليـة بـني املـسلمني ويف 

، وكـان وسـط وجنـوب العـراق مركـز االنتفاضـات             )١(»اإلحتالالت اخلارجية املتكررة لـه

بعـد [بعد ذلك «: والثورات املستمرة بعد عهد اخللفاء الراشدين، يقول عبد اهللا النفيسي         

ًأصـبح جنـوب العـراق مركـز ثـورة دائمـة ومـرسحا حلـوادث ] عليه الـسالمدة اإلمام عيل شها

ًكذلك أصبحت هذه املنطقة حمجـا جلميـع . االضطهاد املتكررة يف كال العهدين األموي والعبايس ّ

احلجاج من الشيعة الذين يؤمون املزارات املقدسة حيث فيها مجاعة من األئمة، وبعد غياب اإلمـام 
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عرش، وبعد أن شاع يف أوساط الشيعة أمر رجعته، أصبحت الشيعة يف جنوب العراق مجاعـة الثاين

. )١(»ثورية ترفض االعرتاف بأي سلطة قائمة

.البحثوسيأيت توضيح هذه األدوار للفترة املخصصة يف

أختذ العراق شكل حدوده احلالية إثر تـشكيل احلكومـة «أما من الناحية اجلغرافية، فقد      

ّهــ وقـد تـم ذلـك نتيجـة للتوحيـد ١٣٣٩م، ١٩٢٠ة املؤقتة حتت االنتداب الربيطاين عام العراقي

السيايس للمناطق الثالث التي كانت خاضعة للحكم العثامين قبل التاريخ املـذكور، وهـي واليـة 

م، بفـرتات ١٩٢٠ًوثبتت تلك احلـدود رسـميا بعـد عـام . بغداد، ووالية املوصل، ووالية البرصة

ًة اتفاقيات مع األقطار املجاورة وهي تركيا شـامال، وإيـران رشقـا، وسـورية واألردن خمتلفة وبعد ً

ًغربا، والكويـت والـسعودية جنوبـا وهـذه احلـدود للعـراق رمستـها الـدول األوروبيـة            . )٢(»ً

املنتصرة يف احلرب العاملية األوىل، وقـد أطلـق عليـه اعتبـاراً مـن تـاريخ تنـصيب األمـري                      
ــ ١٣٣٩/ ذو احلجـــة /١٩-م ١٩٢١/بآ/ ٢٣فيـــصل ملكـــاً يف   اململكـــة  (اســـم  . هــ

وادي (أو ) بـالد النهـرين التـوأمني(ًأما قبل ذلك، فقد كان العراق يسمى دوليا بـ«.)٣()العراقية

إىل أن ) ايالة بغـداد(بينام كان يعرف يف زمن الدولة العثامنية بـ). بالد ما بني النهرين(، أو )الرافدين

ًانقسمت تدرجييا إىل ثال . )٤(»ث والياتّ

فالعراق احلديث هو النتاج التارخيي لعملية التوحيد السيايس واالقتـصادي «وكما أشرنا   
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.)١(»املوصل وبغداد والبرصة: للواليات العثامنية الثالث

ومتتد أراضيه بني خطي عـرض . ًويمثل موقع العراق جزءا من منطقة جنوب غرب آسيا«

ًشـامال، وهـو هبـذا املوقـع ٤٨ْ/َ ٤٥-٣٨ْ/٤٥خطـي طـول ًَشامال، وبني٣٧ْ/٢٢َو ٢٩ْ/٥َ

يرشف من جهة اجلنوب عىل ختوم النطاق الصحراوي الكبري الـذي متثلـه صـحراء شـبه اجلزيـرة 

العربية يف آسيا، كام يتصل من جهة الشامل والرشق بسهوب وسـط القـارة اآلسـيوية بـني هـضبة 

.)٢(»األناضول وحياض إيران اجلافة

كما وينقسم سـطحه إىل  . )٣(كيلومتر مربعا٤٤٤ًو٤٤٠حة العراق فتبلغ    أما مسا 
وميثـل  . السهل الرسويب، واهلضبة الصحراوية، واملنطقة اجلبلية  : ثالثة أقسام رئيسيه هي   

وميتد على شكل مستطيل، بني مدينة بلد . السهل الرسويب مخس مساحة العراق، تقريباً   
طقـة التـل األسـود علـى ـر الفـرات مـن جهـة          على ر دجلة، ومدينـة الرمـادي يف من        

وتشكل . الشمال واحلدود اإليرانية من جهة الشرق واهلضبة الصحراوية من جهة الغرب
الزراعة احلرفة الرئيسية يف البلد حيث تبلغ مساحة األراضي القابلة للزراعة مثانني ألـف            

أمـا  . مـساحة املنطقـة  بالرغم من أن املساحة املستثمرة للزراعة ال تزيـد عـن ربـع       ٢كم  
املنطقة اجلبلية، فهي تقع يف مشال ومشـايل شـرق العـراق ومتتـد إىل احلـدود املـشتركة مـع              

، أي ٢كـم ٩٠و٣٧٠سوريا وتركيا وإيـران، وتبلـغ مـساحة األراضـي الواقعـة ضـمنها          
.تقريباًمخس املساحة الكلية

ثالثـة أمخـاس   وأما املنطقة الصحراوية، فهي تقع يف غريب العـراق وحتتـل حـوايل       
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، وتسكنها القبائل البدوية اليت تعتمـد علـى   ٢كم٢٧٠و٠٠٠أي . مساحة العراق تقريباً  
منـاخ البحــر  : ولـذلك ميكـن تقـسيم املنـاخ إىل ثالثـة أنـواع      . )١(رعـي اجلمـال واملاشـية   

.الصحراوي، واملناخ)استبس(املتوسط، مناخ السهوب 

ان، نظــراً ملالئمــة الظــروف وتعتــرب الزراعــة هــي احلرفــة الرئيــسة ألغلــب الــسك 
، باإلضـافة إىل ميـاه األمطـار، واآلبــار    )٢()دجلـة والفــرات (الطبيعيـة، فوجـود النـهرين    

كل هذه العوامل متكّن العراق من الزراعة . وكذلك توافر األراضي اخلصبة وتنوع املناخ
: فهـي املتنوعة، وجتعل مهنة الزراعة هي األكثر شيوعاً، أمـا أشـهر احملاصـيل الزراعيـة           

نوعاً من التمـور والـيت    ٤٥٤القمح والشعري، الرز، اخلضروات، الفواكه، وينتج العراق        
هـذا ويالحـظ هنالـك حتـول باجتـاه          . )٣(ميكن متييزها وتصنيفها بـصفات وأمسـاء خاصـة        

القطاع الصناعي، كما وأن الـسكان يزاولـون حرفـة صـيد األمسـاك يف منـاطق األهـوار                   
.)٤(واملستنقعات
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ثروة معدنية هائلة، فأرض العـراق غنيـة باملعـادن، ويعتـرب         -أيضاً   -ق  ويف العرا 
ّوقد تـم اسـتخراجه وتـصفيته بطـرق «النفط من أهم الثروات املعدنية اليت ميتلكها العراق،    

يقـول حكمـت   . قرب منابع النفط  )١(»ّبدائية منذ القرن التاسع عرش يف منطقتي منديل والقيارة

الرشق األوسط وخاصة البلدان العربية التي خيتزن اآلن فيهـا مـا أن.. ويظهر«: سامي سـليمان  

ًمن جمموع احتياطي العامل من النفط سوف متثـل وال شـك دورا بـالغ األمهيـة يف % ٦٧يقارب من 

وأصبحت أوروبا الغربيـة وأمريكـا .. ميدان االقتصاد والسياسة الدولية واالسرتاتيجية العسكرية

عىل موارد النفط يف منطقة الـرشق األوسـط إذ يقـدر جممـوع -وقت وأكثر من أي -تعتمد كليا 

باملائة مـن ) ٨٥(كميات النفط التي تستوردها أمريكا وأوروبا الغربية من بالد هذه املنطقة بحوايل 

.)٢(»املجموع العام الذي تستورده من مادة النفط من العامل أمجع

"
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مليـون ) ٣٥٠٠(يـة تقـدر بـأكثر مـن إن احتياطي ثروة العراق النفط«: وبالنتيجة يقول 

باملائـة مـن جممـوع احتيـاطي الـنفط يف ) ١١(طن، وهذا املعدل يكون رصيد نفط العراق بمقدار 

ومن بني املوارد العظيمة األخرى يف العراق اكتـشاف ..«-أيضاً-ويضيف سليمان   . )١(»العامل

اجلنوبيـة الغربيـة مـن العـراق حقول الكربيت املمتدة بكميات غزيرة يف بعض املناطق الـشاملية و

ًباملائـة تقريبـا، ويعتقـد أن ) ٣٠(حيث توجد خملوطة باألحجار الكلسية وصخور اجلـص بنـسبة 

أمهية الكربيت والفوسفات تأيت بعد النفط يف العراق بالنظر لغزارهتا وثمنهـا املرتفـع يف األسـواق 

.)٢(»العاملية

سكان العراق

فهـم عـرب باألغلبيـة، ومـن خـالل النظـرة إىل              من ناحية البنية القومية للسكان    
ــوام   ــسكان لألعـ ــوع الـ ــسبتهم إىل جممـ ـــ و١٣٣٨م، ١٩١٩نـ ـــ ١٣٦٧م، ١٩٤٧هـ هــ

.العراقنالحظ بأا تقترب من أربعة أمخاس سكان. هـ١٣٧٧م،١٩٥٧و
"
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)١(جدول رقم 

)١(البنية القومية للسكان
























م هـو  ١٩٢٧مـة يف العهـد امللكـي عـام     ويذكر أن نتيجـة اإلحـصاء األول للحكو   
ــسمة، بينمـــا وصـــلت نتيجـــة اإلحـــصاء الثـــاين عـــام       ٢و٩٧٠و٠٠٠ إىل ١٩٥٣نـ
.)٢(نسمة٣و٢١٠و٠٠٠
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الذي تعتـرب نتائجـه مـن أكثـر ) SirErnestDowson(السري ايرنست دوسن (وأما «

ــام  ــل ع ــحة قب ــديرات ص ــىل أن[م ١٩٤٧التق ــد ع ــداره ] يؤك ــسكان مق ــيل لل ــوع الك املجم

.)١(»م١٩٣٠نسمة لعام ٢و٨٠٠و٠٠٠

هـــ بلــغ  ١٣٤٠م، ١٩٢١ويــذكر املؤرخــون عــدد نفــوس العــراقيني يف عــام      
نـسمة، ويف عـام   ٣و٩٤٠و٠٠٠هـ بلغ ١٣٥٧م،  ١٩٣٧نسمة ويف عام     ٢و٧٥٠و٠٠٠

-م١٩٧٠(نسمة، وقد بلغ تعداد السكان عـام         ٦و٤٩٦و٠٠٠هـ بلغ   ١٣٧٧م،  ١٩٥٧
١٤طلع الثمانينات بلغ عـدد الـسكان        ويف م . )٢(نسمة ٩و٤٤٠و٠٠٠حوايل  ) هـ١٣٩١

.)٣(مليون نسمة
ويعترب األكراد ثاين جمموعة قومية بعد العرب من حيث عدد السكان، والتركمان           

.اجلدولثالث جمموعة كما هو مبني يف

ويتركز الوجود العريب يف احملافظات الوسطى واجلنوبية، فتزيد نسبتهم فيهـا علـى             
تنخفض هذه النسبة يف احملافظات الـشمالية، فتـصل يف   من جمموع السكان، بينما    % ٩٥

% ٢٨، وأربيــــل إىل %٣٦تقريبـــاً، ويف كركــــوك إىل  % ٥٠حمافظـــة املوصــــل إىل  
.السكانمن جمموع% ٣والسليمانية إىل 

أما منطقة انتشار األكراد يف العراق، فهي املثلث الـشمايل الـشرقي جبـوار احلـدود           
وتكـون نـسبتهم يف   . افظـات الـشمالية مـن العـراق       اإليرانية، مبا يـشمل معظـم حيـز احمل        
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مـن أكـراد    % ٣٤من جمموع أكراد العراق، ويف حمافظة أربيـل         % ٣٨حمافظة السليمانية   
) كركوك(من جمموع أكراد العراق، ويف حمافظة التأميم % ١٢العراق ويف حمافظة دهوك  

مـن جممـوع   % ٣حـوايل  ) املوصـل (من جمموع أكراد العراق، ويف حمافظة نينـوى    % ١٠
يف % ٣يف احملافظـات الوسـطى مـن العـراق، منــهم     % ٣أكـراد العـراق وينتـشر حـوايل     

.بغداديف حمافظة% ١حمافظة دياىل و

-وعلى أساس تقدير معدالت الزيـادة الطبيعيـة، يتوقـع أن تقتـرب أعـداد األكـراد                  
. األكـراد والعـرب  أما التركمان فينتشرون يف احلدود الفاصلة بني . إىل مليوين نسمة   -آنذاك  

ومتتد على طول خط يبدأ من الشمال الـشرقي يف منطقـة تـل عقـره يف حمافظـة نينـوى، إىل                
. اجلنوب الشرقي يف منديل من حمافظة دياىل، ماراً مبحاذاة أو قرب ساحل ر دجلة الـشرقي          

باإلضافة إىل ذلك هناك أقليـات قوميـة  . ويتوقع أن تكون أعدادهم حوايل ربع مليون نسمة    
.الصابئةالكلدان، اآلشوريون، اليزيدون،: أخرى مثل.. ودينية صغرية

) ٦٩و٦٦٥(هـــ مــا جمموعــه ١٣٨٦م، ١٩٦٥وقــد بلــغ عــدد اليزيــديني يف عــام 
نــسمة، وتعــيش ) ٥٥و٦٩٠(م مــا جمموعــة ١٩٥٧نــسمة، بعــد أن كــان عــددهم عــام 

% ٩٥حـوايل  الغالبية العظمى من اليزيديني يف حمافظة نينوى، حيث تـصل نـسبتهم إىل       
نسمة، وقضاء ) ٤٤و٩٣٨(وهؤالء يتركزون يف قضاء سنجار . من جمموع يزيدي العراق

اآلثوريون فهم غري اآلشوريني الـساميني القـدماء، وقـد «أما . )١(نسمة) ١٤و٦٣٩(الشيخان  

بمـساعدة اإلنكليـز بعـد ] هــ١٣٣٧[م، ١٩١٨هاجروا إىل العراق، من منطقـة األناضـول سـنة 

وقد أسكنوا يف البداية يف منطقة خانقني وبعقوبة، ثم نقـل . بينهم وبني األكراد هناكالقتال الدامي 

حيـث أعطـوا أرايض . ألف نسمة إىل الشامل يف مندان من حمافظة نينـوى) ١١(منهم ما يقرب من 

ًنسمة تقريبا، استخدموا عـامال يف جـيش املرتزقـة الـذي ٦و٠٠٠زراعية، وما بقي منهم وعددهم  ً
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يتكلم اآلثوريون اللغة الرسيانية اآلرامية التي خرجوا . يطانيون يف عهد انتداهبم للعراقشكله الرب

مل جيـر حتـى اآلن تعـداد رسـمي لآلثـوريني يف .. فيها بعض األلفاظ األرمنية والرتكية والكرديـة

ألف نسمة، وهم اليوم منترشون يف حمافظتي نينوى ) ٨٠-٧٠(العراق ويقدر زعامؤهم نفوسهم بـ

أو تعمـل ) كركوك(ًبيل، إضافة إىل أن أعدادا منهم تشتغل يف رشكات النفط يف حمافظة التأميم وأر

.بغداديف

ًوخيتلط باآلثوريني اختالطا شديدا،  بحكم اللغـة الـرسيانية اآلراميـة ) الكلدان والرسيان(ً

البيـة وبحكم العقيـدة النـسطورية التـي يـؤمن هبـا الـرسيان، وهـي عقيـدة غ. التي يتكلمون هبا

ولذلك تدمج اإلحـصاءات العراقيـة أعـدادهم ضـمن اآلثـوريني، ويرجـع الكلـدان . اآلثوريني

ًوالرسيان أصلهم إىل سكان العـراق القـدماء مـن اآلشـوريني واآلراميـني وينتـرشون عمومـا يف 

يرجع اسـتيطان قـسم مـن الفـرس إىل عهـد ] أما الفرس. [حمافظة نينوى ومركزها مدينة املوصل

، ومعظـم هـؤالء انـدجموا بالـسكان ]هــ٩١٤[م،١٥٠٧لدولة الصفوية عىل العـراق يف استيالء ا

ًاملحليني اآلخرين، وهم ينترشون بشكل غري مميز متاما يف املدن العراقية الدينية يف حمافظتي النجـف 

وأما من ناحية عدد الفـرس، فقـد أشـار تعـداد .. وكربالء، كام يوجد قسم منهم يف حمافظة نينوى

وباإلضـافة إىل . نسمة٤٠و٠٠٩إىل أن جمموع اإليرانيني يف العراق هو ] هـ١٣٨٦[م، ١٩٦٥عام 

وعـدد أقـل مـن . ألـف نـسمة) ١٥(هذه اجلامعات يوجـد عـدد قليـل مـن األرمـن ال يتجـاوز 

ّالرشاكسة، وهجرة هاتني اجلامعتني املذكورتني إىل العراق متت بعد احلـرب العامليـة األوىل، وهـم 

أمـا مـن    . )١(»ق متفرقة من شامل العراق ويف مـدن بغـداد واملوصـل وكركـوكموزعون يف مناط





 

!
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الناحية الدينية، فاإلسالم هو دين الشعب العراقي عموماً، بعربه وكرده وأقلياته القومية 
ويـدين باملـسيحية قلـة مـن العـرب، إضـافة إىل الكلـدان والـسريان واألرمـن                 . األخرى

التي سـجلتها التعـدادات العامـة للـسكان عـن البنيـة البيانات الرسمية«واآلثوريني، وحسب   

، يظهر أن الغالبية العظمى مـن الـسكان هـي مـن املـسلمني ]هـ١٣٨٦[م ١٩٦٥الدينية هلم حتى 

من جمموع الـسكان ثـم بقيـة % ٣من املجموع، ويليهم يف ذلك املسيحيون % ٩٥ويشكلون حوايل 

.)١(»من جمموع السكان% ٢الديانات التي يعتنقها حوايل 

وباإلضافة إىل الديانة اإلسالمية واملسيحية واليهودية واليزيدية، توجد يف العراق ديانـات «

ًأخرى كالصابئة والبهائية والبابية، غري أن حجم السكان الذين يدينون هبذه العقائـد صـغري جـدا 

ألـف نـسمة، )١٥(ويدين بالصابئية مجاعة صغرية ال يتجاوز عدد أفرادهـا . بالنسبة لبقية األديان

ًأما البهائية فتدين هبـا مجاعـات صـغرية جـدا ال تتجـاوز ..من جمموع سكان العراق،% ٠و١٧أي 

.)٢(»ألف نسمة
"
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)٢(جدول رقم 

)١()باآلالف(م ١٩٦٥-١٩٣٢البنية الدينية لسكان العراق من عام 




 


 


 


 




 


 


 


 




 


 


 


 



 


 


 


 




 


 


 


 



) األتـين (الطـائفي و -ومن املفيد أن نتعرف على كل شـيء مـن التكـوين الـديين      
واجلدول أدناه يبني . وحنن ما زلنا يف ذكر األديان لسكان العراقالعرقي لسكان العراق، 

وهو يعكس لنا النسب التقريبية للتكوين الديين والعراقي ملا بعد . م١٩٤٧لنا ذلك لسنة  
.)٢(هذه السنة
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)١()٣(جدول رقم 

م، تقدير تقرييب ١٩٤٧لسكان العراق سنة ) العرقي(التكوين الديين االتين 
)باآلالف(

المجموعسكان الريف )%الحضر(سكان المدن فة الطائ

المسلمون

٥١و٥٦٢٣٤٤٤و٤١١٦٧١٥و٦٧٣٩الشيعة العرب

١٩و١٦٩٠٠٧و٢٦٤٧٢٠و٤٢٨٧السنة العرب

١٨و٢٢٨٤٠٤و١٠٦٦٤٤و١٧٦٩السنة األكراد

١و٠٥٢٢و٣٣١و٤٩١الشيعة الفرس

١و٠٥٠١و٢١١٣و٣٩٥السنة التركمان

٠و١٤٢٩و٠٣١١و١١٧ة التركمانالشيع

الشيعة األكراد 
)الفيلية(

٠و٠٣٠٦و٠١٦٥و١٤٩

  BatatuHannaTheoldSicialClassesandTheRevolution arymovementofIraq
(NewJerrey)  p 
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المجموعسكان الريف )%الحضر(سكان المدن فة الطائ

غير المسلمين 

٣و١١٤٩١و٥٥٥٨و٩٤٩المسيحيون

٢و٠١١٧٦و٧٤٢و١١٣٠اليهود

٠و١٣٣٨و٠٣١٠و٢١اليزيديون والشبكيون

٠و٠٧٢و٠٢١و٥٣الصابئة 

)١(١٠٠و١٠٠٤٥٦٤٠و١٠٠٢٩٦٠٠و١٦٠٤٠المجموع



٥٣

)عامةنظرة(-داخليًا وخارجيًا -تطور السياسية العثمانية . ٢

إالّ . إن الدولة العثمانية استطاعت أن تصد اخلطر الصلييب لفترات طويلـة بـالقوة         
عزميـةً  -باسـتمرار  -أا ما استطاعت أن تبلور وعياً ثقافياً إسالمياً ميد هـذا التـصدي           

أدوات الصراع امليداين يف األمة، وبالتايل لكسب الغلبة علـى األعـداء    وإصراراً، بتمكني 
:يقول أبو احلسن الندوي. األخريةدوماً، وظهر جلياً يف أيام ضعفها باملراحل 

ًكان العامل اإلسالمي، من رشقه إىل غربه مصابا باجلدب العلمي، وشبه شلل فكـري، قـد «

ًوترى هذا اخلمود شامال للعلوم الدينيـة والفنـون .. نعاسأخذه اإلعياء والفتور، واستوىل عليه ال

ّاألدبية واملعاين الشعرية، واإلنشاء والتاريخ ومناهج التعليم، فال جتد يف كتاب الرتاجم التي ألفـت 

إذا اسـتثنينا بعـض األفـراد يف أطـراف .. للعصور األخرية من تطلق عليه لقب العبقري أو النابغة

. )١(»العامل اإلسالمي

:ومشل اخلمول والتراجع جماالت العلوم والصناعات احلديثة، فمثالً

ّمل تدخل املطابع يف العاصمة واملحاجر الصحية يف هذه الدولة إال يف القرن الثـامن عـرش، « ّ

وكذلك مدارس الفنون احلربية عىل النسق األورويب، ويف آخر هذا القرن كانت تركيا بمعزل عـن 
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ّتى لـام شاهدوا بالونا حيلق فوق العاصمة ظنـوه مـن أعـامل الـسحر الصناعات واالكتشافات، ح ً ّ

.)١(»..قد سبقتها دول أوروبا الصغرية يف األخذ بأسباب املدنية والرفاه العام. والكيمياء

هذا، والذي ميكن أن نشري إليه ضمن بيان حالة السياسة العامة للدولـة العثمانيـة         
درجـة التآكـل والـضعف يف ايـة املطـاف،      على مستوى الداخل هو وصول الدولة إىل   

هذه احلالة تزامنت مع ظهور أوروبا املتنمرة على مسرح األحداث الدوليـة ضـد الدولـة           
العثمانية من اخلارج فتم تطويقها تطويق السوار احلديدي باملعـصم، وبالفعـل أصـبحت              

عيـة االحتـاد والترقـي      الدولة العثمانية بني كماشتني خطريتني، إحدامها داخلية متثلت جبم        
والثانيـة خارجيـة مـن الـدول األجنبيـة      . وانعكاسات سياستها على الشعوب اإلسـالمية  

ــل       ــعوباً، ب ــة وش ــاين حكوم ــان اإلســالمي العثم ــراق الكي ــا الخت ــيت اســتنفرت قواه ال
وحنــن يف صــدد تبيــان اخلطــر -والبــد أن نــشري أيــضاً . الفتراســه وتوزيــع تركتــه اهلائلــة

إىل دور أعـداء اإلسـالم والدولـة العثمانيـة مـن            -يف ثـورة االحتـاديني      الداخلي املتمثل   
ــة،         ــى الطوراني ــشأت رداً عل ــيت ن ــة، ال ــة العربي ــن مث القومي ــة وم ــة التركي ــاة القومي دع
وبتحــريض منــسق مــن االســتعمار واليهــود بالتحديــد، حيــث تالقــت أهــداف أعــداء   

ــ   ــة، يف داخل ها وخارجهــا لوضــع خطــط  الــشريعة اإلســالمية، وأعــداء الدولــة العثماني
سياسية حمكمة لغـرض إـاء وجـود الدولـة العثمانيـة مـن قبـل دعـاة القوميـة التركيـة،            
وكـذلك لتــرويج فكــرة القوميــة العربيــة ودعمهـا بــشىت الوســائل لتنــال الــدول العربيــة   
استقالهلا عن الدولة العثمانية، ومن ثَم ستـسقط أسـرية يف شـراك الـدوائر اإلسـتكبارية               

وذلك لضعفها وجتزأـا، وبالفعـل هـذا هـو الـذي حـصل             !! يق التحرر والثورة  حتت بر 
: يقول حممد علي الزعيب. بالنتيجة
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.. ، هم ماسون تركيا املسترتون باسم احتـاد وتـرق، وإن خـدع بعـض األتـراك)١(الدونمة«

يهـودي ًتنفيـذا للمخطـط ال) العربية الفتـاة(ليدفعوا العرب لتأسيس ) تركيا الفتاة(أسسوا حزب 

ًالدونموي الذي يرى شطر السلطنة الرتكية إىل قومية عربية وقومية تركية، يراه مـدخال أو طريقـا  ً

ًالبد من تعبيده ليسلكه إرسائيـل حتقيقـا ملخططاتـه املعلومـة، ينـتطح القوميتـان وهيـدمان برجـا  ً

.)٢(»وتفوز اليهودية باألسالب. يعجزان عن إعادة بنائه

ة تشخص مصدر العداء احلقيقي لوجودهـا ولطموحاـا    فمن هنا كانت الصهيوني   
. يف دولة اخلالفة العثمانية، فإـا العقبـة الكـأداء أمـام مـشروعها االسـتيالئي يف املنطقـة        

فلذلك كانت حماوالا احلثيثة مستمرة، وضغوطها غري متوقفـة أبـداً حنـو الـسلطان عبـد       
. هــا يف إقامـة دولتــها يف فلــسطني احلميـد الثــاين، وبـشىت اإلغــراءات، لتنــال أبـرز أحالم   

حتققـت اليهوديـة املـسترتة «:وحينما اصطدمت مبوقف السلطان قررت تـصفيته، وبـذلك        

بالدونمة واملاسونية، واالحتاد والرتقـي، أن الـسالطني والقيـارصة عثـرة يف طريـق القفـزة شـطر 

. )٣(»فلسطني، حيث السالطني يمثلون اخلالفة اإلسالمية

:ن حالّقيقول الدكتور حسا
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املعادية للصهيونية حتالف القوى الدوليـة ) السلطان عبد احلميد الثاين(وكان ثمن مواقفه «

هـ، وتدبريه مؤامرة خللعـه عـن العـرش عـام ١٣٢٦م،١٩٠٨والصهيونية واملاسونية للقيام بثورة 

.)١(»هـ١٣٢٧م،١٩٠٩

بـل قـررت خلـع ) الدسـتور(ِمل تكتف مجعية االحتاد الرتقي بـإعالن املـرشوطية «وهكذا  

هــ ١٣٢٦م،١٩٠٨السلطان عبد احلميد الثاين، ومهدت لذلك بنرش عدد من البيانات خالل عـام 

وهكـذا حينمـا أعلـن الدسـتور سـنة       . )٢(»ّحترض اجلنود العثامنيني عىل الثورة وخلع السلطان

هـ تبينت األهداف احلقيقة لالحتاديني، فبعد أن كان العرب ينظرون إىل       ١٣٢٦م،١٩٠٨
ولة العثمانية باعتبارها دولة املسلمني كافة، أخذوا ينظرون إليها نظرة أحادية ضيقة،            الد

السياسة التي أعلنتها احلكومـة «فكانت  . ألن االحتاديني أرادوها دولة للعنصر التركي فقط      

. )٣(»أثارت النفور بني العرب والرتك) الدستور(العثامنية بعد صدوره 

: يقول الدكتور حممد عمارة

وبعد أن استوىل االحتاديون عىل السلطة يف الدولـة العثامنيـة، واتـسمت سياسـة املركزيـة «

مجعيـة (والترتيك بالعنف والقسوة تكونت يف مواجهة هذه النزعة الطورانية أهم مجعيتني عربيتني 

هـ، ثم نقلت مركزهـا إىل بـريوت سـنة ١٣٢٩م،١٩١١التي تأسست بباريس سنة ) العربية الفتاة

لقد غلب الطابع اإلسـالمي عـىل عـضوية هـذه .. هـ ثم إىل دمشق يف العام التايل١٣٣١،م١٩١٣
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اجلمعية التي سعت إىل استقالل البالد العربية، وحتريرها من احلكم الرتكي، وأيـة سـيطرة أجنبيـة 

التي كوهنا الضابط عزيز عـيل املـرصي أوائـل سـنة ) مجعية العهد(أما اجلمعية الثانية فهي . أخرى

هـ، والتي كانت بالنسبة للضباط العرب يف اجليش العثامين بمثابة العربيـة الفتـاة ١٣٣٢م،١٩١٤

بدمـشق، ) العهـد(و) العربيـة الفتـاة(ّهـ، تـم االتـصال بـني ١٣٣٣م،١٩١٥ويف سنة . للمدنيني

ًفتوحدت خططها واجتمعت مواردها استعدادا للثورة العربية عىل األتراك الذين كانوا قد دخلـوا 

.»..احللفاءرب العاملية األوىل يف جانب األملان ضداحل

:ويضيف الدكتور عمارة بقوله
.. ّلكن هذه املسرية القومية العربية التي انخرط فيها عرب املرشق، مل تؤت الثمرة املرجـوة«

ًولعل القدر يسخر عندما جعل إجهاض مرشوعها العريب بفضل الغرب والرتك معـا، رغـم أهنـم 

فاألتراك قد أعدموا أبرز قيادات اجلمعيات القومية العربية، األمـر الـذي . متحاربنيًكانوا أعداءا

جعل هذه اجلمعيات تسلم زمام أمرها لقائد من خارج صـفوفها هـو الـرشيف حـسني بـن عـيل 

ــه يف ) م١٩٣١-١٨٥٦( ــومي إال أن ثقت ــس الق ــوح واحل ــصه الطم ــذي وإن مل ينق ّال ــرشف(ّ ) ال

فمقابـل وعـود .. ساة التي متخضت عنها احلرب العاملية األوىل باملرشقاإلنجليزي قد أدت إىل املأ

٥متيزت بالغموض يف كثري من جوانبها، أعلن الرشيف من احلجاز ثورة العرب ضـد األتـراك يف 

عـىل حـني كـان ].. هــ١٣٣٤املوافق للخامس من شهر رمـضان [م ١٩١٦سنة ) حزيران(يونيو 

مـايو، املـذكرات /٩قبل ذلك بشهر واحـد يف -ًرسا -دلوا اإلنجليز والفرنسيون والروس قد تبا

.. وبانتهاء احلرب أعلنـت املأسـاة. التي اقتسموا هبا املرشق العريب) بيكو-سايس (حول معاهدة 

وسوريا ولبنان احتلهام الفرنسيون، وانتهى املطاف بالـرشيف .. فلسطني والعراق احتلهام اإلنكليز

ًحسني ملكا سابقا يعيش يف ق .)١(»ًربص منفياً
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كانــت هــذه النظــرة عامــة عــن تطــور العامــل الــداخلي، أمــا العامــل اخلــارجي   
املتلخص يف حماوالت تدخل الدول األجنبية الطامعة يف شؤون بالد املسلمني، فقد كان            
هذا العامل يف بداية أمره حتت ذريعة محاية حقوق املسيحيني يف الدولة العثمانية، إالّ أنه       

: يقول حممد فريد بك. حت أهدافهم االستعماريةسرعان ما اتض

، مـع أنـه لـو تـدخلت )العثامنيـة(يرى القارئ تعصب الدول حلامية املـسيحيني بالدولـة «

ًيف شؤون إحـداها وطلبـت مـن فرنـسا مـثال، عـدم التعـرض ملـا يمـس األمـة ) العثامنية(الدولة 

ّواليهـود، لـشددوا النكـري عليهـا ورموهـا اإلسالمية باجلزائر، أو مساواة املسلمني هبا باملسيحيني 

ولكن هي القوة، قىض التمدن الغـريب احلـديث أن . بالتعصب الديني، املتصفني هم به دون غريهم

ّتسود عىل كل حق حتت راية اإلنسانية واملساواة، وما هـي إال ألفـاظ ال معـاين هلـا إال فـيام يالئـم  ّ

. )١(»مصاحلهم

ة املتحالفة، حينما ملست حالة الضعف يف الدولـة   وذلك بدليل أن الدول األوروبي    
العثمانية أواخر عهدها، بدأت سلسلة من االجتماعات واالتفاقيات فيما بينها ظاهرهـا           
مصاحل إنسانية معينة، كتحسني أحوال النصارى يف الدولة العثمانية، وإجراء إصالحات       

.ت علـى الـسطح فيمـا بعـد    يف البوسنة واهلرسك، إالّ أا تضمر نوايا استعمارية، ظهر       
الـذي متّ فيمـا بـني الـدول املتحالفـة ضـد الدولـة العثمانيـة                  )٢(لنـدن ) بروتوكول(فمثالً  

هـ، وقـد كانـت هـذه الـدول     ١٢٩٤ربيع األول ١٧م،  ١٨٧٧) آذار(مارس   ٣١بتاريخ  
املتحالفة تتقاسـم األدوار علـى ضـوء مـصاحلها يف املنطقـة، وبـالرغم مـن وجـود حالـة                  

ستعماري فيما بينها، إالّ أا تتفق يف جامع مشترك واحد، أال وهـو القـضاء   التنافس اال 

 


 



٥٩..................................................)عامۀنظرة(-وخارجیًاداخلیًا-نیۀالعثماالسیاسیۀتطور.2

وقـد مت  . على الدولة العثمانية واستغالل ثروات املسلمني، واستعمار بلدام وشـعوم     
فما دعيـت للمـشاركة   !! هذا االجتماع بتجاوز الدولة العثمانية وكأا غري معينة ببالدها 

ومـا كـان مـن البـاب     . ا أُبلغ الباب العايل بنتـائج املـؤمتر العلنيـة   يف املذكرات واحلوار، إمن  
العايل إالّ أن يرد على الئحة لندن مبا يتناسب مع عزة اإلسـالم واملـسلمني، وقـد أبلـغ               
الرد إىل سـفراء الدولـة العثمانيـة يف أوروبـا، إال أن املـؤامرات والفـنت كانـت متـسارعة            

كان سعي أوروبـا االسـتعامرية «دة املسلمني، فقـد  كقطع الليل املظلم، تستهدف متزيق وح 

وهـو . ًلإلجهاز عىل هذه الدولة التي حتتفظ بذلك الرمز الذي أرق الغرب تارخييا، وال زال يؤرقـه

وحدة الرشق والغرب حتت أعالم اخلالفة واإلسالم، ولقد تظافر بروز هـذين العـاملني، الـداخيل 

ًإذا اجلدار الذي مثلوه أمام الغـرب لعـدة قـرون مليئـا واخلارجي، فزاد من ضعف العثامنيني حتى 

، )للدول األوروبية(ولقد كانت االمتيازات األجنبية التي منحها السالطني العثامنيون .. بالثغرات

تزايد النفوذ االستعامري ) بالنتيجة(و). مناطق املسلمني(ّواحدة من صور التسلل االستعامري إىل 

ية عىل التنازل عن العديد من والياهتا، بعد أن حتول النفوذ االسـتعامري ُحتى أجربت الدولة العثامن

ًفيها إىل احتالل سافر وغاشم، ففي فرتة مل تتجاوز األربعـني عامـا، ومنـذ اعـتالء الـسلطان عبـد 

، )م١٩٠٩-١٨٧٦(زمام السلطة يف سنة ] هـ١٣٣٦-١٢٥٨[، )م١٩١٨-١٨٤٢(احلميد الثاين 

ُأجـربت الدولـة ] هــ١٣٣٢[م ١٩١٤احلرب العامليـة األوىل وحتى اندالع ] هـ١٣٢٧-١٢٩٣[

ًرسميا أو واقعيا -العثامنية عىل أن تتنازل  لروسيا القيرصية عن عـدد مـن املقاطعـات الغنيـة يف -ً

، ولفرنـسا عـن تـونس -ومن قبل ذلك عن عـدن-آسيا الصغرى، ولربيطانيا عن قربص ومرص 

. )١(»..اليا عن ليبيا، وللنمسا عن البوسنة واهلرسكوإليط-ومن قبل ذلك اجلزائر -واملغرب 

ــرص       ــب ف ــا الوحــوش الكاســرة تترق ــة وكأ ــدول األوروبي ــاع ال ــستمر أطم وت
الضعف، لتنهش جسد األمة مبخالبها وأنياا ما استطاعت إىل ذلـك مـن حيلـة وقـوة،             
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حتت شعارات مناسبة للمرحلـة متهـد لالنقـضاض التـام علـى الدولـة الـيت حتمـل اسـم                 
.اإلسالم

ومع كل ذلك، بقيت السلطة العثمانية حمافظة على املوقف املبـدئي اجتـاه اليهـود               
ومسألة استيطام يف فلسطني، رغم الترويض الـدويل الـذي مـورس حبقهـا يف ظـروف                

وقـرر ) بـال(، اجتمع مؤمتر )هـ١٣١٥م،١٨٩٧(املعروف أنه يف عام «فمن  . الضعف الداخلي 

. طن القومي اليهودي، وحتدد أمر االتصال بالسلطان والدولـة العثامنيـةاختيار فلسطني إلقامة الو

ومن ثم بدأت املعركة اخلفية بني السلطان واليهود، وخاصة بعد أن تبني هلم إرصار السلطان عبـد 

مث . )١(»، عىل عدم التسليم هلم بـأي مطمـع يف فلـسطني)م١٩٠٩-١٨٧٦(احلميد يف فرتة حكمه 

ًأن ال يـسري أبـدا يف هـذا ) هرتزل(أنصح للدكتور «: لقاطع بقولـه أفصح السلطان عن رأيه ا   

ًاألمر، ال أقدر أن أبيع قدما واحدا من البالد، ألهنا ليست يل بل لشعبي، ولقد حـصل شـعبي عـىل  ً

هذه الدولة بإراقة الدماء، وقـد غـذاها بدمائـه، وسـوف نغطيهـا بـدمائنا قبـل أن نـسمح ألحـد 

د بماليينهم فإذا ما قسمت الدولة فقد حيـصل اليهـود عـىل فلـسطني ليحتفظ اليهو. باغتصاهبا منا

ًإننا لن نقسم إال جثثا، ولن اقبل بترشيح أجسادنا ألي .. بدون قتال م ١٨٩٦يونيـو .كـانغـرضّ

ًأمـرا بمنـع ] هــ١٣١٦[م ١٨٩٨ولـام توالت النـذر، أصـدر الـسلطان يف يونيـو ..].هـ١٣١٤[

يعتـرب هـذا املوقـف «وبالفعل  . )٢(»ن متييز بني جنسياهتماليهود األجانب من دخول فلسطني دو

وباملقابـل، اسـتمرت احملـاوالت      . )٣(»ذروة املعارضة العثامنية لالستيطان اليهودي يف فلـسطني

فقد جاء هرتزل، زعيم احلركة الـصهيونية    . الصهيونية بالضغط على السلطان دون ملل     


 

 
 



٦١..................................................)عامۀنظرة(-وخارجیًاداخلیًا-العثمانیۀالسیاسیۀتطور.2

ــ  رض إقراض الدولة العثامنية مبلـغ عـرشين مرشوع جديد يتضمن مغريات مالية مضاعفة، فع«بـ

ًمليون جنيه إسرتليني، ال تعيدها مطلقا، وإنـام حتـسمها مـن رسـم الـرضائب التـي تفـرض عـىل 

ثم تـزداد إىل مليـون . املهاجرين اليهود إىل فلسطني بمعدل مئة ألف جنيه إسرتليني يف السنة األوىل

ة، ومقابـل هـذا القـرض يـسمح جاللتـه ًجنيه سنويا، وتتصاعد الرضائب كلام تـضاعفت اهلجـر

ًاهلجرة اليهودية إىل فلـسطني التـي ال تكـون فقـط غـري حمـدودة، بـل أيـضا : (باالمتيازات التالية

تشجعها احلكومة السلطانية بكل وسـيلة ممكنـة، ويعطـى املهـاجرون اليهـود االسـتقالل الـذايت 

لعمـل يف األرض التـي تقـرر هلـم، املضمون يف القانون الـدويل، يف الدسـتور واحلكومـة وإدارة ا

ولكن السلطان العثامين رفـض هـذا العـرض الـصهيوين، وفـضل ). فلسطني كدولة شبه مستقلة

القروض األوروبية رغم سيئاهتا، وذلك للحيلولة دون خضوع الدولة العثامنيـة للـضغوط املاليـة 

ألمـة، ووقـف   وبتطور هذه األحداث، تفاعلت احلالة اإلسـالمية داخـل ا     . )١(»الصهيونية

ــ ١٣٣٦-١٢٥٨/م١٩١٨-١٨٤٢(السلطان عبـد احلميـد الثـاين         إىل جانـب فكـرة     ) ه
تكــوين اجلامعيــة اإلســالمية، لتتوحــد كلمــة الــشعوب املــسلمة إىل جانبــه ضــد اخلطــر   

بوصـفه   -ولقد لقيت صيحته اسـتجابة يف خـارج الدولـة العثمانيـة             «األورويب الغازي،   
والتـف حولـه العـرب       -س للدولـة العثمانيـة وحـدها        زعيماً للعامل اإلسالمي كله، ولي    

وكـان مـن   . املسلمون والفرس والترك لتعضيد اخلالفة، وللذود عنها دون قيد أو شـرط    
أخطر هذه اإلجنازات تصفية موقف اخلالف بني تركيا وفـارس، وبـني الـسنة والـشيعة،               

ّإن السم القديم جيب أال يـرسي يف جـسد «: ومن كلماته يف هذا الصدد     آسـيا القـوي، وعـىل ّ

ّالسنيني والشيعة أن يتحدوا ملقاومة أوروبا يف حماولتها قهر العامل ّجيب أال ندع الغرب «: وقوله. »ّ

إن تركيا هي نافذة اإلسـالم التـي سيـشع «، »ّيبهرنا فإن اخلالص ليس يف املدنية األوروبية وحدها
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مد خط حديدي إىل مكة املكرمـة  وبالفعل بدأ السلطان بتنفيذ قرار . )١(»منها النور اجلديد

م، كجزء من خطة اجلامعة اإلسالمية ملساعدة آالف املـسلمني علـى أداء            ١٩٠٨يف عام   
فريضة احلج، وكذلك لتيسري عملية التنقل للدعاة واملبشرين املسلمني إىل هذه املـسافات    

ادي البعيدة، وقد ض باملشروع يف محاسة بالغة، وحشد له كل ما استطاع من جهـد مـ     
وقـد أشـار تقريـر    . وبشري حىت مت إجنازه بسرعة خارقة، وبـدون أي عـون مـن أوروبـا           

: هــ، إىل هـذا اخلطـر بقولـه    ١٣٢٥م، ١٩٠٧السفري الربيطـاين لـدى البـاب العـايل سـنة         
م١٩٠٧-١٨٩٧(ميكننا أن نقرر، أن أهم حوادث السنوات العشر األخرية على األقل    «
مليـون  ٣٠٠رة اليت استطاع أن يظهر ا أمـام       خطة السلطان الباه  ) هـ١٣٢٥-١٣١٥/

مسلماً يف ثوب اخلليفة الذي هـو الـرئيس الروحـي يف الـدين اإلسـالمي، وإن يقـم هلـم         
الربهان على قوة شعوره الديين وغريته الدينية ببنـاء سـكة حديـد احلجـاز، ونتيجـة هلـذه            

.)٢(»السياسة فقد أصبح حائزاً على خضوع رعاياه له خضوعاً أعمى

حمـاوالت إصـالحية، بـذهلا      -مـن خـالل هـذه النظـرة العامـة            -وهكذا نتلمس   
املصلحون العثمانيون على املستوى اإلداري والسياسي، لغرض تطوير أوضـاع الدولـة            
العثمانية، إالّ أن األزمات االقتصادية والسياسية الـيت حلـت بالدولـة مـا كانـت تنفعهـا                 

على املستوى العاطفي العام، ولكن  -بياً  نس -تلك اإلصالحات املتأخرة، وإن جنحت      
باملقابل رافقتها عملية النمو السريع يف احلركة الدستورية اليت أخذت تسيطر على القرار              

كل ذلك حال دون التوفيق ملواصلة مسرية اإلصـالح      . السياسي للدولة وقد بانَ ضعفها    
-م ١٩٠٨(ورـا عـام    وحينما استلمت مجعية االحتاد والترقي زمام احلكم بث       . الداخلي
، نفّذت مآرب االستعمار ضد الدولة العثمانية، وكافة املـسلمني، مـستفيدين            )هـ١٣٢٦

.-آنذاك-من األجواء املتخلفة اليت كانت سائدة يف األمة بشكل عام 

 
 



٦٣

العثمانيأوضاع العراق َّـ نهايات العهد. ٣

عامةنظرة تاريخية. أ

ضاع، تـوفر حالـة مـن الفهـم واالسـتيعاب لتطـور             إن املعرفة التارخيية مل األو    
، فالتـاريخ هـو البوابـة الطبيعيـة لدراسـة         -فيما بعـد  -األحداث وتناميها على الساحة     

جذور األحداث املستجدة، فنالحظ آثار املاضي من الفعاليـات واملواقـف، منعكـسةً يف               
إن -اجلمعـي  سلوك احلاضر، أساس بناء املستقبل، حيث يتفاعل الناس مع الالشـعور        

الذي يعترب املخزون املتراكم لتلك الفعاليات واملواقـف، وذلـك بالـصورة            -صح التعبري   
والعراق، ومنـذ  . اليت تضمن استيعاب تطورات الوعي احليايت، ونضوج الظروف احمليطة     

، أصـبح يتــألف مــن أربعــة  )هـــ٩٥٤-م ١٥٤٦(اكتمـال الفــتح العثمــاين للبـصرة عــام   
وكانــت اإلمــارات ). كردســتان(املوصــل، البــصرة، شــهرزور  بغــداد، : واليــات هــي

الكردية منتشرة يف والييت شهر زور واملوصـل، وأمـا العـشائر العربيـة فكانـت            والعشائر
وقـد اعتـرف العثمـانيون    . منتشرة يف والييت بغداد والبصرة، وكذلك يف واليـة املوصـل          
اد، أو يف املنـاطق العربيـة،    بالعصبيات احلاكمة وبشيوخ العشائر، سواء يف منـاطق األكـر         

وكانت والية املوصل تغطي اجلزء الشمايل الغريب من العـراق، وتـشمل مدينـة املوصـل              
وأسكي موصل وعشائر طي، ومتتد إىل اجلنوب حىت تكريت، وإىل الـشرق منـها توجـد      

وقــد امتــازت واليــة املوصــل عــن غريهــا مــن الواليــات  ). كردســتان(واليــة شــهرزور 
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د أعداد كبرية من اجليش فيها، وأـا تعتـرب كهمـزة الوصـل بـني واليـات        العراقية، بوجو 
.الشامالعراق وواليات األناضول وواليات

مـن املرتبـة   ) الباشـا (أما والية بغداد فكانت أهم الواليات العراقية، وكان واليها         
ا واليـة  األوىل، بينما الوالة اآلخرون كانوا من املرتبة الثانية يف املوصل وشهرزور، وأمـ       

البصرة فقد تبادهلا الوالة العثمانيون وشيوخ املنتفك وشيوخ احلويزة غري مرة فكانـت يف       
موضع الطمع من قبل اآلخرين، وكـان مـن العـسري علـى والة بغـداد أن ينقـذوها مـن                
متاعبها، وأن القطع العثمانية البحرية اليت وضـعت أمامهـا كانـت عـاجزة عـن حفظهـا           

تان فلم تعمـر طـويالً، ألـا امتـازت بكثـرة اإلمـارات والعـشائر              أما والية كردس  . دوماً
الكردية املتنافسة فيما بينها، وكانـت سياسـة العثمـانيني تقـضي بـاالعتراف بالعـصبيات              

إالّ أن بعض الباشوات كان يطمـح إىل ربـط الواليـات بـالقرار       )١(احمللية يف حدود معينة   
ــ ١٢٤٦-١٢٣٢م،١٨٣١-١٨١٧(املركزي يف بغداد، فمثالً داود باشـا       آخـر الـوالة   ) ه

مقلداً يف كثٍري من األمور -كما يعتربه بعض املؤرخني -يف العراق، وإن كان     )٢(املماليك
لسياسة حممد علي باشا يف مصر، إالّ أنه واجه بعض القبائـل العربيـة والكرديـة بقبـضة                

بــالقرار حديديـة ــدف القــضاء علـى الــروح االنفــصالية لــدى بعـض القبائــل وربطهــا    
لذلك أمخد االنتفاضات القبلية وأقصى الشيوخ غـري املـوالني لـه،       . املركزي حتت سلطته  

ــة، وكانــت تعترضــه صــعوبة خاصــة    ووضــع رجالــه علــى رأس بعــض القبائــل العربي
إلخضاع كردستان للحكم، وذلك لتحالفها مع ملـك إيـران، فكانـت تتـدخل القـوات             

وهكـذا كانـت تتـضاعف      . احلكومـة العثمانيـة   الفارسية إىل جانب األكراد ضد الباشـا و       
من مترد العشائر الكردية، فكان يصب جام غضبه على الفرس -أحياناً -معاناة الباشا 

الذين كانوا يعيشون يف العراق وعلى الشيعة يف الوسط واجلنـوب لتعـاطفهم مـع شـيعة             
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. )١(إيران

ُهم، وأبيـد الكثـري مـنهم، فقد أمعن يف اضطهادهم وصادر ممتلكاهتم، وألقى القبض علي«

ّوهـذا مــام زاد مـن حـدة .. الدين يف كربالء والنجـف) لعلامء(ُوأخذت الكنوز التي كانت تعود 
-١٢٣٧[م، ١٨٢٣-١٨٢١اإليراين الناجم بـصدد كردسـتان، وأدى إىل حـرب -النزاع الرتكي 

رهم إىل ّإال أن وبـاء اهليـضة اضـط.. ويف هذه احلـرب كـان التفـوق بجانـب الفـرس] هـ١٢٣٩

ــع صــلح  م حيــث ظلــت كردســتان ١٨٢٣يف آذار عــام ) أررضوم(الرتاجــع إىل أرضــهم وتوقي

. )٢(»بموجبه حتت سلطة الباشوات األتراك

إالّ أن داود باشا كان يعتمد على القوات العشائرية للدفاع    ) الدولة العثمانية (أي  
لـداود باشـا طمـوح      وكان. عن العراق، لذلك استمرت العشائر يف سيادا شبه املطلقة        

االنفصال عن الدولة العثمانية واإلعالن عن دولة املماليك يف بغـداد، وقـد باشـر بعـدة      
إجراءات اقتصادية وعسكرية للوصول إىل طموحه، إال أنه فشل يف مترده وازم جيـشه      
أمام علي باشا وايل حلب املرسل من قبل الباب العايل، وقد انتشر مرض الطاعون عام 

هـ يف جيـشه، وبـذلك انتـهت فتـرة املماليـك يف العـراق لتعـود سـلطة                ١٢٤٦م،  ١٨٣١
، )أرضـروم الثانيـة  (وعلى املستوى اخلارجي، عقدت معاهدة    . الوالة العثمانيني مباشرة  

، بـني  )ملـصاحل مـشتركة  (هــ بوسـاطة بريطانيـة روسـية      ١٢٤٦م،١٨٤٧آيار عـام     ٣١يف  
ــا املــس   ــة وحــسمت فيه ــدولتني الفارســية والعثماني ــشأن احلــدود  ال ــازع عليهــا ب ائل املتن

واألماكن املقدسة، فتخلت إيران عن ادعائها بالسليمانية وبعض املناطق األخرى، أمام           
.العربوالساحل األيسر لشط) عربستان(تنازل الباب العايل إليران عن احملمرة 
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الداخليةتعديالت اإلدارة

ات العــشائرية يف إن تلــك الظــروف الــيت شــهدت فيهــا عمليــات قمــع لالنتفاضــ
بعدٍد من اإلجراءات والقرارات اإلدارية، كانت مبرتلة -أيضاً -اجلنوب والشمال متيزت 

، وكـان عهـد مـدحت     )بالتنظيمات(التعديالت املتواصلة لإلدارة الداخلية، واليت مسيت       
، هو عهد اإلصالحات، وإعادة )هـ١٢٩٠-١٢٨٧(،)م١٨٧٢-١٨٦٩(باشا يف بغداد  
اإلدارية يف العراق، فقد كان مدحت باشا والياً وقائداً يف الوقت نفسه، أي          تنظيم احلياة   

ــة خاصــة يف طــرق       ــراق عناي ــسكرية، وشــهد الع ــة والع ــسلطة املدني ــده ال اجتمعــت بي
املواصالت واملالحة التجاريـة يف دجلـة، وكـذلك بـذلت عنايـة كـبرية للزراعـة لغـرض                  

هــي امتــداد للتطــور -حلقيقــة يف ا-وكانــت بعــض اإلصــالحات . حتــسينها وتنويعهــا
ــة    ــة العثمانيـ ــمة الدولـ ــل يف عاصـ ــات لعـــام    . اإلداري احلاصـ ــانون الواليـ ــثالً قـ فمـ

هـ املتضمن إصالحات إدارية وثقافية، انعكس أثـره يف العـراق، فـأُلف       ١٢٨٢م،١٨٦٤
جملس الواليات والقائمقامات والنواحي وأنشأت الوظائف، وبوشر يف التطور الصناعي 

الية، والغي النظـام الـضرائيب القـدمي، وأنـشأت املـصارف الزراعيـة، كمـا         والتجاري للو 
ويف جمال القضاء طبقت قواعد الفصل بـني      . وضع تنظيم جديد للتقسيم اإلداري للبالد     

العراق قبل احلرب «فقد أصبح )٢(ومن الناحية اإلدارية  . )١(السلطتني القضائية والتنفيذية  
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بغداد واملوصل والبصرة، وكل من هـذه  : واليات هيالعاملية األوىل، ينقسم إىل ثالث    
الواليات تنقسم إىل عدد من السناجق، وهذه بدورها إىل أقضية، واألقضية إىل نـواٍح،           

ــة   ــة وخيــضع للــسلطة املركزي ــديرها  . ويقــف الــوايل علــى رأس الوالي أمــا الــسناجق في
نــواحي، ويؤلــف املتــصرفون يف حــني يــدير األقــضية القائمقــامون، والنــواحي مــدراء ال

.الواليةاحللقة األخرية يف سلسلة اإلدارة الطويلة يف-عمدة القرية -املختار 

تتألف اهليئة املهيمنة على إدارة الوالية من املعـاون أي نائـب الـوايل، والـدفتردار              
الذي يصرف الشؤون املالية، واملكتوجبي الـذي يـرأس مكتـب الـوايل وترمجـان الواليـة              

القات مع القناصل األجانب، مث موظفي الدرجة الثانية الذين يصرفون  املسؤول عن الع  
شؤون األوقاف وطرق املواصالت وشؤون العقار ورؤساء الشرطة والربيـد والتلغـراف،    
ومفتــشي التجــارة والزراعــة، وفــضالً عــن ذلــك فقــد كــان هنــاك جملــس دائــم يتمتــع   

هـذا الـس نائـب الـوايل        بصالحيات استشارية وينظر يف كـل قـضايا الواليـة، ويـضم             
رئـيس  -والنائـب  . -الـدين للمـسلمني  ) علماء(رئيس   -والدفتردار واملكتوجبي واملفيت    

مــن املــسيحيني(، وكــذلك ممــثلني عــن الطوائــف غــري اإلســالمية،  -احملكمــة الــشرعية
).واليهود

والوايل ملزم، مرة يف السنة، بدعوة جملس عام يدخل فيـه ممثلـون عـن الـسناجق      
ضية كافة، وهكذا كانت السلطة تتركز بيد الوايل وكان يشغل أيـضاً منـصب قائـد          واألق

ــة   ــة يف الوالي ــوات املرابط ــه يف     . الق ــو علي ــا ه ــسناجق م ــل اإلداري يف ال ــشابه اهليك وي
أما يف القرى فقد كان هناك إىل جانب املختار، جملس للمشايخ يتألف من        «. )١(»الوالية

ثلون األديان كافة، وينتخب ملدة سنة، ومهمة هـذا  الدين مي) علماء(شخصاً من    ١٢-٣
الــس توزيــع الــضرائب علــى الطوائــف، واحملافظــة علــى النظــام واالســتقرار، وحــل 


 



العراق فی ظل الدولۀ العثمانیۀ: الفصل األول/ الباب األول .................................................٦٨

ويـضيف  . )١(»أما املسؤول عن جباية الضرائب يف القرية فهو املختـار نفـسه     .. املنازعات
دارة يف املدينـة،    ان الس البلـدي، هـو الـذي يـصرف قـضايا اإل            «: الربت منتشاشفيلي 

ويتألف من سبعة أشخاص، وينتخب ملدة أربع سـنوات، ويوجـه عمـل الـس رئـيس         
أمـا يف مدينـة الـسنجق الرئيـسية،     . املدينة، ويقوم بتعيني األخري، الوايل يف مركز الواليـة    

ــألف   .. فيعينــه املتــصرف وختــضع البلــديات ــالس الواليــات وجمــالس الــسناجق، وتت
ــيني،    مــدخوالت ميزان ــأجري احلــراس الليل ــل ت ــها مــن ضــرائب خاصــة كــضريبة مقاب يت

-واستعمال موازين املدينة وجسورها، والبيع والشراء يف ساحاا، واستخدام جمازرهـا     
.)٢(»يدفعها سكان املدن بطريقة االلتزام-وغريها 

االقتصاديةجممل احلياة

يكليـات اإلداريـة تتـراوح     كانت جممل احلياة االقتصادية أمام تلك التقسيمات واهل       
بني املد واجلزر، نتيجة الظروف الطبيعية والبشرية اليت تتحكم يف منوها أو تراجعها، ففي 
تلك احلقبة الزمنية كانـت تتمحـور احليـاة االقتـصادية يف ابـرز مظاهرهـا بالزراعـة بينمـا             

اعي هـ كان الوضع الـصن  ١٣٢٧م،١٩٠٩بقيت الصناعة يف مستواها البدائي، ففي عام        
ــدائياً ومل يتطــور  ــارة     . ب ــى جت ــبرية عل ــت تعتمــد لدرجــة ك ــة فكان ــا التجــارة العراقي وأم

إالّ أنه يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، جرى توسـع سـريع يف     . )٣()الترانزيت(
. جتارة الصادرات العراقية، ورافق ذلك منو ملحوظ يف تصدير املنتجـات احملليـة العراقيـة         

اليت مر ا العراق يف تلـك الفتـرة،   -اإلصالحية واإلمنائية -غيريات  كان ذلك نتيجة الت   
حيــث امتــازت بإخــضاع العــشائر للــسلطة املركزيــة، وتوحيــد الواليــات حــول بغــداد، 
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هـ، وإصالحات مدحت ١٢٨٨م،١٨٧٠وتطبيق نظام الواليات العثماين يف العراق عام 
.واإلداريعلى املستوى االقتصادي) م١٨٧٢-١٨٦٩(باشا 

هـ تأثري قوي على االقتـصاد      ١٢٨٧م،١٨٦٩كما كان الفتتاح قناة السويس عام       
العراقي، إذ أنـه نتيجـة تقلـيص التكـاليف ومـدة الـرحالت والتـنقالت، حـدثت طفـرة                   

ومن عوامل تقدم التجارة يف العراق املعاهـدات الدوليـة      . )١(واضحة يف التجارة العراقية   
شتركة، فقـد اخنفـضت مبوجبـها الرسـوم الكمركيـة،         مع الدولة العثمانية وفق املصاحل امل     

عارضت احلكومة الربيطانية أية ) هـ١٣٣٠-١٣١٩م، ١٩١١-١٩٠٠(ما بني -فمثالً  
.االستريادحماولة من قبل الدولة العثمانية لزيادة رسوم

ومثة عامل آخـر مـساعد علـى توسـيع التجـارة يف العـراق، هـو إدخـال البـواخر           
آثار النقل النـهري،  -أيضاً -للنقل والتبادل التجاري، وانعكست    واملواصالت النهرية   

والنمو التجاري على عملية اسـتيطان العـشائر، فإـا سـهلت إخـضاع العـشائر بـالقوة                 
وكذلك شجعت العـشائر علـى   . العسكرية وذلك باستخدام املواصالت النهرية اجلديدة     
ففـي تلـك احلقبـة الزمنيـة كانـت       تطوير الزراعة، وتصدير احملاصيل الزراعيـة للخـارج،         

موجهــةً إىل أوروبــا، ففــي عــام -مبعظمهــا-معظــم الــصادرات العراقيــة احملمولــة حبــراً 
باملائـة  ٥٨و٨باملائة من الصادرات العراقية تـذهب إىل بريطانيـا، و          ٣٣و٤م كان   ١٩٠٩

ا، وغرباً إىل من وارداا يأيت من بريطانيا، بينما كانت التجارة الربية تتجه مشاالً إىل تركي   
سوريا، وشرقاً إىل إيران، وكذلك من بغداد إىل دمشق عن طريق البادية الغربية، ومـن            

وكانــت صــادرات . الــزبري والنجــف وســوق الــشيوخ إىل العــشائر يف الــصحراء الغربيــة 
، والــصوف واجللــود )حاصــالت زراعيــة(التمــور والقمــح والــشعري : العــراق الرئيــسية
هــ كانـت الـصادرات    ١٢٩٦م،١٨٧٨، ففي عـام  )ت حيوانيةحاصال(واحليوانات احلية   


 



العراق فی ظل الدولۀ العثمانیۀ: الفصل األول/ الباب األول .................................................٧٠

باملائة مـن جممـوع الـصادرات العراقيـة، يف حـني كانـت الـصادرات                 ٤٩الزراعية تؤلف   
م كانت السلع الزراعية تؤلـف  ١٩١٣و١٩١٢باملائة، وخالل عامي   ٥١احليوانية تؤلف   

ــصادرات احليوان  ٨٠ ــصادرات، يف حــني اخنفــضت ال ــة مــن جممــوع ال ــة إىل باملائ ٢٠٠ي
وباملقـابـل أخـذت نسبـة االستيـراد تتـزايــد للـسلـع اإلنتاجيــة، كمــضخـات            . )١(باملائة

وبالنتيجة لقد شهدت تلك الفترة تطـوراً ملحوظـاً يف اإلنتـاج الزراعـي     -مثالً  -الـري  
.العراقواحليواين يف

غرافيالجأوضاع العراق من الناحية االجتماعية والثقافية والتوزيع. ب

األتين، وبـالتنوع يف    -متميزاً بالتعداد القومي     -وما يزال    -كان اتمع العراقي    
كـان العـراق مقـسماً إىل عـدة      ) العرقيـة (فمـن الناحيـة االتنيـة       . االنتماء الديين واملذهيب  

، )باملائـة ١٩حـوايل  (، واألكـراد  )باملائـة ٧٠حـوايل  (العـرب يؤلفـون األكثريـة    : فئـات 
فمــن الطبيعــي أن تتــرك هــذه  . لتركمــان والفــرس واألرمــن والــشركس والبــاقي مــن ا

االنتماءات العرقية والدينية واملذهبية املتعددة، آثاراً واضحة يف تطور األحداث السياسية  
. على الساحة العراقية أواخر العهد العثماين وما تلته مـن عهـود أخـرى، بنـسب معينـة              

ركي، هـو التوزيـع اجلغـرايف هلـذه الطوائـف،          والذي ساعد يف إجياد املناخ السياسي واحل      
ــات       ــى جمري ــا عل ــة يف تأثريه ــدرجات عالي ــل ب ــن التماســك والتكت فظهــرت حــاالت م

وهذا التوزيع اجلغرايف القائم على أساس الكثافة السكانية املتواجدة يف تلـك   . األحداث
ومتاسـكها   املناطق، أفرزته ظروف تارخيية يف فترات خمتلفة، مما كرس طابعهـا الفكـري،            

:هيوهذه املناطق. أمام العواصف
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وهــي الــيت تغطــي حمافظــات جنــوب بغــداد علــى ضــفيت دجلــة  : املنطقــة األوىل
والفرات، وهي عبارة عن إقليم مؤلف من سهول مروية، وفيها أكرب كثافة سكانية وهي 
موطن املـسلمني الـشيعة، مـا عـدا بعـض اجلـزر الـسنية املتنـاثرة فيهـا، وأغلـب سـكاا                 

.العربنم

تقــع يف أعــايل بغــداد وحمــيط وادي الفــرات، وهــي ذات كثافــة  : املنطقــة الثانيــة
وهنالـك علـى امتـداد الطريـق القدميـة للربيـد،       . إسالمية سنية عربية، مع أقليات شيعية   

تلعفـر وداقـوق   : استنبول، شريط من املـستوطنات التركمانيـة منـها       -املوصل   -بغداد  
.سنيةي شيعية، وألتون كوبري، وكفري وهيوطوز خورماتو وقره تبه، وه

فهي املنطقة اجلبليـة الـيت تقـع يف الـشمال والـشمال الـشرقي               : وأما املنطقة الثالثة  
.األكرادوأغلب سكاا من املسلمني السنة. تتطابق مع اهلالل اجلبلي الكردي

وكانــت تلتقــي وتتــداخل هــذه املنــاطق الدينيــة الــثالث، يف بغــداد الكــربى، ويف  
من سكان العـراق،  % ٣حمافظة دياىل شرق بغداد، مع أقليات دينية ال تزيد نسبتها عن    

باملائة ٦و٧هـ، وقبل هجرة اليهود، فقد بلغت النسبة حوايل ١٣٦٦م،١٩٤٧أما يف عام 
).٣(وكما الحظنا ذلك يف اجلدول رقم)١(من جمموع السكان

ــ      ــراق مق ــكان الع ــان س ــد ك ــة، فق ــة االجتماعي ــن الناحي ــا م ــة أم سمني إىل ثالث
:رئيسيةأقسام

وكـان البـدو يـسكنون الـصحراء يف     . سكان البادية وسكان الريف وسكان املـدن     
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مشّـر يف   : الرئيـسية هـي    )١(وكانـت العـشائر   . القسم الغريب واجلنويب الغـريب مـن العـراق        
الشمال واجلزيـرة، وعـرته يف الـشامية، والـدليم يف جنـوب غـريب العـراق، وكـان البـدو             

اقتصادياً على اِجلمال والغزو، ومل يكونوا عنـصراً ذا إنتاجيـة عاليـة يف اتمـع         يعتمدون
العراقي، بل كانوا يشكلون عقبة كـأداء أمـام منـو التجـارة الربيـة وخطـراً علـى األمـن،             

ولعل بساطة احلياة والتنقل يف الرباري، واالعتمـاد علـى     . )٢(وحتدياً ألية حكومة مركزية   
السائدة لديهم، كـل ذلـك كـان وراء اسـتقالل وضـعهم وعـدم          الذات وعلى األعراف    

هذا وقـد حتـدثنا عـن سـكان     . قدرم على التعايش مع التطور املدين للحكومة املركزية   
ــاطقهم   ــدن ومن ــاً -امل ــشكيالم     «-آنف ــت ت ــد كان ــف فلق ــسكان الري ــسبة ل ــا بالن وأم

حيـث املنطقـة املأهولـة    االجتماعية ختتلف تبعاً ألنظمة الري والزراعـة، أمـا يف اجلنـوب    
.العشريةبالعرب املروية بالنهر، فكانت الوحدة االجتماعية هي

) أراٍض(متتلـك  -عـادةً  -كان اإلحساس باالنتمـاء عـشائرياً، وكانـت العـشائر       
وتضم أراٍض مزروعة وغري مزروعة، باإلضافة إىل أراٍض تغطيهـا امليـاه     ) الديرة(تدعى  
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يعطــي القبيلــة احلــق يف زراعــة أي جــزٍء منــها وفقــاً  ) ةالــدير(، وكــان نظــام )األهــوار(
خلصوبتها وريها، وكانت الديرة تعترب ملكاً للعشرية كلها، وليست ملكاً فردياً للـشيخ أو         

.)١(»العائلة اليت ينتمي إليها

إنّ هذا التماسك داخل العشرية يدعمه الوعي اإلسالمي ضمن احلدود الشرعية،     
العـام، ويوجهـه بـاملنحى اإلجيـايب، ليتحـول اإلحـساس            ويستوعبه ضمن إطـار الـصاحل     

وهذا . القوي بتوحيد العشرية إىل رافد مهم يدعم الشعور اإلسالمي بتوحيد كلمة األمة
سيفسر لنا وقوف العشائر إىل جانب علماء الدين للدفاع عن حقوق األمة، بل للـدفاع         

.الغزاةجانبعن احلكومة العثمانية لكوا حتمل راية اإلسالم ضد األ

حنـن منيـل إىل رأي الـدكتور ومـيض نظمـي الـذي يـذهب إىل أن        -ومن هنا   -
ــومي أو       ــوعي الق ــو ال ــشرية أعــاق بالنتيجــة من ــوي بالوحــدة داخــل الع اإلحــساس الق

ال ينـهض إال علـى   -متاشـياً مـع هـذا الـرأي       -، وذلك ألن الطـرح القـومي        )٢(الوطين
وتصفية اإلحساس بالوحدة الداخلية، هـذه       حساب تفتيت التماسك الداخلي للعشرية،    

.-يزعمكما-!! احلالة يتولد منها الوعي القومي أو الوطين يف األمة

واملهم أن العشائر العراقية لعبت أدواراً مهمة يف أواخر العهد العثمـاين، والعهـود      
) رئيــسها(الـيت تلــت العهــد العثمــاين، وذلــك لتمــسكها الــداخلي حــول شــيخ العــشرية  

باطها املـصريي بـاملواقف املتخـذة مـن قبلـه، باإلضـافة إىل طبيعـة الـنظم والعـادات                  وارت
وبذلك . والتقاليد اليت تعترب مبثابة الضوابط القانونية لتنظيم حياا االجتماعية والسياسية  

مما شـجع االلتـزام بنظامهـا حـىت صـار االرتبـاط       . امتلكت رصيداً تارخيياً ذا أمهية معتربة   
والـذي كـرس هـذه    . له قيمته الشرفية املميزة -من قبل أفرادها     -العشرية   الوثيق بقرار 
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، ففـي الظـروف القاسـية الـيت كانـت       )١(القيمة يف النفوس، هو تكرار التجارب التارخيية      
تعصف خبريات البالد نتيجة احلروب واملنازعات الداخلية، أو نتيجة الكـوارث الطبيعيـة             

عياً، حتت ظروف كهـذه أن تكـون القبيلـة هـي التنظـيم       كان طبي «املدمرة ملشاريع الري،    
السياسي واالجتماعي اليت ميكـن أن يعـيش يف ظلـه األفـراد، وأن ميـنح هـؤالء األفـراد              

.)٢(»إخالصهم ووالءهم لذلك التنظيم ال غريه

-٩٠٠(ورمبا كانت من احلكمة واملصلحة أن يتـرك الـسلطان سـليمان القـانوين            
كمـا مـر معنـا       -ساحة من إدارة العشائر ألمر شـيوخها        م) م١٥٦٦-١٤٩٤هـ،٩٧٤

إالّ أن املالحـظ يف األمـر، أن لغـة التعامـل بـني الـسلطات العثمانيـة والعـشائر         -سابقاً  
كانت تـشكو مـن الـضعف، لعوامـل ذاتيـة وموضـوعية لـسنا يف صـددها اآلن، ولكـن                

داخـل العـشرية   -جتماعيـاً  اقتـصادياً وا -بالنتيجة دفعت العشائر إىل حالة البناء الـذايت       
الواحدة، هذا مـن جانـب، ومـن جانـب ثـاٍن توسـعت صـيغة التحالفـات واالحتـادات                     

وبالفعـل كانـت   . العشائرية ما بني العشائر املتعددة، وذلك للوقف أمام احلاالت الطارئة   
العشائر تعيش هاجس اخلوف من غزو وبطش العشائر الكبرية، وباملقابـل هـذه العـشائر       

كانـت تـشعر بـضرورة التحـالف مـع العـشائر الـصغرية وذلـك لتوحيـد املوقــف          الكـبرية  
الداخلي للعـشائر يف صـد احلمـالت العـسكرية التابعـة للـسلطات املركزيـة الـيت حتـاول                    
بسط نفوذها يف املناطق العشائرية بشكل مطلق، لغرض إرغامها علـى دفـع الـضرائب،           

وذلـك  ). شـيخ املـشايخ  (ام يدعى فلذلك تشكلت حتالفات قبلية واسعة بزعامة شيخ ع     
من أجل حتقيق املصاحل املشتركة فيمـا بـني العـشائر، والـيت تعجـز عـن حتقيقهـا العـشرية           
ــسلطات         ــة لل ــة الدائم اــع ا ــة يف موض ــل املتحالف ــبحت القبائ ــرد، فأص ــشكل منف ب
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مل تكـن لتتنـاغم وتتجـانس إال حتـت «ويرى بعض الباحثني أن هذه التحالفات        )١(العثمانية

ويف هـذا مـا يـشري إىل . تأثري هتديد خارجي، أو عندما تـرتاءى يف األفـق مالمـح غـزوة مـشرتكة

وكانـت ) حتالفـات مـن أجـل احلـرب(طبيعتها السياسية ووظيفتها، فقد كانت هذه التحالفـات 

، الذي زار املنتفـك يف )دنيس دي ريغوار(وقد الحظ . احلرب والدفاع عن الذات سبب وجودها

من القرن التاسع عرش، أن كـل يشء لـدى العـشائر كـان يقـام ويعمـل مـن أجـل النصف الثاين

ًاحلرب، وكان التنظيم االجتامعي تنظيام عـسكريا بالدرجـة األوىل ًومـن الطبيعـي جـدا، يف هـذه . ً

احلالة، أنه كانت للبسالة العسكرية داخـل األحـالف قيمـة كـربى، وكـان املقـاتلون مـن رجـال 

.)٢(»يزةالعشائر حيتلون مرتبة مم

مبثابـة التنظـيم الـسياسي    -يف تلـك الفتـرة بالـذات     -وبالفعل أضـحت العـشرية      
واالجتماعي واالقتصادي الوحيد الـذي يـرتبط بـه األفـراد، ليحمـيهم وحيـافظ علـيهم                

.)٣(وعلى أعراضهم وأمواهلم

ًبلغت قوة العشائر ودورهـا، مـستوى مهـام مـن التـأثري واألمهيـة، السـيام يف «هذا، وقد   

عهدي االحتالل واالنتداب الربيطاين، ويف الشطر األول من العهد امللكي، وهـذا مـا جعـل أحـد 

إن مـن يـستطيع الـسيطرة : اخلرباء العراقيني يف شؤون العشائر، يتوصل إىل استنتاج مهم قال فيـه

عىل شيوخ العشائر، يستطيع السيطرة عىل العشائر ذاهتا، ومن يسيطر عىل العـشائر حيكـم العـراق

فالقبيلة يف العراق كانت متثل خالل العهد العثامين، وحدة اجتامعية سياسية، واقتـصادية .. بسهولة
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ّمستقلة يف أغلب الواليات، ظل يتمتع أفراد القبيلة بموجبها، حتى تطبيق قانون األرايض يف عهـد 

ًة، بعيـدا وهبدف تنظيم شؤوهنا الداخلية العام.. مدحت باشا، باملساواة يف توزيع حصص األرض

مـن التنظـيم اإلداري والقـضائي ) بنـوع خـاص(عن السلطة املركزية، انفردت العشائر العراقية 

وقد ظلت املجتمعات العشائرية، إىل عهد قريب، تتمتع بـيشء . واإلنتاجي واالجتامعي والسيايس

طلـق عليهـا من النفوذ واالستقالل القضائي واإلداري، الذي يعتمد عىل التقاليد واألعراف التي ي

أمـا مـواطن انتـشار القبائـل فقـد      . )١(»وليس عىل القـوانني املدنيـة أو اجلزائيـة) السواين(اسم 

:التايلحتددت منذ متصف القرن التاسع عشر على الشكل

القبائل املتوطنة علـى امتـداد ـر دجلـة، مـن القرنـة جنوبـاً إىل بغـداد، وهـي                     -
ويف مشال بغداد متتد ديـار العبيـد، مشـر       . طوكهكعب، ألبو حممد، بين الم، ومشر       : قبائل
.والسبياتأما على ر دياىل فقد توطنت بين متيم، العزة، وقسم من العبيد. جربه

القبائل املتوطنة على ـر الفـرات، مـن الـسماوة مشـاالً حـىت القرنـة والغـراف                    -
. وبين سعيدعشائر احتاد املنتفك، ويضم عشائر، آل شبيب، بين مالك، األجود،: وهي

بين حجيم، وبين ركاب، ويف الفـرات األوسـط مـن الـسماوة        :ومن االحتادات األخرى  
اخلزاعل، عفك، األكرع وآل فتلة، ومن : إىل احللة، عشائر احتاد اخلزاعل ويضم عشائر

.ِحسنالوحدات القبلية املهمة أيضاً قبائل بين

ت قبائل زبيد وبين ربيعة، أما ويف املنطقة الكائنة بني ر دجلة وشط احللة، قطن-
قبائل الدليم فقطنـت علـى الـضفة الـشرقية واجلنوبيـة لنـهر الفـرات مـا بـني أبـو كمـال                   

بينما قطنت مشر جربه يف اجلزيرة الفراتية، وقبائل اجلبور يف املنطقة الواقعة بني           . وكربالء
.والشرقاطاملوصل

يف الـشمال والـشمال الـشرقي    أما القبائل الكردية، فتقطن يف املنـاطق اجلبليـة،        -
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.)١(من العراق

الذي مشل اجلزء اجلنويب من البالد، أي من  ) احتاد املنتفك (وكان أشهر االحتادات    
وكانـت القـوة الـيت توحـد     -كما أسلفنا -القرنة إىل السماوة وعلى امتداد ر الفرات       

ملـدينتان الـشهريتان   هذه العشائر وتقودها متمركزة يف عائلة السعدون الشهرية، وكانـت ا    
.)٢(يف هذه املنطقة مها الشطرة والناصرية

منتشرة يف الفـرات األوسـط إىل جانـب عـشائر           ) احتاد اخلزاعل (وكانت وحدات   
واحتادات أخرى مشهورة أيضاً خبصائصها القتالية، ومـن بينـها آل فتلـه الـيت اسـتوطنت          

ن املنطقة احمليطة باهلنديـة،  وكان فرع آخر من آل فتله يسك. حول ر املشخاب والشامية   
.والكوفةأما عشرية بين ِحسن فكانت تسكن يف املنطقة الواقعة بني كربالء

وعليـه  . وكان يضم احتاد زبيد، عشرية ألبـو سـلطان وعـشرييت املعمـرة واجلوحيـة        
كانت منطقة الفرات األوسط تتسم بشكل استثنائي بتالمحها العشائري القوي، وكانـت   

ة عميقة اجلذور يف تلـك املنطقـة بـسبب الظـروف التارخييـة واملوضـوعية          الروح العشائري 
.)٣(هلا

ونتيجــة لــذلك، فقــد متكنــت بعــض هــذه االحتــادات القبليــة مــن إقامــة إمــارات  
داخلية مستقلة عن احلكومة، تتمتع بتصرف تام يف األرض واملناطق الواقعة  ) مشيخات(

-ومـن املفيـد أن نـذكر    . )٤(ري وبين المحتت نفوذها، مثل إمارات املنتفك واخلزاعل وزب    
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بـأن التطـور   -بعد إشـارتنا الـسابقة ألسـباب ظـاهرة عـدم االسـتقرار املكـاين للعـشائر            
يف األراضي، والنقليات النهرية، كل ) الطابو(االقتصادي، وتعزيز األمن، وإدخال نظام 

عـراق تتـألف    هذه العوامل شجعت على استيطان العشائر، فقد كانت نسبة البـدو يف ال            
% ٧من جمموع السكان، بينما تقلصت النسبة إىل % ٣٥هـ حوايل ١٢٨٥م،١٨٦٧عام 

:التايلهـ، كما يتضح ذلك يف اجلدول١٣٤٩م،١٩٣٠فقط حبلول عام 

)٤(جدول رقم 

-١٩٣٠التغيريات يف التكوين البدوي واحلضري للسكان يف العراق حىت عام 
)١()باآلالف(
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) أهــل غــنم(، وشــاوية )أهــل ابــل(وكانــت عــشائر العــراق العربيــة تقــسم إىل  
الحني، ومريب جواميس يقطنون األهوار، ومل تكـن هـذه التقـسيمات واضـحة دومـاً               وف

وبالرغم مـن تـوافر     . نظراً ألن العاملني يف الزراعة قد يعتنون بتربية األغنام واجلواميس         
فرص العمل هذه، إال أم كانوا يعتربون محل السالح والقتال أفـضل طريقـة للحيـاة،                 

بينما يقع اتمع الزراعي أي طبقة الفالحـني  . عسكرياًلألقوى -عادة   -ألن السيطرة   
.)١(ورعاة األغنام حتت رمحة املقاتلني

سيطرة املحـاربني عـىل -طبعت «وهذه املسألة ليست منحصرة بالعشائر العربية بـل    

فإن أهل كردسـتان كـانوا ينقـسمون إىل .. ًأيضا بطابعها جمتمعات احلزام اجلبيل الكردي-الزراع 

أو ) غـوران(عشائر حماربني، وطبقة من الفالحني غري العـشائريني األدنـى منزلـة، تـسمى رجال 

مثـل -ويبدو أن السلطة احلقيقة كانت لرؤساء عشائر املحـاربني أو املـولعني بـاحلرب ).. رعية(

ومل تكـن حالـة . الذين كانوا آشوريني أو نسطوريني-الربواري وامليزوري والدوشكي والرايكان 

. )٢(»ًالفالحني ختتلف كثريا عن حالة اآلخرين من أبناء طبقـتهم يف بقيـة أنحـاء كردسـتانهؤالء 

هذا وان كانت الزراعة، هي املهنة األساسـية للقـسم األكـرب مـن أفـراد العـشائر العربيـة          
والكردية، باستثناء العدد القليـل مـن البـدو، إالّ أن هنـاك فـوارق عديـدة بـني العـشائر                 

وان أهم الفروق ذات الداللـة، هـي يعكـسها التبـاين بـني البيئـة «-آنذاك  -العربية والكردية   

ًفحيث كانت األرض تعترب مشاعا عند القبائل العربيـة . القبلية العربية بشكل عام، والبيئة الكردية

ًمالكا(الكردي يعترب ) اآلغا(وتوزع عىل فروعها وأفرادها، فإن  لـألرض، أمـا الفالحـون فهـم ) ّ

ده، كذلك متيزت العشائر الكردية يف الشامل بنموذج خمتلف للمجتمع القبيل حيـث مستأجرون عن

أكثر منها روابط العائلة املوسعة، التي متيـزت -أساس الوحدة القبلية -تشكل الروابط املشرتكة 
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ففي منطقة الري يف وسط وجنوب العراق بـشكل أسـاس كانـت           . )١(»هبا العشائر العربية

مللكية اجلماعية، وكان الفالح الفرد يزرع أرضه حبكم عضويته يف األرض ختضع لنظام ا   
كانت تستند إىل قدرة العشرية مبجموعها علـى الـدفاع عنـها،     ) الديرة(العشرية، وملكية   

وكانت بالتايل تعترب ملكاً مشتركاً للجميع، بالرغم مـن امتيـاز الـشيخ يف احملـصول فانـه                   
.)٢(ينفقه ملصلحة العشرية

ظروف السياسية غري املستقرة أثرها الواضح يف عدم توافر الـضمانات   فيبدو أن لل  
احلقيقة حليازة األرض سواء يف املنطقة الكردية أم يف املناطق العربية، وهو عامل أدى إىل 

.)٣(انتشار زراعة الكفاف
وهكـذا بقيـت مـسألة حيـازة األرض مـن ابـرز القـضايا الـيت اسـتخدمتها اإلدارة          

ط نفوذها بني العـشائر يف العـراق ولربطهـا بالـسلطة املركزيـة، وقـد       العثمانية لغرض بس  
العثمانيـة، الـذي بـدأ      ) التنظيمات(مرت هذه املسألة بعدة مراحل تارخيية أمهها يف عهد          

، أمـا قبـل ذلـك أي بعـد          )م١٨٧٢-١٨٦٩(عملياً يف العراق منـذ عهـد مـدحت باشـا            
متـنح للمـستثمرين   ) األمريية(لعامة انضواء العراق حتت احلكم العثماين كانت األراضي ا       

) اإلقطاعـات (وهكـذا منحـت   .. مقابل مبالغ مقطوعة، وأداء ضرائب سنوية للسلطان  «
وإىل ) أي أمــراء الواليــة) (بيكــاتالــسنجق(يف منــاطق املوصــل وأربيــل وكركــوك إىل 

د والسبب يعـو .. أما يف والييت بغداد والبصرة، فقد استخدمت طريقة االلتزام    .السباهية
وإىل مقاومة القبائـل للـسلطة   ) امللكية العشائرية(إىل البنية القبلية اليت حتمت اتباع نظام  
.)٤(»بالسالح أية سيطرة على أرض القبيلة
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رشع بتطبيق قانون األرايض العثامين عىل العـراق ليعـزز سياسـته «أما مدحت باشا فقد     

ّا القـانون كـان جيـوز تفـويض األرض الرامية إىل تصفية النظام العشائري، وبمقتىض أحكام هـذ

حتويـل العـشائر شـبه ) لغـرض(األمريية لزارعها الفعيل، وبالتايل إكساب مـصلحة ثابتـة فيهـا، 

البدوية، إىل جماميع متوطنة بصورة دائمة، قائمة عىل الزراعة، وبالتايل تـسهيل خـضوعها للـسلطة 

ية، كان مدحت يرمـي إىل القـضاء وعن طريق جعل ملكية األرض خاضعة لوثيقة حترير. املركزية

عىل احلروب العشائرية حول األرايض املتنازع عليهـا، واالستعاضـة عـن سـلطة الـشيخ يف مـنح 

وعن طريق توزيع األرايض بني زارعيها، كان مـدحت يرمـي إىل إلغـاء .. األرايض بسلطة الدولة

اصـة، التـي كـان يعتقـد أهنـا امللكية العشائرية املشرتكة واالستعاضـة عنهـا بامللكيـة الفرديـة اخل

إال أن اهلدف الرئيس لسياسة مـدحت باشـا وهـو تفـويض األرايض .. ستحطم النظام العشائري

ًلصغار املزارعني، وحتويل أفراد العشائر إىل مالك أرض، مل يتحقق أبـدا، فلـم يكـن بوسـع أفـراد  ّ

ات الطـابو، ومـن جهـة للحـصول عـىل سـند) ّاملعجل(العشائر أن هييئوا ما يكفي من املال لدفع 

َوبذلك حرم العـشرية كهيئـة مجاعيـة مـن إمكانيـة رشاء . أخرى كان القانون يمنع امللكية املشاعة َ

وفوق كل هذا مل يكن أفراد العشائر جيدون أي سـبب لـرشاء أراض كـانوا قـد حققـوا .. األرض

ّإن تردد، أو عزوف أفراد العشا. احليازة الكاملة والفعلية عليها بالقوة ئر يف رشاء سندات الطـابو، ّ

أفسح املجال أمام املوظفني الكبار وجتار املدن وبعض الشيوخ األذكياء لرشاء األرايض واحلصول 

أصبحت تلك القوانني والترشيعات تشكل األسـس العامـة التـي «هذا وقد   . )١(»عىل السندات

واجلـدير  . )٢(»ثامينحتدد أشكال حيازة األرض وزراعتهـا طيلـة الفـرتة األخـرية مـن العهـد العـ

بالذكر أن هذه السياسة خاصة لألراضي األمرييـة أي التابعـة للحكومـة العثمانيـة والـيت        
أما العقارات التي كان بوسع أصـحاهبا إبـراز حجـج «. أصبحت معظم أراضي العراق منـها  
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). ًملكـا(، فقد بقيت يف أيدي أصـحاهبا، باعتبارهـا)عشريية(أو ) خراجية(إلثبات كوهنا أرايض 

.)١(»)أوقاف(ُوعىل الشاكلة نفسها، أعرتف باهلبات الدينية كـ

مــا هــي انعكاســات هــذه الــسياسة علــى الوضــع  -هنــا -والتــساؤل املطــروح 
ــه نقــول   ــة علي ــت ترمــي إىل  : االجتمــاعي يف العــراق؟ ولإلجاب ــسياسة كان إن هــذه ال

التفويض بعدد حمدود من اهتزازات البنية الداخلية للتماسك العشائري، وذلك الحنصار 
. زعماء القبائل وحتول األفراد إىل فالحني أُجراء لديهم، بعيدين عن االهتمامات العامة

وبذلك يتحقق نوع معني من السيطرة على القبائل بإضعاف االحتادات القبلية، ال سيما    
املستقلة منها، وبالفعل استطاعت السلطة تقويض بعض املشيخات بالقوة، كمـا حـدث       

هـ ضد مـشيخة بـين الم، كمـا متكنـت مـن تـوطني بعـض القبائـل                 ١٣٢٧م،١٩٠٩عام  
.لشيوخهاالبدوية يف أراٍض مفوضة

وبـالرغم مــن ذلـك فــإن هـذه الــسياسة أثــارت عـداًء داخليــاً بـني أفــراد القبائــل      
وشيوخها املالّكني من جهة، ومن جهة أخرى بني القبائل وأصحاب سندات األراضـي              

، كمـا  -آنذاك-وقد التهبت نريان االضطرابات والفنت الداخلية  . هممن أهل املدن وغري   
حصل يف مدينيت الديوانية واحللـة، حيـث ظلّـت حالـة االضـطراب مـستمرة، ومل جيـرؤ                  

وقد استمرت حالة التمـرد واالنتفاضـة حـىت ايـة          . املالّكون من الوصول إىل أراضيهم    
متوجهة ضد املالّكني -بالذات  -ط  العهد العثماين، وقد كانت يف قبائل الفرات األوس       

أما «. )٢(وضد الدولة العثمانية يف آن واحد، باعتبارها املقررة لسياسية تفويض األراضي    
أو تـأخرت  -لسبب أو آلخـر  -يف املناطق اليت رفض الشيوخ فيها التحول إىل مالكني          

ــ ١٣٥٠-١٣٤٩[م ١٩٣١-١٩٣٠هذه العملية لغاية ما بعد     ائري فـإن النظـام العـش   ] ه
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ازداد متاسكاً، واصبح الشيوخ غري املالكني فرسـان عـشائرهم يف النـضال، ضـد املـالك                 
وهكذا استمرت االضطرابات بالتصعيد رغم تعطيل نظام الطابو . )١(»الغائبني واحلكومة

].هـ١٣٠٠-١٢٩٨[م،١٨٨٢-١٨٨٠مبرسومني خالل عامي 

) جلنـة حتقيـق   (يف  هـ اضطرت احلكومة العثمانية إىل تأل     ١٣٢٩م،١٩١١ويف عام   
ــا بعــد إىل أن         ــارت املعلومــات فيم ــذه االضــطرابات، وأش ــباب ه ــري عــن أس للتح

االضطرابات تعود إىل واقع، أن األراضي الزراعية للعـشائر كانـت حمـصورة يف أيـدي         «
شيوخ أقوياء قالئل، يضطهدون أفراد عشائرهم، ويـثريون املنازعـات فيمـا بينـهم، وإن      

.)٢(»األراضي بشكل دقيقالعالج الصحيح هو تقسيم 

إن هذه اإلجراءات رغم تأثريهـا املباشـر      : ومن خالل األحداث، ميكننا أن نقول     
على البنية العشائرية، إال أا وفـرت مناخـاً خاصـاً لتالقـي املـصاحل بـني أفـراد العـشائر             

وســنرى ذلــك . وصــغار مــشاخيها، لتــتالحم فيمــا بينــها يف ميــدان التمــرد واالنتفاضــة 
.حداثاألبتطور

ومن املفيد أن نذكر السبب يف توضيح مسألة األرض وحيازا واثـر ذلـك علـى                 
الوضع االجتماعي واحلركي يف العراق، هو أن هذه املعضلة من أضخم املشكالت الـيت     
واجهت السلطة العثمانية، واستمرت تواجه إدارة االحتالل الربيطاين، ملا متتاز مـن تـأثري      

م، ١٩١٦فقــد أشــار تقريـر احلكومــة الربيطانيــة  . الـسياسية علـى الــساحة االجتماعيــة و 
هـ، إىل املنازعـات اجلديـدة بـني شـيوخ املنتفـك آل الـسعدون الـذين حتولـوا إىل                  ١٣٣٤

.)٣(مالكني لألراضي، وبني أفراد عشائرهم، الستمرار تذمرهم من شيوخهم


 

 
 





الفصل الثاني 

العوامل اِّـؤثرة فـي واقع الساحة العراقية،

)وخارجيًاداخليًا(
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توطئة

أن -يف فتـرة موضـوع البحـث        -يتضح من جممل املطالعـات يف تـاريخ العـراق           
السلطة املركزيـة كانـت تعـاين مـن عقبـات عديـدة، أدت بالنتيجـة إىل ضـعفها يف إدارة               

.خارجيةوميكن تقسيمها إىل عوامل داخلية، وأخرى. وتطوير شؤون العراق

وهي تتوزع بنسب معينة مـا بـني الوضـع اإلداري والتنظيمـي      : العوامل الداخلية 
ومـدى قـدرة العاصـمة علـى اسـتيعاب           -وخاصة يف أواخر عهـدها      -للدولة العثمانية   

الشعب العراقي بظروفه وثقافته وتارخيـه، الختـاذ اإلجـراءات املناسـبة إلدارتـه وحتـسني                
رة اجلهـاز املركـزي يف      هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، مدى سـيط        . أوضاعه املعاشية 

عاصمة الدولة العثمانية على إدارة وحماسبة الـوايل، واإلداريـني بـشكل عـام يف بغـداد،          
.العراقيةوبقية الواليات

فهي جممل انعكاسات الوضـع اإلقليمـي احملـيط بـالعراق،        : أما العوامل اخلارجية  
، وبالتحديد أطمـاع  تأثريات البعد الدويل-كما يبدو يف تلك املرحلة   -واألهم من ذلك    

وسنتحدث عن هـذه العوامـل بـشيٍء    . أوروبا بالعراق وبقية التركة العثمانية بشكل عام    
من التفصيل، ومن بعد ذلك سنسلط الضوء على أهم مسات شعب العراق، من الناحية 

، وذلـك  )الواقـع الثقـايف واألبعـاد التارخييـة للعـراقيني     (الثقافية، والتارخيية، حتت عنوان  
هـذا  . مل الصورة عن حالة الـشعب مبختلـف مكوناتـه، وأطيافـه الدينيـة والقوميـة             لتكت

الشعب بتنوعه هو الـذي يتلقـى اخلطـة اإلداريـة الـيت تـسعى لتنميتـه، ومعاجلـة أزماتـه،               
.واخلارجيةوالتعامل مع انعكاسات تلك العوامل الداخلية
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العامةالسلطة اِّـركزية ومواجهة الثقافة. ١

مراكز القوى داخل السلطة المركزيةصراع. أ

إن صراع مراكز القوى داخل السلطة املركزية يف عاصمة الدولـة العثمانيـة، مـن                
أبرز العوامل الداخلية املؤدية إىل ضعف النظام اإلداري بشكٍل عام، وقـد انعكـس أثـر          

صته ذلك الصراع يف إدارة شؤون العراق، باعتباره جزء مـن الدولـة العثمانيـة، ينـال حـ      
الطبيعية من مشكالت العاصمة، باإلضافة إىل صراع األجنحة داخـل الـسلطة احلاكمـة              

وذلك دف اإلستيالء على مركز القرار يف الواليـة، وهـذا الـصراع           -أيضاً  -يف بغداد   
الداخلي بدأ يف النمو بشكل واضـح، لتـوافر املنـاخ املناسـب لنمـوه مـن جـراء جمموعـة           

فأدت بالنتيجة الطبيعية إىل ضـعف البنيـة الداخليـة للنظـام،     عوامل تفاعلت فيما بينها، 
فبدت غري متالمحة بالدرجة املطلوبة الستيعاب األزمات وتطوير الـبالد، وهـذا الـصراع        
الداخلي الذي سبب نزيفاً داخلياً خطرياً يف جسم الدولة العثمانية يف أواخـر عهـدها، مل          

ية، وذلك ألن اجلهود كانت متظافرة يف بدايـة      يكن واضحاً يف بداية نشوء الدولة العثمان      
أمرها، من قبل القيمني على السلطة، ومـن الـسلطان بالتحديـد، باإلضـافة إىل تالحـم         
العلماء والناس معهم بالشكل الذي يغطي هذا النقص الذي ظهر يف أيام ضعف الدولة 

، وكـان التجـار وأهـل    كان الوالء للسلطان العثماين قوياً-مثالً -ففي املدن   . العثمانية
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احلرف يرون يف احلامية العثمانية القوة القادرة على نشر األمن الالزم لنجـاح أعمـاهلم،                
وكان العلماء يرون السلطان حامي محى اإلسالم ورافع راية اجلهاد، ولذلك كان الثوار          

فكـان الـوايل   . على الوايل ال يقولون أم ثائرون ضـد الـسلطان، وإمنـا ضـد واٍل ظـامل                
يعتمد يف السنوات األوىل من احلكم العثماين على القـوات اإلنكـشارية، ولكـن بـسبب                 
التمردات العديدة اليت قامـت ـا تلـك القـوات، جلـأ الـوالة إىل تكـوين قـوات حمليـة،                       

وقـد أدى   . جاهزة لتنفيذ األوامر عند احلاجة، من دون االعتماد على القوات التقليديـة           
ة مــن الــصراع والــصدام، مــن وقــت آلخــر، بــني القــوات هــذا التطــور إىل ظهــور حالــ

وكانت القوات اإلنكـشارية هـي   . اإلنكشارية من جهة، والقوات احمللية من جهة أخرى      
فإذن، كان الوايل أو السلطان . األقوى داخل بغداد، خلربا العسكرية وامليدانية املتراكمة   

ة الناميـة يف جهـازه إىل درجـة     يف اإلدارة املركزية يسعى لتثبيـت سـلطانه بإضـعاف القـو           
فحينمـا كانـت تتجـاوز القـوات العـسكرية حـدود            . املنافسة لقراره والتمرد على حكمه    

صالحياا املرسومة هلا، وتظهر حالة التمرد، وعدم الطاعة، حينها كان خيطط السلطان  
تتلخص بـاللجوء -آنذاك -لتحجيمها، وإعادا إىل حجمها الطبيعي، وكانت الطريقة       

إىل تأليف قوة عسكرية جديدة، تأخذ شرعيتها وقوا من السلطة، منافسة ملهـام القـوة     
وبالرغم من كوا جديدة يف ممارسـاا، إال أـا أكثـر    . التقليدية، وتكون مقربة للسلطة  

فإن اصـطدمتا معـاً، سـيلجأ الفريقـان املتـصارعان إىل حكـم             . انضباطاً وإطاعة لألوامر  
اع حبكمتـه وإدارتـه يف الظـروف االعتياديـة، وأمـا يف الظـروف غـري          السلطان ليفض الـرت   

الطبيعية، سيسعى كل طرف لنيل الشرعية واإلمكانيات مـن إحـدى اخلطـوط احلاكمـة،       
فتتوزع مراكز القوى علـى الفرقـاء املتنـازعني، وهكـذا سنـصل إىل احلقيقـة املؤملـة الـيت                  

ام الواحد، وضـمن مهـام مـشتركة    تتلخص، بأن الصراع بني قوتني نظاميتني داخل النظ 
ومتداخلة بني القوتني، يعكس بوضوح صراع مراكز القوى، هذا الصراع النـازل علـى               
شكل حماور متقابلة من السلطة العليا إىل أطرافها على األرض، فلذلك برزت حـاالت           
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-من التمرد بني الـوايل، وبـني البـاب العـايل، وبـني القـوات التقليديـة والقـوات احملليـة             
مـما أضعف السلطة املركزية يف بغداد، وأظهر عجزهـا يف      -بالفعل  -وهذا  . )١(-أيضاً

عـامالً مهمـاً النتعـاش    -هـذا الـضعف   -حتقيق احلماية الالزمة للبالد، وباملقابل كـان    
.األحداثسلطة العشائر، وبروز دورها كقوٍة مؤثرٍة على جمريات

إال امتـداداً لالحنـالل العـام للقـوة     إن تدهور القـوة العـسكرية يف العـراق، لـيس          
العسكرية العثمانية، وبالرغم من اعتماد الوالة على القوات احمللية إال أا كانت عاجزة 

ولنــا يف فتــرة حكــم املماليــك . مــن الــسيطرة الكاملــة علــى الــبالد -هــي األخــرى -
.الصراعشواهد كثرية على هذا) هـ١٢٤٦-١١٦٣م،١٨٣١-١٧٤٩(

بار معظم صراعات مراكز القوى ضمن إطـار الـذاتيات وصـراع     وبالرغم من اعت  
اإلرادات الشخصية، إال أن تطـور األحـداث الـسياسية يف أواخـر العهـد العثمـاين أفـرز         

فبالرغم من حماوالت اإلصالح والتجديد . حالة من الصراع املصريي على مركز اخلالفة
ــة  إال ) م١٩٠٩-١٨٧٦(يف عهــد اخلليفــة عبــد احلميــد الثــاين   ــار النقــيض للحال أن التي

اإلسالمية كان يستمد قوته وخربته من الدوائر االستعمارية، الراصـدة ألوضـاع الدولـة       
-هـذا التيـار النقـيض    -باإلضـافة إىل وقـوف   ، العثمانية واملتربصة ا من كـل جانـب     

، على نواقص وسلبيات العهد العثماين، مـما وفر أجواءاً مناسـبة لنجـاح اخلطـة املـاكرة           
ففـي فتـرة   -. داخل العاصمة، وكذلك انعكاساا على الواليات العثمانية ومنها بغداد  

بلغ الصراع ذروته داخل العاصمة العثمانيـة، فـدخل التيـار القـومي             -موضوع البحث   
التركــي إىل مــستوى التنفيــذ للخطــة االســتعمارية املدروســة لغــرض إــاء دور الدولــة  

ميثــل الــشبح املرعــب للــصليبية والــصهيونية -عالّتــه علــى -اإلسـالمية، هــذا الــدور  
وبعد جناح هذه العملية يتم إدخال األمة اإلسالمية يف معركة اإلثـارة القوميـة،           العاملية،
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فبعـد ثـورة االحتـاديني     . اليت كانت أرضيتها مهيأة مبعونة االستعمار والتخلـف يف األمـة          
دوامـٍة مـن الـصراعات الـيت     دخلـت أوضـاع الـبالد اإلسـالمية يف       ) هـ١٣٢٦م،١٩٠٨(

ففـي  . مزقت وحدا بل حولتها إىل أشالء مقطعة جاهزة لالستيالء عليها والتحكم ا        
ّأخذت تدوي بشكل متزايد املطالبة بتوسيع احلقوق السياسية لألهايل يف حكـم العـراق، «العراق  

. )١(»االسـتقالل الـذايتًوزيادة نسبة املوظفني العرب يف اإلدارة املحلية، بل وطرحت أيضا قـضية

.الصراعوهذه احلالة تعترب من إفرازات ذلك

لُألمةمواجهة الواقع الثقافي. ب

ترسم إطار التعاطي الشعيب معها، ألا -سياسياً وإدارياً -إن مسألة قيادة اُألمة   
تشكل أبرز مظاهر االرتباط بني الراعي والرعية، وأكثرها حساسية ودقـة، فهـي تـرتبط        

فهـي  . األمة من ناحية، وإا شاملة لكافة مناحي احلياة املعيشية من ناحية أخـرى         مبصري
ليست حمصورة باملعاطاة التجارية، أو العلمية، بل هي عامة تعكس آثارهـا علـى احليـاة             

إذا كانـت حالـة االسـتيعاب لـدى     »النـاس عـىل ديـن ملـوكهم«وقـد قيـل قـدمياً       . عموماً

ٍة حتفظ احلقوق والواجبات للحاكم واحملكـوم، فقـد ورد          السالطني ناضجة، بدرجٍة معين   
.)٢(»آلة الرياسة سعة الصدر«: قولهعليه السالمعن اإلمام علي 

أما إذا افتقدت احلالة االستيعابية لدى احلاكمني، وضاقت صـدورهم مـن النـاس            
يف توجيه وعيهم، وتنمية أدوارهم اإلجيابية عن قناعـة، إثـر تطـور األحـداث، حينـذاك         

مـن نقـاط بـسيطة يف الزوايـا العامـة، مث تتطـور         -لعلّـه    -حيدث االصطدام الذي يبـدأ      
لتـصل إىل درجـة االنتقـاد، مث االعتـراض، مث     -إذا مل تعاجل معاجلـة صـحيحة    -احلالة،  

تلك السلبيات يف وعي -مبرور األيام -وقد تراكمت  . التمرد والثورة ضد الواقع املؤمل    

 
 



)داخلیاً وخارجیًا(العوامل المؤثرة فی واقع الساحۀ العراقیۀ، : الثانیالفصل / الباب األول ......................٩٢

م، الـيت  ١٩٠٨الغليـان واالنفجـار، إبـان حركـة الدسـتور عـام       األمة حىت بلغت درجـة     
قادا مجعية االحتاد والترقي، فانعكست سياستها مباشرةً علـى واقـع الـبالد اإلسـالمية            

.العراقعموماً، ومنها

فالشعوب اليت كانت ضمن إطار الدولة العثمانية، هي شعوب إسالمية، وطابعها 
ك أقليات دينية أخـرى متعايـشة ضـمن اجلـو الفكـري             العام هو الطابع اإلسالمي، وهنا    

السلطان العثامين بـأمري املـؤمنني وخليفـة رسـول رب«أمل يلقـب  . السائد أي اجلو اإلسالمي   

.)١(»العاملني؟

ويف العراق بالتحديد، كان اجلو الفكري إسالمياً من الناحية الدينية، وعربيـاً مـن     
ــة واللغــة  ــة  ، -علــى األغلــب-الناحيــة القومي بينمــا الــذي نلمــسه مــن سياســة الدول

العثمانية، ومن االحتاديني خاصة أا اصطدمت باحلالة الثقافية الـسائدة يف الـبالد، فقـد           
اصطدمت باملسلمني عامةً وبالشيعة خاصةً، واصطدمت بالعروبـة والقوميـات األخـرى        

رية فظهـرت عنـص   . كذلك، واصطدمت باألقليات الدينيـة املتعايـشة ضـمن اجلـو العـام            
حيـث اضـطهدت املـسلمني الـشيعة والعـرب والقوميـات غـري              . وطائفية بـشكٍل واضـح    

:التاليةالتركية واألقليات الدينية، كما سنالحظ ذلك يف احملاور

.اخلصوصاالصطدام باملسلمني عموماً، وباملسلمني الشيعة على: أوالً

ــاً ــة ا    : ثاني ــاً، وبالقومي ــة عموم ــري التركي ــات غ ــطدام بالقومي ــى االص ــة عل لعربي
.اخلصوص

.األخرىاالصطدام باألقليات: ثالثاً

وهكذا سنتعرف على حالـة االسـتياء العـام مـن تلـك الـسياسة الـِصدامية، ومـا                    
.العراقيةعلى الساحة) سياسية وحركية(أفرزا من انعكاسات ميدانية 
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االصطدام باملسلمني عموماً، وباملسلمني الشيعة على اخلصوص: أوالً

ــسياسيني إنّ تــصر أخــذت تعكــس صــوراً عــن  -بــشكل عــام -فات القــادة ال
ــات منظمــة لغــزو اإلدارة      ــؤ عــن عملي ــام، كأــا تنب ســلوكيات غــري إســالمية يف حي
العثمانية، فقد أدت إىل اهتزاز الثقة بني الراعي والرعية، وضعفت العالقة بني الطرفني، 

وهكذا أصبح احلكـم العـثامين يف «. لذلك بدأت الشعوب احملكومة تتطلّع للنجاة واخلالص      

العراق، ذا طابع يبعـده عـن طابعـه اإلسـالمي، الـذي كـان يتميـز بـه مـن قبـل، وفكـرة وحـدة 

املسلمني حتت حكم اخلليفة كانت من أقوى العوامل التي ربطت بـني النـاس واخلليفـة العـثامين، 

ا طريـق األوروبيـني، فـال أما وقد ختىل اخلليفة ورجاله عن بعض مظاهر احلكم اإلسالمي، واتبعو

فكـان النـاس يتطلعـون إىل اليـوم الـذي .. أقل من أن يـنفض النـاس مـن أنفـسهم الـوالء هلـم

وهـذه احلالـة جتـسدت يف األذهـان عـرب املمارسـات         . )١(»خيلصهم مـن هـذا النظـام اجلديـد

اجلديدة، وكذلك من الترسبات املشوهة الـيت أنتجتـها ممارسـات بعـض الـوالة والقـادة،         
يت زادت من استياء صورة السلطة، وكمثـال علـى ذلـك، واقعـة مذحبـة املماليـك يف            وال

. التاريخ القريب، فقد بقيت أصداؤها يف أذهـان البغـداديني تنتقـل مـن جيـل إىل جيـل                
ــث أدت  ــها -حيـ ــا، يف    -يف وقتـ ــي رضـ ــة علـ ــد حكومـ ــورة ضـ ــار والثـ إىل االنفجـ

أن موكـب الـوايل   -اـال  كـشاهد ملمـوٍس يف هـذا    -ومما يذكر   ) هـ١٢٤٧م،١٨٣٢(
ورجاله من اإلداريني واحلرس، ملا وفدوا البالد كانت طريقتهم غري مرضية لـدى عمـوم      

-فكان الباشا اجلديد «الناس ألا افتقدت أبسط مقومات الرعاية للحالة الثقافية السائدة          

الـزي يف نظـر أهـل يرتدي املالبس األوروبية، وكذا عدد من حاشيته، وكان هذا -عيل باشا رضا 

ًبغداد خروجا عىل التقاليد اإلسالمية وأخذا بالتقاليد األوروبية التي كان الناس خيشون منهـا عـىل  ًْ َ

اإلسالم كل اخلشية، وكانوا يعتقدون أن ارتداء مثل هذه املالبس ليس سوى مقدمة للتحـول عـن 
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ونـشاطات أثـارت     وبالنتيجة، لقد مارست السلطة اجلديـدة أعمـاالً       . )١(»الدين اإلسالمي

الشارع اإلسالمي ضدها، وأا جاءت تتوجيـاً ألخطـاء بعـض الـوالة والقـادة يف بغـداد             
يف صـدد بيـان حرصـه وخـشيته مـن      -يقول السلطان عبـد احلميـد    . عرب املسرية الطويلة  

ّإن مدحت باشا قد وىل املناصب الكربى، املـسيحيني «: -إثارة غضب الرأي العام اإلسالمي   

ّالعثامنية، إن مثل هذه األعـامل تؤلـب ) للدولة(املناطق الواقعة خارج تركيا، واخلاضعة والروم يف

وبالفعل أخذ الناس يلمسون عدم قدرة السلطة العثمانية على تطبيق       . )٢(»املسلمني علينا

الشريعة اإلسالمية يف بناء احلياة واتمع والنظم االقتصادية، وعليـه فقـد كانـت ختتفـي         
الم املنقذ عن األذهان، بل تفاقمت األزمات االقتصادية يف البالد، فـسلّموا     صورة اإلس 

ّظهـروا بمظهـر احلكـام «األسواق التجارية واحلرف املهمة إىل اليهـود واألرمـن، وبـذلك            

.)٣(»ّالوقتني الذين مههم أن يعترصوا من البالد أكثر مما يمكن من الفوائد طاملا أهنا حتت سلطاهنم

ملمارســات كانــت تــصطدم بــالوعي العــام لــدى املــسلمني كافــة،  إنّ مثــل هــذه ا
        وهنالك ممارسات إدارية خاطئة اصطدمت بواقع املسلمني الشيعة، أكثر وضـوحاً وأشـد

كانـت عالقتـهم بالـسلطة    . )٤(»وهـم أكثريـة سـكان العـراق«فالشيعة . إيالماً من سابقتها  

درجـة األوىل وقوميـة بالدرجـة    العثمانية متوترة وغري جيدة، وذلـك ألسـباب طائفيـة بال     
ــه، يقــول عبــد اهللا   -بوضــوح -الثانيــة انعكــست  علــى طريقــة حكــم العــراق وإدارت

ٍّأما أسلوب احلكم الذي كان األتراك يامرسونه فقد كان أسـلوبا يتميـز إىل حـد بعيـد «: النفيسي ً

. )٥(»ّبالتعصب ضد الشيعة
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ّالشيعة العرب يف العراق عن أي فقد أقىص األتراك العثامنيون،«: ويقول حسن العلوي  

ٍمركز إداري يف الدولة وأبعدوهم عن التمثيل النيايب، فإذا اضطرت الدولة لتعيني نائب عـن املـدن 

ًالشيعية اختارت أحد أبنـاء العـراق مـن أهـل الـسنة، ممـثال لكـربالء أو العـامرة أو الديوانيـة أو 

سيحيني يف العراق حق اختيـار أو تعيـني منـدوب النارصية، فيام أعطت الدولة العثامنية لليهود وامل

.. م١٩٠٨وعىل الرغم من صدور الدستور العـثامين عـام ) الربملان العثامين(هلم يف جملس املبعوثني 

ألسـباب طائفيـة بالدرجـة األوىل، وألسـباب     . )١(»ُحرم الشيعة من حق التمثيل عـن مـدهنم

اع بـني الدولـة العثمانيـة والدولـة     سياسية بالدرجة الثانيـة وذلـك بانعكـاس حالـة الـصر         
على الساحة العراقيـة، فكمـا أن الـسلطة العثمانيـة نـصبت نفـسها         -آنذاك   -الفارسية  

مدافعة عن حقـوق أهـل الـسنة يف العـراق، باملقابـل نـصبت احلكومـة الفارسـية نفـسها                
واضـح  مدافعة عن شيعة العراق، وكان هلذين العاملين السياسيني املتصارعني، أثرمها ال          

يف إثارة الصراع علـى األرض لتحقيـق أغـراض سياسـية، فكلمـا اشـتدت األزمـة بـني                 
ممـا دفـع القبائـل العربيـة      . السلطان والشاه، انعكست ظالالً قامتة على احلياة يف العـراق         

الشيعية إىل التسلح على طول ر الفرات لكي حتمي نفسها بنفسها، وتدافع عن قادـا          
بالء والكاظميـة وسـامراء، بـل لتكـون علـى أهبـة االسـتعداد              الشرعيني يف النجف وكر   

. إذا اقتضى األمـر ضـد الـسلطات احلاكمـة    -أيضاً -إلعالن التمرد والعصيان والثورة     
إن اللوم يف االختالف الفكري املميت، ويف النفـور الـشديد بـني األتـراك «): لونكريـك (يقول  

وحدهم، الن هؤالء الرعايا مل يبتعدوا عن الـوالء ورعاياهم من الكرد والعرب ال يقع عىل احلكام 

ًوالطاعة لألتراك ألهنم أتراك، وإنام كان ذلـك ابتعـادا عـن أيـة حكومـة كانـت تـصطدم نظمهـا 

فقـد كانـت . ونظمهم اخلاصة، وحريتهم املطلقة التي كانوا حييون بموجبها طوال القرون السابقة

ًكل حكومة شيعية مثال تالقي حتام بعداوات ك ردستان وشاميل العراق وكثري من أواسـط العـراق، ً
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ّكام كانت كل حكومة سنية البد أن تالقي معارضة املجتهـدين يف كـربالء والنجـف عـالوة عـىل 

تارخييـاً  -واملالحظ يف اخلط البيـاين حلركـة الـشعب العراقـي      . )١(»معارضة القبائل الشيعية

الـشيعة كـان متوجهـاً للـسلطة الفارسـية       أن والء العراقيني     -أثناء الصراع بني الدولتني     
حـىت  ١٥٠٨(بشكل عام فترة الصراع بني الطرفني، واليت استمرت عدة قرون مـن عـام       

وذلك ألسباب مذهبية واقتصادية وتارخيية، فقـادة املـذهب         ). هـ١٣٣١-٩١٤م،١٩١٣
كـم  وكـان احل -غالبـاً  -كانوا يف املدن املقدسة بـالعراق  -الفقهاء اتهدون  -الشيعي  

الصفوي والقاجاري يف إيران حباجة إىل دعمهم املعنوي والشرعي، مقابل سعي احلكّام     
املهـم أن هـذا الـصراع الـدويل علـى      . )٢(الفرس لتلبية متطلبات علماء الشيعة يف العراق  

الساحة العراقية، زاد من تذمر ومعارضـة أغلبيـة الـشعب العراقـي للـسلطات العثمانيـة            
نحسار ظل السلطة العثامنية يف معظم مناطق الفـرات األوسـط، وحتوهلـا إىل ا«احلاكمة، مما نـتج     

سلطة صورية عىل الدوام، ومقترصة عىل الرضائب حتى هناية احلكم العـثامين، فقـد أدى ذلـك إىل 

زيادة ارتباط العشائر وسكان تلك املناطق واملدن، بزعاماهتم الدينية يف النجف وكـربالء وتعميـق 

ا كان يوحد بدوره من زعامة العلامء عىل كافة شيعة العراق، ويـساهم يف تكـتلهم وهذ. الوالء هلم

ومـن العوامـل    . )٣(»كجامعة ثقافية وسياسية متاميزة يف وجه محالت السلطة، وإجراءاهتا ضدهم

املؤثرة يف هذا االجتاه، هو موقف الدولة العثمانيـة بعـدم االعتـراف باملـذهب اجلعفـري                 
بــل عــدم اعتبــار الــشيعة يف العــراق كغريهــم مــن الطوائــف  . ةأســوة باملــذاهب األربعــ

العثماين الطوائـف غـري اإلسـالمية حقـا يف     ) امللل(بينما مينح نظام   .. اإلسالمية األخرى 
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.)١(ممارسة شعارام الدينية

يقومـون بتأسـيس املـدارس، .. كـان الـوالة يف خمتلـف األدوار«ففي اإلطار اإلسالمي  

ًخلريية، مستثنني من ذلك أبناء املذهب اجلعفري، الذي حيتـل اتباعـه جانبـا ويوقفون هلا األوقاف ا

ًكبريا من الـبالد، ممـا اضـطرهم إلنـشاء املـدارس اخلاصـة هبـم بعيـدين عـن تـشجيع الـوالة أو 

فحكومة الـسلطان العـثامين التـي تقـود املـسلمني الـسنة، تعتـرب «وهكذا  . )٢(»مساعدهتم املالية

حكومـة مغتـصبة للـسلطة، ويف رأي ] ًاملـؤمنني حقـا[-يف اجلـوهر -دين بالنسبة للشيعة املتشد

هؤالء مل تكن هذه احلكومة متتلـك حتـى مـؤهالت تطبيـق قـوانني اإلسـالم، لـذلك فقـد كـانوا 

يقـول  . )٣(»يشعرون باالغرتاب عنها، وكان قليل منهم يبايل بخـدمتها أو الـذهاب إىل مدارسـها

ّلشيعية تعد يف زمن السلطان عبد احلميـد وباحلقيقـة يف زمـن كانت الطائفة ا«: كامل اجلادرجي 

الدولة العثامنية أقلية تنظر إليها الدولة بعني العداء، فلم تفسخ هلا جماالت التقدم يف أية ناحيـة مـن 

ًنواحي احلياة العامة، ومن األمثلة البارزة عـىل ذلـك أهنـا كانـت ال تقبـل هلـا تلميـذا يف املدرسـة 

قبل منها فرد يف وظائف الدولـة إال مـا نـدر وعنـد الـرضورة القـصوى، وحتـى يف احلربية، وال ي

.)٤(»مدارس الدولة القليلة كانت توضع العراقيل يف دخول أبناء الطائفة فيها

لذلك يذهب أكثر الباحثني إىل أن سياسة التمييز الطائفي للحكّام األتراك كانـت    
تقع عىل األتراك أنفـسهم «عة يف العراق، وبالفعل وراء إثارة الفنت الطائفية بني السنة والشي   
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ُّتبعة إثارة الشقاق بني الشيعة والسنة، فلم يكن هلذا الشقاق وجود بشهادة اجلميـع منـذ ثامنينيـات 

ُّوتسعينيات القرن التاسع عرش، حتى أن السنة والشيعة كانوا يتزاوجون، ولكن الـشقاق املـذهبي 

ًأصبح األتراك ينارصون السنة علنا ضـد الـشيعةُأخذ يشتد من سنة ألخرى، منذ أن  ويبـدو  . )١(»ُّ

لنا من جممل األحداث أن احلكّام األتراك يف سياستهم اإلدارية للعراق كانوا يريدون من 
الشعب أن يكون مـسلماً بطريقتـهم اخلاصـة ليتمكّنـوا منـه، وأن يكـون منتميـاً لقوميتـه             

بوا طموحه وتطلعاته، فتجـاهلوا املـسلمني       ليستوع -أيضاً   -ووطنيته بطريقتهم اخلاصة    
الشيعة متاماً، وذلك باتباعهم سياسة اإلقصاء واإللغاء هلم من احليـاة الـسياسية واملواقـع         
اإلدارية، ومع كل ذلك مل يفلحوا يف حتقيـق أهـدافهم، بـل اصـطدموا بـصخور الـوعي              

اعية، وبالفعل أصبح   لدى املسلمني الشيعة، ومتانة متاسكهم حول قيادام العلمائية الو        
.العثمانيةاملسلم الشيعي عِصياً على دوائر التمييز الطائفي والقومي للدولة

موضع اجلرح النازف، وحنن إذ نـضع اإلصـبع علـى األمل       -بالتحديد   -وها هنا   
العميـق نكتــشف بوضـوٍح تــام جـذور احلقيقــة الكامنـة وراء الــضعف اإلداري للــسلطة     

إن العالقـة بـني الدولـة العثمانيـة واملـسلمني      : -بـصراحة -ل  ومـن هنـا نقـو     . العثمانية
الشيعة كانت تتسم بالعداء والتوتر على طول املسرية، كنتيجٍة طبيعيٍة للـسياسة الطائفيـة           

.ضدهموالتميزية اليت كانت تتبعها الدولة العثمانية

ة ولكن، وبـالرغم مـن كـل تلـك املعانـاة املؤملـة، سـجل علمـاء املـسلمني الـشيع              
مواقفهم املبدئية اليت يشهد هلا التاريخ، اجتاه الدولة العثمانية املسلمة يف أحلك ظروفها،         
حيث وقف علماء الشيعة بكل ثقلهم وقدرام وامتدادام إىل جانب الدولـة العثمانيـة     

وإن دلّ هذا األمر على شيء إمنـا يـدلّ علـى    -كما سنرى ذلك   -يف معاركها املصريية    
. لسياسي لـدى علمـاء الـشيعة، املنبثـق مـن األصـالة اإلسـالمية لـديهم               نضوج الوعي ا  
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ومعىن ذلك، أن اخلالفات واألزمات ووجهات النظر بل أكثر من ذلك، أن اإلشكاليات 
الفكرية والعملية اليت دفعت الشيعة ملعارضة سياسة العثمانيني عموماً وبالـذات سياسـة             

العثماين، وملعارضة سياسة االحتاديني بشكل      السلطان عبد احلميد الثاين يف أواخر العهد      
كل ذلك جيمعه علماء الشيعة ويضعونه يف امدة، بـالرفوف العاليـة، لغـرض           .. أوسع

شحذ اهلمم، وتركيز العزائم للوقوف إىل جانب الدولة العثمانية اليت ترفع لواء اإلسالم 
باعتدائهم على العـراق   واجلهاد ضد أعداء اإلسالم املعتدين، وهذا املوقف ليس خاصاً        

فوقفوا إىل جانب الدولة العثمانيـة يف حرـا   . فقط بل مشل البالد اإلسالمية بشكل عام 
، عند غزوها لليبيا، فقد أعلنوا اجلهـاد يف حينـها،    )هـ١٣٢٩م،١٩١١(ضد إيطاليا عام    

ًتشكلت يف مجيع أنحاء العراق جلـان للـدفاع عـن ليبيـا وكانـت تـضم أشخاصـا مـ«وبالفعل   ن ّ

ًالطائفتني، ولعب الشيعة فيها دورا فعـاال جـدا فتأسـست عـدة مجعيـات لـدعم العمـل      . )١(»ًً

قام عدد من أعيان الشامية بتأليف جلنة يف القضاء املذكور، كـان الـشيخ «: اجلهادي يف ليبيا، فمثالً   

ًويف كـربالء عقـد األهـايل اجتامعـا عامـا.. مبدر الفرعون وأخوته من أوائل املتربعني هلا عنـد رضيـح ً

اإلمام احلسني وألقيت اخلطب احلامسية، ثم جرى االكتتاب جلمع التربعات، فجمعـت سـتامئة لـرية يف 

أكتوبر تظاهر ما يقارب األلفني مـن األهـايل، ثـم احتـشدوا / ترشين األول/ ١٢ويف يوم .. يوم واحد

.. ىل شـجاعة الطرابلـسينيكلمة أثنى هبا ع) الروزخون(عند رضيح اإلمام احلسني، وألقى السيد جواد 

أكتـوبر، /تـرشين األول ١٧و١١وقد شهدت مدينتا النجف وسامراء تظاهرات مماثلة خـالل يـومي 

وقـد  . )٢(»ألقيت خالهلا اخلطب احلامسية، ودعا اخلطباء إىل نبذ اخلالفـات الطائفيـة وتوحيـد اجلهـود
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ًر احتجاجـا عـىل احـتالل فعاليـات معاديـة لالسـتعام-ًأيـضا -حدثت يف مدن العراق الكربى «

قوات روسيا القيرصية، وإنجلرتا إليران، وقمع حركة الشعب اإليـراين الثوريـة يف كـانون األول 

م، فأصدر املجتهدون الشيعة يف النجف فتوى دعـوا فيهـا مجيـع مـسلمي العـراق إلسـناد ١٩١١

لقـضية املقدسـة ّمطلب سحب القوات األجنبية من إيران، وطلبوا منهم أن يضحوا من أجل هذه ا

.)١(»..بحياهتم وممتلكاهتم

م، فتشهد له ميادين القتال، ١٩١٤أما موقفهم اجلهادي ضد احللفاء املعتدين عام 
وهكذا فـإن   ). هـ١٣٣٢م،  ١٩١٤(وهذا ما سنوضحه يف حديثنا عن حركة اجلهاد عام          

.. اهتم اخلاصـةعلامء اإلسالم يف النجف وكربالء الذين رفضوا االنسياق وراء شهواهتم وطموح«

، والعض عىل جروحهم من أجل جماهبة العـدو )اإلسالمية(وفضلوا التمسك باإلسالم وبالوحدة 

ورفضوا كل العروض التي قدمتها بريطانيا لدعمهم، وتوفري احلامية هلم، بـل رفـضوا .. اخلارجي

.)٢(»السامح للقوى األجنبية بأي تدخل يف الشؤون الداخلية للدولة اإلسالمية

كـان  -وعلـى ضـوء التحليـل الـسياسي القـائم علـى املـصاحل واملنـافع         -ال  واحل
بإمكان علماء الشيعة وهم املضطهدون يف ظل السيطرة العثمانية، أن ميدوا جسوراً مـع               
الدول الطامعة بل أن يستجيبوا حملاوالت تلك الدول وخصوصاً بريطانيـا، وذلـك لكـي       

ــة املعاديــة  هلــم، وكــذلك ليــضمنوا مــستقبالً حــافالً يف  ينتقمــوا مــن الــسلطات العثماني
.البالدإدارة

إن هذا األمر ليس بعيداً على اإلطالق عن ذهنيـة علمـاء الـشيعة ولكـن احلـاجز               
وهنا أتذكر ما نقـرأه يف زيـارة أمـري املـؤمنني        . احلقيقي دون تنفيذه هو تقوى اهللا سبحانه      

وكم «: عليه السالميف وصفه يف يوم الغدير حيث ورد عليه السالم علي بن أيب طالب     
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من أمٍر صدك عن إمضاء عزمك فيه التقى، واتبع غريك يف مثله اهلوى، فظن اجلـاهلون         
أنك عجزت عما إليه انتهى، ضلّ واِهللا الظّان لذلك ومـا اهتـدى، ولقـد أوضـحت مـا            

ُقد يرى احلول القلـب وجـ«أُشكل من ذلك ملن توهم وامترى، بقولك صلى اهللا عليـك    ّّ َه ُ

َاحليلة ودوهنا حاجز من تقوى اهللا فيدعها رأي العني وينتهز فرصتها مـن ال حرجيـة لـه يف الـدين،  َ ُ ٌَ ُ ِ

وبعد ذكر إمـام املـتقني أعـود إىل مواقـف علمـاء الـشيعة،           . )١(»..َصدقت وخرس املبطلون

ــة لــديهم، لــيس فقــط لرفــضهم     ــه املبدئي فلقــد بلــغ الــوعي الــسياسي اإلســالمي ذروت
غراءات وعروض الربيطانيني بل لوقوفهم ضد مشاريعهم اإلستيالئية، فقد االستجابة إل

وكشاهد علـى هـذا الـرأي، مـا حـدث لإلمـام حممـد               . حاربوها بكامل قوم وطاقام   
حسن الشريازي يف سامراء، قبيل احلرب العامليـة األوىل مـن اعتـداٍء شخـصي، فأصـيب        

وجه إىل سامراء مستنكرين هذا العمل    حبجٍر طائش مما دفع قنصل بريطانيا، وروسيا بالت       
فـرفض اإلمـام الـشريازي هـذا التـدخل          .. الذي حيتمل انـه جـرى بتوجيـه مـن أحـدمها           

وحينما أُبلغ القنصل الربيطاين برفض املقابلة من قبل اإلمام، .. الغريب يف حادثة داخلية
إرسـال  بعث إليه أنه مستعد لالقتصاص ممن أرتكب هذا االعتداء، ولـو أدى ذلـك إىل                

إنه ال يعتقد بوجود عداء بينه وبني أهـل «: فرفض عرضه قـائالً !: إنذار للحكومة العثمانية  

ّسامراء، وإن ما حدث كان نتيجة الصدفة، وال يرى حاجة لدس أنف بريطانيا يف هذا األمر الـذي 

ذكر أن وممـا يـ   . »ال يعنيها، ألنه واحلكومة العثامنية عىل دين واحد، وقبلة واحدة، وقـرآن واحـد

وهذا العاِلم الكبري هو الـذي قـاد ثـورة          . )٢(اإلمام نال شكر احلكومة العثمانية وتقديرها     
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التنباك املعروفة ضد اتفاقية بريطانيا مع شاه إيران، بفتواه الـشهرية، الـيت سـببت إخـراج      
، وسنوضح هذه املواقف مـن قبـل العلمـاء       )هـ١٣٠٩م،١٨٩١(اإلجنليز من إيران عام     

السيما املريزا حممد حسن الـشريازي عنـد حـديثنا عـن أطروحـة اإلسـالميني               اتهدين،  
.اإلصالحية

االصطدام بالقوميات غري التركية عموماً، وبالقومية العربية على اخلصوص: ثانياً

املراحل األخرية من العهد العثماين باضـطهاد القوميـات          -بوضوح   -لقد متيزت   
لعربية، وذلك نتيجة تفاعالت عديدة لعوامل داخلية غري التركية، وعلى رأسها القومية ا

وخارجية استعمارية أفرزت هذا االجتـاه يف اإلدارة الـسياسية للـسلطة العثمانيـة بـشكٍل                
م، أصـبحت   ١٩٠٨علين بعد ثورة الدستور، فمنذ استالم االحتاديني زمام األمور عـام            

لـك الـسياسية علـى     وقـد ظهـرت آثـار ت      . سياسة التتريك من ابرز مسـات تلـك املرحلـة         
ــة ــصرية اجتــاه    . الــساحة العراقي ــة عــن سياســتها العن ــة العثماني وبالفعــل كــشفت الدول

القوميات غري التركية، فكانت تعتربها من الدرجة الثانية، فأبنـاء العروبـة مواطنـون مـن               
ًا ّأن العثامنيـني قـد اختـذوا موقفـ«الدرجة الثانية داخل اإلمرباطورية، والذي زاد الطني بلّـةً          

غري العربية التي بسطت سلطاهنا عىل العرب مـن قـبلهم، فتلـك ) الدول(و) األرس(ّشذوا به عن 

َعىل تفاوت يف نجاحها يف امتالك القسامت العربيـة، وارتقائهـا وعمقهـا فيهـا -قد تعربت  أمـا -َ

ّالعثامنيون فقد شذوا عن هذا الـسبيل، عنـدما احتفظـوا برتكيـتهم، حتـى لقـد احتقـروا العـرب

الرعيـة العربيـة، فكـانوا البـادئني ) ترتيـك(والعروبة، بل لقد راودهتم يف املرحلة األخرية أحـالم 

ًلتلك املأساة التي تلقفها وزادها دعام وبلورة وتشييدا أعداء العروبـة واإلسـالم، مأسـاة التنـاقض  ً ً

.)١(»بني العروبة واإلسالم

إىل االعتقاد -وغريهم أيضاً -إنّ هذه التطورات دفعت ذوي االجتاهات القومية 
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بأن سياسة التتريك شـكّلت عـامالً مهمـاً مـن عوامـل اسـتثارة الـوعي القـومي العـريب                 
ووضه، أواخر العهد العثماين، على عكس املراحل األوىل مـن العهـد العثمـاين، فقـد        
كــان االلتــزام بالــشريعة اإلســالمية مــن ِقبــل الدولــة، يفــرض احتــرام أبنــاء القوميــات  

إن هـذا االخـتالف بـني املـوقفني     . خرى، ويشعرهم باملساواة أمام القانون اإلسالمي  األ
املتعاكسين يدعو الباحثني إىل التفريق بني السياسة العثمانية، يف بدايتـها، عـن سياسـتها          

ففي الفرتات األوىل من احلكم العثامين، عومل العـرب بـالكثري مـن االحـرتام، «أواخر عهدها،   

العثامنية قائمة عىل أسس الالمركزية، وبقيت كـذلك حتـى أواخـر القـرن الثـامن وكانت الدولة 

ًيعتربون أنفـسهم مـسلمني أوال وقبـل كـل يشء، وكـانوا ينظـرون ) فقد كان العثامنيون.. (عرش

ولكـن حينمـا   . )١(»)..مـن حيـث احلـروب واملناصـب(بمجموعهـا ) الدولـة(النظرة ذاهتا إىل 

مطالبـة العـرب بـاحلقوق القوميـة ومنـت شـيئاً فـشيئاً إىل           اتبعت سياسة التتريك، بـدأت      
ومـن املؤكـد أن املـسألة ليـست عبثيـة، حيـث             . درجة االنفـصال عـن الدولـة العثمانيـة        

أوصـلت األمـة اإلسـالمية إىل درجــة التفكـك واالنـدحار، وإمنــا كانـت مـؤامرة دقيقــة        
يث كانـت منتـشرة   حيكت خطوطها بأيٍد صهيونية صليبية معادية يف عواصم أوروبا، ح       
وذلـك عـرب البعـد    . بكل قواها لتحطيم الدولة العثمانية، وغزو املسلمني يف عقر ديارهم   

االستراتيجي هلم داخل املـسلمني، وهـم االقليـات الدينيـة، باإلضـافة إىل الـذين محلـوا          
أفكارهم، واصبحوا جسوراً لعبور جيوش الغرب إىل مناطق املسلمني، وبالتايل ليحقـق            

فلــذلك حرصــت أوروبــا وبريطانيــا . المــه يف الــسيطرة واســتغالل الثــرواتالغــرب أح
علـى التعـاون مـع االقليـات يف الدولـة العثمانيـة، السـيما اليهـود مـن ذوي                 «بالتحديد  

مــصطفى (ويتحــدث . النفـوذ، باإلضــافة إىل العمــالء احمللـيني واألجانــب علــى الـسواء   
لقد دخل يف جسم الدولة كثـري مـن «:عن هذه احلقيقة فيقول    -الزعيم املصري    -) كامل
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ّاألجانب نساء ورجاال، وغريوا أسامءهم بأسامء إسالمية، عملوا عىل االرتقـاء يف املناصـب حتـى  ً ً

وصل بعضهم إىل أسامها، وصاروا من أقرب الدخالء يف الـزمن الـسالف، يف كـل فـروع الدولـة 

َكبـري، وكنـت جتـد مـن وزراء ّالعلية، حتى يف اجليش نفسه، وصارت هلم سـلطة عظيمـة،ونفوذ 

ًالدولة العلية من يعمل لصالح الروس مدعيا أنه رويس الـسياسة، ومـن يعمـل لـصالح إنكلـرتا 

ّيضيف الـدكتور حـسان . »ًمدعيا أنه إنكليزي السياسة، ولكن ليس منهم من كان عثامين السياسة

ًلة لعبوا دورا بـارزا يف إن هؤالء األشخاص األجانب الذين دخلوا يف جسم الدو«: إىل ذلك بقوله ً

استخدمت الـدول األوروبيـة خمتلـف الوسـائل «وهكذا فقد   . )١(»ّإهناكها وتقصري سني حياهتا

والسبل ملحاربة الدولة اإلسالمية العثامنية، شملت غـزو أجـزاء منهـا، وبـث الدسـائس والفـتن 

مية وفـسخها، ومـن ثـم واألفكار العلامنية والقومية يف أركاهنا، كل ذلك إلهنـاء الرابطـة اإلسـال

إن الركيـزة . اقتطاع األمصار اإلسالمية وتقسيمها، والقضاء عىل تعاليم الدين اإلسالمي احلنيـف

األساسية التي اعتمدهتا الدوائر الغربية يف إهناء الدولة العثامنية هي مؤامرة احلركة القومية الرتكيـة 

لـامء الغـرب املنتـرشين يف مؤسـسات ، واعتمدت يف غرس ونشأة هذه احلركة عىل ع)الطورانية(

.)٢(»..سالنيك) الدونمة(األستانة من روس، وفرنسيني وهيود 

إن هذه البدعة اخليالية املخيفة، التي يسموهنا «فقد جاء يف أحد منشورات تركيا الفتـاة      

ٍاألمة اإلسالمية، التي ظلت إىل أمد طويل سدا حيول دون التقدم بوجه عام، ودون حتقيـق الوحـد ة ً

وعليـه، فقـد كانـت حلقـات     . )٣(»الطورانية بوجه خاص، هي يف طريقها إىل التفكك والزوال

التآمر على الدولة العثمانية والـشعوب اإلسـالمية، مـستمرة ضـمن مسلـسل متكامـل،             
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حلقته األوىل كانت بإثارة القومية التركية بالـذات، ألن األتـراك حـسب الظـاهر املعلـن       
بينما جاءت إثارة القومية العربية، والقوميـة   -آنذاك   -ة  هم أصحاب السلطة اإلسالمي   

وكان االستعمار يستهدف الدولـة العثمانيـة   . الكردية فيما بعد، ضمن احللقات األخرى   
بالدرجة األوىل، فنجاحه بإثارة القومية التركية، كبديل عن اإلسالم، للنهضة والتقدم،         

القومية العربية ملا متلـك مـن تـاريخ        يضمن النجاح يف القوميات األخرى، وعلى رأسها        
إسالمي حافل باملواقف، خاصة يف عصر صدر اإلسالم، كما أن اللغة العربية هي لغـة       

لـذلك، وبعـد   . القرآن الكرمي، باإلضافة إىل ما متلكه بالد العـرب مـن خـريات وثـروات     
أيـنام ، يـسمعها العـريب)عريب قـذر) (بيس عرب(كانت كلمة «م  ١٩٠٨ثورة االحتاديني عام    

فـإذن هـو خمطـط يهـودي دقيـق غايتـه االنقـضاض علـى اإلسـالم              . )١(»سار يف األسـتانة

وتربز الوثائق املعارصة من أن أصحاب العقول املحركة لثورة االحتـاد والرتقـي هـم «واملـسلمني   

ــول ــد ق ــىل ح ــة ع ــدول األجنبي ــة وال ــود الدونم ــوثر )Seton Wastson(: اليه ــد ل ويؤك

)Lowther (يطاين يف األستانة هذه احلقيقـة بــ السفري الرب) أن مجعيـة االحتـاد والرتقـي تبـدو يف

ًتنظيمها الداخيل حتالفا هيوديا  ًتركيا مزدوجا-ً ، )E.Ramzour(ويـذكر أرنـست رامـزور ).. ً

م، ١٩٠٨من أن الثورة الرتكيـة عـام -القائد الرتكي -وحممد رشيد رضا، وجواد رفعت اتلخان 

ومعـىن  . )٢(»ًمؤامرة هيودية ماسونية نظرا لعظم نفـوذ اليهـود املاسـون فيهـاًكلها تقريبا من عمل 

ذلك أن جناح االحتاديني سيعبد الطريـق حنـو جنـاح القوميـة العربيـة يف املـسعى املـشترك              
وممــا ال شــك فيــه كــان النعكاســات الــسياسة العنــصرية   . لتفريــق الوحــدة اإلســالمية

ميات األخرى، األثر الكبري والواضح يف إذكاء    والطائفية اليت مورست ضد العرب والقو     
روح القومية وتطورها لدى العـرب، حيـث اسـتخدم حـزب االحتـاد والترقـي أسـاليب                  
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إذ أخذ يذل املـسلمني، ويقتـل أحـرارهم، «عديدة لتحقيق أهدافه، اليت هي أهداف الغرب        

ًويترصف معهم ترصفا استعامريا منفرا هلـم، األمـر الـذي أدى إىل نفـرة ً املـسلمني وعـىل رأسـهم ًّ

فهذا مجال باشا أحد القادة الثالثة للجمعية وللدولة، عمل كـل مـا يف وسـعه .. العرب من احلكم

من أجل إثارة النعرة القومية عند عرب سـوريا بقتلـه وشـنقه للمئـات، واحتقـاره هلـم ولـدينهم 

يومهـا أخـذ يعـرف ومـن) السفاح(وبفعل أعامله القومية والعنرصية تلك، نال لقب ! وقوميتهم

وقـد بلـغ االسـتياء درجـة ال تطـاق، داخـل القوميـات غـري                 . )١(»باسم مجال باشا الـسفاح

ــ ١٣٢٨م،١٩١٠(ففي العام «التركية من تلك السياسة،   كـان أحـد نـواب بغـداد يف     ) ه
أسلم للمرء ألـف مـرة أن يعتمـد عـىل العـشرية، مـن أن «: العثماين قد كتب يقول   ) الربملان(

-حلكومة، ففي حني أن هذه األخرية تؤجل أو تتجاهل اإلخـضاع، نجـد أن العـشرية يعتمد عىل ا

ّما أن تعلم بأن ظلام قد وقع ضد أحد أعـضائها حتـى تعـد نفـسها لألخـذ -ومهام كانت ضعيفة  ً

ــأره ــا ســلفاً علــى صــعيد الوضــع     . )٢(»بث ــصودة ومرســوم هل ــت مق ــة كان وهــذه العملي

لـس النـواب، بـل حـىت علـى صـعيد سـاحة           االجتماعي يف العاصمة، وعلـى صـعيد جم       
، قائـد القطـاع اجلنـويب )لـيامن فـون سـاندرز(قال اجلنرال األملاين «العمليات العسكرية، فقـد     

، للجنـرال )هـ١٣٣٤/ذو احلجة/٢١م،١/١٩١٦ت/٢٥(الرتكي يف احلرب العاملية األوىل، يف 

ا بحـق العـرب جعلـتهم إن اإلجراءات الصارمة القاسـية التـي اختـذها مجـال باشـ: لوندوروف

أن سياسـية احلكومـة الرتكيـة املؤسـفة .. يتخلون عن تركيا وافقدهتم كـل عطـف نحـو األتـراك

.)٣(»ًواملحزنة نحو البلدان العربية قد جعلت من العرب أعداءا ألداء
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كأمر طبيعي نتيجة . )١(وكذلك انعكست هذه السياسة على القومية الكردية أيضاً   
وبالنتيجة ميكـن  . التتريك اليت أنتهجها رجال السلطة يف األستانةردة الفعل على سياسة  

إن الشعوب اإلسالمية اليت كانت متحدة على األسس العامة حتت لواء الدولـة       : القول
مـن أيـدي   -علـى عالّـا   -العثمانية قـد متزقـت وتفرقـت، وكـذلك ضـاعت اجلامعـة            

قيقي للسياسة الربيطانيـة يف املنطقـة   مبعوث بريطانيا واملنفذ احل  ) لورنس(يقول  . املسلمني
ًلقد كنت أؤمن بالفكرة العربية أيامنا عميقا، وكنت واثقا قبـل أن أحـرض إىل احلجـاز، أهنـا هـي « ً

.)٢(»الفكرة التي ستمزق تركيا شذر مذر

، وزيـر خارجـة بريطانيـا يف جملـس العمـوم الربيطـاين جميبـاً عـن         )كرزون(ووقف  
) الدولـة العثامنيـة(لقد قضينا عىل تركيـا «:قال.. ستقالهابعض التساؤالت حول تركيا وا    

.)٣(»اإلسالم واخلالفة: ألننا قضينا عىل قوهتا املتمثلة يف أمرين.. التي لن تقوم هلا قائمة بعد اليوم

وهكذا دخلت دول االستكبار حرباً متعـددة املراحـل، ايتـدأت بإضـعاف الدولـة              
فهي من ناحيـة رفـضت تـدعيم «لصاحلها يف املعركة، العثمانية، وقد وظفت الثورة العربية  

.. ، كام قامـت بإبطـال مفعـول سـالح اجلهـاد اخلطـري..القوات العثامنية بمزيد من اجلنود العرب

قامت باحتالل األرايض واملدن العربية كالقـدس وعـامن ودمـشق وتـسليمها ).. وأكثر من ذلك(

.)٤(»لقوات االحتالل

إننـا نعتـرب ..«: بقولـه  )٥()فرانكفـورت (برسـالته إىل    أمل خياطب فيصل بن احلسني      
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العرب واليهود أبناء عمومة يف اجلنس، وقد تعرضوا الضطهادات مماثلة عـىل أيـدي قـوى أقـوى 

ليدرك املطالب التي قدمتها املنظمة الصهيونية إىل مؤمتر الصلح يف األمـس متـام .. إن وفدنا.. منهم

وسـوف نعمـل جهـدنا، حـسب طاقاتنـا يف .. ة وصـحيحةإننا نعتربها مطالب معتدلـ.. اإلدراك

فاحلركـة .. ًحتقيقها، وأميل أن حيتل العرب يف القريـب مركـزا يمكـنهم مـن رد املعـروف لليهـود

ًبل اين، ال أظـن أن ألي منـا مكانـا يف .. لكلينا مكان يف سوريا.. اليهودية قومية وليست استعامرية ّ ٍّ

ع القـيم اإلسـالمية والوطنيـة مـن خـالل املنـهج             وهكـذا تـضي   . )١(»..النجاح بدون اآلخر

وبالتأكيد حينما أفاقت مجعيـة    .. القومي الذي اختذه االحتاديون، ورجال القومية العربية      
-االحتاد والترقي من سباا، وجدت نفسها خسرت كل شيء مبا فيها دولـة أحالمهـم           

ذلـك الوعـود   وكذلك رجال القوميـة العربيـة، قـد خـسروا كـل شـيء، مبـا يف                -تركيا  
.االستعماريةالعسلية، من الدول

اُألخرىاالصطدام باالقليات: ثاًثال

يف حمط نظر وتأمـل، مـن قبـل عيـون املخططـني            -غالباً   -تقع االقليات الدينية    
وذلـك لتجـاذب    . ملشاريع السيطرة، إلمكانية التحالف واالتفاق معهـا أكثـر مـن غريهـا            

ويف حالـة جنــاح املـشروع تــصل درجـة التحــالف    . نياحلاجـة وتبـادل املنفعــة بـني الطــرف   
.املشتركوااللتصاق إىل مستوى الضرورة احلياتية ذات املصري

إنّ الدولة العثمانية رمست اخلطوط اإلسالمية العريضة لغرض التعامـل مـع تلـك     
سياسي االقليات املنتشرة يف األقاليم التابعة إليها، أما املعاملة امليدانية فيحددها املنهج الـ          

واملهـم، لقـد سـاد يف أوسـاطها شـعور بـضرورة           . للدولة، ومدى انسجام االقليات معه    
التكتـل فيمـا بينـها، لتـربز بـصورة مقبولــة للـساحة احلياتيـة، بـشكل يرضـي قـسطاً مــن           

فكانت تظهر ذه الصورة من التكاتف والتكتل لتنال بعـض       -على األقل    -طموحها  
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لتـضغط مـن   -أيـضاً  -ا من أن متتاز بقـوة مـؤثرة       طموحها وهي جمتمعة، وكان البد هل     
وهذا هو السبب الذي دعاها للـتفكري بالـدخول         . خالهلا لتثبيت وجودها، ونيل مطالبها    

-اليهود واآلثوريون الكلدان وغريهم -كان غري املسلمني «فـ. يف جماالت احلياة غري السياسية    

ّوهلـذا فـاهنم ركـزوا كـل طاقـاهتم يف .. جتامعيـةيف املدن منعزلني عن بقية املجتمع يف النواحي اال

.)١(»املجال االقتصادي

، يف أيـدي اليهـود، ]هـ١٢٩٧[م ١٨٧٩تركزت حركة الرشاء والبيع يف بغداد عام «ولقد  

كام أشار إىل ذلك تقرير للقنـصلية الربيطانيـة حـول حركـة التجـارة يف بغـداد، أصـبحوا يف عـام 

املة عىل التجارة املحليـة، حيـث ال يـستطيع املـسلمون مسيطرين بصورة ك] هـ١٣٣٣[م ١٩١٥

وقبيل احلرب العاملية األوىل حيـث توسـعت حركـة التجـارة      . )٢(»وال املسيحيون منافستهم

اخلارجية، كانت السيطرة التجاريـة ألوروبـا، وال سـيما إنكلتـرا علـى جممـل العمليـات                
ود واملـسيحيني، قلـيالً مل   وكـان عـدد التجـار العـراقيني، ومعظمهـم مـن اليهـ       . التجاريـة 

.)٣(عدة مئاتيتجاوز
أن الدول األوروبية مبصاحلها ومطامعها يف أقـاليم الدولـة         -أبداً   -وهذا ال يعين    

قد اعتربت هذا التوجـه االقتـصادي معيقـاً لطموحاـا،     -وال سيما العراق     -العثمانية  
الوقـت ذاتـه كرسـت    بل علـى العكـس، لقـد سـامهت يف منـو االقليـات اقتـصادياً، ويف         

ففتحـت قنـوات االتـصال معهـا،     . وجودها من خالل االقليات عرب مشاريعها السياسية     
نظـراً  . واعتربا العمق االسـتراتيجي ألهـدافها، واجلـسور الطبيعيـة لتدخلـها يف املنطقـة            

. لفقدان احلواجز النفسية بينها وبـني الـدول األوروبيـة، وتالقيهـا يف املـصاحل واألهـداف       
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.املنطقةا بدأت عملية إجياد موطئ قدم للدول الغربية يفوهكذ
ونتيجة للرعاية املبارشة التي أوالها التجار األوروبيـون ومؤسـساهتم املـرصفية، للتجـار «

، يـشارك أو )ًمتقدما(ًاملحليني من االقليات الدينية، السيام اليهود، فقد احتلت هذه الفئات موقعا 

وروبيني يف السيطرة عىل جتـارة العـراق، وكمثـال عـىل ذلـك، املوقـع ييل مبارشة مواقع التجار األ

ّالربوية يف بغداد، التـي كـان ممثلوهـا مـن كبـار جتـار -التجارية ) ساسون(الذي احتلته مؤسسة 

ًهـذا فـضال عـن أن غالبيـة جتـار األقمـشة ).. مانشـسرت(ويملكون معامل للنـسيج يف ) بومباي(

برصة مع اخلارج، كانوا من اليهود، يف حني احتكر جتـارة املـاعز يف ًباجلملة عموما، وكذلك جتار ال

أما جتارة التمور فإن ستة فقـط مـن أصـل عـرشين، مـن كبـار . كردستان بضع رشكات مسيحية

أما يف بغداد فإن اليهـود واألرمـن هـم الـذين ازدهـروا ). جتار حمليني(مصدرهيا كانوا من العرب 

هـم مـن عنـارص .. لذين يعتمدون باألساس عىل التجارة مع اليهـودبينام كان أغلبية جتار البرصة ا

وزاد انتعاش االقليات حني اتصال أوروبا بالدولة العثامنية . )١(غري مسلمة ومن قوميات غري عربية

وتغلغلها يف املنطقة عىل الصعيد االقتصادي والثقايف، بـاالعتامد عـىل تلـك االقليـات، فقـد فـتح 

ــييل االحتــاد  ــرصة )ALLIACEISRAELITE(اإلرسائ ــة والب ــدارس يف املوصــل واحلل م

) بيبـاير(مدرسـة يف ) كـانرتيري(وخانقني والعامرة، كذلك أسست البعثة التـي أرسـلها أسـقف 

بالقرب من العامدية، كام نشطت بعثات الكرملني والدومنيكان الفرنسية بني اآلثـوريني الكلـدان، 

ثوريني النساطرة، إضافة إىل املبرشين األمريكان الذين كانوا والبعثة االنكليكانية الربيطانية بني اآل

وتعود الدعاية الصهيونية يف العراق إىل هذه الفرتة .واملوصليعملون يف جنوب العراق ويف بغداد

فقد وصلت إىل العراق من أوروبا جلنتان صهيونيتان يف أوقات خمتلفة لدراسـة إمكانيـة -ًأيضا -

. )٢(»بفلسطني] هـ١٣٣١[م ١٩١٣وزع يف اهلجرة، وطالب كراس 
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إنّ جممل هذه اإلرساليات، اليت سبقت أو رافقـت التغلغـل   . لتكون موطناً لليهود  
االقتصادي والـسياسي لـبالد املـسلمني، بلـورت وعيـاً خاصـاً داخـل االقليـات، مفـاده               
تكريس العزلة عن مشاريع الدولـة العثمانيـة مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى اسـتثمار                     
الطاقات واإلمكانيات املتاحة لغرض النمو الـذايت علـى املـستوى االقتـصادي، ومـن مثّ            
لتدخل يف سري األحداث السياسية بشكل مؤثر، ضمن املشروع األورويب الـذي يناسـب          

مل يكن السكان املسيحيون واليهود، كذلك اليزيديون يرغبـون يف «وعليه  . مع معطيات املرحلة  

العثامنية العسكرية، وبعد إصدار قانون تطبيق اخلدمة العسكرية عىل ) ولةالد(املشاركة بمغامرات 

بمختلــف . م، بــدأ هــؤالء حيــاولون التهــرب مــن اخلدمــة العــسكرية١٩٠٩غــري املــسلمني يف 

إن هـذه األرضـية يف واقـع االقليـات قـد نـضجتها إىل درجـة اخلـصوبة،                . )١(»..الوسائل

تفعيل أمرها ثقافيـاً وسياسـياً، وإبـراز دورهـا          خمططات أوروبا والصهيونية بالذات، عرب      
والسؤال الصعب الذي تطرحـه   . السياسي واالقتصادي املغمور نتيجة السياسة العثمانية     

هل كان بإمكان الدولة العثمانية أن تستوعب االقليـات وتفـتح أمامهـا        : هذه احلالة هو  
يرضــي طموحهــا وبــشكل! آفــاق العمــل الــسياسي واإلداري داخــل الــبالد اإلســالمية

اخلاص، وطموح الطامعني من ورائها؟ إا املعاناة احلقيقية لكل نظام إسـالمي تتعـايش       
ومنـذ أن أحـرز اإلنكليـز «لـذلك   . يف أوساطه أقليات بتلك الظروف الذاتية واملوضـوعية       

ًتفوقا عىل منافسيهم الفرنسيني يف العراق، عمـل القناصـل والـوكالء اإلنكليـز، عـىل رسـم دور 

يس واقتصادي مبارش، وآخر مستقبيل للجامعات غري املسلمة، ومن ثم توظيف هـذا الـدور يف سيا

خدمة النفوذ والتغلغل اإلنكليزي، وباالسـتفادة مـن نزعـة هـؤالء للـدول األوروبيـة، كمراكـز 

ّتبشري، والتي نمتها احلركة التبرشية، وحيـث سـاهم نظـام امللـل العـثامين يف تـوفري رشوط مهمـة 

ّذا الدور، فإن تسليم هذه اجلامعات قيادة العملية التجارية، بعد التجار اإلنكليز، شـكل لتحقيق ه ّ
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ًرشطا ماديا آخر لربط هذه اجلامعات باملصالح اإلنكليزية، واألوروبية عموما ً وقد استكمل ذلك . ً

ًفـضال عـن متويـل رؤسـاء هـذه .. بمبارشة اإلنكليز اإلفصاح عن وصايتهم عىل هـذه اجلامعـات

.)١(»..امعات باملال، عالنيةاجل

، اقرتح القائم بأعامل القنصل الربيطاين ببغـداد، بـأن تقـدم ]هـ١٣٣١[م ١٩١٣ففي عام «

إىل اجلمعية األوروبيـة ) أدور كري(للمبرشين مساعدة مالية، وأن يتوجه وزير اخلارجية الربيطاين 

ًاإلنجليزيـة، وأوىص فـضال لالستعامر باقرتاح رسمي يقيض بالرصف عىل مدرسة، لتدريس اللغة

بمساعدة اآلثوريني النساطرة، ودافع عن فكرة توسيع نظام الـري بـإرشاف اإلنجليـز، . عن ذلك

.)٢(»من املهم السيطرة عىل النظام، وتكوين دولة داخل دولة: حيث كتب يقول

 
 



١١٣

اِّـباشرالنفوذ األجنبي، بداية االخاق. ٢

اإلنكليزي-األوروبي سبل التغلغل -البعد الدولي . أ

ولعـل هــذه العقبـة مــن ابــرز العقبـات اخلارجيــة، الــيت عرقلـت مركزيــة الــسلطة     
العثمانية، فعلى أثـر ظهـور أعـراض مـرض الـشيخوخة، داخـل أجهـزة الدولـة، ازداد                

فتحركـوا متنافـسني فيمـا بينـهم،         -هـذه    -نشاط األوروبيني مستغلني فرصة الـضعف       
من قـوة وحيلـة   -كل طرٍف منهم -ركة اهلائلة، مبا أويت     لوضع اليد على أجزاء من الت     

وخداع، وذلك بكشف ما أمكن من خطوط الضعف داخل النظام، لغرض التمكّن من  
فـصار التغلغـل   . كسب املبادرة، ومـسك أكـرب قـدر ممكـن مـن أوراق الفـوز يف التـسابق             

ارزة ملعامل تلك احلقبة األورويب والنفوذ األجنيب داخل اجلسم الكبري للدولة، هو السمة الب
ّتـسيطر عـىل جـزء كبـري مـن الـبالد يف القـارات الـثالث الغنيـة ) الدولـة(فقد كانت «الزمنية،  

بمواردها الزراعية والصناعية، كام كانت تسيطر عىل كثري من املواقع السوقية، كاملضايق واجلـزر، 

التوسـع، كربيطانيـا وروسـيا ًفكان طبيعيا أن تكون هذه امليزات مطمح أنظـار الـدول الراغبـة يف

العثامنية، فمنها من ) الدولة(وفرنسا، وقد رشعت هذه الدول يف إقامة رؤوس جسور هلا يف داخل 

ّادعت حق محاية مصاحلها التجارية، ومنها من ادعـت حـق محايـة االقليـات الدينيـة، ومنهـا مـن  ّ

ٌّذ وتنافس، وكانـت كـل منهـا ّادعت حق محاية االقليات العنرصية، وهكذا أصبح هلذه الدول نفو
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بالـضبط كتنـافس احليوانـات    . )١(»تنتظر القضاء عىل الرجـل املـريض لالسـتيالء عـىل مرياثـه

الوحشية الكاسرة، وهي جتتمع على فريسة ضعيفة، وقد كانت املنافسة شديدة فيما بني 
. ريطانيـا الدول األوروبية الطامعة بثروات املسلمني، وأشدها ضراوةً كانت بني فرنسا وب  

: صلى اهللا عليه وآله وسلموهنا تظهر صدقية احلديث النبوي الشريف، فقد قال 

ٍمن قلـة نحـن : يوشك األمم أن تداعى عليكم كام تداعى األكلة عىل قصعتها، فقال قائل« ّ

ولينزعن اهللا مـن صـدور عـدوكم .. ٍبل أنتم يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء السيل: يومئذ؟ قال

صـىل اهللا يا رسول اهللا وما الـوهن؟ قـال : فقال قائل. نكم، وليقذفن اهللا يف قلوبكم الوهناملهابة م

. )٢(»ّحب الدنيا وكراهية املوت: عليه وآله وسلم

) ويلـسن (ولعدة مربرات سياسية واقتصادية، اندفعت بريطانيا حنو العراق، يقول         
ــاكم الربيطـــاين العـــام يف العـــراق، يف برقيـــة لـــه إىل   ــاريخ  وكيـــل احلـ ــد بتـ ــر اهلنـ وزيـ

: هـ، جاء فيها١٣٣٧م املوافق للسابع من ربيع األول عام ١٠/١٢/١٩١٨

إن املناطق االسرتاتيجية يف الرشق األوسط تقع يف بغداد، وقد استطعنا باحتاللنـا للعـراق «

. )٣(»ًأن ندق إسفينا يف العامل اإلسالمي، وبذلك منعنا جتمع املسلمني ضدنا يف الرشق األوسط

ذا هو اهلدف الرئيس الذي تسعى إليه الدول األوروبية، فبـالرغم مـن تنافـسها                ه
كما -باإلضافة إىل أن العراق . على احلصص، نراها متفقة متاماً يف ذلك اهلدف املشترك

بالدرجـة األوىل  -دجلـة والفـرات   -بلد زراعي خصب لوجود الرافدين       -هو معلوم   
ر الشروط املناسـبة لإلنتـاج الزراعـي واحليـواين يف     إىل جانب مياه األمطار، وكذلك تواف  
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بوجـود الثـروة املعدنيـة، وخاصـة        -أيضاً   -منطقة السهول واملناطق اجلبلية، وهو ميتاز       
، وكـذلك يتمتـع العـراق مبوقـع جغـرايف اسـتراتيجي يف املنطقـة، ويعتـرب سـوقاً                 )١(النفط

يطانيا بكل جهدها لتتمـسك     لذلك سعت بر  . للبضائع التجارية، ونافذة ألسواق املنطقة    
، مـستوعبة كافـة املـستجدات الـسياسية والتفـاعالت امليدانيـة داخـل          )٢(بالعراق وثروتـه  

، مـن ..مسيطرة سـيطرة تامـة عـىل اخللـيج«العراق إثر احتالهلا، وبالفعل أصبحت بريطانيا    

ًاكتـسبت نفـوذا سياسـيا واق..جانبيه العريب واإليراين، منذ مدة تزيد عـىل القـرن، ًتـصاديا كبـريا، ً ً

حـىت ايـة القـرن التاسـع عـشر،          . )٣(»وصار هذا النفوذ يزداد ويتقوى دون منـافس ومنـازع

فأصــبح للعــراق أمهيــة سياســية خاصــة، وذلــك الحتاللــه املوقــع االســتراتيجي املهــم   
للمصاحل الربيطانية، فهو الطريق املؤدية إىل املستعمرات الربيطانية وبالـذات اهلنـد، يقـول      

: لرزاق احلسينعبد ا

وأهنـا مـصدر ربحـه ورس عظمتـه، .. توصف اهلند، بأهنا الدرة الالمعة يف التاج الربيطاين«

..العظيموحصن استعامره يف الرشق، وأنه لوالها ملا كان هلذه اإلمرباطورية هذا الشأن

: ويضيف احلسين إىل ذلك فيقول

.. ة الرشق املـشهورة وهـي ثـالثوالطرق التي حيتمل أن هتاجم اهلند منها، هي طرق جتار

الطريق الذاهبـة إىل اخللـيج العـريب، جنـوب العـراق، وهـي املعروفـة بطريـق : الطريق الوسطى
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. )١(»الفرات، وهذه الطريق أقرص الثالث مسافة، وأقلها كلفة وأكثرها أمنا

نقل الربيد من لندن إىل اهلند والعكس بـالعكس عـرب العـراق إىل البحـر «وذلك لغرض   

كمهمة من املهمات الرئيسية يف تلك املرحلة، هذا وأن وجودهـا يف     . )٢(»بيض املتوسطاأل

-أيضاً -على منابع النفط يف عبادان، وسيطرا -أيضاً -العراق يعين تعزيز سيطرا 
على املنطقة املائية احليوية يف اخلليج، وكذلك ميكن القول إن احـتالل العـراق مـن قبـل               

وية الربط املـصريي يف التحـالف الربيطـاين مـع شـيوخ وأمـراء اخللـيج يف          بريطانيا يعين تق  
الصراع ضد العثمـانيني، علمـاً بـأن منـاطقهم صـارت مرشـحة لالنفـصال عـن الدولـة             

وبـذلك يتحقـق حلـم الـدول االسـتعمارية يف تفكيـك       ! العثمانية حتت شعار االستقالل 
سيطرا على العراق مستبعدة الوحدة اإلسالمية وهكذا فقد سعت بريطانيا وجنحت يف 

ــة األوىل عــام     ــا، مــن العــراق واملنطقــة، ففــي احلــرب العاملي أقــوى املنافــسني هلــا، أملاني
.للربيطانينيوعلى أثر هزمية األملان استقر العراق) هـ١٣٣٢م،١٩١٤(

واحلقيقة أن هذه القناعة اليت ولدت لدى الربيطانيني باجتـاه العـراق، مل تكـن آنيـة           
اعة، بل أا جاءت نتيجة دراسات حتليليـة وجتـارب تارخييـة تعـود إىل القـرن                 وليدة الس 

ــة     ــصادية مــن الدول ــى امتيــازات اقت ــيني عل ــذ حــصول األوروب الــسادس عــشر، أي من
العثمانيــة، ودخــوهلم الواليــات العثمانيــة ومنــها العــراق، أدركــوا مبكــراً أمهيــة العــراق  

لغرض ربطـه بالعجلـة الربيطانيـة    -فشيئاً شيئاً-االستراتيجية، فسعوا لتوسيع نفوذهم     
شـركة اهلنـد   (ففي أوائل القرن الـسابع عـشر تأسـست     . ربطاً حمكماً، اقتصادياً وسياسياً   

العــراق يف مركــز اســتراتيجي علــى -هــذه الــشركة -الربيطانيــة، ووضــعت ) الــشرقية
وى موافقـة  الطريق الربي بني الشرق والغرب، مث انطلقت حنو تطوير العالقات إىل مـست     
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.بغدادالباب العايل على تعيني قنصل بريطاين يف

، )١(وهكذا أخذت تتوسـع طـرق التغلغـل والنفـوذ الربيطـاين يف العـراق واملنطقـة                
وكأمنا وجدت بريطانيا ضالتها يف إمكانيات العراق وموقعه اجلغرايف، فقد صدرت عـدة        

م مقـاالً  ١٩١٥عـام   ) ونجون جاكس (مؤلفات وتقارير عن أمهية العراق، فمثالً، كتب        
ظهـر كـراس بقلـم     ١٩١٧، ويف عـام     )قضايا هندسية يف العراق وحوض الفـرات      (عن  

العـراق  (كتابـه   ) بارفيـت (، وأصـدر    )مـستقبل العـراق التجـاري     (عـن   ) مارك سايكس (
، وكذلك ألقيت حماضرات عديـدة أثنـاء احلـرب العامليـة األوىل، حـول          )مفتاح املستقبل 

. )٢()أعجوبـة العـامل  -بالد الرافدين املدهـشة  (حد صدر بعنوان    العراق مجعت مبجلد وا   
منذ بداية القرن التاسع عرش تغـريت «): بريطانيا والعرب(يقول حممد عدنان مراد يف كتابه       

نظرة اإلنكليز للعراق إىل حد كبري، وبخاصة، بعد ازديـاد حجـم التجـارة الربيطانيـة معـه زيـادة 

.)٣(»سيادة عىل اخلليج العريبكبرية إثر انفراد بريطانيا بال

-حينما بدأ النفوذ األملاين يف النمو إثر توطيد العالقات األملانية -ومما يذكر، أنه    
العثمانية، عرب أبرز مظاهره، وهو إنشاء سكة حديد احلجاز، حتسست بريطانيـا وروسـيا        

ملانيـا أن تبعـد   من منافسة األملان ملصاحلهما يف العراق واملنطقة، وخاصة حينما جنحـت أ          
بالتدريج إنكلترا وفرنسا عن الدولة العثمانية، وقـد ظهـر ذلـك جليـاً يف احلـرب العامليـة        

ــاين      )٤(األوىل ــد الث ــد احلمي ــسلطان عب ــني أن ال ــرى بعــض احمللّل ــا ي ــن هن -١٨٤٢(، م
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، أخذ يكره بريطانيا كراهية مقيتة حينما شـعر بأـا طامعـة         )هـ١٣٣٦-١٢٥٨م،١٩١٨
من الدولة العثمانية منذ قيـام األسـطول اإلنكليـزي يف البحـر األبـيض       يف اقتطاع أجزاء    

، وكانــت هلــذه )هـــ١٢٩٩م،١٨٨٢(املتوســط بتوجيــه مدافعــه علــى اإلســكندرية عــام 
الكراهية أمهية كبرية يف تغيري سياسـة الدولـة العثمانيـة اجتـاه بريطانيـا، وأخـذت تقتـرب                  

.)١(عها يف تلك املرحلةالدولة العثمانية، من أملانيا، لعدم وضوح أطما

هذا التطور دفع بريطانيا الستنفار طاقاا وتفعيل نفوذها، لتتشبث مبواقعها بكـل          
جدية، فلذلك أصبح تواجد سفنها احلربية يف مياه شط العرب بصفة دائمة، وقد حتولت 
إمــارات اخللــيج إىل حمميــات بريطانيــة، ففــي الكويــت افتتحــت قنــصلية بريطانيــة عــام  

متّت عدة اتفاقيات بني بريطانيا وشـيوخ الكويـت والبحـرين وعمـان وقطـر               م، و ١٩٠٤
-وشيخ احملمرة، كرست من خالهلا السيطرة الربيطانية على املوارد الطبيعية، فـال متـنح            

وال . امتيازات صيد اللؤلؤ واإلسفنج واستخراج الـنفط إال مبوافقـة بريطانيـا           -مبوجبها  
يا يف املنطقة كان يتم مبعزٍل عن املنافسة األوروبيـة الـيت          يعين أنّ هذا التطور لنفوذ بريطان     

كانت يف حقيقتها تستبطن صراعاً حاداً بني املتنافسني، إالّ أن اجلامع املشترك الذي كان              
يوحدهم هو اشتراكهم يف حماولة إسقاط الدولة العثمانية، وتقسيم تركتها اهلائلـة، هـذا              

الصراع ومنعها من الظهور على سطح األحداث، اهلدف املوحد هو الذي أخفى مظاهر 
ــه ســارت األمــور يف مــسار االتفاقيــات الــسرية مــن وراء الكــواليس بــني القــوى     وعلي

م ثـالث اتفاقيـات كانـت بدايـة     ١٩٠٤املتنافسة، فعقدت بني إنكلترا وفرنـسا يف نيـسان       
سمت إيران  الروسي ومبوجبه ق   -م وقّع امليثاق اإلنكليزي     ١٩٠٧، ويف   )الوفاق الودي (

، ومــن مث دخلــت بريطانيــا يف مفاوضــات مــع أملانيــا والدولــة  )٢(إىل منــاطق نفــوذ هلمــا
م على أن ١٩٠٩العثمانية حول مسألة بناء سكة حديد بغداد، فقد وافقت بريطانيا سنة   
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تكون ألملانيا حرية تامة يف العمل إىل الشمال من بغداد، شريطة أن يكـون هلـا االمتيـاز             
ما بني النهرين، واستمرت هذه االتفاقيـات والتنـازالت املتبادلـة، إالّ أن            ذاته يف جنوب    

وباإلضـافة إىل ذلـك، فقــد   . النتيجـة النهائيـة كانـت يف العـراق لـصاحل النفـوذ الربيطـاين       
مارست بريطانيا نشاطات خاصة يف الوسط االجتماعي بالعراق، غرضها تـسقيط اهليبـة     

ًمتـارس بالـرس نـشاطا «، وكانـت  )١(كومـة العثمانيـة  العثمانية، وتأجيج نار العداء ضد احل     

ًختريبيا واسعا بني القبائل العربية املحلية، أن اإلنكليز مل يتوقفوا عن مد العـرب باألسـلحة الناريـة  ً

املحسنة التي كانت تنترش يف العراق بطريق التهريب، كام أن الوكالء السياسيني اإلنكليز مل يبخلوا 

ايا والرشاوى، وكذلك مل يرتك القناصل اإلنجليز أية فرصة إال واستغلوها باألموال ألغراض اهلد

.)٢(»)العثامين(إلقامة عالقات مبارشة مع الشيوخ العرب املتنفذين، مؤججني فيهم كراهية النظام 

إنّ تلك املمارسات واملقارنات أوجدت ميداناً خصباً للصراع الفكري بني الثقافـة   
قة، وجتربتها اجلديدة، وبني الثقافـة اإلسـالمية بتجربتـها العثمانيـة،     الغربية بشعاراا الربا  

وتكالُب األعداء من اخلارج ضدها، هذا التنافس االستعماري اقترن مع التخلف العـام         
ومنذ النصف الثـاين مـن القـرن التاسـع «-من الداخل -يف الوعي االستقاليل لدى األمة     

جمال طباعة الكتـب الدينيـة باللغـة العربيـة : وظ يفعرش، أخذت هذه البعثات تنشط بشكل ملح

والكلدانية والفرنسية ونرشها، وكـان أول مطبـوع طبـع يف مطبعـة الـدومينيكان يف املوصـل هـو 

، ثم تتابع تأسيس املطابع ونرش الكتب الدينية وتأسيس املدارس احلديثـة، )رياضة درب الصليب(

، أول مدرسـة يف )هــ١٢٩١م،١٨٧٣(عام ) حبةأخوات امل(ـوقد أسست الراهبات، املعروفات ب

وقــد أســست بإشــراف االحتــاد . )٣(»املوصــل للبنــات املــسيحيات واملــسلامت عــىل الــسواء

 
 
 



)داخلیاً وخارجیًا(العوامل المؤثرة فی واقع الساحۀ العراقیۀ، : الثانیالفصل / الباب األول ....................١٢٠

اإلسرائيلي العاملي عدة مدارس ابتدائية لليهود، يف بغـداد والبـصرة واملوصـل والعمـارة          
فيــة  أســست مدرســة خــانقني، باإلضــافة إىل املراكــز الثقا    ) هـــ١٣٣١م،١٩١٣(ويف 

.واالستعماروالصحية اهلادفة ضمن التخطيط الدويل، لالستيالء

وكان دخـول الربيطـانيني للعـراق حتـت شـعارات اخلـالص والتحـرر مـن الدولـة            
العثمانية وآثارها، وقد وظّف اإلعالم يف املعركة، وذلك بتضخيم أسباب االسـتياء مـن         

من هنا نـدرك أمهيـة اسـتغالل       . )١(السلطات العثمانية لتمرير املؤامرة على عموم الناس      
العامل الثقايف واإلعالمي، يف تعبيد الطريق لغـرض النفـوذ الربيطـاين مـن ثَـم للـسيطرة             

.والسياسيةاالقتصادية

إنّ األمة عندما تصاب باالهتزاز الفكري عرب التشكيك مببادئهـا وقـدراا يف بنـاء            
نفـسية أمـام بريـق الـشعارات        احلياة، وذلك من خـالل التجربـة القائمـة، تعـيش هزميـة            

، تعـاين مـن ضـعف الـوعي العـام           -يف ذلـك الظـرف     -اجلديدة من املستعمرين، وأـا      
وهكـذا كلّمـا تـأخر العـالج اجلـذري تتكـرس حالـة        . للتصدي عن قناعة لتلك املؤامرة    

االزامية وعدم الثقة يف النفوس، إثر تكثيف عملية دس السموم املخدرة داخل األمة،        
ل عملية االختراق املعادي، وباملقابل يكلّف املهمة اإلنقاذية جهوداًمـممضاعفةا يسه.

البعد اإلقليمي. ب

فصل املؤثرات الدولية عن اإلقليمية يف املـسار الـسياسي   -أحياناً   -من الصعب   
واالقتصادي، وذلك لكوا متداخلة يف األجزاء املشتركة، فكما أن النظام الدويل يتـرك            

علــى العــراق مباشــرة، فإنــه يتــرك آثــاراً مثيلــة علــى األقــاليم املــؤثرة يف الوضــع  آثــاره
وهي بدورها . العراقي، فهي تتلقى تأثريات البعد الدويل بدرجة معينة، وبظروف خاصة      

. تعكس آثارها على املنطقة بعد التلقي والتفاعـل مـع آثـار البعـد الـدويل ينـسب معينـة                 
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لعربيـة بـالتحرك، داعيـة إىل االسـتقالل واالنفـصال مـن             بدأت احلركة القومية ا   : فمثالً
ويف الوقت ذاته كانت التأثريات الدولية . الدولة العثمانية، وانعكست آثارها على العراق

واضحة على هذا البعد اإلقليمي، منذ التأسيس والتطوير والتوسـع بالـدعم والتنـسيق،      
.الصراعقبلإىل مستوى التدبري واإلدارة واملتابعة، لضمان مست

ــ ١٣٢٤-١٣٢٣م،١٩٠٦-١٩٠٥(ولقد كان لثورة الدستور يف إيران خـالل           ) ه
ألـا ال تـشكل تـأثرياً إقليميـاً مـن بلـد             . تأثري مباشر على األحداث السياسية يف العراق      

جماور فقط، وإمنا كانت مدينة النجف مقراً للمرجعية العليا للشيعة، تلعب دوراً أساسياً            
ة الدستوريني، ومبعىن آخر أن القـرار الـصادر مـن العـراق هـو الـذي          يف تأييد أو معارض   

حيسم الصراع الدائر على الساحة اإليرانية بني أنصار املشروطة ومعارضيها وهذا األمـر             
حبد ذاته يولد تطورات حركية علـى الـساحة العراقيـة يف أوسـاط العلمـاء واملـثقفني ممـا                     

.السياسيةية واحلركةيعكس آثاراً واضحةً على الساحة االجتماع

أداة حاسـمة يف ] يف قمة القيادة والتوجيـه كـوهنم[بروز علامء الشيعة «فشهدت الساحة   

ْالنشاط والتحريك السياسيني، وظهر تيارين متميزين بني العلـامء الـشيعة أنفـسهم ومهـا التيـار ْ ّ ْ ..

ًوالذي خلق جوا جديا متاما يف .. يقابله، التيار املحافظ. الدستوري ً ًوفضال عن ذلك، فـإن .. البالدً

ًأثارت جدال واسعا يف العراق، ومل يكـن هـذا . كام كانت تدعى) املرشوطية(احلركة الدستورية أو  ً

ًاجلدل حمصورا بني أوساط املثقفني الضيقة، بل امتد إىل أقسام أوسع من الـسكان وخلـق انقـساما  ً

. )١(»يف اجلدل، وينقسمون حـول املـسألةُّوأخذ السنة العراقيون بدورهم يشرتكون . حول املسألة

وسنتحدث بشيء من التفصيل عـن انعكاسـات ثـورة الدسـتور يف إيـران علـى الـساحة         
تبلور الوعي (العراقية وأثرها يف تبلور الوعي اإلسالمي واحلركي فيها، عند حديثنا عن    

).اإلسالمي وانتشاره مبظاهر حركية
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، كان هلـا التـأثري املهـم    )م١٩٠٩-١٩٠٨(وهكذا بالنسبة لثورة الدستور يف تركيا       
وكيـف ال؟ وهـو واليـة مـن     . على جمريات تطور الوضع احلركي والـسياسي يف العـراق     

واليات الدولة العثمانية، فالتطورات السياسية يف العاصمة تأخذ طريقهـا يف انعكاسـات    
وبني ومبا أن النجف تعيش صراعاً بني مؤيدي الدستور . واضحة على أوضاع الواليات

معارضيه إثر ثورة الدستور يف إيران، وقـد انتـصر الدسـتوريون وأقـصي الـشاه املنـاوئ                
م، هـذه احلركـة الدسـتورية يف النجـف بزعامـة آيـة اهللا       ١٩٠٩يوليـو  / للدستور يف متـوز   

املرجع الشيخ كاظم اخلراساين، هي اليت حسمت املوقف يف إيران، ولذلك حينما حتـرك   
ءهم التأييد من النجف ومن قبـل الـزعيم ذاتـه، حيـث بعـث               الدستوريون يف تركيا، جا   

يطالبه بالتفاهم مـع الدسـتوريني،   -أواخر أيامه   -برسالة مفصلة للسلطان عبد احلميد      
وبـالطبع فـإن تأييـد احلركـة «وتبعه جمموعـة مـن العلمـاء واملـثقفني والتيـار االجتمـاعي،              

املبدئي لعلـامء النجـف يف معارضـة االسـتبداد، الدستورية يف األستانة، إنام كان يستند إىل املوقف

إال أنـه  . )١(»والدعوة إلقامة، أنظمة حكم يف البلـدان اإلسـالمية تـستند إىل األسـس الدسـتورية

ــة اإلســالمية       ــة العثماني ــة للدول ــة االحتــاديني املعادي ــاب عــن سياس ــا كــشف النق حينم
من ِقبل رواد حركة الدستور وللمسلمني عموماً، بدأت املقاومة هلذا النهج االستعماري     

وسنسلط . مـما عكس آثاراً جديدة على الساحة احلركية يف العراق      -أوالً   -يف العراق   
ومـن هنـا يبـدو      . الضوء على تلك االنعكاسات يف حديثنا عن تبلور الوعي اإلسـالمي          

األورويب كـان يرعـى خطـوات االحتـاديني بـشكل دقيـق         -جلياً، أن املخطط الصهيوين     
ســعياً لتحقيــق مآربــه وأهدافــه يف االســتغالل واالســتعمار . األســتانة وخارجهــاداخــل

وكان من أبرز االنعكاسات، تطور فكرة القومية العربية إىل جانب          . للمنطقة اإلسالمية 
امتـازت اجلمعيـات «وحتوهلا إىل تشكيالت تنظيمية هادفة، حيـث    . ظهور القومية التركية  
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كل مـن بـريوت ودمـشق والقـاهرة واسـطنبول خـالل الفـرتة السياسية الرسية التي تشكلت يف

. ، بدقة أكثر من سابقاهتا يف جتديد طلباهتا، وتعيني أهدافها]هـ١٣٢٦-١٢٨٨[م ١٩٠٨-١٨٧٠

ًوبدال من املطالب العامة والغامضة الداعية إىل إصالحات سياسية وإدارية أكدت هذه اجلمعيـات 

وقد انعكست آثار التحـرك  . )١(»ل عن الدولة العثامنيةرغبتها يف احلكم الذايت، ومن ثم االنفصا

القومي على العـراق وغـريه، إال أن األفكـار االنفـصالية مل تأخـذ طريقهـا يف األوسـاط                
العامة، لوجود الروابط اإلسالمية بينـها وبـني الدولـة العثمانيـة، هـذه الـروابط املقدسـة         

ريعة ألفكار القـوميني العـرب،   كانت هي العائق األكرب الذي حال دون حتقيق قفزات س  
الداعية لالنفصال عن الدولة العثمانية، لذلك أستخدم أسلوب وسطي مناسـب لتلـك              

مرحلـي مؤقـت، يفـتح    ) كتكتيـك ) (الالمركزية يف احلكـم  (املرحلة، فدعا القوميون إىل     
آفاق االنفصال التام بعد تقدم االحتاديني يف سياستهم بشكل أوسع، كمربر النفصاهلم،           

ذلك لتكتمل اخلطة املرسومة يف الدوائر الغربية من كـل جوانبـها، حـىت تـتمكّن مـن                 وك
السيطرة على وضع القوميني العرب بشكل يدركون أن قوم ومصريهم باالرتباط التام 

.بأسيادهم الغربيني

نشأت ضمن إطار البيئـة اإلسـالمية مدرسـة فكريـة جديـدة نـادت بإجيـاد حـل «لذلك  

عثامنيـة ال ) دولـة(أساس تكوين إقليم عريب يتمتع باحلكم الذايت ضمن إطـار للقضية العربية عىل

وقد تكونت هذه املدرسة خارج التيار الرئيس للفكر القومي العـريب، وكبـديل لدعوتـه . مركزية

إال أهنا سامهت بصورة غري مبارشة يف خدمـة احلركـة القوميـة مـن خـالل .. الرامية إىل االنفصال

العظمى مـن الـسكان الـذين كـانوا قـد رفـضوا ربـط أنفـسهم باحلركـة القوميـة جذهبا الغالبية 

االنفصالية بسبب رابطتهم الدينية، وقد رحب هـؤالء باالجتـاه اجلديـد للحركـة القوميـة املنـادي 
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.)١(»بمبدأ العالقات الالمركزية ضمن اإلطار العام للمجتمع اإلسالمي القائم

قومية العربية يف سـوريا ومـصر وبـريوت،         وعليه فقد انعكست تطورات احلركة ال     
على الساحة العراقية عرب الصحف القادمة مـن هنـاك، والتطـورات الـسياسية املـشهودة                

فإذا كانت الصحف اإليرانية واهلندية تؤثر على املسلمني الشيعة ومدم وكذلك            . أيضاً
العـروة  (ثـل  بغداد أكثر من غريها من مناطق العراق، فإن الصحف السورية واملـصرية م       

كانـت تـؤثر علـى الـساحة العراقيـة بـشكل             ) املقتبس(و) املقتطف(و) املقطم(و) الوثقى
.واملوصلأوسع حيث إا كانت تقرأ يف كربالء والنجف كما تقرأ يف بغداد

بل مشلـت األكـراد والقوميـات       ! ومل تقتصر االنعكاسات على العرب يف العراق،      
إال أننـا  . الفعـل اجتـاه سياسـة االحتـاديني القوميـة     األخرى أيضاً، كنتـائج طبيعـة لـردود      

سنالحظ عرب تطور األحـداث يف العـراق كيـف تنـربي رايـات اجلهـاد اإلسـالمي، ضـد                   
القوى األجنبية الغازية لبالد املسلمني، حيث سيقف العلماء ااهدون يف وجه التيارات    

ال األمــة مــن قبــضة املعارضــة لإلســالم، ببــث الــوعي احلركــي والثقافــة اهلادفــة النتــش 
.املستعمرين
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للعراقيالواقع الثقاَّـ واألبعاد التاريخية. ٣

وحنن إذا نتناول العوامل املؤثرة يف واقع الساحة العراقية، ودرجة تأثريها على منو    
الوعي اإلسالمي، وتطوره احلركي والسياسي، يلزم علينا أن نتعرف على الواقع الثقايف 

ــ ومعــىن ذلــك، معرفــة  . ة املختلفــة، واملتعايــشة علــى أرض العــراق للفئــات االجتماعي
األسس الفكرية الـيت تـستند شـرعية التحـرك عليهـا، ويـستلهم احلركيـون روح العمـل                 
واجلهاد منها، كما يستمد عموم الناس قدرام املعنوية باإلميان ا، كـل ذلـك لغـرض                 

الرفض، مبا يتناسب مع الظـروف  توظيف الطاقات واجلهود املتنوعة يف مسار املعارضة و     
ًيف مطلع القرن احلايل، مل يكن العراقيون شعبا واحدا أو مجاعـة سياسـية «فــ. املوضوعية للساحة  ً

ّوهذا ال يعني اإلشارة فقط إىل وجود الكثري مـن االقليـات العرقيـة والدينيـة يف العـراق، . واحدة

. لـدانيني واليهـود واليزيـديني والـصابئةكاألكراد والرتكامن والفرس واآلشوريني واألرمن والك

فالعرب أنفسهم الذين يؤلفون أكثرية سكان العراق كانوا يتشكلون، إىل حد بعيد، من مجلـة مـن 

. املجتمعات املتاميزة واملختلفة يف ما بينها واملنغلقة عىل الذات، بالرغم من متتعهم بسامت مـشرتكة

وكـان العـرب احلـرضيون . ن املنـاطق العـشائريةًوبدءا، كانت هناك هوة واسعة تفصل املدن عـ

ْوعرب العشائر ينتمون إىل عاملني يكاد أن يكونان منفصلني، باستثناء سكان املدن الواقعة يف عمق  ْ

ولقد كانت الروابط بـني الطـرفني . املناطق العشائرية أو رجال العشائر الذين يقطنون قرب املدن
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تباعد اجتامعـي ونفـيس «ج حنا بطاطو من ذلك بوجود ويستنت. )١(»اقتصادية بالدرجة األوىل

وكان هؤالء وأولئـك خيتلفـون بعـضهم عـن بعـض . بني العرب احلرضيني والعرب العشائريني

فقد كانت حياة العرب احلرضيني ختضع بشكل عام للقـوانني اإلسـالمية والعثامنيـة . بطرق كثرية

تقاليد العشائرية القديمة املصبوغة بـصبغة أما حياة العرب العشائريني فكانت ختضع للعادات وال

إن عرب املدن كانوا عىل وعي كبري بإسالمهم، بينام مل يكن شعور عرب العـشائر اجتـاه .. إسالمية

-أحيانـاً  -ولكـن، وبـالرغم مـن هـذه التـصورات الـيت تبـدو        . )٢(»اإلسالم هبذه الكثافـة

نظـرة الداخليـة لألوضـاع      واقعية من خالل بعض السلوكيات، إال أنـه، ومـن خـالل ال            
يـشكّالن  ) العرقي(املذهيب، واإلتين    -االجتماعية والسياسية، نالحظ أن العامل الديين       

لذلك متيزت كلّ طائفة مذهبية أو عرقيـة        . احملورين األساسيني لتلك التجمعات الفكرية    
ك على جبوامع مشتركة فيما بني أفرادها على مستوى العقيدة والثقافة والعادات، وكذل       

مستوى األحداث التارخيية اليت كرسـت تلـك احلالـة الفكريـة، أو علـى األقـل جـذّرت                  
بعض أسسها الثقافية، ومبعىن آخر، إن كل مجاعة تفاعلت مع متبنياا الفكرية ومواقفها 
العملية الـيت سـجلت مـن خالهلمـا أحـداث تارخييـة هلـا ظروفهـا اخلاصـة والـيت خلّفـت             

ك أنتجت تراثاً وعادات وتقاليد ميزا عن غريها، ويبدو لنا     قناعات خاصة أيضاً، وبذل   
إن الدين واملذهب والتـاريخ واللغـة، مبثابـة الروافـد الطبيعيـة لتلـك             -على األغلب    -

ظهور -فإننا سنشهد -املوروثات املترسبة يف ال شعور كل فئة ومبساحة واسعة، وعليه 
اخللفية الفكرية اليت متلكها وتتفاعل معهـا  وعي ثقايف متبلور لديها، مبا يتناسب مع تلك      

.سلوكيةبظروفها احلالية، من عقائد وتاريخ وتراث وأعراف وعادات

ومبا أن الثقافة العامة للشعب العراقـي هـي ثقافـة إسـالمية، فـإن التطـورات احلركيـة            
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ــة       ــات الديني ـتفظ االقلي ــا مــن اإلســالم، يف حــني ظلّــت حتـ ــت منطلقا -والــسياسية كان
بدورها احملدود يف إطـار الـساحة احلركيـة والـسياسية، علـى املـستوى           -طوائف املسيحية   كال

يف -وبذلك برزت القيادة العلمائية للمـسلمني الـشيعة بـشكل واضـح         . -بالذات -الشعيب  
والذي كرس موقعهـا القيـادي، باإلضـافة إىل اجلانـب الـشرعي             -مراحل موضوع البحث    

ين املتواصل على األرض، بـل املتـصدي لألحـداث، واملتفاعـل          واملبدئي، هو وجودها امليدا   
مع طموحات الناس، ومبا متتلك هذه القيادة مـن صـدقية ووعـي يف رؤيتـها احلركيـة، مــما                 

وقـد تعـزز املوقـع القيـادي للعلمـاء      . جعلها يف املوقع القيـادي املتقـدم حلركـة األمـة عمومـاً      
.العراقيني، اليت كانت تسجل تقهقراً مستمراً يف نفوساتهدين أمام ارتباك القيادة الرمسية

اجلامعة اإلسالمية، ورغم الوحدة الثقافية واأليدلوجية واحلضارية التـي «ومع ذلك نرى    

ّجتسدها، توزعت إىل ثالث مجاعات، شـكل االنـتامء املـذهبي العامـل الـرئيس يف متـايز مجـاعتني 

، العامـل )العرقـي(بيـنام شـكل االنـتامء األتنـي . نةاملسلمون الشيعة، واملـسلمون الـس:مهامنها

.)١(»الرئيس يف متايز اجلامعة الثالثة التي يمثلها األكراد، وهم يف غالبيتهم من املسلمني السنة

الواعيالوحدة اإلسالمية، محور التحرك

إنّ هذه اجلماعات الثالث، بالرغم من اشتراكها باألسس الفكرية اإلسالمية، إال 
حــورت ضــمن دوائرهــا اخلاصــة يف حركتــها ومعارضــتها، وصــحيح أن أدبيــات   أــا مت

اسم الطائفة، وإنما كانت تنطلق -على األغلب -املسلمني السنة كما الشيعة مل تشهد 
باسم اإلسالم واملسلمني إال أن اخلصوصية املذهبية واخلصوصية العرقية يف األثر العملي 

.مجاعةالفكرية واألبعاد التارخيية لكلال ميكن جتاوزمها تبعاً للجذور
من هنا برز اخلطاب اإلسالمي الـداعي إىل وحـدة الـصف، لغـرض الوقـوف            

وهــذا . بوجــه املــؤامرات االســتعمارية علــى املــستوى الفكــري والعــسكرياملوحــد
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حيمل داللة واضحة على منو الوعي اإلسـالمي يف        - حبد ذاته    - اخلطاب التوحيدي   
، ففـي الوقـت الـذي كـان يـدعو إىل وحـدة الـصف ضـمن اإلطـار              الساحة العراقية 

اإلسالمي العام، كان حيـافظ علـى اخلـصوصيات الفقهيـة النابعـة مـن االجتـهادات                 
تـصدر علمـاء املـسلمني    - آنـذاك  - ومـع هـذا، يظهـر للمتتبـع لألحـداث       . املتعددة

، وجهادياً، خالل  الشيعة لقيادة احلالة اإلسالمية العامة يف العراق، فكرياً، وسياسياً        
الربع األول من القـرن العـشرين، خـصوصاً بعـد اضـمحالل الدولـة العثمانيـة مـن             
الداخل، إثر ثورة االحتاديني، وقد سامهت كل اجلماعات يف تطوير احلركة اإلسالمية 
ــي، إال أن        ــذهيب أو العرق ــاء امل ــن االنتم ــاجم م ــايف الن ــايز الثق ــم التم ــة رغ العراقي

كانوا يف املقدمة، حىت أم اقتحموا أوساطاً غري شيعية، وجنحـوا      اإلسالميني الشيعة   
الفكريـة،  - وعليه ستحظى العقائـد الـشيعية، الـسياسية    . )١(يف توسيع نفوذهم فيها   

بوقفة عاجلة تناسب دراستنا هذه، وذلك ملعرفة األسـس واملنطلقـات الفكريـة الـيت             
وأن دراسة النتـائج    . السياسية - تشكّل املرتكزات األساسية مل نشاطاا احلركية       

من خالل تلك املرتكزات، توضح املسار الطبيعي ملـسرية املعتقـدين ـا مـن ناحيـة،         
بينمـا  . متكاملـة ومترابطـة منطقيـاً مـن ناحيـة أخـرى      - هذه الدراسة - كما وجتعل   

يالحظ على األدوار التغريية للمؤسـسة الدينيـة الـسنية كانـت حمـدودة سـواءاً لـدى                   
ة العلمائية أو الزعامة االجتماعية، بالرغم من ظهـور بعـض املنعطفـات علـى       القياد

هــذه . الـساحة الـسياسية، الــيت رافقـت عمليــة التغلغـل األورويب للــبالد اإلسـالمية     
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ــة للتــصدي للعمــل اإلســالمي    ــة فرصــاً ذهبي ــادة الديني التطــورات الــيت منحــت القي
اختـذوا مواقـف انتقاديـة مـن الـسلطة، باستثناء عدد قليل مـن العلـامء«وتوجيهه، إال أنه   

ّوعربوا عن نزعات إصالحية، عىل صعيد الفكر اإلسالمي، كـأيب الثنـاء اآللـويس، وحممـود 

شكري اآللويس، وحممد فييض الزهاوي، وإبراهيم احليدري، فان القسم األكرب من العلـامء مل 

ُتثر لدهيم تلك التحوالت والقضايا أية تساؤالت فكرية مهمة حوهل ويف حني كـان دورهـم . اَ

ٍالسيايس املستقل نسبيا يميل نحو التقلص التدرجيي، مع ميل متنام يف ميـزان القـوى لـصالح  ً

السلطة، السـيام يف أواخـر القـرن التاسـع عـرش، فقـد رافـق حتـسن أوضـاعهم ومـواقعهم 

االقتصادية، استتباعهم للسلطة التي عملت عىل توظيف نفـوذهم يف تـشكيل غطـاء رشعـي 

ّلكنهم ويف سياق تكيفهم مع األوضاع اجلديدة وأنامط احلياة احلديثـة التـي أدخلتهـا . عامهلاأل

هذه األوضاع، رشعوا يف هنايـة القـرن التاسـع عـرش يرسـلون أبنـاءهم إىل املـدارس املهنيـة 

ًالعثامنية، ومنها إىل اخلدمة املدنية والعـسكرية ومـيلهم ألن يـصريوا جـزءا مـن أرسـتقراطية 

.. كانت حكومـة الـسلطان العـثامين«يف حـني  . )١(»العثامنية من أجل صيانة موقعهماخلدمة 

حكومة مغتـصبة للـسلطة، ويف رأي هـؤالء مل - يف اجلوهر - تعترب بالنسبة للشيعة املتشددين 

يقـول النفيـسي يف هـذا    . )٢(»..تكن هذه احلكومـة متلـك مـؤهالت تطبيـق قـوانني سـالم

ِعامل الديني السني يعترب احلكومة القائمـة وسـلطتها حكومـة ومن املالحظ أن ال..«: الصدد

. )٣(»..ِرشعية، أما العامل الديني الشيعي فإنه يعتربها غري رشعية فينظر إليها نظرة شك وريب

ومع كل ذلك كان سعي علماء الشيعة منصباً باجتاه الوحدة السياسية لألمة كمحور 
.- سنرىكما- داء املتربصني باألمة أساسي النطالقة التحرك اإلسالمي ضد األع
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ظهور أُسر األشراف

عـرب أحـد أحفـاده    صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      إن االنتساب للنيب املصطفى حممد      
الكرام يضفي صفة اعتبارية متميزة يف وسط املسلمني عموماً، تعبرياً عن املـودة والـوالء    

فهـم يف مرتلـة   عليهم السالم ام  وأهل بيته الكر   صلى اهللا عليه وآله وسلم    للنيب األعظم   
رفيعة من التقدير واإلجالل يف األوساط الشيعية والسنية معاً، ولنبدأ بالسنة فقد بـرزت          

الــسادة عنــد أهــل الــسنة ببغــداد وغريهــا يف مواقــع الــصدارة الدينيــة  ) األشــراف(أُســر 
رافـاً رمسيـاً   والزعامة االجتماعية وتفاوتت يف أدوارها اإلصالحية، وقد نالت بعضها اعت     

من السلطة، لعوامل النسب الشريف واملكانة االجتماعية البـارزة والثـراء املـايل والـدور          
ــدف ) م١٨٩٤هــ، ١٣١٢(االجتمـاعي، واســتناداً إىل الئحـة رمسيــة نـشرت يف العــام    

للرتاعات حول األسبقية يف األمهية، كانت هنالك يف بغداد -على ما يبدو -وضع حد 
سنة فقـط، هـي عـائالت مجيـل والكـيالين واآللوسـي         ) أشراف(الت  آنذاك، مخس عائ  

واحداً وعشرين فقط، ستة عشر منـهم       ) األشراف(واحليدري، والسنوي، وكان جمموع     
ولـسبٍب مـا فــإن آل   . مـن آل الكـيالين، وكـان الكيالنيـون يتزعمــون الطريقـة القادريـة      

صـلى  قريش، قبيلة الرسول  السنوي، الذين يدعون حتدرهم من األمويني، وبالتايل من       
وليس من بيت الرسول نفسه، أُدخلوا يف الالئحـة، يف حـني أن آل   اهللا عليه وآله وسلم   

، صلى اهللا عليه وآله وسـلم السويدي، الذين يدعون التحدر من العباس، عم الرسول        
وكذلك فقد استبعد من الالئحة آل الطبقجلي، ورجب الراوي، الذين        . مل يدرجوا فيها  

. صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    ، حفيـد الرسـول    عليه السالم دعون التحدر من احلسني     ي
ألم كانوا ينتمون إىل الطريقة الرفاعيـة، وهـي طريقـة باطنيـة تنـافس طريقـة الكـيالين          

أمـا يف املوصـل،   . أو ألم قريبون من الشيعة وسـادام    )١(النقيب الذي يرأس القادرية   




!
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وعائلة العمـري، يف الـصدارة االجتماعيـة والدينيـة، بـالرغم      فقد برزت عائلة اجلليلي،   
من منافستهما على الزعامة، إىل جانب عائلة النقيب والعبـدي والفخـري، وهـي أقـل                

أما يف البصرة فقد اشتهرت عائلة النقيب وهي كانت تتزعم الطريقـة الرفاعيـة،              . شهرة
.)١(وعائلة الباش أعيان

"



 






























!



)داخلیاً وخارجیًا(العوامل المؤثرة فی واقع الساحۀ العراقیۀ، : الثانیالفصل / الباب األول ....................١٣٢

سيطرة على أمالك وقف واسعة، فهـم يعـودون إىل   وكانت متتاز عائلة النقيب بال   
أمـا عائلـة الـسعدون، فقـد اشـتهرت يف      . السيد أمحد الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية     

.العشائرياملنتفك، حيث كان رجاهلا حكّاماً سابقني الحتاد املنتفك

أما يف الوسط الشيعي فللسادة األشـراف مرتلـة خاصـة، تتميـز بـاالحترام الكـبري                  
وآلـه  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    قدير اهلائل ألم حيملون شرف االنتـساب للـنيب    والت

هـذه  . ، خاصةً لو أصبح السيد عامل دين ومـن رجـال اإلصـالح واهلـدى           عليهم السالم 
فانتسام . املرتلة حمفوظة يف املدن املقدسة ويف أوساط العشائر أيضاً ورمبا بشكٍل أوضح        

عرب أحد أحفاده ميكّنهم من تصدر الوجاهـة    ليه وآله وسلم  صلى اهللا ع  إىل النيب األكرم    
ففـي املـدن املقدسـة كانـت هلـم        -أحيانـاً   -االجتماعية، باإلضافة إىل منو الثروة لديهم       

الصدارة يف اتمع، وكذلك اإلدارة يف شؤون األوقاف، كإدارة املقامات املـشرفة، وممـا             
األضرحة الكرمية، فمنـذ أيـام الـصفويني       للمقامات و  )١()الكليدارية(يصطلح بالسدانة و  

يف القرن السادس عشر، كانت عائلة النقيب يف كربالء هي املشرفة على ضريح اإلمـام          
عليـه  وإن الرفاعيني يف النجـف كانــت هلــم الـسـدانـة لـضريـح اإلمــام علـي                  . احلسني
.)٢(السالم
"








 
 




!
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-د العـاِلم  ومل تنحصر ظاهرة الـسادة يف اإلطـار الـشيعي فقـط، فقـد كـان للـسي               
وزنه وتقييمه االجتماعي اإلرشادي بـني النـاس مجيعـاً، وإن كانـت     -الشيعي أو السين   

مراتبهم غري متساوية، ختضع لعوامل ذاتية يف شخصيام من االتزان واحلكمـة والثـراء،    
فالـسادة الـذين هلـم عـشائر        . وكذلك الناحية العلميـة، إىل جانـب القـضية االجتماعيـة          

. ون مبرتلة أعلى من غريهم، مثل أبو طبيخ، واملكَوطر، وجاف بيكَزاده        خاصة م يتمتع  
ــاً ) هـــ١٣٣٩م،١٩٢١(فمــثالً الــسيد عبــد الــرمحن النقيــب، الــذي كــان يف العــام    نقيب

لألشراف، وثرياً، ومرشداً للطريقة القادرية، ورئيساً للوزارة العراقية فإنه يتمتع باملكانة           
وهـذا لـيس معنـاه، أن أمثـال الـشيخ حممـد           . )١(املتعـددة  العزيزة والتقدير العام لعناوينه   

شــكري اآللوســي، الــذي ال يتمتــع بثــراء كــبري، وليــست لــه هــذه العنــاوين، ال حيظــى  
باالحترام والتقدير، بل بالعكس، فإن عامة السكان وخاصة الطبقة املستضعفة يف بغداد   

"
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.)١(كانت تكن له أكرب االحترام لفكره ومواقفه
حيتل موقعاً رياديـاً يف  -أيضاً   -فقد كان السيد العاِلم     : ساط الكردية أما يف األو  

أمحـد خانقـة، مرشـد النقـشبندية يف     : اتمع، خاصة إذا كان مرشداً لطريقة باطنية مثل    
وهكـذا، احتلـت طبقـة الـسادة        . )٢(كركوك، فقد كانت له مرتلة عليا يف أوساط األكراد        

الجتماعي العراقي، كما لسدنة الروضـات املباركـة،    األشراف موقعاً متميزاً يف الوسط ا     
وملـوقعهم املـؤثر   . واملشرفني على األوقاف العامة، مكانة مرموقـة يف األوسـاط الـشعبية    

إال أن . هذا، كانوا يفرضون احترامهم داخل األوسـاط العلمائيـة والقياديـة منـها أيـضاً          
ثة، مل يسعوا حلفظه بالشكل هذا املوقع املتميز الذي حصل عليه بعضهم عن طريق الورا      

إىل جانـب  -الذي ميكن توظيفه يف تطور الوعي اإلسالمي، ليكونـوا احللقـة الوسـطى              
-بـني القـادة وعمـوم النـاس        -املثقفني اإلسالميني، واخلطباء ووكالء العلماء املراجـع        

الـسدانة شـبه حكومـة اسـتبدادية، يتوارثهـا«: جعفر آل حمبوبة  : يقول -كما هو الطموح    

ًاألبناء عن اآلباء، مرة تضم معها النقابة، وذلك إذا كان السادن علويا كام وقـع يف أكثـر العـصور 

وآونة يتقلد النقابة، العلوي فيكون هو . الغابرة، ويكون النقيب السادن هو احلاكم املطلق يف البلد

زمنة فتقترص سـيطرة احلاكم يف البلد، وينفرد السادن بالسدانة، كام هي عىل هذا السري يف بعض األ

حتى صارت النقابة من قبيل الوسام الذي متنحـه .. السادن عىل الشؤون اخلاصة الراجعة إىل احلرم

.)٣(»لرشيف من السادات ومل يكن يف يده أقل سلطة أو زعامة) العثامنية(احلكومة 
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واالجتماعيةالدور السياسي واألمني للمؤسسات الدينية

بغداد، املوصـل، البـصرة،   : املدن الرئيسية الثالثعلى ضوء ما تقدم يالحظ يف     
أن الدور السياسي واحلركي للعلماء واألعيان املسلمني السنة كـان حمـدوداً إذا مـا قـيس           

والذي يذكر يف هذا الـصدد، أن نفـوذهم االقتـصادي كـان            . باإلمكانيات املتاحة لديهم  
كـان املالّكــون،  -مــثالً -رة ففــي البـص . كـبرياً حــىت يف املنـاطق ذات األغلبيــة الـشيعية   

وكانوا هـم األكثـر   . وأصحاب األراضي كلّهم من السنة باستثناء واحد فقط من الشيعة  
مـن الــشيعة، وكــان  -يف أكثريتـهم الــساحقة  -نفـوذاً يف البلــد، بينمـا كــان املزارعــون   

سين الذي وهكذا يف املناطق اجلنوبية األخرى، كان العنصر ال  . االستثناء هو شيخ احملمرة   
كـان الـشيخ   -مـثالً    -ففي مدينة احللـة     . شكّل أقلية دوماً، متفوقاً اجتماعياً واقتصادياً     

شيخ املعامرة وهي فرع من التحالف الزبيدي سـنياً مـع أن مزارعيـه         ) هزاع بن احمليميد  (
حيــث متتعــت الطائفتــان -أيــضاً -ويف بغــداد . العــشائريني كــانوا شــيعة يف أكثريتــهم 

ــائالت املــسيطرة اجتماعيــاً ســنية مــع بعــض         باملــساو اة العدديــة تقريبــاً، كانــت الع
ــتثناءات، ــسيطرة      االس ــذه ال ــة هل ــسياسية العميق ــذور ال ــشري إىل اجل ــأس أن ن ــا ال ب وهن

االقتصادية واالجتماعية للسنة، ففي ريـف املنتفـك مـثالً، جنمـت عـن سـيطرة عـشائر                   
ار وأهل الغنم الـشيعة، كمـا يف املـدن    على عشائر الفالحني وسكان األهو) أهل األبل (

فقد انبعثت هذه الظاهرة لسيطرة الدولة العثمانيـة الـسنية الـيت دعمـت علمـاء وزعمـاء             
.)١(الطرق الصوفية ووجهاء السنة بينما وقفت حائالً أمام منو الشيعة اقتصادياً

علـى العكـس مـن علمـاء وأعيــان     . ومـع ذلـك، كانـت أدوارهـم حمليـة حمــدودة     
أن املواقـف والنـشاطات املهمـة    -كمـا يظهـر لنـا     -ولعل من األسباب املهمـة       .الشيعة

للمــسلمني الــشيعة، تتحــدد بقــرارات وتوجيهــات مركزيــة مــستقلة تــصدر مــن القيــادة  
اإلسالمية املتمثلة باملرجع األعلى، هذه القيادة متتاز بطريقة خاصة يف إدارا االستيعابية 
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وتوجـه عمـوم الفعاليـات االجتماعيـة والثقافيـة يف          آلالم وآمال النـاس، فهـي حتتـضن       
ــشعائر     ــة ال ــة وإقام ــة الواعي ــشر الثقاف ــغ ون مؤســسات اتمــع املــدين، ونــشاطات التبلي
اإلسالمية واملطالبة حبقوق اإلنسان، بل النشاطات احلركية والسياسية العامة يف الظروف  

عمـال االرجتاليـة يف الـساحة    االعتيادية، من دون أن تسمح للـسلوكيات االنفعاليـة واأل   
فاملرجعية الشيعية هلـا طريقتـها يف   . احلركية، بأن تملي عليها قراراا، أو تفرض مواقفها 

التعاطي مع األحداث املستجدة وتفاعالا يف الساحة، حسب ما تراه مناسباً من خالل            
وهـذا مـا   . ةوعيها املبدئي أي ضمن اإلطار اإلسالمي مبا خيـدم املـصلحة الوطنيـة العامـ     

.هـ١٣٣٥م، ١٩١٧سنراه جلياً يف ثورة النجف عام 

هــذا وقــد ســامهت عوامــل سياســية ومذهبيــة واقتــصادية يف منــو الــروح احملليــة،  
للعشرية، واملدينة أو لطرف من أطراف املدينة الواحـدة، إىل مـستوى مـن العـصبية غـري                 

باحتجـاج مكتـوب إىل   يتقدم عـدد كـبري مـن أعيـان ووجهـاء البـصرة              : فمثالً. الطبيعية
حكومـة االحتــاديني إثـر تعــيني أحــد أبنـاء املوصــل يف منــصب قـضائي يف البــصرة عــام     

.)١(وال من أشراف البصرة! وذلك ألنه مل يكن بصريا) هـ١٣٢٧م،١٩٠٩(

وبالفعل لعبت األسباب املذهبية واالقتصادية دوراً مهمـاً يف منـو الظـاهرة احملليـة،         
أو احلـي املـديني، ) املحلـة(ًاحلرضية لنفسها تعبـريا يف ظـاهرة وجدت كل االنشقاقات«فلذلك  

وبكلامت أخرى فإن املجموعات التي كانت تنتمي يف مدن العراق إىل عقائد دينية، أو طوائف، أو 

أو عشائرية خمتلفـة، كانـت متيـل إىل أن تعـيش يف ) عرقية(طبقات خمتلفة، أو كان من أصول إتنية 

ّرة نفـسها ميـزت ضـواحي بغـداد، فالكاظميـة التـي تـضم رضحيـي والظاه.. منفصلة) حمالت(

، واإلمــام السالمامعليهاإلمـام موسى بـن جعفـر الكاظـم [اإلمامني الشيعيني السابع والتاسـع 

يف حـني أن األعظميـة التـي .. مل تكن مسكونة إال بالـشيعة] حممـد بن عيل الـجواد عليهام السالم
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كانـت تقتـرص يف .. ّاملـرشع الـسني وعـامل الـدين) أبو حنيفـة(تستمد وجودها من وجود رضيح

ِوكذلك فقد كان أعضاء كل من احلرف املختلفة التي توزع عليهـا أصـحاب .. ُّسكاهنا عىل السنة

) أصـناف(ًاملهن اليدوية، الذين كانوا منظمني بشكل ضـعيف نـسبيا ضـمن جتمعـات مهنيـة، أو 

ًيميلون أيضا إىل السكن معا يف شوارع فإن الذين كـانوا يـشكلون ] وكذلك.. [منفردة لكل حرفةً

كاملـسيحيني واليهـود، كـانوا يتمتعـون باسـتقاللية ذاتيـة يف شـؤوهنم ) مجاعـة دينيـة(ًجزءا مـن 

.)١(»)الدينية(ّالشخصية وامللية 

وهذه احلالة كانت تعرب عن احلاجـة الفطريـة يف تـوفري احلمايـة األمنيـة مـن خـالل          
وقد استفحلت بوضوح بعد ثورة الدستور . تلك الوالءات املصنفة   االتفاق على أساس  

ــ ١٣٢٨م،١٩١٠(ففي عـام    . ، واستالم االحتاديني زمام احلكم    )هـ١٣٢٦م،١٩٠٨( ) ه
أسـلم للمـرء ألـف مـرة أن «: كتب أحد نواب بغداد يف الس العثماين، يقول-مثالً  -

أن هـذه األخـرية تؤجـل أو تتجاهـل يعتمد عىل العشرية من أن يعتمد عىل احلكومـة، ففـي حـني

ًاإلخضاع، نجد أن العشرية، ومهام كانت ضعيفة، ما أن تعلم بأن ظلام قد وقع ضد أحد أعـضائها 

. )٢(»حتى تعد نفسها لألخذ بثأره

كمـا أن حالـة التماسـك هـذه كانــت ملحوظـة داخـل العـشائر، فإـا كانــت         
اف، وممـا ال خيفـي إن هلـذه الظـاهرة      موجودة يف املدن أيضاً باجتاه احملالت أي األطر       

إجيابياا كما أنّ عليها سلبياا، فقد تتطور هذه احلالة إىل العصبية والصراع بدوافع 
م ضـد الغـزو   ١٩١١حملية، فمثالً يف بغداد جرت مظاهرات عامـة يف تـشرين األول        

اإليطايل لطرابلس، فتجمع الناس حبسب احملالت، واندلع شجار عنيف بـني مجاعـة         
حــي بــاب الــشيخ ومجاعــة حــي احليدرخانــة حــول مــسألة األســبقية ومــن يتــصدر   
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إالّ أن الثقافة اإلسالمية ومن خالل انتـشار الـوعي احلركـي اسـتطاعت أن      . )١(املظاهرة
لتعـيش ضـمن إطارهـا    -بـالرغم مـن اسـتفحاهلا أحيانـاً     -حتدد هذه التوجهات احملليـة     

ال . ى أن تصب اجلهود لبناء الوطن وخدمة األمة       احملدود واملسموح به شرعاً وعرفاً، عل     
وسـنتلمس آثـار هـذا الـوعي أثنـاء تطـور            . أن تتحول احلالة إىل عصبية جاهليـة منكـرة        

األحداث، حيث ستذعن األمة مطيعة بكل تفاصيلها لقرارات وفتاوى القيادة املرجعية،  
حمللية بكل أصـنافها  اليت تسعى لتحقيق املصلحة الوطنية العامة، مستوعبةً اخلصوصيات ا      

.الطبيعييف اإلطار

السنةتمايز المسلمين الشيعة عن المسلمين

يتميز املسلمون الشيعة عن إخـوام املـسلمني الـسنة يف بعـض األسـس الفكريـة            
واملنطلقات احلركية والرؤية النقدية املـسؤولة للتـاريخ اإلسـالمي بأحداثـه وأبطالـه، ممـا                 

وحنن إذ نـذكر  . اط الشيعية قلّما نلمسه يف األوساط السنيةيعكس وعياً متميزاً يف األوس 
هذه احلقيقة، إمنا حناول من خالهلا التوصل إىل جذورها ومنطلقاا اليت سنسلط الـضوء    
على بعضها مبـا يناسـب املقـام، وذلـك لغـرض دراسـتها بـصورٍة موضـوعية، وتعمـيم                    

.بأمهيتهافوائدها بل لإلقتداء ا، إن حصلت القناعة

ن املسلمني الشيعة يتميزون باالستقاللية يف املرجعية الدينية والتحـصيل العلمـي            إ
والناحية املالية، واملسلم الشيعي البد أن يقلّد املرجع الديين يف األحكام الشرعية ويتـبىن         
املواقف اإلسـالمية الـصادرة عنـه، فبالتقليـد تتعـين وظيفتـه الـشرعية يف العبـادة ودفـع                   

ــة  واالســتجابة لفتــوى التحــرك الــسياسي، واجلهــادي مبختلــف الوســائل   احلقــوق املالي
بينما يالحظ علـى  . وهذه املسألة دقيقة ومهمة جداً، كما سنرى ذلك عملياً      . والظروف
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أم مرتبطون بأئمة املساجد، وهـم بـدورهم مرتبطـون    -بشكل عام    -املسلمني السنة   
.)١(ما شذّ وندربوزارة األوقاف أي السلطات الرمسية احلاكمة إال

تواجدهممناطق

يتواجد املسلمون الشيعة يف مناطقهم األساسية يف وسـط وجنـوب العـراق، وقـد         
آمتازوا بتراث إسالمي واضح، وبوعي ثقايف متميـز، باإلضـافة إىل التقاليـد واألعـراف           
الشعبية اليت تسود أوساطهم خاصة يف األرياف والعشائر، وفوق هذه احلالة تبقى للمرجع 
الديين األعلى الكلمة النافذة يف األوساط الشيعية بشكل عام، ولوكالء املرجع وللخطباء 
واملبلغني مكانتهم املؤثرة باعتبارهم القادة امليدانيني للتوجيه املباشر، وأم يشكلون حلقة 

ة حىت أن الزعامات االجتماعية احمللية املتمثلة بالساد. الوصل بني القيادة املرجعية والناس
األشراف ورؤساء العشائر ووجهاء املدن حترص يف أداء مهامها ضـمن دوائرهـا اخلاصـة     

يف -أيـضاً  -بشكٍل يضمن عدم االصطدام بالقيادة الدينية، والقيـادة تـسعى باسـتمرار     
وميكن القول يف سياسية النجف، «استيعاب تلك الزعامات وتوظيفها يف السياق املمكن، 

اء السادة أصحاب االمتيازات الرفيعة، أا سياسة مبطنة يقصد أو املوقف الذي تتخذه إز
وميكـن القـول أيـضاً أن مجاعـة الـسادة ال تـزال تتمتـع              .. ا حتاشي االصطدام وااة   

.)٢(»باحترام العامة هلا نسبة إىل حرمتها ومكانتها من آل البيت
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الشيعةالسياسية لدى-األسس العقَدية والمرتكزات الفكرية 

هي األصول العقَدية ذاا املعروفة لدى عموم املسلمني، مـن اإلميـان بالتوحيـد          و
والعدل والنبوة واملعاد يوم القيامة، ولكن بإضافة أصل اإلمامة بعد أصل النبـوة، علـى       

السياسية لديهم، ويظهر كيام   -املستوى العقَدي املبدئي، مما يبلور املرتكزات الفكرية        
يف منطلقاتـه الفكريــة، ورؤاه التارخييـة، ومواقفـه الـسياسية، وطاعتــه     موحـداً متماسـكاً   

سنحاول أن نشري إىل أهم تلك األسس واملرتكزات مبا يتناسب . لقيادته الدينية املعاصرة
إن أراد -مع دراستنا هـذه، وحنيـل القـارئ الكـرمي إىل بعـض املراجـع والكتـب املعنيـة            

.)١(معرفة التفاصيل
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خلفاء الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلمأئمة أهل البيت 

صلى اهللا عليـه  إن أهم ما مييز الشيعة هو اعتقادهم باإلمامة أي اخلالفة بعد النيب  
حمــصورة يف قــريش وبالتحديـد يف أهــل بيــت الرســول  -لـديهم  -، فهــي وآلـه وســلم 

لي بن وعدد أئمتهم اثنا عشر، أوهلم اإلمام عصلى اهللا عليه وآله وسلماملصطفى حممد 
، وقــد متّ عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الــشريفاملنتظــر أيب طالــب وآخــرهم اإلمــام املهــدي 

صـلى اهللا عليـه وآلـه    التعـيني مـن اهللا سـبحانه، وبلّـغ النــيب األكـرم       اختيارهم بالنص و 
وهذا األصل اجلوهري، بامتداداته القيادية يشكل األساس العقـدي   . األمة بذلك  وسلم

وهو فرق جوهري أصيل، وما «الشيعة يف حركتهم الفكرية واجلهاديـة،  املبدئي الذي مييز     -

يف نظـر  -فاخلالفـة  . )١(»عداه من الفروق فرعية عرضية، كالفوارق التي تقع بني أئمة االجتهاد

ْمـن فيـه -ملهمة اإلمامة -ّمنصب إهلي مقرر من قبل اهللا تعاىل حيث اصطفى سبحانه «-الـشيعة    َ

نعتقـد أن اإلمامـة أصـل مـن «: يقول الشيخ املظفـر  . )٢(»مل مسؤليتهااألهلية والقدرة عىل حت

كام نعتقد أهنا كالنبوة لطف من اهللا تعـاىل، فالبـد أن .. ّأصول الدين ال يتم اإليامن إال باالعتقاد هبا

"
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ٍيكون يف كل عرص إمام هاد خيلف النبي يف وظائفه من هداية البرش وإرشادهم إىل ما فيـه الـصالح 

يف النشأتني، وله ما للنبي من الوالية العامـة عـىل النـاس لتـدبري شـؤوهنم ومـصاحلهم والسعادة

وعىل هذا فاإلمامة استمرار للنبـوة والـدليل . وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم

صـىل ًالذي يوجب إرسال الرسل وبعث األنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب اإلمام بعد الرسول 

إن اإلمامة ال تكون إال بالنص من اهللا تعاىل عىل لسان النبي أو لـسان اإلمـام .. يه وآله وسلماهللا عل

من مات ومل يعـرف إمـام زمانـه مـات «.. الذي قبله وليست هي باالختيار واالنتخاب من الناس

باحلـديث صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمعىل مـا ثبـت ذلـك مـن الرسـول األعظـم . »ميتة جاهلية

مسعت الـنيب  : وقد ورد يف صحيح البخاري بسنده عن جابر بن مسره قال    . )١(»املستفيض

ويف . )٢(»كلهـم مـن قـريش.. ًيكـون اثنـا عـرش أمـريا«: يقـول  صلى اهللا عليه وآله وسـلم     

إن هذا األمر ال ينقيض حتى يمـيض فـيهم «: صلى اهللا عليه وآله وسلم    صحيح مسلم قوله    

ويف كفاية األثر باإلسناد إىل أيب سعيد اخلدري قوله      . )٣(»كلهم من قريش.. اثنا عرش خليفة

معارش أصحايب، إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، وبـاب «: صلى اهللا عليه وآله وسلم    

حطة يف بني إرسائيل فتمسكوا أهل بيتي بعدي واألئمة الراشدين مـن ذريتـي فـإنكم لـن تـضلوا 

ويف . »من عـرتيت: اثنا عرش من أهل بيتي أو قال: قاليا رسول اهللا، كم األئمة بعدك؟ : فقيل. ًأبدا

عـن املناقـب بـسنده إىل جـابر بـن عبـد اهللا       ) ٩٤البـاب  (ينابيع املودة للقندوزي احلنفـي   
يا جابر إن أوصيائي، وأئمة املسلمني من «: صلى اهللا عليه وآله وسلم    قال رسول اهللا    : قال
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ن احلسني، ثم حممـد بـن عـيل املعـروف بالبـاقر بعدي أوهلم عيل، ثم احلسن، ثم احلسني، ثم عيل ب

ستدركه يا جابر فإذا لقيته فأقرأه مني السالم، ثم جعفر بن حممد، ثم موسى بن جعفر، ثم عيل بـن 

موسى، ثم حممد بن عيل، ثم عيل بن حممد ثم احلسن بـن عـيل، ثـم القـائم، اسـمه اسـمي وكنيتـه 

عىل يديه مشارق األرض ومغارهبـا، ذاك تعاىلهللا كنيتي، حممد بن احلسن بن عيل، ذاك الذي يفتح ا

ومـن  . )١(»ّالذي يغيب عن أوليائه غيبة ال يثبت عىل القول بإمامته إال من امتحن اهللا قلبـه لإليـامن

وهـي املـصدر الثـاين مـن مـصادر      -هنا يوسع علماء الـشيعة االماميـة، الـسنة الـشريفة          
ل قـول املعـصوم وفعلـه وتقريـره، والـنيب           لتشم -التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكرمي      

على رأس املعصومني األربعة عشر يف اإلسـالم، وهـم   صلى اهللا عليه وآله وسلمحممد  
، واألئمة األثنـا عـشر، يقـول الـسيد حممـد            عليها السالم من بعده، آبنته فاطمة الزهراء    

عندهم كل ما يـصدر فهي عليهم السالمّوسعها الشيعة إىل ما يصدر عن أئمتهم «: تقي احلكـيم  

ًعن املعصوم قوال وفعال وتقريرا، وهلم استدالالهتم من الكتاب والسنة النبوية والعقل ً ً«)٢( .

االمتداد الشرعي المتواصل لقيادة اإلمام

الذي يهمنا يف دراستنا هذه ليس اإلطار التارخيي، وإثبات السلطة اإلهليـة لألئمـة             
وإمنــا لتثبيـت هــذا األصــل  -وآلـه وســلم صــلى اهللا عليــهعتـرة الرســول املـصطفى   -

سياسي -العقَدي الذي مييز الشيعة عن غريهم، وما يترتب على ذلك من وعي حركي 
وتـشهده أحـداث األمـة حاليـاً مـن      -موضوع حبثنا  -شهده التاريخ الشيعي يف العراق      

. العلمـاء املراجـع  آثار مفصلية فعالة حيث االمتدادات القيادية ملبدأ اإلمامة واخلالفة عرب  


 


 



)داخلیاً وخارجیًا(العوامل المؤثرة فی واقع الساحۀ العراقیۀ، : الثانیالفصل / الباب األول ....................١٤٤

هم االمتداد الطبيعي للقيادة الرشعية، فهم يملكون حـق الواليـة ) لدى الشيعة(فمراجع التقليد «

ومن املفيـد أن نـشري إىل وجـوب تـوافر شـرائط أساسـية               . )١(»عىل املسلمني، بالنيابة العامة

باإلضـافة إىل   وباإلمجال، على املستوى الشرعي،     . تؤهل الفقيه القائد هلذا الدور اخلطري     
بلوغه درجة عاليـة يف إميانـه بالعقيـدة اإلسـالمية، البـد أن يكـون فقهيـاً عـادالً جامعـاً               

وعلــى املــستوى النفــسي، يكــون شــجاعاً يف تــصديه إلدارة أُمــور   . لــشرائط االجتــهاد
املسلمني، وعلـى املـستوى احلركـي، يكـون متفهمـاً لظـروف األمـة املوضـوعية، عارفـاً            

وهكـذا يـربز دور   . اتية ليقودها حبكمٍة ودرايٍة مبا حيقق هلـا العـزة والكرامـة    بإمكانياا الذ 
املامرسة القيادية القادرة عـىل «القيادة املرجعية لألمة بالشكل الذي يواكب تطور احلياة عـرب     

توجيه حركة األمة عىل كافة املستويات الثقافية واالجتامعية والسياسية، وعىل ترشـيد املواقـف يف 

وعليه تكون قيـادة الفقيـه جامعـة ألمـور الـدين والـدنيا       . )٢(»هة كل حاالت التحديمواج

معاً، للعبادة والفتاوى املستحدثة وتدريس الفقه والتفسري، باإلضـافة إىل إدارة األمـة يف              
. حركتها السياسية

وجوب تقليد المرجع الحي

. اجلـامع للـشرائط   ومن املبادئ األساسية للشيعة االمامية، وجوب تقليـد اتهـد           
. والتقليد هو الرجوع إىل اتهد األعلم يف الشؤون الدينية واحلياتية واحلركيـة واجلهاديـة    

واجـب شـرعي علـى كــل مكلـف مل يبلـغ درجــة      -لـدى الـشيعة االماميــة   -والتقليـد  
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للمرجـع . )١(»..ًيكون يف مجيع عباداته ومعامالته وسائر أفعاله وتروكـه مقلـدا«االجتهاد، لـذا   

املعاصر، أي احلي، وحيصل اتهـد الفقيـه علـى درجتـه العلميـة املتقدمـة عـرب دراسـاته                 
علــى اســتنباط األحكــام -بكفــاءة وقــدرة -الفقهيــة واألصــولية الوافيــة، الــيت تؤهلــه 

الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهـذه الدرجـة هـي الـيت تـسمى درجـة االجتـهاد، وهـي            
وبالفعل . )٢(»الرشعية أو الوظائف العملية، رشعية أو عقليةملكة حتصيل احلجج عىل األحكام«

ًإن هذا التقليد الديني قد أكسب النجف مزيدا من النفوذ السيايس يف أقطار نائية مثـل الباكـستان «

واهلند وأفغانستان، ناهيك عن التفاعل احلضاري الـذي يـتم يف النجـف عنـدما تلتقـي مجاعـات 

ًاعات تنتمي إىل قوميات تتبـاين حـضاريا، وخيتلـف بعـضها عـن خمتلفة جاءت لتدفن موتاها، مج

.)٣(»..بعض يف اللغة والتاريخ والذهنية والنظرية الفلسفية إىل احلياة

أن يكـون  -ابتـداءاً  -هو اشتراطهم يف التقليد      -هنا   -واألمر اجلدير باالهتمام    
امليـت إال بعـد إجـازة مـن     البقـاء علـى تقليـد اتهـد     -لديهم  -اتهد حياً، فال جيوز     

املرجع احلي، وذلك ليعود ااز يف بقائه علـى تقليـد املرجـع امليـت إىل املرجـع احلـي يف         
ومعىن ذلك هو استمرار القيادة الفعلية ألتباع هذا املذهب . املستجدات الفقهية واحلركية  

االماميـة  يف شىت الظروف واألحوال، ففـي نظـر   -املراجع األحياء    -من قبل اتهدين    
، الـذي هـو اخلليفـة الـشرعي     عليه الـسالم أن اتهد هو االمتداد الشرعي لقيادة اإلمام  

، وأن الراد عليه كالراد على اإلمـام، والـراد    صلى اهللا عليه وآله وسلم    للرسول األكرم   
على اإلمام كالراد علـى الـنيب، يف قـراره الـديين والـسياسي، وهنـا يكمـن سـر الطاعـة                     

من قبل املؤمنني لعلمائهم، ومـن هنـا نـستوضح التماسـك املـتني بـني القيـادة                  واالنقياد  
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يقول الدكتور حامد حفين، وهو يف صدد بيان أمهية فـتح بـاب       . املرجعية وعموم الناس  
بـني ظهـرانيهم ) املجتهـد املعـارص(بـل يـشرتطون وجـود «: االجتهاد عند الشيعة االماميـة    

ًويوجبون عىل الشيعة إتباعه رأسا د ون من مـات مـن املجتهـدين، مـا دام هـذا املجتهـد املعـارص ّ

ّمـمن سلفه مـن املجتهـدين وورثهـا عـن األئمـة -أصوهلا وفروعها -استمد مقومات اجتهاده 

وإنام اجلميل واجلديد يف هـذه املـسألة أن االجتهـاد عـىل هـذا النحـو ] ويضيف.. [ًكابرا عن كابر

ّرهـا وجيعـل النـصوص الـرشعية حيـة متحركـة، ناميـة الذي نقرأه عنهم يساير سنن احلياة وتطو

متطورة تتمشى مع نواميس الزمان واملكان، فال جتمد ذلك اجلمود املرض الـذي يباعـد بـني الـدين 

والــدنيا أو بــني العقيــدة والتطــور العلمــي وهــو األمــر الــذي نــشاهده يف أكثــر املــذاهب التــي 

يف تـرشيع جـواز الرجـوع إىل األمـوات يف إن «: ويقول السيد حممد تقي احلكيم  .)١(»ختالفهم

ًالتقليد ابتداءا إماتة للحركة الفكرية الترشيعية، وجتميدا للعقول املبدعة عـن االنطـالق يف آفاقهـا  ً

ّوقد الحظنا هذا الواقع يف الكثري من علامء اإلسالم من أهل السنة يوم سدوا عىل أنفـسهم . الرحبة ُّ

صوص أئمتهم، حيـث ظلـت احلركـة الفكريـة واقفـة عنـد أبواب االجتهاد وحرصوا التقليد بخ

. )٢(»ّحدودها لدهيم قبل قرون، وما ألفوه بعد ذلك كان يفقد يف غالبه عنـرص األصـالة واإلبـداع

ويف اعتقادي أن غلق باب االجتـهاد يعـد مـؤامرةً كـبريةً تـستهدف اإلسـالم واملـسلمني                   
الطائفـة الـسنية، وذلـك حبـصر       لغرض جتميد التطور الفقهي واحلركـي واجلهـادي لـدى           

وينـسحب ذلـك إىل حـصر عمليـة الـدعوة      -إن وجـدت  -فعالياـا يف احلالـة الرمسيـة    
اإلسالمية واإلفتاء الشرعي، وحىت إحيـاء ذكريـات اإلسـالم بالطريقـة الرمسيـة، ولـيس              

يف خمتلــف -بينمـا تبقـى اُألمـة    . )٣(علـى العلمـاء والـشعب إالّ املـشاركة والتأييــد فقـط     
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تنهل باستمرار من بركات املعني الصايف، حيث األصالة اإلسالمية مباشرة،           -حلها  مرا
عند فتح باب االجتهاد، ووجوب تقليد الفقيه املعاصر األعلم، كمـا هـو لـدى الـشيعة                  
االمامية، وذه الطريقة ستستمر مسرية اإلبـداع العقلـي ضـمن األطـر الـشرعية، وهـي               

إن هـذه  -أيـضاً  -ياة العمليـة، ويف اعتقـادي   تواكب تطورات العصر، ومستجدات احل  
فلـذلك أسـس العلمـاء مـدارس دينيـة          . املسألة تعتـرب ضـرورة شـرعية وعقليـة وحياتيـة          

وحوزات علمية بطابعها االستقاليل التام عـن الـسلطات احلاكمـة، وذلـك يف مناهجهـا                
اط باألمـة إىل درجـة      كما وثّقـوا حالـة االرتبـ      . الدراسية، وطريقة إدارا، واملسألة املالية    

كبرية وذلك عرب شبكة الوكالء واملمثلني عنـهم املنتـشرين يف أحنـاء الـبالد، حـىت القـرى                
وكذلك يالحظ على احلوزات العلمية، خـصوصاً يف مراحلـها املتقدمـة     . واملناطق النائية 

أا شيدت عند مراقد األئمة واألولياء، ففي العراق ظهرت النجف وكربالء والكاظمية  
وحينمـا يتخـذ املرجـع األعلـى     . وسامراء، مراكز علمية للدراسات اإلسـالمية واألدبيـة   

إحدى هذه املدن مقراً له، ستتحول إىل مركز القرار القيـادي للتحـرك والثـورة واإلدارة        
.)١(كما سنالحظ ذلك بتطور األحداث يف املباحث القادمة. السياسية

وإن . لفكرية مستمرة يف مجيع املراكز األخرىبينما تبقى ممارسة األدوار الثقافية وا
مل تكن مقراً للمرجع األعلى، ولكن املواقف احلامسة اليت تتطلب الرأي املركزي القـاطع        
حتال إىل املرجع األعلى الذي يبت ا، بعد أن يدرسها مع مستـشاريه مراعيـاً الظـروف     

ينية األخرى، بل تتطلع األمـة     ولذلك تتطلع مجيع املراكز الد    . الذاتية واملوضوعية لألمة  
ومبـرور األيـام أصـبحت هلـذه املـدن املقدسـة أمهيـة اقتـصادية واجتماعيـة                  . لقراره العام 
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وبالفعل حتولت إىل مراكـز لإلشـعاع الفكـري       . باإلضافة إىل األمهية الفكرية والسياسية    
ممـا زاد يف  واألديب، فتكثفت فيها اللقاءات بني خمتلف الطبقات االجتماعيـة والثقافيـة، و      

كثافة حركتها وجود مواسم الزيـارات املخـصوصة هلـا، فتعـيش أجـواًء خـصبةً للتبـادل          
الثقايف والتجـاري، كـل ذلـك يـؤدي إىل توطيـد العالئـق بـني خمتلـف املـدن واألريـاف                      
والعشائر بل حىت سكان البادية مع تلك املراكز ورموزهـا الفكريـة، واجلـدير بالـذكر أن        

وبالفعـل  . افة مناطق العراق الدور الواضح يف توثيق تلـك العالئـق  لوكالء املراجع يف ك   
ًبلـوغ النجـف ذروة مكانتهـا مركـزا للعواصـف ..«منذ أواخر القرن التاسـع عـشر شـهدنا          

ومـن هنـا   . )١(»..ْالسياسية، وبروز علامء الشيعة أداة حاسمة يف النـشاط والتحريـك الـسياسيني

علماء املسلمني الشيعة هي نتـاج تلـك األسـس    نؤكد على أن هذه احليوية احلركية لدى   
واملرتكزات الفكرية اليت يـستندون عليهـا يف انطالقتـهم حنـو بنـاء احليـاة، باإلضـافة إىل                  
االستقاللية املالية الـيت يعتمـدوا يف إدارة شـؤوم اخلاصـة ونـشاطام الدينيـة بـشكل                  

ُّشقة اخلالف بـني علـامء الـسنة ّإن العامل الرئيس الذي عمق«: عام، يقول الدكتور النفيـسي     ّ

ّوعلامء الشيعة يف العراق، األمر الذي كان له أثر فعال يف وجهتي النظر السياسية لدى الطرفني هو 

ُّمصدر الدخل لدى كل طائفة منهام، فإن العامل الديني السني يف العـراق يعتمـد يف دخلـه عـىل مـا  ِ ٍ

ِموظفا حكوميا يتقاىض مرتبا، بينام كان العـامل الـديني تقدمه له السلطة العراقية، أي أنه كان يعترب  ً ً ًّ

ًوألن النجف كانت دوما تؤكـد اسـتقالهلا «نعم  . )٢(»..ٍيرفض كل عون مايل حكومي.. الشيعي

ًالذايت فإهنا أصبحت مع األيام مركزا سياسيا مهام ناشطا للشيعة يف العراق ً ًً«)٣(.
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ة يف العـامل الـشيعي، ولـيس يف النجـف فإذا نشأت مـشكلة خطـري«بل أبعد من العراق  

ّوحده، فإن الناس يتطلعون صوب النجف، وينتظـرون كلمـة املجتهـد األكـرب، احلكـم األول يف 

.)١(»القضايا اخلطرية الذي يصدر فتوى بعد أن يكون قد تداول القضية مع مستشاريه

ديث ضمن هذه الفقرة مـن احلـ   -أيضاً   -هذا، ومن املهم أن نشري إشارة سريعة        
اإلمجايل عن مميزات املسلمني الشيعة إىل مسألتني مهمتني باإلضافة إىل ما سبق، وأحيل         

:ومهاالقارئ الكرمي لتناول التفاصيل إىل الكتب املعنية،

حياممسألة التزامهم بالتقية يف: أوالً

ويف احلقيقة أن سلوك التقيـة مبـدأ إنـساين فطـري، مارسـه اإلنـسان املـؤمن قبـل                   
: فقد قال تعاىل. الم، كي يدفع الضرر عن نفسه وعيالهاإلس

>J I H G F E D C<)٢(.

.حياتيةفإخفاء اإلميان وستره يف ظروف فرعونية قاهرة هي ضرورة

إن التقية أسلوب يف التخفّي والتستر والكتمان على اإلميان واملبدأ، محاية للنفس             
: آن الكرمي ففي قوله تعاىلومشروعية التقية نابعة من القر. والِعرض واملال

>STUVWX..<)٣( .

يبين املفسرون يف أسباب نزول هذه اآلية الكرمية بأا نزلـت يف الـصحايب اجلليـل     
حينما أُكره من قبل املشركني بعد أن قتلوا أمه وأباه     اهللا تعاىل عنه   رضيياسر  عمار بن   

كفر عمار، قال : لسانه فقال بعضهم أمامه، وعذبوه تعذيباً شديداً، أعطاهم ما أرادوا ب       
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ًكـال، إن عـامرا يغمـره اإليـامن مـن قرنـه إىل قدمـه«: صلى اهللا عليه وآله وسـلم     الرسول ّ« ،

صلى اهللا عليه وآله وسلمودخل عليهم عمار باكياً على ما صدر منه، فمسح الرسول           
ْإن عادوا فعد هلم بام قلت«: عينيه، وقال له   ًإىل التظاهر بالكفر خوفـا التجأ عامر«وهكذا . )١(»ْ

:من أئمة احلنفية يف قوله تعاىل-يقول أبو بكر الرازي اجلصاص . )٢(»من أعداء اإلسالم

>Ã   Â  Á  À     ¿..<)
٣(.

يعين أن ختافوا تلف النفس، أو بعض األعضاء، فتتقوهم بإظهار املواالة من غـري      
وهـذا الـذي «يف هذا الصدد مث يقـول      ويستمر الشيخ مغنية يف عرضه لآلراء       . »اعتقاد هلا 

قاله صاحب السرية احللبية، ونقله اجلصاص عن اجلمهور مـن أهـل العلـم هـو بعينـه مـا تقولـه 

إىل أنـواع القهـر   -وال يزالـون  -وباعتبار أن املسلمني الشيعة قد تعرضـوا   . )٤(»اإلمامية

أكثـر مـن   -دفعهـم  واملالحقات والتشريد والقتل من ِقبل احلكّام علـى طـول التـاريخ،        
.القرآينللتمسك ذا املبدأ-غريهم 

وأصحابهوأهل بيتهعليه السالممسألة إحياء عاشوراء، ذكرى مقتل اإلمام احلسني : ثانياً

هذه املسألة من الشعائر الدينية املتميزة بطابعها العاطفي الشديد، وما تكـترته مـن            
ة، وهلا آثارها التربوية واإلصالحية، حيث ترفـد       بصائر وعرب هلا دالالا العقَدية والثقافي     

األمة درجات عالية من الوعي اإلمياين املكثّف، وتـزود األمـة طاقـات جهاديـة يف أرفـع              
مستويات العطاء واإليثار واإلقدام والتضحية يف سبيل محاية اإلسالم والكرامـة الوطنيـة     

اسـيم العـزاء والبكـاء والزيـارة        واإلنسانية، فمن خالل عقد االس احلسينية وإظهار مر       
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وكرم الضيافة من الرجال والنساء والشيوخ واألطفال يف نسيٍج ملحمـي ال مثيـل لـه يف            
الدنيا، حيث تتجاوب الزفـرات والـدموع مـع القلـوب والعقـول ليـشهد اجلميـع مومسـاً              
حافالً باالنتفاضـة احلقيقيـة والثـورة الـصادقة ضـد الفـساد والظلـم واالسـتبداد يف عـامل             

واألئمة من صلى اهللا عليه وآله وسلمإنه يوم جتديد البيعة مع اإلسالم والنيب    . اإلنسان
ــواب واألجــر        ــافة إىل الث ــورائية باإلض ــالس واملــسريات العاش ــة ا آل الــنيب، إن إقام
للمسامهني واملشاركني، هي عملية تطهريية للذات ومراجعة احلسابات يف حماكمـة واعيـة      

صـلى اهللا عليـه   املغفرة من اهللا تعاىل، والتقرب إليـه بـاملودة للـنيب    غرضها طلب العفو و  
:فقد قال سبحانه. عليهم السالموأهل بيته وآله وسلم

>+,-./0123..<)١(.

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    وهي يف الوقت ذاته إحيـاء لـسنة الرسـول األعظـم           
ونشر أفكار عليه السالممام احلسني يف إقامة جمالس اإل عليهم السالم وأئمة أهل البيت    

ٍكل عـني «: أنه قالصلى اهللا عليه وآله وسلمفقد ورد عن النيب   . ضته وسريته املباركة   ُّ

ٌباكية يوم القيامة إال عني بكت عىل مصاب احلسني، فإهنا ضاحكة مستبرشة بنعيم اجلنة ٍ«.

: عليه السالمويقول اإلمام الصادق 
.»ًيف قلوب املؤمنني لن تربد أبداإن لقتل احلسني حرارة«

: ويقول لفضيل بن يسار
إن تلـك املجـالس أحبهـا : عليه الـسالمنعم جعلت فداك، قال : جتلسون وتتحدثون قال«

.)٢(»فأحيوا أمرنا، رحم اهللا من أحيا أمرنا
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ــون       ــاء والواعظ ــشعراء واخلطب ــرز ال ــسني وب ــام احل ــشرت جمــالس اإلم ــذلك انت ل
م بالتوجيـه والتربيـة والتبليـغ، يقـول الـشيخ حممـد مهـدي مشـس                 هـذا املوسـ   ليستثمروا

. فليست الذكرى احلسينية مناسبة للحـزن وحـدها، وليـست مناسـبة للثقافـة املجـردة«: الدين

هـي مناسـبة للرتبيـة ومناسـبة الحتـواء علـيهم الـسالمالذكرى احلسينية كام أرادها أهل البيـت 

عاشوراء هي يف مفهومنا حفالت للحرية نـتعلم فيهـا حفالت«، ويقول أيضاً  »املفاهيم اجلديدة

ًإن األمة التي متلك تارخيا صلبا تقف عليه أهنـا «وبالفعل  . )١(»روح اجلهاد وروح الثبات والصرب ً

نعم ذه الـنفس املطمئنـة     . )٢(»..أمة تستحق احلياة وأهنا ستصنع املستحيل يف خضم األحداث

ه وأبطاله، ال تأخذهم يف اهللا لومة الئـم، لينـصروا    يتناول الشيعة تاريخ اإلسالم بأحداث    
احلق وأهله ويرفضوا الباطل وأهله، ومن خالل إقامة االس احلسينية يتوسل املؤمنـون           

ليوفقهم ألعمال اخلري والصالح، وكذلك لالستمرار على االستقامة واهلدى، تعاىلباهللا 
. م حنـو أداء الواجبـات اإلسـالمية   بالتوكّل على اهللا والصرب على نوائـب الـدهر واإلقـدا      

فإحياء عاشوراء إمنا هو إحياء لإلنسان حيث يستلهم احمليي لعاشوراء دروس بناء احليـاة          
العزيزة والكرمية، بيقظة وأمل، فترتفع عن قلبه غشاوة الباطل، رغم إعالمه وضجيجه، 

كثفة بالـوعـي فالذي حييي عاشوراء بقلبه وعقله وعواطفه، إمنا يدخل يف دورة تربوية م        
عليهم واألئمة صلى اهللا عليه وآله وسلموالبصـرية واهلـدى، يتـزود مـن القـرآن والنبـي 

بالتقوى يف النفس والطموح يف اإلقتداء امليداين حيـث يـستوعب فهـم احلقـائق،            السالم
ليتم بناء اإلميانية والتارخيية بثقٍة وشجاعٍة، ليتم جتنب األخطاء أثناء األداء احلايل، ومن مثّ

.)٣(املستقبل الواعد، على املستوى الشخصي واجلمعي معا
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العراقاألكراد والتركمان واألقليات األخرى في

، إىل جانب اللغة والـروابط االجتماعيـة    -الشيعية -إذا كانت الثقافية اإلسالمية     
كريـة،  واالقتصادية السائدة يف وسط وجنوب العراق، هي اليت حتـدد مسـة الفعاليـات الف    

وترسم اجتـاه الـشعائر الدينيـة، ومتيـز صـورة املواقـف الـسياسية الـيت تتبعهـا النـشاطات               
يف -، فـإن منطقـة كردسـتان العـراق     -على األغلـب   -اجلهادية يف عموم تلك املناطق      

هــو املميــز لتلــك ) االتــين(كــان العامــل العرقــي . )١(-الــشمال والــشمال الــشرقي منــه
إىل جانب العامل الديين، والعامل االقتـصادي، فمـن الناحيـة       اجلماعات القاطنة هناك،  

الدينية، فاألكثرية الساحقة من األكراد مسلمون سنة من حيث العقيدة، وإم من أتباع  
الـصوفية ميثلـون الزعامـة االجتماعيـة     -وكان رؤساء الطرق الدينيـة     . املذهب الشافعي 

. )٢(يـة، ومـشايخ النقـشبندية يف بـارزان        والروحية للسكان، مثل مشايخ الربزجنـي للقادر      
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وهنالك األكراد الفيليون، وهم جزء مـن األكـراد، ولكنـهم يتميـزون عـن غريهـم مـن               
، عليهم الـسالم األكراد مذهبياً، فهم من املسلمني الشيعة، أي أتباع مذهب أهل البيت     

ملا جرى علـى  وأم يقيمون شعائر عاشوراء سنوياً كغريهم من الشيعة، باحلزن والعزاء         
أهل البيت من مظامل يف كربالء من قبل بين أُمية، إظهاراً ملودم للنيب وأهل بيته الكرام، 

عنواناً لالستقامة والتـضحية ألجـل اإلسـالم،    عليه السالمفهم يتخذون اإلمام احلسني  
.للهدىورمزاً للجهاد والصرب، ونرباساً

يف بناء حضارة وادي الرافدين، وقد    )١(وقد ساهم األكراد عموماً، والفيلية منهم     
أضافت مسامهام الفعالة الشيء الكثري إىل رصيد التاريخ اإلسالمي يف األبعاد الثقافيـة            

ــة واجلهاديــة ــة   . واإلداري ــة املبدئي ويف العــصر احلــديث ســجل األكــراد مــواقفهم اجلهادي
للعراق عام -ين  خصوصاً الربيطا  -بشجاعة، وذلك يف تصديهم امليداين للغزو األجنيب        

، استجابة لنداء اجلهاد الذي أطلقته املرجعية الدينية الشيعية، دفاعـاً        )م١٩١٨-١٩١٤(
وهكـذا اتـسم املوقـف العـام      . عن بـالد املـسلمني إىل جانـب الدولـة العثمانيـة املـسلمة             

لألكــراد بالتــضامن الــسياسي واجلهــادي مــع املــسلمني الــشيعة يف تــصديهم للمحــتلني   
الستيالئية، وظهر ذلك جلياً يف ثورة العشرين اليت فجرهـا علمـاء الـشيعة              ومشاريعهم ا 

.الثورةوسنتحدث عن هذا املوقف حني احلديث عن. ضد االحتالل الربيطاين

"
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وتطوراتهانظرة عامة إلى انطالقة الحركة السياسية لألكراد

نتتبـع  لكي تتكامل الرؤية عن احلركة الكرديـة، سنـسلط الـضوء علـى بدايتـها مث          
فلقـد ظهـرت بعـض اإلمـارات        . مسارها التـارخيي عـرب تطـور األحـداث بـشكل سـريع            

الكردية شبه املستقلة يف مراحـل تارخييـة عديـدة، إالّ أنهـا أُمخـدت يف غـضون النـصف                  
، وبأمر من السلطان عبـد  )هـ١٢٥٠م،١٨٣٤(األول من القرن التاسع عشر، ففي عام    

. متّ احتالل كردسـتان مـن جديـد       ) هـ١٢٥٥-١١٩٨م،  ١٨٣٩-١٧٨٤(احلميد الثاين،   
اشرتكوا يف حروب تركيا يف «وقد . )١(فأصبح األكراد فيما بعد من مواطين الدولة العثمانية      

الرشق والغرب بدمائهم وأمواهلم وأسلحتهم وال شك يف أن قبور العثامنيـني املبعثـرة يف أفريقيـا، 

ومـن  . )٢(»حتتوي عىل الكثري مـن عظـام الكـردوالبالد العربية وأوروبا وأمام أسوار فينا بالنمسا

اجلدير بالذكر أن أغلب زعماء األكراد ورؤساء األحزاب واحلركـات الكرديـة القوميـة،            
هم من املسلمني املتدينني وينتمون إىل إحدى الطـرق الـصوفية، إال أن الـوعي احلركـي             

-ة ليـست حمـصورة   للمسلمني مل يكن متبلوراً وناضجاً مـن الناحيـة الـسياسية، واملـسأل          
الــسياسي للحالــة -وأمــام ضــعف الــوعي احلركــي . بالــساحة الكرديــة فقــط-آنــذاك 

وقـد شـهدت   . اإلسالمية ظهر التيار القومي العلماين بـشكل فعـال يف الـساحة الكرديـة         
حركة قومية كردية ألول مرة بقيادة بـدر        ) هـ١٢٦٣-١٢٦٠م،١٨٤٦-١٨٤٣(سنوات  

ــ ١٢٧١م،١٨٥٥(ويف . جليش العثماينخان باشا، مت إمخادها من قبل ا    انـدلعت مـرة   ) ه
ــضاً       ــد أمخــدت أي ــا، وق ــان باش ــدر خ ــارب ب ــن أق ــزدان شــري م ــادة ي ويف . أخــرى، بقي

ومن ثَم تطور . )٣(أنتفض األكراد دف إعالن استقالل كردستان    ) هـ١٢٩٧م،١٨٨٠(
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ــ ١٣٢٦م،١٩٠٨(التوجه القومي لدى األكراد بعـد إعـالن الدسـتور            فأُسـست أول  ) ه
، )١()مجعية التعـاون والترقـي الكرديـة    (هي  ١٩٠٨مجعية سياسية كردية يف األستانة سنة       

باللغتني الكردية والتركية يف اسـتنبول، واعتـربت لـسان          ) الكردي(وقد أصدرت جريدة    
كما وأُسست يف التاريخ ذاته مجعية . )٢(وكانت أسبوعية) كرد تعاون ترقي مجعييت(حال 

وفتحت مدرسـة كرديـة لتعلـيم أوالد اجلاليـة       ) املعارف الكردية  مجعية نشر (ثقافية باسم   
) هيفـي (تأسـست يف األسـتانة مجعيـة        ) هـ١٣٢٨م،١٩١٠(الكردية باألستانة، ويف سنة     

عمر أفندي، وقدري آل مجيل باشا من أعيان ديار : الكردية للطلبة األكراد من األفندية
. خـول تركيــا يف احلـرب العامــة  بكـر وغريمهـا، واســتمرت اجلمعيـة بنــشاطها إىل حـني د    

فعطلت أعماهلا، وقد عادت إىل النشاط بعد اهلدنة، كما أسس األمري فريا بـدر خـان يف        
وتأسـست جمموعـة مجعيـات أخـرى     ). مجعيـة االسـتقالل الكـردي   (القاهرة، بعد اهلدنة   

ومع هذه التطورات بقيت الزعامـة  . )٣(انتشرت فروعها يف كردستان تطالب باالستقالل 
ينية احمللية يف كردستان العراق هلا مرتلتها الروحية وموقعها يف اإلرشاد واإلصالح بني     الد

الناس، إال أن املالحظ علـى جممـل النـشاطات اإلسـالمية الكرديـة أـا كانـت ضـعيفة               
وبعيـدة عــن عوامــل التــأثري يف  . التفاعـل مــع احلالــة اإلسـالمية يف بقيــة منــاطق العــراق  

ولعـل الـسبب يعـود إىل طبيعـة حيـام         . )٤(سط وجنوب العراق  اجلماعات الثقافية يف و   
عـن شـركاء الـوطن البعيـدين     -ككيـان اجتمـاعي   -اجلبلية اليت تساعد علـى عزلتـهم      

عنهم، وميكن القول بأنّ للموقـع اجلغـرايف دوراً أساسـياً يف تقويـة نـسيجهم الـداخلي،                   
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د والفعاليات املشتركة، كـل     وتنمية أواصرهم االجتماعية ضمن اللغة والعادات والتقالي      
هذه العوامل عززت يف النفوس قوة االلتفـاف حـول املـشروع القـومي كطمـوٍح عـام،                  

إالّ أن عقبـات متعـددة حالـت دون    . إداري موحـد هلـم  -وذلك بتشكيل كيان سياسي     
حتقيق ذلك اهلدف، ولعل من أبرزها العامل اجلغرايف بعينـه، يف مفارقـة اسـتثنائية، ففـي       

الذي أشرنا إىل أمهية العامل اجلغرايف يف تكتلهم وتوحيـد طمـوحهم الـسياسي،              الوقت  
عـامالً أساسـياً معـرقالً ملـشروعهم يف إقامـة دولتـهم القوميـة، وذلـك             -أيـضاً   -شكلّ  

لتداخل موقعهم اجلغرايف مع أكثر من قومية حميطة م، سبقتهم يف التشكيل السياسي،           
    عمقاً اقتصادياً واعتربت مناطقهم ضمن حدود كيانا م السياسية، وعليه يشكّل األكراد

واجتماعياً تابعاً لنفوذهم، وعلى أفـضل تقـدير يعـدوم ضـمن رعايـاهم، هـذه احلالـة         
.املنشودالتنافسية على مناطقهم وكيام االجتماعي عسرت والدة هدفهم

-ا يتداخلون مـع العـرب يف العـراق وسـوري       -خبصوصيتهم القومية    -فاألكراد  
، كذلك مع الفرس يف إيران، ومع األتراك يف تركيا اجلديدة، مما جيعل مهمـة         -جغرافياً  

قطع تلك األجزاء اجلغرافية، ومللمة مشل األكراد يف كيـان سياسـي مـستقل مـن األمـور            
وممــا ال خيفــى أن الــسياسة الدوليــة واإلقليميــة، إثــر تقلبــات مــوازين القــوى  . الــصعبة

قة لعبت دوراً مهماً يف ربط القضية الكردية بعجلة املصاحل الدولية   وآنعكاساا على املنط  
واإلقليمية معاً، مـما دفع حكّام احمليط الكردي يف ظـروف معينـة إىل التمـسك بالقـضية         
الكرديـة كورقـة ضــغط مهمـة يف الــصراع الـسياسي، والتنـافس علــى مواقـع النفــوذ يف       

ة لألكراد باإلعالم تارةً، وبالدعم الـسياسي       املنطقة، وذلك عرب تأييد الشعارات السياسي     
ــهم      ــة لألكــراد وحركت ــارةً أخــرى، وبالنتيجــة الســتغالل األوضــاع الداخلي ــادي ت وامل
السياسية، وانتفاضتهم الشعبية ومواجهتـهم الثوريـة، ال حبـاً ـم وإمنـا لغايـة يف نفـس                 

االت يكـون  وعلى أفضل توجيٍه نؤيده، هو تالقـي املـصاحل، ويف كـل االحتمـ             ! يعقوب
االكراد وقود املعركة، بينما جيين مثارها احلكّام املاسكون بتلك الورقـة، وحينمـا تتحقـق            
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مصاحلهم عرب االتفاقيات واملعاهدات الدولية تتغير بوصلة الدعم للقضية الكردية متامـاً،   
وأوضـح . ويف حينها ختنق القضية حببال احملتضنني هلا، الذين هم يف واقعهم جتار سياسة        

مثل معاصر عاشته القضية الكردية، هو ما فعله شاه إيران لثورة املال مصطفى البارزاين        
.حسني، اليت أبرمها مع صدام١٩٧٥بعد اتفاقية اجلزائر الشهرية عام 

علـى  -ومع كل ذلك يبقى اخليار الوطين لألكراد والقوميات األخـرى يف العـراق       
حمدداً بآجتاه االتفاق مـع إخـوام العـرب    -ضوء الظروف املوضوعية واخلربة التجريبية      

.واملساواةيف العراق ضمن شراكة وطنية تقوم على أساس الثقة والعدل

م، ١٩٢١صحيح أن جتربة احلكومات العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية يف آب 
وحىت سقوط نظام صـدام حـسني، أسـاءت لـرواد هـذا اخليـار الـواقعي، إالّ أنّ الطـرق               

.الكرديى لنيل احلقوق مل ترق إىل مستوى الطموح للشعباألخر

واألكرادما بين الشيعة

اجلدير بالذكر، أن األكراد عموماً كـانوا مـع إخـوام الـشيعة العـرب يف خنـدق                  
متقارب من املعاناة القاسية اليت كانوا يتلقوا من النظم املتعاقبة علـى الـسلطة يف طـول         

يـث كانـت تتمركـز بيـد الـسنة العـرب، وهنـا البـد مـن          تاريخ احلكومـات يف بغـداد، ح   
اإلشارة إىل أنّ األجواء الثقافية اهلادفة ال حتبذ لغة التصنيف املذهيب والعرقي، ولكـن ال    
ميكن جتاوز واقع الساحة العراقية حيث الثقافة السائدة من الناحيـة العقَديـة، واملـوروث     

املعانـاة النفـسية واألزمـات احلياتيـة لكـل         التارخيي الطويل وما يفرزه من خـصوصية يف         
ــصري    ــالعيش وامل ــها ب ــاملتتبع . مجاعــة مترابطــة فيمــا بين ــة  -ف ــراءة واعي للحــوادث -بق

ــل     -والتطــورات  ــن قب ــصنف م ــزي امل ــل التميي ــة التعام ــشف بكــل وضــوح حقيق يكت
اد فـيالحظ أن األكـر  . احلكومات، خصوصاً يف احلقبة الزمنية األخرية أيام حكم البعثيني       

مضطهدون قومياً من قبل احلكـام العـرب يف بغـداد، كمـا يالحـظ أن املـسلمني الـشيعة            
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مضطهدون مذهبياً وطائفياً من قبل احلكام ذاـم، وهـذا ال يعـين نفـي االضـطهاد عـن                    
علـى  -وعلى ضوء احلقـائق والتجـارب نقوهلـا بثقـٍة واطمئنـان           -السنة العرب، ولكن    

أحد من الـسنة العـرب إال لـصفة سياسـية، أي لكونـه          طول املراحل السابقة مل يضطهد    
معارضاً للحكّام، بينما يضطهد الشيعي ألنه شيعي فقط، حىت لو كان مستقالً سياسياً،            
أو من علماء الدين، أو من املفكرين غري السياسيني، بل حىت لو كـان عـضواً يف حـزب            

.)١(!!البعث احلاكم

ر األحـداث يف كردسـتان العـراق أن    مـن خـالل تطـو   -أيـضاً  -والذي يالحـظ   
طبيعة املناطق اجلبليـة منحـت األكـراد متنفـساً مجـيالً للتعـبري عـن آضـطهادهم واملطالبـة              
ــذت        ــذلك أخ ــسلحة، فل ــورات امل ــسل االنتفاضــات والث ــرب مسل ــك ع ــوقهم، وذل حبق
معارضتهم طابع املواجهة العسكرية املعلنة يف منـاطقهم، هـذه الفرصـة الـيت تعـد ذهبيـةً         

حياناً مل تتوافر للعراقيني املضطهدين يف مناطق الوسط واجلنوب، ومع أن هذه الظـاهرة      أ
حجمت حتركهم داخل املناطق اجلبلية، إالّ أا كلفتهم تضحيات هائلة، مما دفعهم لفتح 
قنوات للتحرك السياسي باجتاه البعد الدويل فضالً عن البعد اإلقليمي، فكلمـا سـنحت             

ادة الكرد، ففتحوا آفاقاً سياسية متعددة، سعياً منهم لتقوية وضعهم       الفرصة استغلها الق  
الذايت يف مواجهة الدكتاتورية والتسلط العنصري والطائفي حلكّام بغداد، واستمر األمـر          
بـني املـد واجلــزر حـىت مت تتــويج املـسرية الكفاحيــة الطويلـة باحلــصول علـى اتفاقيــة آذار       

ك وضعت حتـت رمحـة الدكتاتوريـة ومظلـة املـصاحل      م، إالّ أن هذه االتفاقية كذل     ١٩٧٠
وبالفعل عاش األكراد جتاذبات سياسية شديدة إثر تناقض املصاحل الدوليـة           . الدولية معاً 





 



)داخلیاً وخارجیًا(العوامل المؤثرة فی واقع الساحۀ العراقیۀ، : الثانیالفصل / الباب األول ....................١٦٠

.كبريةواإلقليمية، كلفتهم ضرائب كبرية، من دماٍء سخيٍة وتضحيات

إن حركتهم الـسياسية والعـسكرية كانـت تتنـاغم مـع حركـة الـشيعة يف الوسـط                  
ب بــشكٍل معــني يف املنطلقــات واملطالــب، ولكــن بفــارق مهــم وهــو أن القــضية واجلنــو

الكردية أصبح هلا بعداً إقليمياً ودوليـاً، بينمـا حركـة الـشيعة امتـازت بالقيـادة العلمائيـة                 
ــستقلة عــن       ــادة امل ــف حــول هــذه القي ــشعيب الكــبري امللت ــالعمق ال ــة وب ــة امليداني واحلركي

.املذكورينالبعدين

الفارق املهم، حتدد خيار التالقي مـا بـني احلركـات الكرديـة واحلركـات               ومع هذا   
الشيعية ضمن حالة املعارضة الوطنيـة واحلركـة الـسياسية منطلقـةً مـن املـسألة اجلوهريـة           
هلما، واليت غـدت تـشكل أساسـاً النطالقتـهما وهـي مـسألة املظـامل اإلنـسانية الـصادرة               

.ئراجلاحبقهما من مصدر مشترك وهو النظام

فلــذلك نقــرأ للــشيعة اليــوم تارخيــاً حركيــاً وجهاديــاً طــويالً منــذ أواخــر العهــد   
العثماين،كما نقرأ لألكراد أيضاً، يف تلك املراحل، وقد ظهرت أمسـاء المعـة يف التـاريخ        
الكردي احلديث، وكان من أبرزها الشيخ حممود الربزجني، امللقب بالشيخ احلفيـد، فقـد            

آنذاك، وهو من العوائل الدينية املعروفة يف السليمانية، وقد قتـل    قاد احلركة االستقاللية  
والده الشيخ سعيد وأخوه الشيخ أمحد، يف حـادٍث مـدبر يف مدينـة املوصـل، يف كـانون               

م، حيث أُبعدت األسرة إليها مـن قبـل الـسلطة العثمانيـة، وقـد أُشـيع يف             ١٩٠٨األول  
فرفـع الـشيخ    . اد والترقي يف اآلسـتانة    وقتها بأن احلادث كان بسبب حتريض مجعية االحت       

احلفيد لواء احلركة االستقاللية للتخلص من حكم األتراك، وإقامة دولة كردية مستقلة،           
وبالفعــل توســع أمــره داخــل شــعبه، وبــدأ بآتــصاالت سياســية مــع روســيا القيــصرية   
ــل     ــل ني ــة مقاب ــة العثماني ــة مــشاركته عــسكرياً ضــد الدول ــا، وأعــرض إمكاني وبريطاني

االستقالل، وأن يكون زعيماً للدولة الكردية، وكان للقرب اجلغرايف من روسيا أثره يف            
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ولكن هذه احملاولة مل ترق إىل مستوى االتفـاق التنفيـذي، إالّ     . توطيد العالقة معها أكثر   
أن الرجـل دخـل امســه يف دائـرة الـضوء لــدى روسـيا وبريطانيـا، باعتبــاره زعيمـاً حمليــاً        

لنا أن القناعة بصدق عرضه يف توظيف إمكاناته العسكرية ضد الدولـة    ويظهر  . طموحاً
العثمانية، والقناعة بقدرته يف سحب الشارع الكردي املسلم إىل حماربة الدولة العثمانية،    
مل تبلغا الدرجة املطلوبة لدى الروس واإلنكليز، وبالفعل لقد عبر األكراد عن مـوقفهم             

حب الوطن فاشتركوا عملياً بقيادة الشيخ احلفيد يف احلرب املبدئي انطالقاً من اإلسالم و
العاملية األوىل ضد اجليش الروسي الغازي، كما واشتركوا ميدانياً إىل جانـب ااهـدين          
العرب يف جنوب العراق ضد احملتلني األجانب، استجابة لنداء اجلهاد الذي أطلقه علماء  

.-حينهاهذه املشاركة يفسنسلط الضوء على-كربالء والنجف والكاظمية 

وبعد آنتهاء احلرب حترك األكراد باجتاه العمل السياسي لنيـل حقـوقهم القوميـة،              
ــاء يف        ــس احللف ــذكرةً إىل جمل ــوا م ــاريس، فرفع ــصلح يف ب ــؤمتر ال ــتغلوا م ــل اس وبالفع

م، منطلقني من مبدأ حق تقرير املصري للشعوب، الذي نادى به الـرئيس     ١٩١٩/آب/٢٢
، يطالبون فيها حبقهم يف إقامـة دولـة قوميـة هلـم يف     )سيفر(يف مؤمتر ) سنويل(األمريكي  

كردستان، املمتدة شرقي الفرات وجنـوب غـرب تركيـا ومشـايل احلـدود التركيـة املتامخـة         
ويف حالــة حــصول . ويــرى احملللــون أــا تقــع ضــمن تركيــا احلاليــة . لــسورية والعــراق

إالّ أن تركيا رفضت تلك املطالب . ا يف ذلكاالستقالل يلتحق أكراد العراق ا إن رغبو
بل املعاهدة برمتها، يف الوقت الـذي دخـل العـراق حتـت االنتـداب الربيطـاين يف نيـسان              

السرية املعقـودة بـني بريطانيـا وفرنـسا وروسـيا           ) سايكس بيكو (م حسب اتفاقية    ١٩٢٤
.ورقوأصبحت حرباً على) سيفر(أثناء احلرب، مما مجد معاهدة 

د آختذت بريطانيا القضية الكردية ورقة ضغط ضد الكيانات السياسية اليت       هذا وق 
ــر       ــذات لتمري ــداد بال ــة بغ ــى حكوم ــة، وعل ــة أعقــاب احلــرب العاملي ــشكلت يف املنطق ت
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خصوصاً عندما آصطدم املشروع الربيطاين الرامي إىل فصل املناطق الكردية . )١(سياستها
ملنـدوب الـسامي الربيطـاين، الـسري بـريس ا[شـعر «عن بغداد بصعوبات غري متوقعة حيـث        

أن هذا الفصل معناه فصل منتوجات كردستان عن أسواقها الطبيعية، األمر الذي يـؤدي ] كوكس

إىل اإلرضار املبارش باألكراد أنفسهم، ويف الوقت نفسه الحظ أن كردستان العراقيـة تكـاد تكـون 

ة يف تركيـا وإيـران، حيـث آنـدجمت حيـاة منفصلة متام االنفصال عن بقية املناطق الكردية الواقعـ

وبالفعـل تراجعـت    . )٢(»األكراد االقتصادية واالجتامعية بحياة العرب االقتصادية واالجتامعيـة

ّتم حسم موضوع الدولة القوميـة الكرديـة التـي وعـدت هبـا «وعليـه   . )٣(بريطانيا عن قرارها  

ومل ) سـيفر(معاهـدة ١٩٢٣متوز ٢٤املوقعة يف ) لوزان(وبذلك ألغت معاهدة ).. سيفر(معاهدة 

ويف احلقيقـة حتـول املـشروع إىل إشـارة اعتـراف      . )٤(»يعد ملرشوع الدولة الكردية أي وجـود

-خبصوصية األكراد القوميـة يف منـاطقهم، وحقهـم اإلداري، وذلـك يف بيـان بريطـاين                  
ارة وكانت تلـك أول إشـ«: عراقي مشترك، يقول األستاذ صالح اخلرسان يف هذا الصدد       

.)٥(»ّوإن مل تسمه بعد) احلكم الذايت(ًوردت حول ما أصبح يعرف الحقا بنظام 

وقد برزت أُسرة البارزاين بزعامة الشيخ عبد السالم، األخ األكرب للمالّ مصطفى    
. م، بعد فشل ثورته ضـد العثمـانيني       ١/١١/١٩١٤البارزاين، الذي أُعدم يف املوصل يف       

تبـع الطريقـة النقـشبندية الـسائدة يف كردسـتان، وكـان       واملعروف عن هذه األسرة إـا ت     
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بروزها يف مسائل النهضة القوميـة واحلركـة الـسياسية والتحالفـات العـشائرية واضـحاً،                 
حيث آنتهت الزعامة الروحية والـسياسية إىل القائـد املـال مـصطفى البـارزاين، وبالفعـل         

ــه اجتمعــت حتــت رايتــه العــشائر الكرديــة، وخــاض معهــا حركتــه الــس   ياسية ومواجهت
العـسكرية ضـد الــسلطات احلكوميـة منــذ مطلـع الثالثينيــات مـن القــرن املاضـي، وقــد       
استطاع عرب الكفاح الطويل أن حيقق مطالب شعبه يف احلكم الـذايت لكردسـتان، وذلـك         

وبعد هذه املرحلة دخلت القضية الكردية يف معترك الصراع         . )١(١٩٧٠آذار ١١يف بيان   
ت اإلقليمية، وسـجلت يف تلـك احلقبـة الزمنيـة مـؤامرات ودسـائس               السياسي والتجاذبا 

ضد القضية وزعيمها القومي بالذات، ولكن ورقة القضية كانت بيد شاه إيـران، الـذي           
وبعـدها آنبثـق االحتـاد      . م١٩٧٥خنق القضية الكرديـة يف اتفاقيـة اجلزائـر الـشهرية عـام              

.)٢(م بدمشق١٩٧٥لطالباين يف الوطين الكردستاين بقيادة السياسي املعروف جالل ا

التركمانالمسلمون

وهم يشكلون القومية الرئيسية الثالثة يف العراق بعد العرب واألكـراد مـن حيـث              
، وإـم سـكنوا العـراق    )٣(الكثافة السكانية، فعدد نفوسهم يتجاوز املليونني نسمة حالياً    
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شهد هلم بذلك الوقـائع ت«منذ أكثر من ألف عام، وهم جزٌء ال يتجزأ من شعب العـراق،    

التارخيية، وحقائق احليـاة اليوميـة، واالنـدماج االجتامعـي، حيـث متازجـت الـدماء واختلطـت 

.)١(»..ُاألنساب وتداخلت األرس

وبالفعل حيفظ لنا تاريخ العراق صفحات مشرقة عن أدوارهم الثقافيـة واحلركيـة              
.التركمانوالسياسية، خصوصاً من قبل الشيعة

التسميةأصل

يتفق املؤرخون علـى أن التركمـان فـرع مـن التـرك، ولكنـهم خيتلفـون يف سـبب           
يرجع إىل أنه كل من أسلم من أتراك «التسمية، واألقرب إىل الصواب هو أن أصل التـسمية      

لكونـه أصـبح جييـد لغـة املـسلمني ) ًترمجانـا(القسم الغريب من اإلمرباطورية كان يقال لـه صـار 

ًبني املسلمني الفاحتني وبني بقية األتراك، حتى صار ذلـك علـام هلـم، أي ويقوم بالرتمجة) العربية(

وهنـاك سـبب آخـر للتـسمية ال يبتعـد ).. تركامن(ملن أسلم منهم، ثم قيل بالتحريف والتخفيف 

أي ) إيـامن(و) تـرك(ًكثريا عن سبب التمسية األول وهو أن كلمة الرتكامن مركبة من كلمتني مهـا 

ّا وآمنوا متييزا هلم عن األتراك الوثنني الـذين بقـوا عـىل وثنيـتهم األتراك الذين أسلمو إىل مرحلـة (ً

.)٢(»ًبالدمج فأصبح تركامنا: ، ومن ثم قيل)متأخرة

أما من الناحية الدينية، فالتركمان يف العراق هم مسلمون قاطبـة موزعـون علـى              
حنفيـة وشـافعية،    سـنة   % ٥٠شيعة إماميـة، و   % ٥٠املذهبني الرئيسني بالتساوي تقريباً     
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ــة يف الوســط    ــة الــشيعية العربي وأن املــسلمني الــشيعة مرتبطــون عقــدياً وحركيــاً بالغالبي
واجلنوب، وهلم عالقـام الطبيعيـة مـع اخـوام الـسنة التركمـان مـن الناحيـة القوميـة                    

وتشكل مناطقهم فاصالً بشرياً وجغرافياً بني املنطقـة الكرديـة يف    . )١(»واألسرية والنسبية 
لشمال واملنطقة العربية يف الوسط واجلنوب، وتعترب منطقتهم داخلة من حيث اجلغرافيـة     ا

الـضاحية  . واملناخ ضـمن املنطقـة الـشمالية، وهـم يتواجـدون بكثافـة يف منطقـة تـسعني               
اجلنوبية ملدينة كركوك، ويف قـضاء تلعفـر، وطـوز خورمـاتو، وآلتـون كـوبري، والبـشري             

تدون جغرافيـاً وبـشرياً علـى خـط مـنحين، يبـدأ مـن               وبذلك مي . وكفري ومنديل وغريها  
أطراف املوصل يف الشمال حيث قضاء تلعفر علـى احلـدود الـسورية حـىت الوسـط عنـد         
سلسلة جبال محرين ومنصورية اجلبل وينتهي عند مدينة منديل قـرب احلـدود اإليرانيـة،              

.)٢(مروراً بكركوك وسائر املدن واملناطق املمتدة على اخلط املنحين

للتركماناألصالة اإلسالمية والدور الوطني الحديث

إن التركمان العراقيني ينتمون من حيث الساللة العرقية إىل اموعـة الـيت فيهـا              «
اليـوم  (األتراك، ويرجع أصلهم إىل آسيا الوسطى، واليت كانت تعرف سابقاً بتركـستان         

مهوريات اإلسـالمية الـيت   جزء منها خيضع لسيطرة الصني، واجلزء اآلخر تتشكل منه اجل    
.. تركمانستان، وقرغيزستان، واوزبكستان، وطاجيكستان، وداغستان   -استقلت حديثاً   

إمرباطورية متتد من منغوليا إىل مشال إيران، ويف عام -للتركمان -حيث كانت هلم ) اخل
ومنـذ ذلـك احلـني أخـذوا        .. م، وصلت جيوش الفتح اإلسـالمي إىل تلـك الـبالد          ٧٠٥

.)٣(»ثرة إىل الشرق اإلسالمي حيث مل تنقطع سلسلة هجراميفدون بك
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يتميـزون باأللفـة االجتماعيـة واالنـسجام اخللقـي مـع          -عمومـاً    -إن التركمان   
احمليط اإلنساين، فمنذ بدايات الفجر اإلسالمي الذي أشـرق علـى وادي الرافـدين قبـل               

اخلالفة اإلسالمية، وذلـك ملـا   أكثر من ثالثة عشر قرناً، سكنوا األمصار والثغور حلماية         
يتميزون منذ القدم بروح الشجاعة يف القتال خصوصاً يف املنـاطق الـوعرة، لـذلك متّـت              
االستعانة م يف محاية الثغور يف العهود اإلسالمية، كمـا سـامهوا مـع بقيـة املـسلمني يف         

انقسمت املنطقة وهكذا عندما. النشاطات الثقافية واجلهادية انطالقاً من إميام باإلسالم
إىل عدة دول سامهوا يف بناء العراق فكرياً وعملياً، ووقفوا يدافعون عن العراق انطالقاً      

وبالفعل كانوا منسجمني مع متطلبات احلالة  . من إميام الوطين ومبادئ حقوق اإلنسان     
اإلسالمية يف مراحلها املتعددة، ومع مسؤوليات املواطنة وواجب الدفاع عن الوطن إىل            

جانب أبنائه املخلصني، فالتركمان مسلمون من الناحية الدينيـة وعراقيـون مـن الناحيـة              
الوطنية، وبالفعـل كـان دورهـم منـسجماً مـع النـسيج الـوطين يف العـراق، فقـد سـجل                     

فبعـد اهنيـار «. التاريخ هلم مواقف مبدئية ووطنية، سياسية وجهادية ضـد احملـتلني للـبالد      

ل اإلنكليـز للعـراق وإخـضاعه النتـداهبم االسـتعامري، كـان للـرتكامن اخلالفة العثامنية واحـتال

مسامهة فاعلة يف التصدي للغزو األجنبي وهكذا قدموا شهداء بـررة وخـري مثـال عـىل املـشاركة 

الرتكامنية ثورة تلعفر املشهورة ضد اإلنكليز، وهكذا كان للرتكامن شهداء إىل جانـب سـائر أبنـاء 

نهم ورد االعتداء عنه وسقط منهم ضحايا كثرية، وهم يـؤدون واجـبهم العراق يف الدفاع عن وط

ًالوطني هـذه املـرة، باعتبـارهم بـاتوا جـزءا مـن رعايـا دولـة جديـدة حـددت حـدودها األطـر 

.)١(»االستعامرية الربيطانية بعدما كانوا يقومون بواجبهم اإلسالمي يف عهود اخلالفة اإلسالمية

تركيبة اإلسالمية اليت انصهرت فيهـا القوميـات        إن هذه األصالة واضحة ضمن ال     
املتعددة يف اإلطار اإلسالمي العام، مع االحتفاظ باخلصوصية الثقافية يف اللغة والتقاليـد     
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العرفية والعادات االجتماعية الـيت ال تتعـارض مـع الـشريعة اإلسـالمية، وهـذا الـوعي             
أبناءها رصيداً كبرياً من الكرامـة   املتقدم لكل قومية مينحها عزةً وفخراً يف حياا ويورث        

واألصالة، فال داعي لنبش القبـور وكـشف النوايـا لتركيـب تـاريخ خـاص بالتركمـان،               
وهذه احملاولة ستؤدي إىل خدش الصفاء النفسي للمؤمنني باإلسالم، هـذا الـدين الـذي       

وانطالقــاً مــن هــذا الــوعي . يقلّــد أبنــاءه وســام الــشرف، مبختلــف قوميــام وألــوام 
اإلسالمي املتميز، وإىل جانب ما ذكرناه من احلالة النفـسية االنـسجامية عمومـاً لألقليـة      

ّتأخرت املعارضة الرتكامنية يف التبلور والتشكل والظهور عـىل الـسطح الـسيايس يف «التركمانيـة   

من القـرن [العراق حتت عنوان حزب أو حركة سياسية خاصة بالرتكامن حتى هنايات السبعينيات 

ٍومل يعرف عن الرتكامن بشكل عام معارضتهم لألنظمة احلاكمة يف بغداد كام هو معروف ]. يضاملا ُ

عن األكراد يف الشامل والشيعة العرب يف الوسط واجلنوب، وأن عدم وجود معارضـة تركامنيـة يف 

ًمراحل تارخيية سابقة ال يعني عدم وجود معارضني تركامن سـلكوا طرقـا خمتلفـة يف التعبـري عـن 

ارضتهم لسياسات األنظمة التمييزية الطائفية والعنرصية، وتأكيد رغبـتهم يف إحـداث التغيـري مع

ًالسيايس يف العراق وحتملوا رضيبة ذلك عمال وجهادا وعرقا ودما ً ً ً«)١(.

مزدوجةالشيعة التركمان، ظالمة

-إن الرتكامن هم الوسط القـومي الوحيـد الـذي تعـرض إىل اضـطهاد مـزدوج طـائفي «

ي، حيث أن العرب الشيعة يف الوسط واجلنوب تعرضوا إىل االضطهاد الطائفي البغيض، وأن قوم

األكراد يف الشامل كان نصيبهم التمييز القـومي العنـرصي، ولكـن الـرتكامن ذبحـوا عـىل طريقـة 

ًالذي يقطع ذهابا وإيابا) املنشار( كان ذلك واضحاً مـن قبـل البعثـيني أيـام حكمهـم      . )٢(»..ً

حول التركمان الشيعة يف فقرة    ) ماكس فان دير شتويل   (ه املقرر اخلاص السيد     ومما يذكر 
 
 



)داخلیاً وخارجیًا(العوامل المؤثرة فی واقع الساحۀ العراقیۀ، : الثانیالفصل / الباب األول ....................١٦٨

ًثمة تدابري قمع أشد جسامة متس أقلية الرتكامن املنتمني إىل طائفة الـشيعة أيـضا«: من تقريـره   ً« ،

يظهر غضب «: ويعقب األستاذ حسن أوزمن على هذا الكالم يف هامش الصفحة بقوله          

ًالشيعة يف بعض الوثائق الرسمية، حيث يتهم الشخص بكونه تركامنيـا، وانتقام النظام احلاكم من

ًوكذلك شيعيا، فإن كنت تركامنيا فتلك مصيبة، وإن كنت شيعيا تركامنيا فاملصيبة أعظم ً ً ً«)١(.

وعلى ضوء ما تقدم، تتحدد االجتاهات السياسية حالياً يف الـساحة التركمانيـة يف       
وكانت بداية  . )٢(»إلسالمي الشيعي، واالجتاه القومي العلاميناالجتاه ا«: حمورين أساسيني مها  

ــسعني يف     ــة ت ــشيعية يف ســتينيات القــرن املاضــي يف منطق ــشكيل احلركــة اإلســالمية ال ت
ومن هنا تعتـرب احلركـة اإلسـالمية أقـدم وجـود سـيايس يف وسـط الـرتكامن، والتـي «كركوك،  

ومما الشك فيـه أن  . )٣(»ستوعبت طاقاهتماستقطبت أكرب عدد ممكن من املعارضني الرتكامن، وا

اإلسالم حمور اهلوية الرتكامنية، والتي من دونه ال يمكن احلـديث عـن هويـة تركامنيـة أو جـذور «

ولعــل ســائل يــسأل عــن املعارضــة الــسنية . )٤(»تارخييــة هلــذه الــرشحية يف العــراق واملنطقــة

لـسنة العـرب يتكـرر بذاتـه عنـد       التركمانية؟ ويف احلقيقة إن املشهد الذي مر علينا عـن ا          
وهـي -ًيعود إىل استيعاب الـرتكامن طائفيـا «السنة التركمان، وبالسبب الرئيس ذاته، الذي      

ّحيـث إن الـسنة مـنهم تـم احتـساهبم إىل جانـب -القاعدة التي تأسست عليها الدولـة العراقيـة  ُّ ّ

الــرتكامن فتعرضــوا إىل األنظمــة واحلكومــات وأدجمــوا يف مؤســساهتا وإداراهتــا، وامــا الــشيعة

االضطهاد والقمع والتهميش يف الدور، مع عموم شيعة العـراق، وجـرى علـيهم يف الـشامل كـام 

 


 
 
 



١٦٩.............................................................للعراقیینالتاریخیۀواألبعادالثقافیالواقع.3

جرى عىل أبناء الوسط واجلنوب، وعىل هذا األساس تم التعامل مع الرتكامن من حيث املـواالة أو 

كانوا يتمـردون عـىل .. إن الرتكامن الشيعة والسنة: يمكن القول] ومع ذلك.. [املعارضة لألنظمة

ّهذه القاعدة الطائفية ويعملون من أجل تأسيس وضع سيايس تركامين مستقل يقوم عىل التحـصن 

بالشعور القومي، واملطالبة ببعض احلقوق، وقد جوهبت تلك املحاوالت بقسوة شديدة مـن قبـل 

مـع الـرتكامن، األنظمة احلاكمة، لتموت عند والدهتـا، وإحيـاء األسـلوب الطـائفي يف التعامـل 

مـن هنـا .. وهكذا كان ينفرط العقد السيايس الـرتكامين املتـشكل مـن الـشيعة والـسنة باسـتمرار

ومعارضـة الـرتكامن الـشيعة ...-ذات طـابع قـومي-أصبحت معارضة السنة الرتكامن استثنائية 

ٍث بـشكل متواصلة وإسالمية ومندجمة مع التيار اإلسالمي العام يف العراق وعليه ال يمكـن احلـدي

ًمنفصل أو مستقل عن وجود معارضة تركامنية سياسية صـاحبة قـضية ومتلـك مـرشوعا وحتمـل 

.)١(»..هوية خاصة قبل عقدين أو أكثر
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ومن االقليات الدينية يف العراق النصارى، أتباع الدين املـسيحي وهـم منتـشرون             
وحيتفلـون يف   يف العاصمة بغداد وغريها، مبختلف طوائفهم ويقيمـون شـعائرهم الدينيـة             

.اخلاصةأعيادهم ومناسبام، وهلم كنائسهم ونشاطام الثقافية

وهنالك االيزديون وهم أقلية تتواجد يف كردستان العراق، خـصوصاً يف سـنجار              
والشيحان ودهوك وزاخو، يتكلمون اللغة الكرديـة، وهلـم امتـدادات يف تركيـا وسـوريا             

هب ثنائي االعتقاد، اخلـري والـرش مـن اهللا، كمذ«وروسيا، وعدد نفوسهم باآلالف، ودينهم      

ّوالرش هو إظهار الرغبـة احلـرة الـصادرة مـن اهللا، ويعتقـدون بتناسـخ األرواح، ويعبـدون النـار  ُّ

.)١(»..والضياء

خيتلف الباحثون عن سـبب التـسمية، ويبـدو أنـه قـد يعـود الـسبب إىل مؤسـس                   
وقـد يعـود إىل عـشريم    . افرالذي ميثله الـشيخ عـدي بـن مـس    ) يزيد بن عنيزة(ديانتهم  
). اجللوة(وهم يتكتمون يف عبادم وكتام . مث حرف االسم) آزيدي(األصلية 

ويقال إم يعتقدون بيزيد بن معاوية ألن الـشيخ عـدي بـن مـسافر ينتـهي نـسبه             
إليه، ومما يذكر يف سريته أنه تعرف على الشيخ عبد القادر الكيالين وتأثر به كثرياً، وقـد             

ت عن عمر يناهز التسعني وهو أعزب، فخلفه ابن أخيه صخر بن صخر بـن مـسافر             ما
املـشهور  ) أبـو املفـاخر  (، ومـن مث ولـده عـدي بـن صـخر        )أبو الربكـات  (املعروف باسم   

"
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. )١(بالكردي لوالدته بني األكراد

من عبدة الشيطان الـذي يـسمونه   .. وهم أكراد يف نطقهم، رمبا يف أصلهم أيضاً       «
والثنائيـة يف الالهـوت هـي    (، لكـن أصـح وصـف هلـم أـم ثنـائيون،         )ملك طـاووس  (

.. وميارسـون ).. العقيدة بوجود إهلين مستقلين يف الكـون أحـدمها للخـري واآلخـر للـشر            
يف الشيخ .. مزارهم الكبري.. طقوساً دينية ميكن تتبعها وإرجاعها إىل عبادات اآلشوريني     

.)٢(»عدي الواقع يف مشال املوصل


 

 









 





الفصل الثالث

١٩١٤-١٩٠٨نمو الوعي اإلسالمي فـي العراق 





١٧٥

١ .اإلصالحيةبروز أطروحة اإلسالمي

مثّت عوامل عديدة تفاعلت يف الـساحة اإلسـالمية علـى املـستوى احمللـي داخـل                
العراق، وعلى املستوى اإلسالمي العام، تركـت آثارهـا علـى الـساحة العراقيـة بـشكل          

-العوامل واألسـباب فيمـا بينـها، وأفـرزت عـدة تيـارات فكريـة              فتفاعلت هذه . معني
سياسية شقت طريقها داخل اتمع العراقـي، وبالنتيجـة توزعـت اهتماماتـه وانتماءاتـه              

كانــت أطروحــة -آنــذاك -ومــن خــالل اســتقراء األوضــاع . حنوهــا يف تلــك املرحلــة
هـات الثقافيـة والتيـارات      اإلسالميني اإلصالحية تقع يف موقع الصدارة، مـن بـني التوج          

السياسية األخرى، حيث برزت آثارها بشكل واضح، يف تلبيتها ملتطلبات املرحلة وذلك 
وقبـل احلـديث عـن األطروحـة اإلصـالحية ورموزهـا         . على ضـوء املعطيـات امللموسـة      

وخطوطها الفكرية، ينبغي لنا أن نقف على أهم العوامل اليت أدت إىل بروزهـا، وذلـك      
.العراقيةاجل ألهم التيارات األخرى اليت انعكست آثارها يف الساحةبعد تبيان ع

م، حيث ١٩٠٨لقد واجه اإلسالميون ظروفاً عسرية بعد قيام ثورة الدستور عام        
أخذ نفوذ العلماء ينحسر عن الـساحة احنـساراً واضـحاً، وذلـك لتوجـه االحتـاديني حنـو         

واالجتماعيـة، فانكمـشت هيبـة     توطيد مركزية السلطة عـرب إضـعاف الـسلطات الدينيـة          
التجربة اإلسالمية املتمثلة يف دولة اخلالفة العثمانية، ومن مث تزعزعت ثقـة النـاس ـا،                 
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ومعـىن ذلـك، أن هـذه الفراغـات     . فظهرت فراغات واضحة يف البناء اإلسالمي لـديهم    
وفرت فرصاً متعددة، واستعدادات داخليـة لتقبـل دعـوات وصـيغ جديـدة، هلـا بريقهـا                  

يف وقـت بلـغ تكالـب       . عاراا اهلادفة، وقد حتمل مربرات موضوعية لنهجها احلديث       وش
الدول األجنبية على الدولة العثمانية أوجه، فكرياً واقتصادياً وعسكرياً، وعليه ظهـرت            

كمـا يـسميها بعـض      -منها املدرسة التسويغية    . عدة اجتاهات متباينة إثر هذه التطورات     
عو إىل احلفاظ علـى املظـاهر اإلسـالمية علـى حاهلـا، مـن دون       وكانت تد -)١(الباحثني

هـذه  -املساس بالقـضايا اجلوهريـة والتفـصيلية للنظـام والقـائمني عليـه، وقـد اعتـربت                
الدولة هي السلطة الشرعية اليت جيب الوقوف معهـا والـدفاع عنـها، كـسبيل          -املدرسة  

خلفيتـها مـن آراء املـاوردي    وحيد ملقاومة اخلطر االستعماري، واستمدت هـذه املدرسـة       
وقد متثلت بطبقة مـن املفكـرين والعلمـاء املـرتبطني بالـسلطات،      )٢(واجلويين وابن مجاعة  

وكذلك الذين يواجهون مشاكل األمة والتحديات اليت تواجهها بطريقة سـطحية، تعـاجل    
ري وهكذا استمر هـذا النـهج الفكـ   . ظواهر األزمات من دون الغور إىل املعاجلة اجلذرية    

ال باعتبارات شـرعية، وإمنـا باعتبـارات    -على عالته -يف األمة بتأييد كل حاكم قائم      
إال أن األحداث املتعاقبـة أثبتـت، بـأن      . واقعية، فهو السلطان القائم وويل األمر الفعلي      

هذا اخلط الفكري قد اصطدم بصخرة الواقع، وحتول إىل الزوايـا اهلامـشية مـن أحـداث      
ذلك بوضوح حينما فرض عليه تصديق النظريات اليت ال تعتمد على       وقد اجنلى   . األمة

لـذلك احنـسر هـذا اخلـط     . الشريعة اإلسالمية يف احلكم كالقومية واالشتراكية فيمـا بعـد   
الفكري ضمن حلقة علماء األنظمة، ويف العراق بلغ الـوعي اإلسـالمي شـوطاً متقـدماً       
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وإىل جانـب هـذا   . لطانية وجتاوزهـا مكّن، من خالله معظم الناس من متييز الطبقـة الـس       
االجتــاه الفكــري، كانــت هنــاك أفكــار تــدعو إىل العلمنــة وااللتحــاق الكامــل بالركــب 
الغريب، وبات دعاا، منبـهرين أمـام التقـدم العلمـي والـتقين للغـرب، وأضـحت هـذه                   
الدعوات العلمانية مكشوفة العداء لإلسـالم واملـسلمني، ومدفوعـة مـن قبـل الـصليبية                

وال . )١(هيونية، وكان دعاا األوائل من االقليـات الدينيـة مـن اليهـود والنـصارى             والص
جند تفسرياً إللتحاق بعض املسلمني م إالّ نتيجـة ضـعف الرؤيـة وسـذاجة الـتفكري، أو       

املهم إن أطروحة االجتاه العلماين ما كانت وافية الـشروط، خاصـة            . لالرتباط املصلحي 
حثني يف تعليل ذلك، إىل املوقع اجلغـرايف للعـراق، البعيـد         يف العراق، ويذهب بعض البا    

نسبياً عـن املـؤثرات الغربيـة، ورداءة وسـائل املواصـالت، وبعـده عـن سـواحل البحـر                 
املتوسط، وضعف النشاطات التبشريية العامة، وقلة املدارس التبشريية اخلاصـة يف عمـوم         

وكذلك . )٢(واملوصل والبصرةالعراق، حيث كانت حمصورة يف املدن الرئيسية هي بغداد
فمـثالً  . حنو التعليم والدراسة احلديثة  -بشكل عام    -إىل ضعف التوجه لدى العراقيني      

ًاحلديث يف العـراق خيتلـف كثـريا عنـه يف مـرص وسـوريا، فـام بـني عـامي -كان التعليم العايل «

ل يبلــغ ، كـان جممــوع عـدد الطلبـة العــراقيني يف اسـتنبو]هــ١٣٣١-١٢٩٠[م ١٩١٢-١٨٧٢

خترجوا كضباط يف اجليش العثامين، وخالل الفرتة نفسها كـان عـدد ١و٢٠٠فقط، منهم ١و٤٠٠

ويـذكر عبـد الـرزاق    . )٣(»الطالب العراقيني يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ال يتجاوز السبعني

معلومـات وافيـة عـن عـدد    ) تاريخ التعليم يف العراق يف العهد العثماين(اهلاليل يف كتابه    
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يف والية بغداد، كان عدد املدارس االبتدائية فيها  : فمثالً -آنذاك   -املدارس يف العراق    
كان عدد مدارس البنات فيها ) هـ١٣٣٢م،١٩١٤(مدرسة، ويف سنة ) ٣٤(ال يزيد عن   

، )ثانوية(مدرسة رشدية ) ٢٠(ال يزيد عن أربع مدارس، ويف العراق كله مل يكن سوى 
، أما املدارس االبتدائية )هـ١٣١٧م،١٨٩٩(طالباً وذلك عام    )٨٤٠(عدد طالا مجيعاً    

).١٣٠(م مل تكن تزيد عن ١٩٠٨يف سنة 

ــة املوصــل، فقــد أصــبح عــدد املــدارس    ــة ســنة  ) ٣٠(أمــا يف والي مدرســة رمسي
ــ ١٣٢٣م،١٩٠٥(وأما يف والية البصرة، ففي عام       ). هـ١٣٣٢م،١٩١٤( بلـغ عـدد    ) ه

) ١٥(مدرسـة، ويف لـوائي العمـارة والناصـرية          ) ١٢(ة  املدارس االبتدائية يف لواء البصر    
ومـن  . )١(مدرسة ابتدائية، أما املدارس الرشدية فكان عددها أربع مدارس يف العام ذاتـه     

وغريمهـا،  ) لغـة العـرب  (وجملـة  ) الرقيـب (املفيد أن نذكر أن الصحف العراقية كجريـدة      
، فتـشري  )٢(»يف أكثر األحيانكانت تتحسس سوء األوضاع وتعمل عىل نقدها بصورة موضوعية«

: إىل حاالت التخلف واألمية، وقلة اخلدمات الصحية واالجتماعيـة يف العـراق، فمـثالً         
ورد ) التربيـة والتعلـيم  (يف عددها السابع من السنة األوىل، مقاالً عـن       ) الرقيب(نشرت  

جهـة املبالغـة، وإال ال يكون إال بنـسبة واحـد يف املائـة عـىل.. أن من يعرف القراءة والكتابة«فيه  

وبالنتيجـة، إن هـذه األسـباب       . )٣(»..ًفلعله بنسبة عدد من العشائر ال يكون واحدا مـن ألـف

ومبعىن آخـر إن أجـواء التلقّـي    . جمتمعة كانت معرقلة لنمو التيار الثقايف الغريب يف العراق   
حلقبـة، مل يـشهد ففـي تلـك ا«والتأثري باألفكار املتغربة كانت غري فاعلة يف الوسط العراقي          
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ِّالعراق وجودا مؤثرا وذا أمهية لالجتاه الثقايف املتغرب باسـتثناء بعـض التعبـريات املحـدودة التـي  ً ً

ّجمدت الثقافة واحلضارة الغربيتني، ودعت لألخذ هبام، كجمعيـة  التـي أنـشأها ) مـساعي التقـدم(ّ

كـة تـدعو إىل ًفـضال عـن روايـات حـذرة عـن حر] هـ١٢٩١[م ١٨٤٧مسيحيون عراقيون عام 

.)١(»وعن أفكار تدعو الستقالل العرب) االحتاد والرتقي(

أمــا دعــوة التغــيري اجلــذري والثــورة ضــد الواقــع، فإــا بقيــت يف إطــار الطمــوح  
للحركيني اإلسالميني ألا كانت تشكو من الضعف العام يف مقوماا وأساليبها، ومـن     

يري اجلذري كانت بطيئـة االسـتقرار والنمـو    هنا ميكن القول أن البذور األولية ملدرسة التغ 
يف الوسط االجتماعي، وذلك للظروف الذاتية واملوضوعية غري املواتية النتعاشها ومنوها 

وقد شاء اهللا أن يكون تقـدم األمـم وانحطاطهـا، بـرشوط طبيعيـة كـرشوط متـدد «،  -آنذاك -

ًن اجلاذبيـة، والكهربـة وفقـا لقـوانني ًاألشياء باحلرارة، وانكامشها بالربودة وانجذاهبا وفقا لقـانو

. )٢(»الكهربة، وهكذا فإذا حصلت األسباب حصلت املسببات

ليتـربص باألمـة   -بكـل قـواه   -إذن ساعدت تلك الظروف العدو االسـتعماري   
الدوائر، لغرض الـسيطرة علـى املـسلمني وبالدهـم، خـصوصاً بعـد أن اختـرق الدولـة              

وعليـه أصـبحت املقاومـة    . م١٩٠٨االحتـاديني عـام    العثمانية وزعـزع كياـا إثـر ثـورة          
املطلوبة من قبل املسلمني ضد قوى االستعمار يف املنطقة، حباجـة إىل مراحـل ترويـضية          
لتتم عملية تنضيج األجواء النفسية الدائها بنجاح، وكذلك لقطف مثارها بشكل حيفـظ              

ةً، وغــري متكاملــة فأُســلوب املواجهــة العنيفـة تعــد مبكـر  . مـصلحة اإلســالم واملـسلمني  
حىت أن بعض الباحثني وجـه نقـداً مـن هـذه الزاويـة حلركـة مجـال            -آنذاك   -اخلطوات  


– 
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الدين األفغاين الذي كان يدعو املسلمني لتحصني أنفسهم وأداء واجبهم املشروع، يقول 
لـوك غري أن طريقة السيد مجال الدين كانت قوية عنيفة، إذ كان يريد الثورة عـىل امل«: أمحد أمـني  

.)١(»واألمراء من الداخل، وإشعال نار الشعوب ضد اخلارج

وهنا البد من التنويه، بأننا ال نؤيد هذا التقومي العام حلركة السيد مجال الـدين يف             
.األمةالوقت الذي نعتربه رائداً متميزاً من رواد احلركة اإلصالحية يف

اإلسالميةسيادة الحركة اإلصالحية في الساحة

وات العنيفة ما لقيـت اسـتجابة واضـحة يف أوسـاط األمـة، وإمنـا كانـت                  إن الدع 
لـذلك سـادت يف     . حترك األجواء حنو ضرورة اإلصالح املتجزئ غالباً، والكلّـي أحيانـاً          

العامل اإلسالمي حركة إصالحية عامة يف كلٍّ من إيران ومصر وسورية ولبنـان وتركيـا،    
ر اهلجـري أي القــرن التاســع عــشر  وذلـك منــذ النــصف الثــاين مـن القــرن الثالــث عــش  

املــيالدي، وقــد بــرز عــدد مــن القــادة اإلصــالحيني الــذين نــشروا األفكــار التجديديــة   
وكان ظهور هـذا التوجـه اإلصـالحي النهـضوي بعـد فتـرة مـن               . واإلصالحية يف األمة  

الركود الفكري يف الساحة اإلسالمية، كرد فعل للغـزو االسـتعماري للـبالد اإلسـالمية          
فإذن عاشت احلالـة اإلسـالمية إرهاصـات متعـددة نتيجـة            . )٢(واقتصادياً وفكرياً  سياسياً

تأثريات خارجية وداخلية أظهرت هذه األطروحة اإلصالحية على سطح األحـداث ويف   
تعـيش فرصـتها الذهبيـة املتناسـبة مـع         -كمـا يبـدو      -مقدمة املعاجلـات، حيـث كانـت        

األوضاع السياسية والثقافية إثر التطورات وكان آلنعكاس -آنذاك  -الظروف املرحلية   
الــسياسية يف الدولــة العثمانيــة، وإيــران، األثــر الواضــح يف إجيــاد اخللفيــة املناســبة          

أن ظهور احلياة الدسـتورية يف الـبالد العثامنيـة سـاهم يف «وبالفعل  . لإلصالحيني اإلسالميني 
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امتـدادات وانعكاسـات يف الوسـط بروز اجتاه سيايس وفكري نشيط يف البالد العربية، كانـت لـه

.)١(»العراقي، فأضيف بذلك رقم إىل حركة الوعي السيايس

ومما يذكر يف هذا الـصدد عنـد انتخـاب النـواب عـن منـاطق العـراق، بعـد ثـورة                
هـ،١٣٢٦ذي القعدة سنة   ٢٣الدستور، لس املبعوثني أو جملس األمة الذي افتتح يف          

حتولـت إرادة املجلـس خلدمـة «دورته األوىل، أنـه قـد   م، يف  ١٩٠٨كانون األول سنة    ١٧

الدولـة وحــدها، وبـرزت أوضــاع تــستدعي النفـرة منــه، وقيــام الـشعوب للمطالبــة بحقوقهــا 

ومن جهة أخرى، إن االنتخابات مل تكن حرة، وإنام عينت احلكومة مـن . واملعارضة لسلوك الدولة

ًرأته موافقا لرغبتها ومالئام لسياستها ّد وجيـز صـار يميـل النـواب إىل التوظـف وأن وبعـد أمـ.. ً ّ

ًحيرزوا منصبا يف الدولة أكرب راتبا من النيابة، وهبذا أمهلوا النيابة وتركوا النضال واجلهاد يف سـبيل  ً

.)٢(»..اإلصالح، وزال أمل أهنم يكافحون لألمة وإهناضها، فخابت اآلمال يف الكثري منهم

):م١٩٤٥-١٨٧٥(يقول الشاعر معروف الرصايف 
 

 
  

   
 

  
   

 
  

  ذلك ألنه مل يرهم يتكلمون ويناضـلون عـن حقـوق األمـة يف املجلـس وإنـام كـانوا كـام «

ٌينبسون ببنت شفة، وكأهنم خشب مسندةوصفهم ال  ٌ ٍ«)٣(.

هذا منوذج واحد يكشف عما وصلت إليه إدارة شؤون األمة من فـساد وتقهقـر،        
وأما ما محلته ثورة الدستور من أهداف خفية ضد اإلسالم ودولة املسلمني حتـت شـعار         
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عـاىن منـها    وللتوضيح نذكر بعض املظاهر االجتماعيـة الـيت       )١(احلرية والتقدم فحديثه مؤمل   
اإلسالميون يف سبيل اإلصالح، حيث ظهر الفساد االجتماعي عرب مظاهر متعددة، كشيوع         
املراقص واملالهـي يف الـبالد، السـتقطاب طاقـة الـشباب يف هـذا االجتـاه، يف وقـت أصـبح                   

يقـول  . االستعمار متنمراً بكـلّ قـواه وأسـاليبه لالنقـضاض علـى دولـة املـسلمني وثـروام                 
أرضت بـاآلهلني «وي يف شأن هذه الظواهر املفسدة اليت شاعت يف بغـداد، بأـا       عباس العزا 

ُمن جهة فساد األخالق والوقائع املؤملة وابتزاز ثروة اآلهلني، فهاج يف النـاس الـسفه، وصـاروا يأوهنـا 

زادت باهنامك، وكان ما ينفقه املرء يف ساعة ال يستطيع أن يربحه يف أيام بل يف شهر، فكثـرت األسـواء و

ّومن ثم اقتنع الناس بـأن احلريـة ليـست إال جمموعـة مـن الـسفاهات وارتكـاب املوبقـات .. املوبقات َ

ـيطرة عامـة يفـزع إليهـا،  ُوإفساح املجال للنفس أن تنال كل ما ترغب من أهواء، فال دين يردع، وال س

.)٢(»..وال قوة قاهرة حتول دون التوغل يف هذه األمور، فأكتسبت شكل مصيبة

):الدستوربغداد بعد(ول الشاعر معروف الرصايف يف قصيدته حتت عنوان يق
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 




 

 

 
  

 
  

   
 
 



١٨٣.................................................................اإلصالحیۀاإلسالمیینأطروحۀبروز.1

إذن، ضمن هذه األجواء املتدهورة كانت الطريق معبـدة لألطروحـة اإلصـالحية        
لـذلك  . ملقاومة الفساد اإلداري والثقايف واالجتماعي يف اإلدارة القائمة ويف حالـة األمـة       

التـي عدد من املجتهدين وعلامء الدين يف العراق، حتسسوا بالظروف االجتامعية والـسياسية«برز  

يعيشوهنا فسعوا إلحداث تغيري اجتامعي وسيايس يف الوسط اإلسالمي لكي يـتخلص مـن مجـوده 

ويواكب حركة السياسة العامة وتطوراهتا ال سيام وأن االجتاه الغريب بـدأ يغـزو الـبالد اإلسـالمية 

وبالفعل انطلقت دعوات جتديدية إصالحية متوازنة كانت تسعى إىل .)١(»..ومنها العراق

ومـن الطبيعـي أن     . الستفادة مـن التطـور العلمـي احلـديث ضـمن األسـس اإلسـالمية              ا
ومـع وجـود هـذه      . -آنـذاك  -تصطدم هذه الدعوات بالواقع التقليدي السائد يف األمة         

العقبة الكأداء، فقد شـقت طريقهـا كاسـتجابة طبيعيـة النعكـاس التطـور العـام للحيـاة                   
علــى عمــوم الطبقــة املثقفــة يف األمــة،  العــصرية، وهكــذا أثّــرت األجــواء اإلصــالحية

لقـد  -كمثـال علـى ذلـك       -فسامهت بطريقة أو بأخرى يف جمال اإلصالح، ومما يـذكر           
قدم املحامي رؤوف آل كتخدا يف الدورة األوىل للمجلس رسـالة يف اإلصـالحات وهـي الئحـة «

حـة اإلصـالحات، ّضـمها إىل الئ.. ثم أحلقها بمـواد أخـرى.. مادة٥٢أرسلها إىل النواب حتوي 

.)٢(»فكانت خري وصية إصالحية للقطر العراقي وللدولة.. مادة٦٨فأكمل املواد فبلغت 

كانت هلـم   -يف حركتهم غري الرمسية     -إال أن علماء الدين واملثقفني اإلسالميني       
ريادة األطروحة اإلصالحية يف الساحة، فمنذ ايـة القـرن التاسـع عـشر وبدايـة القـرن                 

ر رواد اإلصالح يف العامل اإلسـالمي علـى الـساحة العراقيـة، أمثـال الـسيد          العشرين، أثّ 
ــاين  ــدين األفغ ــده   )م١٨٩٧-١٨٣٨()٣(مجــال ال ــد عب ــشيخ حمم ــه ال -١٨٤٩(، وخلف
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). م١٩٠٢-١٨٤٩(وعبد الرمحن الكـواكيب     ) م١٩٣٥-١٨٦٥(ورشيد رضا   ) م١٩٠٥
فكار التجديديـة، مـع   وبالفعل استقبلت الساحة العراقية تلك الدعوات اإلصالحية واأل  

باجلهات األجنبية وباملاسونية -بعضهم على األقل -األخذ بعني االعتبار مسألة عالقة 
. )١(بالتحديد، وإن كانت مربرة من قبل املؤيدين حلركتـهم ونتـائج أعمـاهلم اإلصـالحية        

غم مـن  ومـما يذكر أنّ السلطان عبد احلميد آختذ موقفاً واضحاً باجتـاه املاسـونية، فبـالر           
"















 















 



١٨٥.................................................................اإلصالحیۀاإلسالمیینأطروحۀبروز.1

اامالت الكبرية من قبل احملافل املاسـونية للـسلطان لكنـها مـا أفلحـت يف التـأثري علـى                 
.)١(يف بريوت) فينيقية(أمراً بإغالق حمفل ) هـ١٣١٠-م١٨٩٢(موقفه، فقد أصدر يف 

ويذكر األستاذ الوردي، إن أول كتاب صدر يف الشام ضـد املاسـونية بقلـم عـامل                  
ــ ١٢٨٩م،١٨٧٢(ن حممد بن علي الـشامي العـاملي يف         دين شيعي هو احلاج عزالدي     ) ه

، وقد دعم املؤلف رأيـه بأدلـة عقليـة ونقليـة            )كشف الظنون عن حال الفرمسون    (وهو  
الـسر املـصون يف   (وصدر كتـاب  . لصد شباب اإلسالم عن الدخول يف احملافل املاسونية      

ــسون  ــيعة الفرم ــام  ) ش ــريوت ع ـــ١٣٢٩م،١٩١١(يف ب ــي  ) ه ــويس ش ــم األب ل خوبقل
وبـالرغم مـن أن احملافـل    . هاجم فيـه املاسـونية وبـين وجههـا التـآمري اخلفـي         اليسوعي

املاسونية سجلت تراجعاً شعبياً واضحاً أمام هذه اإلرشادات الدينية، ولكن مع ذلك أن 
ــالب عــام     ــد االنق ــرت إىل العكــس بع ــهم تغي ـــ١٣٢٦م،١٩٠٨(حالت ــد أخــذ  «) ه فق

زاعمني أم هم الذين قاموا باالنقالب وأن الدولة        املاسونيون يرفعون رؤوسهم فخاراً     
ومع كل ذلك تركت احلركة اإلصالحية برموزها املعروفـة آثـاراً        . )٢(»أصبحت يف يدهم  

واضحة يف احلياة اإلسالمية يف أكثر بالد املسلمني كمصر والعراق وإيران واهلند، فكـان               
اً فعـاالً يف حيـاة املـسلمني،        أثـر ) العـروة الـوثقى   (لتلك األفكار الـيت نـشرت يف جريـدة          

فدفعت بآجتاه إعادة تنظيم مناهج التربية والتعليم على ضـوء الـشريعة اإلسـالمية، مـع       
، ومـن ناحيـة أخـرى كانـت الـدعوة إىل      )٣(االستفادة من التطور العلمي والتقين الغـريب    
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وليس «: الوحدة اإلسالمية واجلامعة اإلسالمية تشكّل حمور طموحهم، يقول أمحد أمني

ّيقوم للعامل اإلسالمي قائمة إال هبذا التوحيد يف العقيدة والعمل، هلذا دعا كثـري مـن املـصلحني إىل 

اجلامعة اإلسالمية، ويعنون هبا الرابطة التي تربط بني املسلمني يف خمتلف األقطار من فـرس وتـرك 

ّاألوروبيـون يتكتلـون وإذا كان .. وعرب، وقد كانت هذه الكلمة مفزعة ألوروبا يف القرن املايض

ّعىل الباطل ملحق املسلمني فأوىل أن يتكتل املسلمون عىل احلق لدفع كارثـة االسـتعامر، وقـد كـان 

َأول من نادى هبا يف العرص احلديث، السيد مجـال الـدين األفغـاين، وخلفـه الـشيخ حممـد عبـده،  َ

.)١(»..والسيد عبد الرمحن الكواكبي

ان الغرب بربيقـه العلمـي قـد اجتـاز حـواجز عديـدة           وأمام هذا االجتاه اإلصالحي ك    
داخل البالد اإلسالمية ونفوس املسلمني، متخذاً من العوامل االقتصادية والـسياسية أدوات          

لـذلك اعتمـد األفغـاين تعاضـد «: لتغلغله يف أوساط املسلمني، يقول الدكتور حـسان حـالّق         

الـصعيد الـسيايس مبـارشة ضـد النفـوذ املسلمني ووحدهتم واستند عىل أسس إسالمية، وعمـل عـىل

األورويب املتغلغل، إىل جانب الـدعوة اإلصـالحية ضـد املـساوئ الدينيـة واالجتامعيـة التـي دخلـت 

) هـدفها(ًفكرية واجتامعيـة معـا، «وهكذا كانت ضة مجال الدين  . )٢(»املجتمعات اإلسالمية

لـك عـرب مكافحـة الدكتاتوريـة     وذ. )٣(»إجياد هنضة وصحوة يف أفكار املسلمني ونظـم حيـاهتم

. )٤(»من أهم وأقدم مشاكل املجتمع اإلسالمي«الداخلية واالستعمار اخلارجي معاً، ألما 
"
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ــدع واخلرافــات الطارئــة يف أفكــار املــسلمني،    إذن، بالوحــدة اإلســالمية ونبــذ الب
-ة ترى احلركة اإلصالحي-وباالقتباس من التقدم العلمي الغريب بروح إسالمية واعية    

أن األمــة حــني ذاك تــستطيع أن تقــاوم الدكتاتوريــة يف الــداخل واالســتعمار اخلــارجي  
.جبدارة

بغــداد : وممــا تقــدم، فقــد شــهدت الــساحة العراقيــة، انطالقــاً مــن املــدن املهمــة 
والنجف وكربالء والكاظمية وسامراء، صراعاً بني االجتاه اإلسالمي اإلصالحي، وبني          

مما -يف تلك املرحلة -بالغرب، حيث بدأت راياته تلوح يف اآلفاق االجتاه الثقايف املتأثر
نشط االجتاه اإلصالحي للرد على املستسلمني أمام التيار الغريب، واملنـهزمني مـن حلبـة             

وذلك لغرض حتصني احلالة اإلسالمية من إمكانية االنفـالت واالخنـراط         . الصراع ضده 
وممـا ال خيفـى، فقـد كـان للـصحف      . سلمنيضمن الثقافة الغربية اليت أصابت بعـض املـ   

ــة،        ــاط العراقي ــاعي يف األوس ــري واالجتم ــأثري الفك ــة، الت ــة واألجنبي ــالت العربي وا
مبثابـة املـرآة العاكـسة    -بعـضها علـى األقـل        -كالصحف املصرية واإليرانية، اليت كان      

يـب بـني أوروبـا ّأصبحت مرص كأهنا الواسـطة الفكريـة ودار التعر«للثقافة األوروبية، حيـث   

ّوالبالد العربية، فكانت األفكار احلضارية اجلديدة تأيت إليها من أوروبا يرتمجها الكتاب واملؤلفـون 

ًاملرصيون بعد أن يضيفوا إليها طعام عربيا، ثم ترسل بشكل صحف وجمـالت وكتـب إىل العـراق  ً

تـرد إىل العـراق يف تلـك وأهم املجالت التي كانـت .. والبالد العربية األخرى عن طريق البواخر

ّ، وكانت النزعة الغالبة عىل كلتا املجلتني هي الدعوة نحـو تبنـي )اهلالل(و) املقتطف: (اآلونة هي

عنـدما ..«: يقول آلربت حوراين. )١(»احلضارة والعلوم احلديثة ونحو بناء املجتمع عىل أساسها
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ّب باملجلـة إال بعـض الـشباب، ّم، مل يرحـ١٨٧٦وصلت األعداد األوىل من املقتطف إىل بغداد يف 

بينام قاومها الـمحافظون من خمتلف املذاهب السنية والشيعية واملسيحية واليهودية، ألهنا كانت يف 

سـريد ذكـره مـع املـصلحني (نظرهم تنرش عقائد جديدة وخطرة، حتى أن نعامن اآللـويس نفـسه 

حركة حممد عبـده، قاومهـا هـو ، الذي كان زعيم حركة إصالح إسالمية ال ختتلف عن )العراقيني

فهـذه الـصحف   . )١(»ًأيضا، وقد انقـىض بعـض الوقـت بعـد أن أخـذت عقائـدها يف االنتـشار

كرست بل ضاعفت املسؤولية الـشرعية علـى عـاتق اإلسـالميني اإلصـالحيني، لـذلك            
نشطوا ملناقشتها والرد عليها، ومن ناحية أخرى سـعوا إىل ترشـيد الـرأي اإلسـالمي يف         

، )املقتطـف (فمثالً، حينما نـشرت جملـة       . ايف إصالحي يواكب النهضة العصرية    مسار ثق 
يف النـشوء واالرتقـاء، ومبينـاً أصـل     ) دارويـن (مقاالت شبلي مشيل، شارحاً فيها نظريـة   

خلقه اإلنسان يف مقاالت متسلسلة، كانت مـادة غنيـة لإلسـالميني للـرد عليهـا شـرعياً           
تم احلذر من أمثال هذه النظريات اهلدامـة وذلـك       ومن خالل هذا التوجه كان ي     . وعلمياً

ألا تستهدف العقيدة اإلسالمية، وبالتايل تثري الشكوك والتردد يف أصل الوجود وخالق   
وقد رد على تلك املقاالت الشيخ آغا رضـا األصـفهاين، والـشيخ حممـد جـواد                . الكون

. )٢(»هنا وصلت إىل الشميل نفـسهًوألفوا يف ذلك كتبا ضخمة بأسلوهبم اجلديل، حتى أ«البالغي  

هذا وقد تأثر العراق بدرجة مهمة باهلند وإيـران وتركيـا جـراء اتـصاالته التقليديـة ـا،                    
"
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فكان لصحف إيـران التـأثري   . باإلضافة إىل مصر ولبنان وسورية والبالد العربية األخرى  
ومـن  .وكذلك صحف اهلند بدرجة أقـل    -بوجه خاص    -البالغ على املسلمني الشيعة     

السـيما يف احلـوزات   -أبرز الصحف اإليرانية اليت كان يتم تداوهلا يف الـساحة العراقيـة          
الـيت كانـت   ) كرمنـشاه (الطهرانيـة، وجريـدة     ) ـار (جملة  : هي -الدينية واملدن املقدسة    

الـيت  ) القـانون (وكـذلك جريـدة   . )١(اهلمدانية) مجالية(تصدر يف مدينة كرمنشاه وجريدة     
وكـان هلـا . ًترسـل إىل العـراق أيـضا.. كانـت«لندن باللغة الفارسية، حيث      كانت تطبع يف  

فقد كان يف العراق كثريون يعرفون الفارسـية خاصـة بـني طلبـة الـدين . قراؤها واملتأثرون هبا فيه

) املـرشوطية(ّوعلامئه يف العتبات املقدسة، ومن املمكن القول أن هذه اجلريدة مهدت اجلو حلركـة 

أما صحف مـصر وسـوريا فكانـت شـاملة التـأثري علـى الـساحة         . )٢(»يام بعدالتي حدثت ف

. املــصرية) اهلــالل(و) املقطّــم(و) العــروة الــوثقى(العراقيــة يف بدايــة هــذا القــرن، مثــل 
الشاميتني، فقد كانـت هـذه الـصحف معروفـة يف العـراق، وإن              ) املقتبس(و) العرفان(و

إال أن دورها احلركي والسياسي ما كـان ضـئيالً       كان التأثري مقتصراً على الطبقة املثقفة،       
فقد كان االجتاه التجديـدي لـدى علمـاء ومثقفـي     ، )٣(على كافة املسلمني سنة وشيعة  

، )العـروة الـوثقى  (املسلمني السنة كذلك متأثراً باألفكار اإلصالحية اليت نـادت ـا          
وهـو أحـد نقبـاء أن سـليامن الكـيالين «وهنا يذكر األستاذ الـوردي علـى سـبيل املثـال       

كلام وصله عدد : ، كان يقول)العروة الوثقى(ًالكيالنيني، ومفتي بغداد، الذي كان مشرتكا يف 

أن تأثري هذا العدد من اجلريدة يوشك أن يوقع ثورة قبل جميء العدد الـذي : منها واطلع عليه

.)٤(»يليه
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ــة لإلمــــام الميــــرزا حــــسن الــــشيرازي، انطالقــــة التحــــرك    الــــسياسيالمدرســــة التجديديــ
والجهادي

إن املدرسة التجديديـة يف العـراق كانـت متـأثرة بتلـك الـصحف، وبـرواد الفكـر            
إال أن التــأثري -وقــد ذكرنــا أبــرزهم -التجديــدي يف العــامل اإلســالمي -اإلصــالحي 

املباشر كان ينبع من داخل الساحة العراقية، فقد كانت املدرسة العراقية تستقي رؤاهـا،               
العريضة من مراجع املـسلمني الـشيعة، وخاصـة أولئـك الـذين لعبـوا        وتستمد خطوطها   

ــة أو املمارســات    ــة بــارزة علــى مــستوى األطروحــات الفكري أدواراً سياســية واجتماعي
ــة ــشريازي     . امليداني ــريزا حــسن ال ــا أن أفكــار وممارســات املرجــع امل ــدو لن -١٢٣٠(ويب
سـالميني خطـوط   الذي كان يقـيم يف سـامراء، رمسـت لإل      ) م١٨٩٥-١٨١٤هـ،١٣١٢

فهو أحد كبار اتهدين الشيعة، برز دوره السياسي يف . التحرك اإلسالمي لتلك املرحلة
إىل جانب دوره العلمـي واالجتمـاعي والثقـايف،         ) م١٨٩٥-١٨٧٠هـ،١٣١٢-١٢٨٧(

فقد أرسى دعائم احلالة االستقاللية بكامل معناها لعلماء الدين على املستوى الدراسـي       
وعلـى مـستوى قيـادة األمـة عمليـاً، وظهـر ذلـك جليـاً يف موقفـه          -ايل التعليمي وامل  -

املؤثر، وذلك يف بداية بروزه القيادي حيث رفض أن خيرج الستقبال ملك إيـران ناصـر       
ـ  ١٢٨٧(الدين القاجاري، عند زيارته للنجف األشـراف عـام          ، واكتفـى  )م١٨٧٠-هـ

أي ضمن االستقبال العـام  -لسالمعليه امقام اإلمام علي  -بلقائه يف احلضرة العلوية     
وقد شاع عنـه ذلـك يف الوسـط    . من دون خصوصية لسلطانه، كما ورفض هديته املالية   

االجتماعي مما منح للمرجعية الدينية قـوة معنويـة عاليـة، كمـا وصـعدت هـذه القـضية              
.)١(رصيده الشخصي لدى العلماء والعامة







!
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ريازي، حبد ذاتـه يعـد رسـالة واضـحة     وكان هذا السلوك املميز من قبل املريزا الش       
املـريزا الـشريازي     -الداللة اجتاه احلكام املستبدين، من ناحية، ومن ناحية أخرى، عـزز            

حركــة الــوعي اإلســالمي داخــل األمــة ورعــى منوهــا الطبيعــي مببادرتــه -مبوقفــه هــذا 
إن انطالقــة التحــرك الــسياسي واجلهــادي لــدى -ففــي نظرنــا -الــشجاعة والواعــدة 

صاحب ثورة (املسلمني الشيعة يف العصر احلديث نابعة من اإلمام املريزا حسن الشريازي  
فقد استطاع  . ، على مستوى القيادي بالتحديد، فضالً عن املستوى الديين العام         )التنباك

هذا املرجع الكبري مبواقفه التجديدية اإلصـالحية أن يواصـل حلقـات املـسرية اإلسـالمية       
التارخييـة القدميـة جلهـاد املـسلمني الـشيعة إىل العـصر احلـديث، حيــث        املمتـدة جبـذورها   

استمرت مدرسته التجديدية يف اإلصـالح والنهـضة عـرب تالمذتـه الـذين محلـوا أفكـاره                   
وسنرى ذلك يف تطور األحداث ابتداًء من    . السياسية ورؤاه احلركية واجلهادية، فيما بعد     

، قائــد ثــورة الدســتور )م١٩١١–هـــ ١٣٢٩(الــشيخ اآلخونــد اخلراســاين املتــوىف ســنة  
فهـو تلميـذ املـريزا حـسن     . م، من قاعدته يف النجف األشـرف ١٩٠٦املشروطة يف إيران  

، وانتهاءاً بالسيد أبو احلسن األصفهاين قائد الثـورة الثقافيـة، مـن بعـد ثـورة        )١(الشريازي

"
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ــ ١٣٦٥(العشرين حىت وفاته سنة      ومـن  ، وهـو تلميـذ اآلخونـد اخلراسـاين          )م١٩٤٥-ه
أنصار الثورة الدستورية، وسـنعاجل مـسألة األولويـة للعمـل الثقـايف لـدى اإلمـام الـسيد              

ونـبني أيـضاً برناجمـه الـسياسي واجلهـادي يف تلـك الظـروف،                -يف حينها    -األصفهاين  
برزت عزميته الثورية إبان ثورة العشرين، فحضر كربالء منطلـق قيـادة الثـورة، مث      حيث

ل حامالً بندقيته بيده، كمسامهة فعلية إىل جانـب ااهـدين ضـد    توجه إىل جبهات القتا   
. )١(اإلنكليز احملتلني

إبـان احلـرب العامليـة       -فيما بعـد     -وكذلك ظهرت مواقفه الصلبة ضد اإلنكليز       
الثانية، ومن هنا نستوضح أهدافه من الثورة الثقافية يف العراق اليت أرادها مبثابة اإلسـناد   

ومـروراً باإلمـام الـشيخ    . واصلة طريق النهضة يف اإلصالح والتغـيري الفكري والروحي مل  
م ضـد  ١٩٢٠هــ قائـد ثـورة    ١٣٣٨ذي احلجـة سـنة   ٣حممـد تقـي الـشريازي املتـوىف يف     

وهكذا خليفته يف قيادة الثـورة  )٢(-أيضاً-الربيطانيني، فهو تلميذ املريزا حسن الشريازي    
م، ومن مث ١٩٢٠ىت وفاته يف كانون األول ح) شيخ الشريعة(الشيخ فتح اهللا األصفهاين 

. )٣(من كبار املراجع يف قيادة الثورة) م١٩٣٥هـ،١٣٥٥(املريزا حسني النائيين املتوىف سنة 
.الشريازيوهو كذلك من تالميذ اإلمام املريزا

"
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املريزا الـشريازي هـي   )١(ولالستدالل، على ما نذهب إليه من أن طروحات ادد      
اإلصـالحية يف العـراق، ورمسـت خطوطهـا      -املدرسـة التجديديـة     اليت وضـعت دعـائم      

ــارزين   -احلركيــة  ــة وآفاقهــا النهــضوية، نستــشهد مبــوقفني ب الــسياسية ومعاملهــا الفكري
:حياتهيف

ممارساته السلوكية الناضجة، اليت سجلها يف صفحات مشرقة من    : املوقف األول 
ــ ١٢٩١م،١٨٧٤(أيلـول عـام   حياته، وخاصة بعد أقامته يف مدينة سامراء يف شـهر   ). ه

ممـا وفـرت هـذه    . كانت تربهن عملياً على ضرورة الوحدة اإلسالمية بني السنة والشيعة   
يقـول نـور الـدين    . التجربة الغنية جهداً وعـربة حيـة لإلصـالحيني يف املـسرية التجديديـة      

نزيـل -ريازي العالمة املفضال السيد ريض الش] ّأي حفيد املجدد[نقل يل حفيده «: الشاهرودي

ّحكايات عن بعض ترصفاته التي تنبئ عن حكمته وتبـرصه وحرصـه عـىل صـون روح -طهران 

عندما رشع السيد املـريزا الـشريازي ببنـاء مدرسـته الدينيـة العلميـة ]: منها[الوئام بني املسلمني 

ات إقامتـه الكربى يف مدينة سامراء وهي من مجلة املنشآت التي أقامها يف هذه املدينـة خـالل سـنو

ُّفيها، تشجع املسلمون السنة بدورهم لبناء مدرسة دينية لعلامئهـم، ولكـنهم مل يتمكنـوا مـن إمتـام 

ًبنائها نظرا ألهنم كانوا يفتقدون املال الالزم هلا، ومل يكن أمامهم من حيلة سوى الرجوع إىل السيد 

ساعدة، قام عىل الفـور بتلبيـة الشريازي لطلب مساعدة مالية منه، وعندما التمسوا منه مثل هذه امل
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ًطلبهم وزودهم، بمنحة مالية سخية، وكانت هذه اللفتة الكريمة منه عامال من عوامـل االنـسجام  ّ

ومن أبرز مواقفـه يف اجتـاه حتقيـق الوحـدة اإلسـالمية علـى               . )١(»والوئام بني سكان املدينة

الربيطـانيون والعمـالء   األرض، أنه رفض الـرتول إىل الفتنـة الطائفيـة الـيت كـان خيتلقهـا          
احملليون بشىت الوسائل واملغريات، لغرض إشعال الفتنـة الداخليـة بـني الـسنة والـشيعة،              
ومن مث لتمتد نرياا فيتم االصطدام بـني الدولـة العثمانيـة والـشيعة، فيتكـرس الـضعف        

م حـىت أـ   . العام للمسلمني، وبالتايل ليخوض الربيطانيون معركة متهد الحتالل العراق        
أخـرياً   -كانوا حييكون خمتلف املؤامرات للوصول إىل مآرم االستعمارية، فاستخدموا          

مسألة االعتداء الشخصي على اإلمام الشريازي من قبل بعض املغرضني داخل مدينة     -
سامراء، ولكن اإلمـام عاجلهـا معاجلـة ذكيـة، وتعامـل معهـا بـروح املـسؤولية الـشرعية                 

االعتبارات الذاتيـة واملذهبيـة، وإال كـادت أن تـؤدي هـذه             واملصلحة الوطنية، أي فوق     
ــداخلي ســنة    ــال ال ــة إىل االقتت ـــ،١٣١١(الفتن ــا  )م١٨٩٣ه ــها أرادت بريطاني ، ويف حين

استغالل هذا احلادث والتدخل يف شؤون البالد، وذلك عرب إظهار التأثر على ما جرى،       
سنة، وإنـزال العقوبـة   وعرض املساعدة للمرجع يف حلّ األزمـة يف سـامراء مـع أهـل الـ      

باملعتدين، فرفض اإلمام مقابلة قنصلها يف بغداد والذي سافر إىل سـامراء هلـذا اهلـدف،          
فقطع عليه الطريق بشكٍل تـام مبوقفـه احلاسـم، فـتم إخراجـه مـن حماولـة تـسعري الفتنـة              

وأن مـا إنه ال يعتقد بوجود عداء بينه وبني أهل سـامراء، «: الطائفية جبوابه القاطع حيث قال    

حدث كان نتيجة الصدفة، وال يرى حاجة لدس أنف بريطانيا يف هذا األمر الـذي ال يعنيهـا، ألنـه 

وبـذلك كـرس دعـائم      . )٢(»واحلكومة العثامنية عىل دين واحد، وقبلـة واحـدة، وقـرآن واحـد

وحدة األمة اإلسالمية، أمام أعداء اإلسالم معتـرباً اخلـصوصية املذهبيـة حالـة طبيعيـة،                
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ومما يذكر . اإلطار العام، من املفروض أن حتترم وتوضع ضمن طريق بناء الوطن       ضمن  
له يف جمال املمارسات الوحدوية يف سامراء اليت تسكنها أغلبية سـنية، أنـه قـدم جمموعـة           
من اخلدمات االجتماعيـة والعمرانيـة لـسكان سـامراء وللوافـدين إليهـا ولطلبـة العلـوم                 

ّكبرية فخمة لطالب العلم فيها إيوان كبري وغرف مجة وهلا سـاحة بنى فيها مدرسة«فقـد   . الدينية

ًواسعة، وبنى سوقا كبريا بامل بذله بعض أغنياء اهلند ومل يكـن يف سـامراء جـرس، وكـان النـاس . ً

وكان أصـحاب القفـف .. يعربون عىل القفف من غريب دجلة إىل اجلانب الرشقي الذي فيه املدينة

ًنهم الزوار أذى كبريا فبنى جرسا حمكام عىل دجلة من السفن بالطريقة يشتدون يف األجرة، ويلقى م ً ً ً

ًاملتبعة يف العراق، تسهيال للعبور ورفقا بالزوار والواردين وكانت نفقته ألف لرية عثامنية ذهبا ً ثـم . ً

ًسلمه للدولة تتقاىض هي أجوره رجاء لدوامه، وبنـي عـدة دور للمجـاورين وكـذلك بـىن   . )١(»ّ

بلدة عامرة، مع العلم أهنا مل تكن قبـل ] سامراء[حتى أصبحت «رجال ومحاماً للنساء،    محاماً لل 

وبالفعل كانت جتربة رائـدة يف تغليـب املـصلحة    . )٢(»ذلك سوى قرية صغرية بيوهتا من طني

اإلسالمية والوطنية العامة على االجتاه الذايت والطائفي، وسنالحظ علـى هـذه األفكـار      
دمة العامة، ورعاية الناس علـى أسـس املواطنـة، بأـا ستـصبح              الوحدوية ومشاريع اخل  

.والوطنمتبنيات اإلسالميني من أجل بناء الدولة

يتجسد يف الفتوى الشهرية اليت أصدرها ضد التـدخل االقتـصادي           : املوقف الثاين 
ويعترب موقفـه الـصارم هـذا مـن أبـرز مواقفـه الـسياسية ضـد         . يف إيران من قبل بريطانيا   

فقـد أصـدر   ) م١٨٨٩هــ، ١٣٠٩(ل األورويب يف حيـاة املـسلمني، وذلـك يف عـام       التغلغ
فتواه حبرمة استعمال التبغ، فامتنع الناس عـن اسـتعماله، وأرغمـت احلكومـة اإليرانيـة            

:نصهاعلى إلغاء امتياز االحتكار الربيطاين للتبغ اإليراين، هذا
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ٍتن حرام بأي نحو كان، ومن اسـتعمله بسم اهللا الرمحن الرحيم، اليوم استعامل التنباك والت«

.)١(»ّكمن حارب اإلمام عجل اهللا فرجه

إن هذه الفتوى عىل اختصارها، كانت بمثابة القنبلة من حيث «: يقول الدكتور الـوردي   

تأثريها يف املجتمع اإليراين، فهي حني وصلت إىل الشيخ حممد حـسن االشـتياين بطهـران، وكـان 

أن تقرأ عىل اجلمهور من عىل املنابر، واستنسخ منهـا مائـة ألـف نـسخة، كبري املجتهدين فيها أمر ب

فأرسلت إىل أنحاء إيران، وقد حاولت احلكومة اإليرانيـة مجـع النـسخ مـن أيـدي النـاس، ومنـع 

. )٢(»انتشارها فلم تفلح

ومسيـت فيمـا بعـد بثـورة التنبـاك، فوقــف الـشعب اإليـراين متالمحـاً مـع علمائــه          
إنّ هـذه الثـورة     . سهم املريزا وأَسقطوا االتفاقية االستعمارية بالكامل     ااهدين وعلى رأ  

الشعبية عكست تفاعالا الثقافية والسياسية على الشعب العراقي، وخلقـت جـواً مـن             
العداء التام لالستعمار الغريب وأسـاليب تغلغلـه يف أوسـاط املـسلمني، وكـذلك منحـت        

املستبد كملك إيران ناصر الدين القاجاري اإلسالميني قوة شرعية للوقوف أمام احلاكم   
هـذه  . الذي أبرم اتفاقية التنباك مع بريطانيا، بعيـداً عـن موقـف العلمـاء ورأي الـشعب          

التطورات وفّرت أجواء خصبة لنمـو الـوعي الـسياسي واحلركـي يف العـراق، خـصوصاً           
ة الطبقـات  حينما تفاعلت الساحة اإليرانية بالفتوى، ومت نقل املوقـف الـشامل مـن كافـ         

أن رجـاالت -آنـذاك -شاع «فقد . االجتماعية والفكرية داخل إيران إىل الساحة العراقية  

البالط القاجاري يف إيران، امتنعوا بدورهم عن التدخني، وقيل أن زوجة الـسلطان نـارص الـدين 

امتنعت هي األخرى عن التدخني، ومل تكتف بذلك بـل بـادرت.. شاه ملك إيران يف ذلك الوقت
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َإىل كرس وحتطيم النارجيلة التي كانت تستعملها يف تدخني التبـغ العجمـي وحينمـا طلـب    . )١(»َ

الشاه من خادمه إحضار النرجيلة اجلاهزة للتدخني، امتنع اخلادم حمتجـاً بوجـوب طاعـة              
وقد بلغت مشولية املقاطعة والثورة درجـة كـبرية، اسـتجابة           . نائب اإلمام املريزا الشريازي   

باركة، ومن األمور اليت تنقل يف هذا الصدد أن بعض املنحرفني الذين اعتادوا            للفتوى امل 
على ارتكـاب املنكـرات، امتنعـوا عـن التـدخني، بـل وحطمـوا النـرجيالت يف املقـاهي                    

إننا نفعل املعايص ولنا أمل بالرسول : قالوا«والبيوت، وحينما سأهلم بعض الناس عن ذلك        

يف غفران ذنوبنا، واملريزا اليوم هو نـائبهم وحـامي -تعاىل-إىل اهللا األكرم وآل بيته أن يشفعوا لنا 

ْرشعهم ومؤديه إىل الناس، فنحن نأمل أن يشفع لنا عندهم، فإن أغضبناه فمن الـذي يـشفع لنـا؟  ّ

ًوهكذا ترك عرشون مليونـا يف إيـران التـدخني عمـال بـأمر املـريزا الـشريازي صـحيح أن  . )٢(»ً

ك، ولكنها كانت أبعد منه بكثري، حيث كانـت اخلطـة االسـتعمارية       القضية ابتدأت بالتنبا  
. متكاملة لغرض السيطرة على بالد املسلمني وب خريام وحماربة العقيـدة اإلسـالمية       

هذا ما كان يعيه املريزا ادد والعلماء ااهدون، لذلك جاء املوقف حامساً وصارماً ليتم    
لو كانت قد ترسخت من خالهلا أقدام املستعمرين فإا اقتالع جذور اخلطوة األوىل اليت 

الكاتب اإليـراين املعاصـر ألحـداث    -يقول ذبيح اهللا احملاليت . ستتبعها الويالت املتعاقبة  
جاء من لندن مجاعة من األجانب ال يقل عددهم عن مائـة ألـف نـسمة بـني ..«: -ثورة التنبـاك  

مقاصدهم، وأرسلوا يف كل بلـد مـن بـالد إيـران رجال ونساء، ودخلوا طهران ورشعوا يف تنفيذ 

ّعددا من هيئتهم، وقويت بذلك كل ملة يف إيران سوى ملة اإلسـالم وكثـرت الفـواحش ورشب  ٍّ ً

اخلمور، فلم تزل كل يوم تكثر هذه الـدواهي، وقـد مـنح األجانـب املـدارس لـدعوة النـاس إىل 
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ّستـشفيات ينفقـون أمـواال مجـة عـىل يف مجيـع امل) الربتـستانت(مذهب املسيح، وجعلوا املبرشين  ً

.)١(»..الفقراء واملساكني ويستخدمون بنات اإلسالم

ومن هنـا نـستوضح أن الفتـوى الـيت فجـرت تلـك الثـورة الـشعبية، صـدرت يف                   
الوقت الذهيب إلنقاذ األمة، حيث متت املبادرة القيادية يف وقتها، فأدت إىل مللمة شـتات             

رايـة اإلسـالم، ضـد احلـاكم املـستبد، وضـد التـدخل        األمة للوقوف صفاً واحـداً حتـت   
.املسلمنياالستعماري الغريب يف شؤون

ومن الطبيعي أن تؤدي هذه املمارسات القيادية للمريزا الـشريازي، واملنطلقـة مـن      
العراق، إىل جعل املرجعية الدينية يف موقع الصدارة لقيادة األحداث السياسية يف األمة، 

 ــدار ــافة إىل ص ــشريع  باإلض ــه والت ــسائل الفق ــودة يف م ــذه   . ا املعه ــت ه ــذا أرس وهك
املمارسات دعائم القيادة اإلسالمية يف العراق،ومهدت لتبلور احلالة اإلسالمية حنو وعٍي 

ومما يذكر تأييداً ملا نذهب إليه، مـن أن        . حركي سياسي متقدم يف أوائل القرن العشرين      
يدية للمريزا الشريازي، ما ذكـره الـسيد حممـد    أفكار اإلسالميني تستند إىل املدرسة التجد 

م، ١٩١١(الطباطبــائي، أحــد كبــار اتهــدين يف طهــران، يف مذكراتــه الــيت كتبــها عــام  
ومنـذ دخـويل إليهـا كنـت ] هــ١٣١٢[م ١٨٩٤جئت إىل طهران، عام «: قال فيها ) هـ١٣٢٩

إىل عـني   وكتـب رسـالة     . »..بصدد تأسيس مرشوطة يف إيران، وتأليف جملـس شـورى شـعبي

إن إصالح مجيع املفاسـد «: يف عهد مظفر الدين شاه، جاء فيها   -رئيس الوزراء    -الدولة  

وقد تكونـت  . »يتم من خالل تأسيس جملس، واحتاد احلكومة والشعب ورجال الدولة مع العلامء

هذه األفكار لـدى الـسيد الطباطبـائي، منـذ إقامتـه يف العـراق وتتلمـذه علـى يـد املـريزا                  
.)٢(يف سامراءالشريازي
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التجديد واإلصالح في الساحة العراقية

-هكذا عاشت الساحة العراقية حالة من التفاعل مع هـذه املدرسـة اإلصـالحية      
التجديدية يف منطلقاا الفكرية وتأثرياا على األوضاع العامة ومفاصل احلياة الـسياسية         

وبالفعـل شـهدت    . بـاد والـبالد   بالذات، والتحكّم ا لضمان اخلري واألمن والكرامـة للع        
الساحة العراقية تعاطياً ناضجاً مـع مـستجدات األحـداث مـن قبـل العلمـاء املتـصدين،              
دعاة التجديد واإلصالح، وكان من أبرزهم، العاِلم ااهد السيد حممـد سـعيد احلبـويب         

ـــ،١٣٣٣-١٢٦٦( ــشهرستاين   )م١٩١٥-١٨٤٩ه ــدين ال ــة ال ــة هب -١٨٨٤(، والعالم
ــ ١٣٥٥-١٢٧٣(د الشيخ حممد حسني النائيين      واته) م١٩٦٧ ) م١٩٣٦-١٨٦٠(،  )ه

-١٨٨١(، واألستاذ جعفر أبو التمن )م١٩٣٥-١٨٧٠(والشاعر عبد احملسن الكاظمي 
وقد باشروا مبشاريعهم الثقافية، اليت تعترب البداية األساسية يف طريق          . وغريهم) م١٩٤٥

للـسيد حممـد سـعيد احلبـويب وهـو          وكان  . اإلصالح، والدعامة الرئيسية لعملية التجديد    
. )١(»ّعامل متجدد من علامء الشيعة«

الدور األهم يف إجناح مشروع فتح املدارس احلديثة يف أوسـاط الـشيعة يف العـراق      
ّكان لنفوذ احلبـويب الروحـي أثـر كبـري يف إقنـاع املعارضـني لفكـرة التجديـد مـن أبنـاء «حيـث   

.)٢(»اجلعفرية

ًي حلركة التجديد دفعة قوية، وقد قويت هذه احلركـة يف جمـال فقد استطاع أن يعط«وـذا   
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وباإلضافة إىل السيد احلبويب، برز علي البازركان وجعفر أبو التمن،   . )١(»التعليم احلديث

م، وقـد اسـتطاعت هـذه    ١٩٠٨ومهدي اخليـاط، يف تأسـيس أول مدرسـة حديثـة عـام        
يادين العلمية احلديثة، وقد مت افتتاح    املبادرة أن حتطم الطوق أمام أبناء الطائفة خلوض امل        

١٢هــ، املوافـق    ١٣٢٦ذي القعـدة     ١٧، ببغـداد يف     )مكتب الترقي اجلعفـري العثمـاين     (
كانـت املدرســة «وقـد  . )٢(م، وعـرف فيمـا بعـد باملدرسـة اجلعفريـة     ١٩٠٨كـانون األول  

سـست مـدارس    وهكـذا أُ  . )٣(»اجلعفرية تعنى هبا اللغة الفرنسية والرياضيات والعلـوم املدنيـة

حديثة أخرى يف عدة مناطق، على غرار املدرسة اجلعفرية، قـد آعتنـت بدراسـة العلـوم          
: وحظيت بتأييد العلماء اتهدين أمثـال . احلديثة واللغة األجنبية كالفرنسية واإلنكليزية   

اآلخوند اخلراساين، وشيخ الشريعة األصفهاين واملريزا حسني اخلليلي، والشيخ عبـد اهللا          
املدرسة العلوية يف النجف اليت افتتحت      : زندراين، وقد أسست مدرستان أهليتان مها     املا

فضالً عـن  -وكانت املدرسة العلوية . )٤(، واملدرسة املرتضوية)م١٩٠٨-هـ١٣٢٦(سنة  
مبثابــة نــادي ثقــايف وسياســي، اختــذه املــشتغلون باحلركــة الدســتورية -مهمتـها الثقافيــة  

.)٥(خاصة بقاعة للمطالعة) املرتضوية(وقد زودت املدرسة . اإليرانية مقراً ألعماهلم

هذا، وكان لتأييد معظم العلماء واملراجع لفكرة تأسيس املـدارس احلديثـة، أثـره              
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املتميز يف دفع حركـة التجديـد واإلصـالح إىل األمـام، وخاصـة يف األوسـاط التقليديـة                
دورها يف نشر هذه اآلراء احملافظة فضالً عن األميني وعامة الناس، وقد لعبت الصحف        

) الرقيــب(املــستحدثة، بــني النــاس وخاصــة يف األوســاط املثقفــة، فقــد نــشرت جريــدة  
أمـني صـندوق   -م، بياناً موقعاً من جعفـر أبـو الـتمن    ١٩٠٩نيسان عام ٥البغدادية يف  

جـواز «: جـاء فيـه   ) جـواب االسـتفتاء مـن اجلعفـريني       (حتت عنوان    -املدرسة اجلعفرية   

د اجلعفرية إىل املكاتب لتعليم العلوم واملعارف والكامالت واللغات املختلفة التي متس دخول أوال

ّاحلاجة إىل تعلمها وتقتيض الرضورة بعدم جهلها، مع التحفظ عىل القواعد اإلسالمية وعقائـدهم 

ًء دفعـا ّمما ال ينكر وال قائل بعدمه، ولذا فإن أساطني العلامء األعالم املجتهدين يف النجف وكـربال

ّللشبهة الواقعة يف أذهان اجلهلة قد كتبوا لعموم اجلعفرية حيثوهنم ويشوقوهنم إىل تأسيس وتـشييد  ّ

وأكثـر  . )١(»وذكروا أن ذلك من أفضل األعـامل اخلرييـة. مكاتب كهذه، حاوية للرشوط املتقدمة

أمثـال هـذه أجاز املجتهد األكرب املال كاظم اآلخوند رصف احلقوق الرشعية عىل«من ذلك فقد    

وباإلضافة إىل فتح هذه املدارس، أُنشأت حلقات للتعليم احلديث من قبل           . )٢(»املدارس

بعض اإلسـالميني التجديـديني، لغـرض اسـتقطاب الـشباب املـسلم وتـوجيهم بالثقافـة            
اإلسالمية املطعمة بإجنازات العلم احلديث، وذلك بطريقة توفيقيـة لغـرض إذابـة اجلليـد        

إلسالم والعلم، ورفع التناقض املوهوم بينهما، ومما ال خيفـى أـا ظـاهرة          املصطنع بني ا  
بـني  -آنـذاك  -جديدة تـستبطن التحـدي للحالـة التقليديـة اجلامـدة الـيت كانـت سـائدة            

ًكان الشهرستاين يف أوائل القرن العرشين مـن أكثـر النـاس ولعـا «: فعلى سبيل املثال  . الناس

لـه حلقـة دراسـية يف جـامع الطـويس يف النجـف األرشف، كـان وقد اختذ.. باملطبوعات املرصية

ّيدرس فيها بعض مبادئ العلوم احلديثة التي استمدها من املجالت والكتب املرصية، فأثار بـذلك  ّ
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ًشيئا من الضجة، وآعتربه املتزمتون متفرنجا زنديقا ً ًّ«)١(.

نطالقتـها  ومع وجـود هـذه النظـرة الـسلبية، اسـتمرت األطروحـة التجديديـة يف ا        
الفكرية، من عدة مساجد وحلقات دراسية وكتب وجمـالت وجرائـد، وبـذلك شـكلت                
تياراً فكرياً واجتماعياً متميزاً يف األمـة، هـذا التيـار لـه رمـوزه وطالئعـه، وبالفعـل لقـد               

ّخلقوا مدرسة جديدة يف التفكري ما لبثت أن حتداها كتـاب آخـرون وتعرضـت لالضـطهاد مـن « ّ

ّدينية املحافظة وكان من الطبيعي هلذا الرصاع أن يتحول إىل جدال علني يـؤثر جانب املؤسسات ال

وبالنتيجة كانت هـذه احلالـة   . )٢(»عىل مثقفي العراق يف تلك املرحلة-ضمن حلقات واسعة -

أدت إىل منـو وعـٍي حركـٍي    -آنذاك -التجديدية أبرز املعامل الفكرية الرئيسية يف العراق    
.الساحةسياسٍي يف

باإلضافة إىل املدارس وحلقات التعليم، كان للـصحف واـالت دور أساسـي             و
عـام  ) العلـم (يف تبيان األفكار التجديدية، فقد أصدر السيد هبة الدين الشهرستاين جملة           

لتكون منرباً لألطروحـة اإلصـالحية يف العمـل اإلسـالمي، وتعتـرب       ) هـ١٣٢٨م،١٩١٠(
يف النجف األشرف تنادي باإلصـالح والتجديـد      أول جملة فكرية باللغة العربية، ظهرت       
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أهم االت اليت صدرت يف عهـد     «وتدعو إليهما بوضوح تام، ويعتربها بعض الباحثني        
وكانــت تنطلــق مــن فكــرة جوهريــة وهــي أنــه ال تنــاقض بــني اإلســالم  . )١(»الدســتور
لعلــم إن اإلســالم مــع ا«: فنــشرت يف عــددها األول حــديثاً مهمــاً تقــول فيــه. )٢(والعلــم

وحيـدد حمررهـا الـسيد هبـة     . )٣(»..ًالصحيح فرسا رهان ورضيعا لبان ال يفرتقا حينا من الـدهر

ًأليست هـي لألمـة عينـا مراقبـا، «: الدين الشهرستاين مهمة الصحافة فيقول يف العدد ذاته        ً

ًولسانا ناطقا، وخطيبا صادقا، ودرعا واقيا، ومعلام هاديا، ومؤدبا ناجحا، ورصاطا ً ً ً ً ً ً ً ً ًواضحا، تـأمر ًً

ًباملعروف وتنهى عن املنكر، ال حتمي يف الباطل محيام، وال هتـضم يف احلـق خـصيام وهكـذا  . )٤(»..ً

من أشهر جمالت ذلك العرص، وقد بلغت من النـضج «حىت أضـحت  ) العلم(اتسع نفوذ جملة   

تـه  وممـا يـذكر أن الـسيد الـشهرستاين مـا احنـصرت مهم          . )٥(»والرصانة درجة ال يستهان هبا

فقـط، بـل واصـل مهمتـه اإلصـالحية عـرب            ) العلـم (حبلقات التدريس احلـديث ومبجلـة       
عــام ) اهليئــة واإلســالم(الكتابــة، فكــان قــد أصــدر يف هــذا االجتــاه التجديــدي كتــاب  

الذي يعتـرب كتـاب املرحلـة، فقـد أظهـر األصـالة اإلسـالمية بلغـة                 ) هـ١٣٢٧م،١٩٠٩(
الـشريعة اإلسـالمية علـى سـبيل التوافـق      عصرية حديثة، فجمع بني العلـوم العـصرية و   

ففي هـذا  . والتكامل حمذراً من مغبة اإلعجاب املطلق بالتقدم العلمي احلاصل يف الغرب  
ٍإن الفلسفة املستحدثة واملبادئ العرصية ستفعل بالناس ما فعلته القديمة لنقص «: الصدد يقـول  

ا لدفع هـذه املفاسـد ببـذل اجلهـد ّفيهم وفيها، إال إذا تصدى املحققون إلصالح فاسدها، وهنضو
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.)١(»وتنقيحها مما علق هبا أباطيل] ّاحلقة[البليغ يف ترويج العقائد 

جهــود الــشيخ حممــد حــسني كاشــف الغطــاء، يف ســبيل -أيــضاً -وقــد بــرزت 
ــروف      ــه املع ــدر كتاب ــا، فأص ــة ذا ــالح يف املرحل ــدعوة   (اإلص ــالم أو ال ــدين واإلس ال

اب رسالة وجدانية تناشد املسلمني كافة، لتشخيص أسباب       ، ويعترب هذا الكت   )اإلسالمية
يف مقدمة األسباب مسألة التعلـق     -املؤلف   -ضعف احلالة اإلسالمية يف األمة، ويضع       

بالدنيا وأطماعها، وكذلك حالة التفرقة بني املسلمني، لذلك يدعو يف كتابه إىل الوحـدة    
وقد خصص فـصوالً منـه   . ريب اجلارفبني السنة والشيعة، والوقوف حبزم أمام التيار الغ  

.)٢(للرد على النظريات الغربية كنظرية داروين يف النشوء واإلرتقاء
ومما يدلل على كون موجة التجديد واإلصالح، قد أصبحت لغة العصر السائدة            

ــذاك -يف أوســاط العلمــاء واملــثقفني   ــشاطات بعــض اتهــدين   -آن ــا نالحظــه مــن ن م
اه، بالرغم من اختالفهم يف النهج السياسي، فمثالً يلتقي الـسيد       واملفكرين يف هذا االجت   

كانـا «الشهرستاين مع الشيخ كاشـف الغطـاء يف نقطـة التجديـد واإلصـالح، مـع أمـا             

ينتميان إىل خطني سياسيني متعارضني، فالشهرستاين كان مـن أنـصار اآلخونـد اخلراسـاين ومـن 

لكـنهام اشـرتكا يف حركـة . ة الدستورية بشكل عامالدعاة النشيطني للمرشوطة اإليرانية وللحرك

ومتيــزت مـساعيهام بــالوعي الـسيايس والتقـدير الــدقيق لطبيعـة املرحلــة .. التجديـد اإلسـالمي

.)٣(»والتحديات التي تواجه املسلمني
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ومن أبرز الكتب الفكرية اليت تناولت سبل التجديـد اإلسـالمي يف تلـك املرحلـة         
، للشيخ حممـد حـسني النـائيين    )يه الـمـلّة يف وجوب املشروطة  تنبيه األمة وترت  (هو كتاب   

يثبت فيه توافق املبـادئ الدسـتورية مـع الـشريعة           ) م١٩٣٦-١٨٦٠هـ،١٣٥٥-١٢٧٣(
اإلسالمية، ويرد على الفقهاء واملثقفني الذين يتصورون أا أفكار مستوردة من الغرب، 

شكل أطروحتـه هـذه نقلـة      ويتومهون بأا تستهدف طمس اإلسالم، وبالفعـل كانـت تـ          
ًونظرا ألمهيـة أطروحـة الـشيخ «. موضوعية يف حركة الفكر اإلسالمي احلركي والسياسي      

إىل احلـد األدنـى الـذي ال مفـر منـه يف ظـروف الغيبـة ) ال رشعية الدولة(النائيني يف تقليص مبدأ 

ويقـول [ة، الكربى، استحصل بحثه بتعريف واجبات الدولة العرصية الداخليـة منهـا واخلارجيـ

ّإن أفضل طريقة إلبعاد السلطان عن الطغيان هي عصمة احلاكم أي حترره من ارتكـاب ] بوضوح

:وسيلتاناحلارضوأمامنا يف الوقت .. اخلطيئة واخلطأ، واخلضوع إلرادة اهللا

.إتباعهاويفرضدستور حيدد حقوق وواجبات الدولة : األوىل

ّاملعروفني بحبهم للشعب وملطالبه اخلـرية، : األمةجملس يضم األذكياء واحلكامء يف : الثانية

ّويتولون اإلرشاف عىل تطبيق الدستور، والرقابة عىل أعامل احلكومة رشيطة أال يتـضمن الدسـتور  ّ

.)١(»أي بند يعارض أحكام الرشيعة اإلسالمية

"
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إىل تشكيل جملـس شـورى، وجمـالس نيابيـة منتخبـة يف          -الشيخ   -وهكذا يدعو   
ية والدستورية، كما ودعا إىل مقاومة الظاملني والنظم االستبدادية، ودعـا         الشؤون اإلدار 

لذلك يصفه جعفر اخلليلي . إىل احلرية الفكرية وإصدار الصحف واملنشورات    -أيضاً   -
ًاملصلح املدرك الذي يفهـم مقتـضيات املـسلم املعـارص فهـام صـحيحا«: بأنه أمـا فهمـي    . )١(»ً

ذا املوقف صـدر عـن الـشيخ حممـد حـسني النـائيني الـذي أهم تنظري هل«: هويدي فيقول عنه  

وباإلضـافة  . )٢(»ّالذي يعد وثيقة نادرة تعرب عن النظرية الـسياسية الـشيعية.. أصدر كتابه الشهري

ًآراء جريئة جدا بالنسبة لزماهنا كتعليم املرأة وإصـدار الـصحف وحريـة «إىل ذلك ضمن كتابه  

الـسنة يف تلـك املرحلـة الـشيخ     -لـدى املـسلمني   هذا، ومن رموز اإلصـالح   . )٣(»الرأي

وكان . نعمان اآللوسي، والشيخ حممود اآللوسي، واملفيت حممد فيضي الزهاوي وغريهم
"
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هذا التيار الفكري التجديدي يوجه التيار التقليدي العام، فقد كان للشيخ نعمان التـأثري         
زعـيم حركـة «الـربت حـوراين     على الساحة اإلسالمية عرب مواقفه ومؤلفاته، فقد اعتـربه          

جـالء  (وأهـم مؤلفاتـه التجديديـة    . )١(»إصالحية إسالمية، ال ختتلف عن حركـة حممـد عبـده

وكان من املقاومني ضد -أمحد بن حجر وأمحد بن تيميه -) العينني يف حماكمة األمحدين
اروين يف اليت نشرت رسائل خطرية من الناحية العقائدية كنظرية د) املقتطف املصرية(جملة 

هذا، وقد كانت تعقد يف دور هذه الشخصيات حلقات ثقافية وسياسية،         . اصل األشياء 
أصحاب الفكر اإلسالمي والدين جتـدهم يف دار «تبحث يف القضايا املستجدة على الساحة فـ      

ّحممود شكري اآللويس، ويذهب املفكرون وكتاب السياسة إىل دار فهمي املدرس كام كانت تعقد  ّ

وقـد تبـوأ الـشيخ    . )٢(»تامعات الفكرية يف دار عطا اخلطيب وحممود صبحي الدفرتيبعض االج

حممود اآللوسي مكانة بارزة وشهرة واسعة يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائـل القـرن          
بلـوغ  (وأبـرز كتبـه   . العشرين كداعية لإلصالح والسلفية وبتعاطفه مع احلركـة الوهابيـة        

) الـزوراء (وقد تولّى حترير القسم العـريب مـن جريـدة      ،)األرب يف معرفة أحوال العرب    
سبيل الرشاد، املقتبس، املشرق، امع : واشترك يف الكتابة بعدد من االت العربية مثل

غري أن نشاطه املهـم اآلخـر هـو إدارتـه مـع الـشيخ حممـد فيـضي                 . العلمي العريب واملنار  
ترب حلقة اآللوسي الـيت كانـت تنـاقش    الزهاوي لعدد من احللقات الثقافية السياسية، وتع     

مسائل التجديد اإلسالمي، الفكرية والـسياسية، واحـدة مـن احللقـات الثقافيـة املسيـسة         
الــشيخ -أيـضاً  -وكانـت ملفـيت بغــداد   . األربـع املوزعـة يف دمــشق وبـريوت وطــرابلس   

ايا سياسية نوقشت فيها قض-الزهاوي والد الشاعر مجيل صدقي الزهاوي حلقة ثقافية     
.)٣(اإلسالم املعاصرة ومسائل أدبية ومستحدثات العلوم األوروبية
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-التجديدية–اإلصالحيةأهم أفكار وخطوات المدرسة

لقد تبنت مدرسة اإلصالحيني اإلسالميني عدة ثوابت فكريـة، شـكّلت اهليكّليـة             
-ها بـدور -النظرية لألطروحة، والربنـامج العلمـي ملـسريم التجديديـة، والـيت كانـت          

ستفتح هلم السبل املوصلة إىل اهلدف األمسى يف احلياة اإلسالمية، حيث سعوا جاهـدين               
للوصول إليه، وهو بلوغ الوعي اإلسـالمي مبلغـاً متقـدماً يف األمـة يؤهلـها مـن حتقيـق         

ــروح عــصرية   ــة املــستقلة ب ــام  . طموحــات املــسلمني يف اإلدارة الواعي ــت أم ــذلك كان ل
.نرئيسيتااإلصالحيني مهمتان

.األصيلةتبيان القيم اإلسالمية: األوىل

.ومواكبتهاستيعاب التطور احلديث: والثانية

فلــذلك تركــز اهتمــام أصــحاب التجديــد واإلصــالح حنــو إظهــار القــيم الذاتيــة  
لإلسالم اليت تواكب مسرية التطور اإلنساين، ليس من باب الـدفاع عـن اإلسـالم، ألن               

لـذلك  )١(اطفة فيؤثر على القيمة الواقعيـة لإلسـالم  هذا الدفاع قد يشتبك مع محاس الع   
كان البد لإلصالحيني من االعتماد على ثوابت فكرية قادرة على اسـتيعاب املتطلبـات              

.اإلسالميالعصرية ضمن اإلطار

إن مـن أبــرز تلــك الثوابــت الفكريــة الــيت نــادت ــا املدرســة اإلصــالحية، وقــد  
مر العصور، مسألة الوحدة اإلسالمية بني أصبحت طموح اإلنسان املسلم الواعي على     

كافة املسلمني باختالف طوائفهم ومذاهبهم، عرب إجيـاد وعـي إسـالمي مكّثـف ملقاومـة              
التخلف داخل األمة، والصعود ـا إىل مـستويات املـسؤولية املـصريية، ونبـذ اخلالفـات               

ن خـالل هـذه   املذهبية، لكي ال يستطيع االستعمار من التغلغل والنفوذ داخـل األمـة مـ      
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وحينمـا تـستكمل شـروط الوحـدة، تقـف األمـة يف سـاحات           )١(االختالفات والفـوارق  
املقاومــة ضــد االســتعمار صــفاً واحــداً كالبنيــان املرصــوص أمــام أســاليب االســتعمار   
اخلارجي وعمالئه احملليني، لغرض تطهري اجلو اإلسـالمي وتنقيتـه مـن أسـباب التخلـف            

ّن هيـدفون إىل إثـارة املـشاعر الدينيـة كوسـيلة فعالـة ملكافحـة كان املـصلحو«وهكذا  . واهلزمية

) الثانويـة التافهـة الباليـة(ّاالستعامر الغريب، ومل يرتددوا يف إدانة الطائفية، ودعوا إىل نبذ اخلالفات 

ويرى بعـض البـاحثني أن الوحـدة اإلسـالمية بـني      . )٢(»عىل حد تعبريهم بني الشيعة والسنة

سلمة أصـبحت ناضـجة لـدى الـسلطان عبـد احلميـد الثـاين فتـرة          الطوائف والشعوب امل  
، كوا العالج الرئيس لتقويـة سـلطته        )هـ١٣٢٧-١٢٩٣(،  )م١٩٠٩-١٨٧٦(خالفته  

: املركزية، وتوجيه جهود األمة حنو مقاومة االسـتعمار، يقـول الـدكتور حـسان حـالّق           
أداة دينية لتقوية سلطة عبد احلميـد كانت يف حقيقة ذاهتا ) اجلامعة اإلسالمية(واجلدير بالذكر أن «

ْالسياسية يف العاملني العريب واإلسالمي، وبواسطتها استطاع أن حيتفظ بـوالء العنـارص اإلسـالمية 

ًالعثامنية واستطاع أيـضا أن يكـسب إىل جانبـه مجيـع املـسلمني ) اإلمرباطورية(غري الرتكية داخل 

تمد يف حكمه عـىل جمموعـة مـن املـسلمني اع-ولفرتة طويلة -خارج حدودها، ومن أجل ذلك 

ّكان جلامل الدين األفغاين دور مؤثر يف سياسة الـسلطان، فبعـد ] ويضيف..[العرب وغري العرب،

ًأن كان خصام عنيدا لسياسة عبد احلميد إذا به يبدل رأيه فيـه ويؤيـد سياسـته، ثـم رأى أن اإلهانـة  ً

وأمـام خطـر االجتيـاح    . )٣(»..يف الرشق والغـربالتي متس الدولة العثامنية تنال مجيع املسلمني 

األورويب للبالد اإلسالمية، وقفت هذه املدرسة إىل جانب ترميم النواقص داخل الدولة  
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العثمانية، والتصدي للمؤامرات األجنبية اليت تستهدفها، وذلك من خالل تقوية الدولـة      
ن العراقيـون خيـافون عـىل كا«العثمانية، ما دامت متثل اجلانب السياسي للمسلمني، حيث        

الدولة العثامنية خوفهم عىل نفوسهم، ألهنا حتمي مقدساهتم وديـنهم وأعراضـهم وأمـواهلم، أهنـا 

وباملقابل كانت الدولة العثمانية تدرك موقعها الريادي يف صـراعها مـع           . )١(»رمز اإلسالم

ًستمرارا لـسياسة وا«. الغرب، وأا رأس احلربة اإلسالمية ضد أعداء اإلسالم واملسلمني        

م، ١٩٠١بدأ السلطان بتنفيذ مرشوع خط سكة حديد احلجـاز يف ربيـع عـام ) اجلامعة اإلسالمية(

وكـان مـن ضـمن .. م، حيث أوصل القـسطنطينية باملدينـة املنـورة١٩٠٨وانتهى يف خريف عام 

ب األسباب اهلامة إلنشاء هذا اخلـط هـو اسـتاملة عطـف املـسلمني يف مجيـع أنحـاء العـامل وكـس

وقـد عـربت املرجعيـة الدينيـة     .)٢(»صداقتهم، ملا يرتتب عنه من تيسري سبل أداء فريـضة احلـج

الشيعية يف العراق عن مواقفها املبدئية يف التحامها مع السلطات العثمانية ضد التدخالت 
كما سنرى -األجنبية، ولقد أعلنت اجلهاد املقدس يف أكثر من قضية اعتداء استعماري، 

الوقت ذاته كان العلماء اإلصالحيون ينادون بضرورة اإلصالح الدستوري     ويف. -ذلك
داخل الدولة العثمانية، ليتسىن ألطروحتهم أن ترى النور، وبذلك تتحقق تطلعام عرب           

فكـانوا يطـالبون بـضرورة حتكـيم الـشورى يف اإلدارة        . معطيات واضـحة علـى األرض     
املصلحون دعاة متحمـسني للدسـتور، وأعربـوا كان«واحلكم، بدالً عن احلالة الفردية، نعم       

فأمـا أن يبقـى .. إذا ما خان الدستور(ًمرارا عن رغبتهم يف قيام حكم دستوري عادل يرأسه حاكم 

وعزوا التقدم األورويب إىل غياب احلكم الفردي، وأعلنوا أنه ) رأسه بال تاج أو يبقى تاجه بال رأس

.)٣(»املطلقب عليها أن تتحرر من احلكمّعندما تتنور األمة بالعلم واملعرفة، جي
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وبالفعل كرس اإلصالحيون جهودهم لتنقيـة منـاهج الدراسـات اإلسـالمية مـن             
الشوائب العالقة ا، وكذلك لالستفادة من التطور العلمي احلديث، ففي الوقت الـذي           

نية الغربيـة،  كانوا يدفعون باجتاه تعليم الفنون العصرية والعلوم احلديثة اليت تشهدها املد         
كانوا يشترطون يف هذه االنطالقة، التحصن التام باملبـادئ اإلسـالمية األصـيلة، وذلـك           

فكـانوا حيـذرون املـتعلمني مـن خطـر االستـسالم            . للتخلص من التبعية الفكرية للغرب    
أمام كل مـا هـو غـريب، واالقتـصار علـى أخـذ العلـوم التطبيقيـة لغـرض خدمـة حيـاة                    

يوجهون شباب املسلمني حنو سياسـة اهلجـوم الفكـري بـدالً عـن              املسلمني، ورمبا كانوا  
الدفاع الذي يعرب عن حالة الضعف، وذلك جلـدارة الفكـر اإلسـالمي وهزميـة احلـضارة                  

. )١(املادية أمام تعاليم اإلسالم التربوية اخللقية والعقائدية
كان يتطلب -آنذاك -ومما ال شك فيه، أن البناء العقائدي املتني لشباب اإلسالم 

لذلك قدمت املدرسة التجديدية معاجلـات ميدانيـة يف هـذا االجتـاه             . جهداً كبرياً لتحقيقه  
عرب توجيه الثقافة اإلسالمية املكثفة واملطعمة بالعلوم احلديثة، سواء يف تأسيس مـدارس       

وكـذلك جتديـد وإصـالح املنـاهج     -كمـا مـر معنـا     -هادفة، أو إصدار صحف وكتـب       
على غرار دعـوة الـشيخ حممـد عبـده يف مـصر،           . اهد اإلسالمية القائمة  الدراسية يف املع  

حيث كان يدعو إىل إصالح األزهر ويربط بني إصالحه وإصالح حال املسلمني، وفهم 
رسالة اإلسالم على حقيقتـها، وأخـرياً يـربط بـني هـذا اإلصـالح مـن جانـب ومقاومـة              

. )٢(بنفسها من جانب آخراالستعمار الغريب وسيادة األمة اإلسالمية على نفسها 

ومــن مــصر انعكــست بعــض الــدعوات التجديديــة إىل وســيلة تغــيري يف األمــة،   
التـي زرع بـذورها الـسيد «أي الوحدة اإلسالمية    ) اجلامعة اإلسالمية (كالدعوة إىل إقامة    

ّمجال الدين األفغاين، وقد نظم الشيخ حممـد عبـده هـذه احلركـة وحوهلـا إىل برنـامج ثقـايف قابـل 
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بلـغ اإلعجـاب درجـة «هذا االجتاه اإلصالحي انعكس يف العـراق، حيـث،          . )١(»لتطبيقل

وهـو مـن رواد (الرغبة يف السري عىل هدهيا الثقايف، ففي بداية هـذا القـرن دعـا نعـامن األعظمـي 

اخوته العراقيني إىل إقامة جامعة كربى كجامعة األزهـر يف مـرص، كوسـيلة ) اإلصالح والتجديد

.)٢(»فة يف هذه البالدإىل نرش الثقا

وخاصـة يف  -لـدى اإلصـالحيني   -وما نالحظه من التركيز على اجلانب الثقايف     
املراحل األوىل من عملهم، فأنه يعبر عن فهم عميق لألزمة اخلانقة يف حيـاة املـسلمني،      
وذلــك ألن االســتعمار الثقــايف أبلــغ أثــراً يف واقــع املــسلمني مــن االســتعمار الــسياسي   

ومل حتصل اهلزمية النفسية إال -أوالً -، فاهلزمية إمنا حتصل يف الواقع النفسي والعسكري
.وإداراعندما تز الثقة بالثقافة اإلسالمية، وبقدرا على استيعاب احلياة املتطورة

فجاءت االهتمامات الفكرية، ضمن هـذه احملـاوالت اجلـادة، إلسـكات األبـواق               
مار، واليت كانت تشيع فكرة مفادها، إن املـسلمني يف الـشرق       احمللية املنهزمة أمام االستع   

ــة     ــام الفكري ــر منــاهج حي ــد أن تتغي ــة احلديثــة، الب إن أرادوا التقــدم واللحــوق باملدني
.أيضاًوالسلوكية والعملية

بينما تذهب املدرسة اإلصـالحية إىل توجيـه املـسلمني عقَـدياً وسـلوكياً ونفـسياً،         
بـل لـشحذ اهلمـم      . سترتاف الـداخلي لرصـيد األمـة اإلسـالمية        لغرض إيقاف عملية اال   

بالتعاون والسعي احلثيث حنو اهلدف املصريي، وهو الوقوف اجلدي أمام الزحف املنـسق          
ومـن أفكـار هـذه املدرسـة أـا نـادت بعـدم          . بني الدول االستعمارية حنو بالد املسلمني     

ر اإلسـالم املتعـددة، تكـون       فالـسياسة مظهـر مـن مظـاه       الفصل بني الـدين والـسياسة،     
ــادة        ــة القي ــشريعة برؤي ــددها ال ــه حت ــل معين ــروف ومراح ــمن ظ ــة ض ــسياسة األولوي لل
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اإلسالمية، وكانت هذه الفكرة واضحة العـداء لنـهج االحتـاديني، الـذي كـان يـستبطن             
يف إدارة حيـاة  ) الالّديـين (الفكر العلماين، لذلك أظهر املصلحون فساد التوجه العلمـاين        

.وسياسةني، وأنه ال ميكن أن نفهم اإلسالم بشكل تام من دون إدارةاملسلم

إن دعـاة القوميـة العربيـة، وحتـت بريـق شـعاراا       -هنـا    -ومن املفيد أن نـذكر      
احملكومة بضغوط الساحة السياسية يف تركيا والبالد العربية، استطاعوا أن جييـروا بعـض    

-الرغم مـن أن املـصلحني اإلسـالميني       اإلصالحيني التجديدين إىل إجتـاههم العـام، بـ        
كــانوا ال يــرون يف الطــرح القــومي حــال ألزمــات الــبالد، ومــع ذلــك متكّــن  -عمومــاً 

القوميون بنسبة معينة من إثارة أحاسيس بعـض اإلسـالميني للوقـوف إىل جانبـهم مـن                
ـم عـام   الزوايا املتفّق عليها، كخطأ سياسـة التتريـك الـيت سـنها االحتـاديون بعـد إنقال             

وقد كان املسيحيون يف قمة دعاة القوميـة العربيـة، والعـداء للدولـة العثمانيـة                . م١٩٠٨
أدركوا أهنم إذا أرادوا بلوغ هدفهم ينبغي هلـم أن يتعـاونوا مـع املـسلمني، ..«فهؤالء بالتحديـد   

لكي يظهروا كجبهـة واحـدة أمـام األتـراك، ومل يكـن هنـاك مـن قاسـم مـشرتك بـني املـسلمني 

، وكــان مــن أســاليبهم إدخــال بعــض املــسلمني إىل احملافــل  »ملــسيحيني ســوى العروبــةوا

.)١(املاسونية اليت تغذي تطلعاهم

ومع ذلك، ظهـرت نـداءات ضـمن اإلصـالحيني اإلسـالميني تنـادي باإلصـالح             
الدستوري يف الدولة العثمانية ويف الوقـت ذاتـه تنـادي حبكـم ذايت عـريب ضـمن الدولـة                

بدو أن ذلك مل يكن فعالً ذاتياً بقدر ما هو ردة فعل عكسية علـى سياسـة      اإلسالمية، وي 
فكانت املطالبة تتركز حول إقامة حكم ذايت عريب ضمن إطار الدولـة     . التتريك االحتادية 

.)٢(العثمانية اليت جيب أن تشملها اإلصالحات، على حد قول حممد رضا الشبييب
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ينـادوا بالتقـسيم أو االنفـصال علـى       فاإلسالميون يف أُطروحتهم اإلصـالحية، مل     
كما هو حال رواد    . الذي هو هدف املستعمرين األعداء    . أسس قومية للشعوب املسلمة   

القومية مـن املـسيحيني، بـل كـانوا يؤكـدون علـى األصـالة اإلسـالمية يف إطـار الدولـة               
مـة يف  القائمة إىل جانب رعاية اخلصوصيات الواقعية للعرب ولغريهم أيضاً، لتتوحـد األ   

إطار سياسي متماسك، وأكثر من ذلك كانوا ينادون بتعريب الترك رمسيـاً وشـعبياً، ألن     
ويف احلقيقـة أن هـذا الـتفكري كـان هـو           «. )١(اللغة العربية هي لغة القرآن منهاج املسلمني      

يطالبون برفع احليف الـسياسي والـوظيفي والفكـري،     ) اإلسالميون(التيار السائد، فهم    
هام وتصورام قضية االنفصال عن الدولة العثمانية، وحىت الثورات إمنـا         ومل ختالط أذ  

مـثالً  .. (كانت تعطي مثل هذه الداللة، ومما يربهن على عدم وجود الرتعـة االنفـصالية              
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ــ ١٣٢٦-١٣٩١م،١٩٠٨-١٨٧٤(الزعيم مصطفى كامـل     ) يقول بـالرغم مـن أن «): ه

ًاملرصيني يعرفون وطنا واحدا وهو مرص، إال أهن .)١(»م بطبيعة احلال ال بد أن يؤيدوا دولة اخلالفةً

إن هذه املسألة مع وضوحها تصطدم مبحاولة اقتنـاص لفظـي مبـا خيـدم املـشروع            
االنفــصايل، ويف احلقيقــة أن االقتــران أو التــساوي بــني الطــرح اإلســالمي اإلصــالحي  

ني دجمهمـا يف  والطرح القومي العلماين، له خطورته التارخيية، حيث حياول بعض البـاحث       
مساٍر واحد، ليضفي أصالة تارخيية للطرح القومي، وكـأن القوميـة العربيـة ديـن مقابـل           

وألمثالـه، إن هـذا   )٢(، ومن هنـا، أقـول ألسـتاذي املرحـوم الـدكتور فيـاض            !!اإلسالم
االقتران وذه الـسذاجة يـسيء إىل اإلسـالميني التجديـديني، بقـدر مـا خيـدم تطلعـات                

ه الثغــرة، وجـد بعــض البـاحثني القـوميني ضــالتهم، فلكـي يــؤرخ     ويف هـذ . االسـتعمار 
للقومية العربية، بدايتها ويرسم حدود انطالقتها التارخيية، محل الوقائع التارخيية تفـسرياً            

. لتثبيت أوليات حتركـه يف العـراق     -موطأ قدٍم له    -ال تطيقه األحداث، كي يتخذ منها       
ّفهـم جمـدوا اإلسـالم وفـضحوا .. ضلة عويـصةخلق املصلحون معـ«: يقول الدكتور وميض  

اإلسـالمية ) اإلمرباطوريـة(استبدادية وجود احلكم العثامين، ومع ذلك فلقد دعوا إىل احلفاظ عىل 

ّسبب الكثري من العذاب الفكري للمثقفني الـذين قبلـوا أو شـاركوا ! العثامنية، مثل هذا التناقض

فعنـدما : إن هذه االزدواجيـة الـسياسية تفـرس أمـرين.هبذا التوجه، بمن فيهم املثقفون العراقيون

م، مل يكن املثقفـون العـرب مهيئـني لوضـع خطـة مـشرتكة ١٩١٤ّحلت اللحظة احلاسمة يف عام 
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ومـع ذلـك فعنـدما طمـس . للعمل السيايس، بل وقعوا يف انقسامات سياسية واضطراب فكري

ًكان سهال عـىل القـوميني واإلسـالميني التناقض بني اإلسالم والعروبة بفعل االحتالل الربيطاين، 

أن رشـيد الـذي ]: ًيقـدم مثـاال بقولـه.. [ّالعراقيني أن يوحدوا صفوفهم ملجاهبة التحدي اجلديـد

وحـزب الالمركزيـة والـذي اعتـرب خـالل ) املنـار(ًمارس تأثريا عىل العراقيني من خالل صحيفة 

ًمثال واضحا هلذا القلق الفكري، ففي عـام كان! ًم، رائدا للقومية العربية١٩١٢زيارته لبغداد عام  ً

م ١٩٠٠أن مستقبلنا يعتمد عىل رفـض مبـدأ القوميـة األورويب، ويف عـام : م قال برصاحة١٨٩٧

نريد وحدة مع األتـراك ولكـن : قال.. م١٩٠٤ّحذر من جتزئة املسلمني إىل أجناس وأمم، ويف عام 

وقـف إىل جانـب الشخـصية العربيـة ) راكالعرب واألت(ويف مقال .. عىل أساس العدل واملساواة

ّإال أنه أدان القوميني العرب يف مـرص والقـوميني األتـراك عـىل الـسواء، ألهنـم .. والثقافة العربية ّ

مكرسـة هلجـوم عنيـف ) املنار(م كانت معظم صفحات ١٩١٣ويف .. هيددون الوحدة اإلسالمية

ا املثل ال يدل على صـحة اسـتنتاج       واحلق أنّ هذ  . )١(»..عىل االحتاديني وسياستهم العنرصية

ــدكتور ومــيض   ــال ال ــاحثني أمث ــدمناه -الب ــا ق ــاة  -مل ــسألة خاضــعة لتطــورات احلي وامل
كانت مطلباً مشروعاً قبـل صـعود االحتـاديني    . السياسية، فالوحدة مع الدولة اإلسالمية  

-للحكم، وإمنا يأيت التهجم على االحتاديني لـسياستهم العنـصرية، وهـو أمـر مـشروع                
ال يناقض ما قبله، خاصة لـو عرفنـا أن االحتـاديني هـم الـذين اتبعـوا الـسياسة                -أيضاً  

العلمانية والقومية، وقد أشاعوها يف البالد وشجعوا روح االنفصال، فال يفهم التناقض 
.عليهتنظريهم-أمثال هؤالء الباحثني القوميني -الذي يبين 

عب أهدافها بشكل اعتيـادي، بعيـداً   وحينما حنلل مهام األطروحة نستو   -واآلن  
وباختصار أن اإلصالحيني وجهوا انتقادات بناءة للحكم العثماين . عن التناقض املزعوم

، -مبدئياً -فقد طالبوا باإلصالحات القانونية والدستورية، وهذه هي رسالة مدرستهم          
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ة مـن حمـاوالت   وبناًء على ذلك، متّ توجيه الطاقات يف ساعة اخلطر إلنقـاذ مـصري الدولـ         
؟، !فهل من احلكمة أن نعترب هذا التوجه املتوازن نوعاً من التناقض      . الغزو االستعماري 

وأن السقوط يف حبائل اللعبة االستعمارية ومهما بلغ الثمن، وذلك ـرد القـضاء علـى        
وحتقيق طموحات ذاتية على حساب املبادئ اإلسالمية، هـل نـصف            )١(الدولة العثمانية 

وإذا كانت املقـاييس مقلوبـة لـدى بعـض البـاحثني، فأننـا ال             . ال والتقدمية؟ ذلك بالنض 
، يف سـبيل رفـع الغـشاوة عـن عيـون      )باحلكمة واملوعظة احلسنة  (نستطيع أن نردها إال،     

فاإلصالحيون اإلسالميون ينشدون اإلصالح الـداخلي للدولـة العثمانيـة         . املتأثرين م 
بـة اإلسـالمية القائمـة علـى األرض، والـيت تعتـرب            ويقفون إىل جانبـها، باعتبارهـا التجر      

وعليــه فقــد أولــدت األطروحــة  . العقبــة الكــأداء أمــام مــشاريع الــسيطرة االســتعمارية 
اإلصالحية وعياً سياسياً وثقافياً متميزاً حىت يف أوساط عموم األمة، بينما بدأت الطبقـة     

ا، وملـا كانـت اآلفـاق غـري     الطموحة بالتغيري تبحث عن أدوار سياسية وإدارية مناسـبة هلـ       
باسـتقاللية  -أحيانـاً  -مفتوحة على مستوى الطموح الـذي يرضـيها آثـرت أن تنـادي             

وكأنّ الـشاعر عبـد احملـسن     . العرب واستقالل إدارة العراق ضمن إطار الدولة العثمانية       
يعبر عـن حالتـها، فقـد نـادى باسـتقاللية حمـدودة ضـمن               ) م١٩٣٥-١٨٧٠(الكاظمي  
مانية، ودافع عنها حينما تعرضت للتهديد خالل حريب البلقان وليبيا، حمـذراً          الدولة العث 

ــ ١٣٣٤م،١٩١٦(من النوايا اخلفية لالستعمار الغريب، وانقلب ضد حركة الـشريف             ) ه
.)٢(بسبب حتالفها مع اإلنكليز
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اإلصالحيةتقويم األطروحة

العــالج يـذهب أغلــب البــاحثني إىل أن األطروحــة اإلصــالحية كانــت يف وقتــها 
وذلك ألـا كانـت متثـل احلالـة     -الدولة والقوميات املتعددة    -األنسب ألزمة املسلمني    

. التوافقية بني الدولة العثمانية وطموحات املعارضة اإلسالمية، وحقوق القومية العربيـة       
قدم أصح الـصيغ الفكريـة التـي نفـت التنـاقض بـني العروبـة «فإن ج املدرسة اإلصالحية     

ّ، وذلك عندما تصدت إىل يقظة إسـالمية وتـضامن إسـالمي وحـدود فكريـة ونـضالية واإلسالم

ًانطالقـا مـن ) القوميـة اإلسـالمية(ّفهذا التيـار تبنـى مـصطلح .. للملة اإلسالمية يقودها العرب

يف تراثنا احلضاري، ال من مضامني هذه املـصطلحات يف ) األمة(و) القومية(مضمون مصطلحات 

) القوميـة(ًفجامعة املسلمني هـم إذا .. ورويب، وتلك قضية يغفل عنها الكثريونالرتاث القومي األ

كـام هـو حاهلـا -اإلسالمية دون أن تعني ذلك توافر قسامت األمة أو القومية ) األمة(اإلسالمية، و

يف مجاعـة املـسلمني، ودون أن يعنـي هـذا االسـتخدام ملـصطلحات -يف الفكر القومي األورويب 

إنكار متايز العـرب كقوميـة وأمـة يف املحـيط اإلسـالمي ) األمة اإلسالمية(و) سالميةالقومية اإل(

إنام كان يناضـل لتحريـر هـذه ) اجلامعة اإلسالمية(ومعلوم للكافة أن األفغاين وتيار «. )١(»الكبري

ا ًفاألفغاين وحممد عبده وجدا يف اإلسالم احلقيقي حـال هلـذ«، )٢(»القوميات املسلمة من االستبداد

فقد كان يرى حممد عبده، أن السبب الرئيس يف احنطاط املسلمني يعـود إىل   . )٣(»الرصاع

مجود الفكر وحتوله على أيدي املشايخ إىل ثقافة سلبية راكدة ال حياة فيهـا   : عاملني مها 
وال طعم، وكذلك ضعف مستوى الوعي والفهم الصحيح لإلسالم، وكان يـرى احلـل      
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جتديد الفكر اإلسالمي وإحياء التـراث األصـيل، وبالفعـل        : يف خطوتني مهمتني األوىل   
. ، وكتاب البصائر النصريية يف املنطـق عليه السالم لإلمام علي   ) ج البالغة (قام بشرح   

هي نقل الثقافة اإلسالمية األصيلة والـصافية إىل النـاس عـرب أسـاليب تربويـة               : والثانية
. على أداء املهام اإلسالمية املطلوبةمشروعة، لذلك نادى بإصالح األزهر ليصبح قادراً 

إهنـم ..«إذن كان املصلحون يف هذه املهمة التجديدية يعيشون حتديات حقيقيةً، وبالفعل     

ًرفضوا كال من السلفية الالمنطقية وكذلك التقليـد األعمـى للغـرب ولقـد أحيـوا بعـض القـيم 

مثـل الفاعليـة واسـتخدام العقـل ًاإلسالمية التي كانت رضورية جدا للحيـاة يف العـامل احلـديث، 

البرشي بمزيد من احلرية، والسعي إىل حتقيق القوة السياسية والعسكرية وعن طريق البحـث عـن 

.)١(»ًهذه القيم يف التقاليد بدال من االستعارة املبارشة من الغرب

أما بالنسبة للمالحظات النقدية على األطروحـة اإلصـالحية فـيمكن القـول أـا           
 وذلـك لظـروف موضـوعية وذاتيـة      -أحيانـاً    -اإلقليمي والوطين والقومي     عاشت اهلم

املـصلح  -فيمـا بعـد   -أكثـر مـن اهلـم اإلسـالمي العـام، ومـن هنـا أُدخـل               -ضاغطة  
ــصنيف القــوميني العــرب،     ــشاعر حممــد ســعيد احلبــويب، ضــمن ت اإلســالمي العــاِلم ال

إن . )٢(رقي وجعفر أبو التمن واألخوان حممد رضا وحممد باقر الشبييب وكذلك علي الش        
ملا قدمناه، فمـن الـصعوبة مبكـان أن نفهـم لتلـك      -يف نظرنا -هذا التصنيف غري دقيق    

املرحلة يف العـراق توجهـات قوميـة علمانيـة حبتـة علـى الطريقـة األوروبيـة يف التحـرك                    
ة ومثل آخر على توجهات بعض الباحثني اليت تبدو مـن املتـشاات غـري النافعـ     . القومي

للبحث العلمي مـا نالحظـه لـدى األسـتاذ الـوردي، فانـه حينمـا يتنـاول رواد التجديـد              
-١٨٦٣(الشاعر مجيل صدقي الزهاوي يف بغـداد  : أحدمها: واإلصالح يقدم منوذجني  

-١٨٨٤(العامل املصلح السيد هبـة الـدين الـشهرستاين يف النجـف           : ، واآلخر )م١٩٣٦
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البيئـة االجتماعيـة والفكريـة بـني بغـداد          ، ويعلل اختالفهمـا بـسبب اخـتالف         )م١٩٦٧
ٌّكان كل من الزهاوي والشهرستاين يسري يف جتديـده الفكـري عـىل طريقـة «: والنجف، فيقـول  

تالئم البيئة االجتامعية التي عاش فيها، فالزهاوي كان شديد اإلعجـاب بـالعلوم احلديثـة، ويريـد 

ن عىل النقيض من ذلك، شـديد التمـسك أما الشهرستاين فكا. من الدين أن يلحق هبا ويتفق معها

بالدين ويريد من العلوم احلديثة أن تلحـق بـه وتواكبـه وتتفـق معـه، وهلـذا رأينـاه يف مجيـع كتبـه 

ومقاالته حياول أن يربهن للقراء أن الدين اإلسالمي قد سبق العلوم احلديثـة بنظرياتـه، وأن تلـك 

ًالعلوم مل تأت بام يناقض اإلسالم أبدا، أما إذا ّظهر بينهام يشء من التنـاقض فمـرد ذلـك إىل سـوء ِ

بينما النظرة التقومييـة للمنـهجين تـدعونا إىل أن نعـاجل املوضـوع          . )١(»الفهم وقلة اإلطالع

بدقة أكثر، فهناك فرق جوهري بـني املنـهجني، إال أن منـهج االسـترخاء لـدى األسـتاذ           
إىل العمـق كـي يـضبط نـبض      الوردي جيعله ينظر بضبابية قاتلـة للظـواهر، فـال يقتـرب             

املنطلقين الفكريين، فمن الظلم أن نعتمد الزهاوي كظاهرة متثـل البيئـة البغداديـة، كمـا      
أنه من الظلم أن نعترب الشهرستاين ظـاهرة عامـة يف النجـف، فمـن املفـروض أن جنعـل              

إلميان أيضاً، للبيئة العامة دوراً حمدداً، واملسألة تعود إىل درجة اإلميان باإلسالم ونوعية ا    
فمنـهم مـن ينظــر إىل اإلسـالم نظــرة هامـشية، تــسلبه قـدرة اســتيعاب التطـور العلمــي       
فيستسلم أمام الربيق الغريب، ومنهم من يدعو األمة للمزيد من الوعي اإلسالمي الـذي       

فاألستاذ ال يفرق كثرياً بني املنهجني املتناقـضني، واملهـم   . تكمن فيه أسرار القوة والتقدم   
النمو والقفزة سواء مت ذلك يف منحى البنـاء اإلجيـايب حليـاة املـسلمني، أو يف منحـى          لديه  

اهلدم السليب يف حيام، وهذا األمر إن دلّ على شيء فإنـه يـدل علـى ضـعف الرسـالة         
م، نادى الزهـاوي بتحريـر املـرأة ١٩١٠يف عـام «: اهلادفة لألستاذ الوردي، ومن هنـا يقـول     

فالزهـاوي يريـد أن يقفـز بـاملجتمع ].. ويوجه منهجية الزهاوي بقوله.. [ورفـع احلجـاب عنهـا
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العراقي إىل احلياة احلديثة دون مباالة بالدين والتقاليد، بينام كان الشهرستاين يريـد عـودة املجتمـع 

وشـتان بـني . )١(»إىل حضرية الدين بعد تنقيتـه مـن األدران التـي حلقـت بـه يف العهـود املتـأخرة

ّتوجه الزهاوي الذي يصب نحـو تفكيـك أوارص املجتمـع بإشـاعة الفـساد وامليوعـة ْالتوجهني، 

وبالتايل حتقيق األهداف االسـتعامرية، وتوجـه الـشهرستاين الـداعي إىل األصـالة اإلسـالمية مـن 

لذلك ال نستبعد مـن طريقتـه . ناحية، وإىل التامسك والوحدة ملقاومة املستعمرين من ناحية أخرى

: وذلـك لوصـول املجتمـع إليهـا، حيـث يقـول. ع، عىل النتيجة التي يرتنم عليهـاملعاجلة املوضو

مـا نالحظـه يف أبنـاء اجليـل .. ًنجحت دعوة الزهاوي أخريا، بيـنام أخفقـت دعـوة الـشهرستاين«

.)٢(»اجلديد، إذ هم تركوا الدين وراء ظهورهم

أسـتاذ  (وهنا، ال يسعنا إال أن نؤكد على أن هذا الـرأي غـري طبيعـي يـصدر مـن              
، فالدنيا مل تنته بتكالب أعداء اإلسالم على األمة اإلسـالمية يف حـني غفلـة     )٣()متمرس

من املصلحني الواعني، واحلال إن لإلسالميني اهلادفني جوالت وصوالت ستشهد اهلزمية 
.تنتهفيها لدعاة التفكك السلوكي، فاملعركة مل تنته فصوهلا بعد، ولن

طروحة اإلصالحية، تتمركز حول فكرة مفادها، أا نعم، إن املؤاخذات على األ
ترميمية يف املبادرة اإلصالحية، وليست كليـة شـاملة، فكانـت تبـدو يف بعـض أفكارهـا              
ورؤاها السياسية، غـري متكاملـة، ورمبـا متـضاربة، والواقـع أـا كانـت أسـرية الظـروف               

ؤية أمام اإلصالحيني ما احمليطة ا فمن خالل قاعدة تقدمي األهم قبل املهم اختلطت الر
األفكـار التـي «فكانـت   . بني املصلحة اإلسالمية العامة وبني التوجهات املرحلية اخلاصـة        

اختذها رجال املدرسة اإلصالحية مستوحاة من الظروف التي يعيـشوهنا، ومـستلهمة مـن معانـاة 

ناجتـة مـن املوقـف ًاألمة يومذاك، وإذا الحظنا أن هناك نقصا يف هذه األفكار فـإن هـذه املالحظـة
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.)١(»الفكري الراهن

ومع هذا ميكن القول، أن غياب الصيغة الواضحة لتحرك اإلسالميني على املـستوى         
ــ ١٣٣٢-١٣٢٦م،١٩١٤-١٩٠٨(السياسي بالتحديد يف تلـك املرحلـة         ، وعـدم تبلـور     )ه

اقـي  األطروحة اإلصـالحية منـذ بدايتـها عمليـاً، بـل وسـيادة احلالـة النقديـة يف الـشارع العر             
للتجربة اإلسالمية القائمة، املتمثلـة بالدولـة العثمانيـة، كـل ذلـك وفـر مناخـاً خاصـاً لـدى                     
بعض املفكرين واملثقفني والـشعراء علـى الـسلوك املتـأرجح بـني التوجـه العلمـاين والتوجـه                  
اإلصالحي اإلسالمي، يف حني كان التوجه العلماين يستمد قوته من مثله األعلـى املتجـسد       

يف الغرب، بينما كان اإلصالحيون اإلسـالميون يـشتركون         ) التكنولوجي(العلمي و بالتطور  
مــع التوجهــات القوميــة والعلمانيــة يف نقطــة النقــد وخيتلفــون معهــم يف تفاصــيلها وطــرق    
معاجلتها، فكان االصـالحيون اإلسـالميون يطـالبون باإلصـالحات الدسـتورية للنظـام              

.األوائلمدون قوم من تاريخ املسلمنيالقائم يف تلك املرحلة، كما كانوا يست

وهنا البد من اإلشارة إىل أن الـشعراء بـشكل عـام، تـتحكم يف أحاسيـسهم املرهفـة        
أوضاع الساحة واالنعكاسات السياسية التفـصيلية، ورمبـا االصـطدامات الشخـصية بـبعض           

ضـيح نـذكر،   وللتو. الوقائع اخلاصة، فال ميكـن االعتمـاد عليهـا مطلقـاً يف التوجـه الفكـري       
كمثال على هذه احلقيقة، فهو يـذهب مـرة إىل   ) م١٩٤٥-١٨٧٥(الشاعر معروف الرصايف  

:فيقولأن الدين ليس هو الوحي اإلهلي املرتل، بل هو ابتداع من عقالء ودهاة البشر
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وعلى ضوء فكرة هذه األبيات وأمثاهلا للشاعر الرصايف ميكننا التنبيه إىل خطـورة         
عقيدته القائمة على اجلحود والنكران هللا تعاىل وللوحي والرساالت اإلهلية املرتلـة علـى           

نستغرب من دعوتـه إىل نـسف قـيم اإلميـان وااللتـزام      األنبياء هلداية البشر، ومن هنا ال    
:بقولهولكن مع ذلك نراه ميتدح اإلسالم واملسلمني األوائل. السلوكي

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  إذن، . دعا الرصايف إىل اجلهـاد دفاعـاً عـن الـوطن         ) هـ١٣٣٢م،١٩١٤(ويف عام   

وبغض النظر عن حتوالت وتقلبات عواطف الشعراء، فهم كما يـصفهم القـرآن الكـرمي       
:يف اآلية املباركة
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مع كل ذلك، أثـرت األطروحـة اإلصـالحية تـأثرياً بالغـاً علـى الـساحة العراقيـة                   
وجعلت اإلسالميني يف موقع املسؤولية، والـذي ميكـن أن نـستنتجه مـن أحـداث تلـك                   
          املرحلة، هو أن التغيري أو التجديد أو اإلصالح البـد أن يكـون نابعـاً مـن صـميم وعـي

وعية، بعيـداً كـل البعـد عـن التـأثريات األجنبيـة،       األمة، مراعياً ظروفها الذاتيـة واملوضـ    
فاالســتقالل الثقــايف التــام يف اتمــع اإلســالمي ميــنح األطروحــة فــرص النجــاح علــى 
املــستوى الفكــري والــسياسي، ويــوفر لإلســالميني قــدرة املواكبــة للتطــورات العلميــة،  

ــى     ــدرة عل ــل الق ــساحة الــسياسية، ب ــى ال ــة عل ــا واالســتيعاب للمــتغريات الطارئ قياد
.إسالمياًوتوجيهها
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سياسية-تبلور الوعي اإلسالمي وانتشاره َّـ مظاهر حركية . ٢

يعود -يف مرحلة موضوع البحث -صحيح أن تبلور الوعي يف الساحة العراقية      
. غالباً لعوامـل انعكـاس التطـورات الـسياسية والثقافيـة الـيت حـصلت يف إيـران وتركيـا            

ولكن . ميني اإلصالحيني تركوا آثارهم التجديدية على العراقوصحيح أيضاً أن اإلسال
أن جنعل للخصوصية العراقية، من الناحية الثقافيـة والتراثيـة،   -كذلك -من الصحيح  

والتقاليد والعادات، مكانة مهمة، وذلك ألـا كانـت تتميـز بقـدرات وقابليـات خاصـة              
ج واملنعكسة على ساحتها، سواء أكان مكّنتها من التعاطي مع التيارات القادمة من اخلار 

وبذلك أفرزت الساحة العراقيـة  . التعاطي بالتفاعل اإلجيايب أم على مستوى الرد السليب      
وعياً له خصوصيته، كما أفرزت العديد من القـادة اإلصـالحيني واحلـركيني، فـسجلت              

-انـاً   أحي -حضوراً فاعالً يف توجيه وقيادة أحـداث الـساحة الداخليـة، بـل وجتـاوزت                
وكانــت الــصدارة ظــاهرةً . إقليمهــا اخلــاص لتتحمــل مهــوم الــساحة اإلســالمية العامــة 

ّشـكل املـسلمون الـشيعة وعـرب التفاعـل مـع «بوضوح لدى علماء املسلمني الـشيعة، فقـد        

خصائص اجلامعات األخرى، تـارخيهم وتكـوينهم الثقـايف والرتاثـي املتاميـز عـىل قاعـدة املبـادئ 

ًالشيعة اإلمامية، وقد محل هذا التكوين أيضا بعض اخلصائص التي متايزوا هبـا اإلسالمية، وعقائد

فثمة خصائص نجمت عن وجود املـدن والعتبـات . من الشيعة يف بلدان العامل اإلسالمي األخرى



٢٢٥.............................................سیاسیۀ-حرکیۀمظاهرفیوانتشارهاإلسالمیالوعیتبلور.2

فالقيمة املعنوية التـي محلتهـا . املقدسة، وعن وجود مقر املرجعية العليا للمسلمني الشيعة يف العامل

ّوامل لشيعة العراق متثلت فيام تعنيه هذه الرموز، من حـضور يـومي يف الـضمري الـشيعي، هذه الع

ّوالتي تزيد من متاسكهم وتنمي الشعور لدهيم بأهنم أكثر مـن غـريهم حـراس وسـدانة العتبـات 

ًاملقدســة، واألكثــر تربكــا هبــا، وبــأهنم كــذلك احلاضــنون للمركــز القيــادي للــشيعة اإلماميــة، 

وثمة خصائص أخرى أنتجت عن السمة القبلية الغالبة التي أتـسم .. ائدها وتراثهاواحلافظون لعق

. )١(»ّحيث شكلت العشائر النسبة األكرب يف هذا الرتكيـب. هبا الرتكيب االجتامعي لشيعة العراق

فإذن هنالك تناٍم ذايت يف وعي اتمع العراقي، له خـصوصيته الذاتيـة، وملـا كانـت لغـة          
ا بني اتمع بكل طبقاته وبني السلطة اإلداريـة، تكرسـت حالـة النمـو         التفاهم ضعيفة م  

الداخلي باجتاه توطيد العالقة بني القيادة الدينية وبني القاعدة الشعبية، فبات اللجوء إىل  
ظل املرجعية الدينية الشيعية، يضمن احلقوق والواجبات الدينية والسياسية ضمن اإلطار   

ظل العشرية حيفظ احلقوق الشخـصية واالجتماعيـة للفـرد        الشرعي، كما أن اللجوء إىل    
وعليه فقد تعمق الوالء للزعامة الدينية يف النجف وكربالء، كمـا كـرس     . واجلماعة معاً 

حضور القيادة املرجعية يف األوساط الشعبية، فتالمحـت القواعـد االجتماعيـة والثقافيـة              
تــها وممارســاا ومواقفهــا الــسياسية مــع القيــادة املرجعيــة، وبــذلك بــرزت الطائفــة بثقاف

كجماعة متميزة عن غريها، هلا أمهيتها وقوا على الساحة العراقيـة، فمـن وراء اتهـد            
ومبعىن آخر، توافر العاِلم اتهـد    . القائد، هنالك العمق الشعيب الكبري يف العشائر واملدن       

ات وفتـاوى القائـد     وهو رجل القرار املطاع من قبل شعٍب شـجاع، منـضبط أمـام قـرار              
ومــما ال خيفـى علـى البـاحثني        . اتهد، الذي يفكر بوعي وبصرية إلنقاذ شعبه وبـالده        

استمرار العالقـة غـري الطبيعيـة بـني الدولـة العثمانيـة والـشيعة علـى املـستوى الـسياسي             
واإلداري فضالً عن القضية الشرعية وهي األهم، حيـث كـان الـسائد عـدم االعتـراف          
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ني الطــرفني، فـال الــسلطات العثمانيــة شــرعية بـاملعىن الــدقيق يف نظــر علمــاء   املتبـادل بــ 
الشيعة، وال املذهب الشيعي معترف به من قبـل العثمـانيني أسـوة باملـذاهب اإلسـالمية           

وال بد أن نشري إىل أن للسيد مجال الدين واملدرسة اإلصالحية حماوالت جادة      . األخرى
.والبالدرجعية الشيعية مبا حيقق املصلحة العامة للعبادللتقريب بني السلطة العثمانية وامل

والتركيةأثر حركتي الدستور، اإليرانية

، )م١٩٠٦-١٩٠٥(يف إيـران خـالل       )١()املـشروطية (إن حركة املطالبة بالدستور     
التيـار املنـادي بالدسـتور    : أظهرت تيارين متعارضين بني علمـاء املـسلمني الـشيعة، مهـا       

وكان حمور األزمة بـني     . احلاكم، يقابله التيار املؤيد للحاكم بسلطته املطلقة      املقيد لسلطة   
التيارين ينطلق من اختالف وجهات نظر العلمـاء اتهـدين اجتـاه طريقـة احلكـم، فهـل                

مـع الـشريعة اإلسـالمية،       -حيـث احلكـم املطلـق للـسلطان          -تتطابق النظريـة القائمـة      
لدسـتوري النيـايب حيـث يتقيـد احلـاكم بـالقوانني؟            وحتقق مصاحل املـسلمني، أو احلكـم ا       

البحـث واجلـدل بـني العلمـاء واألدبـاء      «واشتد اخلالف بني أنصار االجتاهين حـىت صـار       
والطلبة والشعب يف النجف اية يف العنف والقسوة، ومتخـض اجلـدل فأولـد االنقـسام              

وا باحلريـة وبوجـوب   أحرار ومستبدين، ولكـن األكثريـة مـن اتهـدين أفتـ       : إىل طبقتني 
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.)١()»الدميقراطية(األخذ بنظرية امللكية املشروطة بالدستور و

لقد ساهم اإليرانيون مبا فيهم بعض العلماء الساكنون «: عبد اهللا فياض. يقول د
فكان لوجودهم بني ظهرانينا أثر . يف العتبات املقدسة العراقية، حبركة بالدهم الدستورية

وخاصــة ســكان األمــاكن املقدســة منــهم، ألضــرار االســتبداد  مهــم يف تنبيــه العــراقيني
. ومع هذا فان تأثري عامـة اإليـرانيني حمـدود     . وألمهية احلكم الدستوري يف حياة السكان     

ولكن تأييد العلماء ذوي الكلمـة العليـا يف حيـاة معظـم العـراقيني واإليـرانيني يف ذلـك                   
يف األوساط اإليرانية فحسب، بل يف      العهد للحركة الدستورية، أكسبها قوةً وقبوالً، ال      

وشهدت الساحة . )٢(»وكان النجف األشرف مركز هذه احلركة  . األوساط العراقية أيضاً  
وعـم  «العراقية تفاعالت متعـددة مـع فتـاوى العلمـاء الـيت وزعـت بكثافـة بـني النـاس                     
شـعبية  النقاش واجلدل معظم أحناء العراق بني مقلدي أولئك اتهدين، فكانت مدرسة     
ومل . )٣(»كربى استعرضت مجيع النظريات يف شكل احلكم وأنتجت وعياً عاماً يف العراق    

أخـذ الـسنة العراقيـون    «يكن اجلدل حمصوراً بني علماء الشيعة ومقلديهم فحسب، وإمنا     
ووجـد الدسـتوريون العراقيـون      .. بدورهم يشتركون يف اجلدل وينقسمون حول املـسألة       

وعليه، فإن الدسـتورين يف  . )٤(»سنة، قضية مشتركة يدافعون عنها   سواء كانوا شيعة أم     
تبنيهم للمشروطية، وحركتهم حنوها، توجوا أطروحة اإلسالميني اإلصالحية سياسـياً،         
فتركوا آثاراً ملحوظـةً علـى املـستوى الثقـايف واالجتمـاعي يف الـساحة العراقيـة، حيـث             

علم اللغات والعلوم األوروبية، ومطالعة كانوا يدعون إىل تأسيس املدارس احلديثة، وت     «
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األوىل يف إيـران  ) املـشروطة (شكّل قيام الثورة الدستورية    «وهكذا  . )١(»اجلرائد واالت 
املظهر السياسي األول لنشوء احلركة اإلسالمية يف العراق، وال يعود ) م١٩٠٦-١٩٠٥(

أي العـام يف معظـم     السبب يف ذلك إىل انعكاس أحداثها وتأثريها بشكل واسع على الر          
مناطق العراق، وال سيما املدن واملناطق الشيعية فحسب، وإمنا أيضاً دور علماء النجف            

وقـد متّـت صـياغة الدسـتور مـن قبـل جلنـة خاصـة             . )٢(»يف اإلعداد هلذه الثورة وقيادـا     
م، وقد حضر ١٩٠٦تشرين األول من عام ٧انبثقت من الس الذي افتتح بطهران يف 

:علىحفلة االفتتاح، وقد نص الدستور-ملك إيران -ين مظفر الد

الدين الرمسي للدولة هـو املـذهب اجلعفـري االثـين عـشري احلـق               : املادة األوىل «
..اإلسالممن

ال جيـوز لـه أبـداً أن يـسن أي قـانون منـاقض لـشرائع          .. إن الس : املادة الثانية 
يه جلنة مؤلفة من مخـسة أشـخاص هـم       أن تكون ف  .. فالواجب رمسياً .. اإلسالم املقدسة 

وكـان حمـور   . )٣(»..من اتهدين الفقهـاء والعـارفني أيـضاً حلاجـات العـصر ومقتـضياته            
ــاين      ــاظم اخلراسـ ــد كـ ــشيخ حممـ ــام الـ ــو اإلمـ ــة هـ ــد(احلركـ ــنة  )اآلخونـ ــويف سـ ، املتـ

، الذي أقر بنود جملس الشورى يف إيـران وقـد أصـدر جوابـاً علـى         )م١٩١١هـ،١٣٢٩(
إن اإلقدام على مقاومـة الـس   ..«: الذي قُدم إليه، بفتوى صرحية جاء فيها     االستفتاء  

وممــا يــذكر أن توقيــع . »..العــايل، مبرتلــة اإلقــدام علــى مقاومــة أحكــام الــدين احلنيــف 
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وعلـى  . )١(اخلراساين كان بتوكيل وقرار من اتهدين األعالم عدا السيد كاظم اليـزدي            
علماء اتهدين، وعلى رأسهم املرجع األعلى كحماة     ضوء بنود الدستور برزت أمهية ال     

واقعيني للدستور، وخاصة يف املادة الـيت يـتم فيهـا تعطيـل شـرعية القـوانني إالّ مبوافقـة               
القواننيجملس الفقهاء املشرف على سن.

وقد بلغ الصراع أوجه بـني أنـصار املـشروطية بزعامـة الـشيخ كـاظم اخلراسـاين،                
وكـان الدسـتوريون ينـشرون أفكـارهم        . )٢(عامة السيد كاظم اليزدي   وأنصار املستبدة بز  

، بينمـا كانـت الـصحف      )حبل املتني (و) درة النجف : (وخطبهم يف جملتني فارسيتني مها    
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البغدادية، فقد كانـت    ) الرقيب(العراقية حاضرة بتفاعل مع أحداث إيران، مثل جريدة         
، كما وكانت تنشر مراسالم إىل     )حوادث إيران (تنشر أخبار أحرار إيران حتت عنوان       
من السنة األوىل ١١فقد نشرت يف عددها رقم . )١(علماء النجف وأجوبة العلماء إليهم

-إن الـسيد أكـرب شـاه اإليـراين        «: جاء فيه ) ما كربالء؟ وما بغداد؟   (مقاالً حتت عنوان    
فة، وسـكن   الذي كان مبعداً من إيـران وجـاء للعتبـات الـشري            -املعني حلزب االستبداد    

وجـاء إىل   .. أُخـرج مـن كـربالء     .. كربالء، وبناًء علـى خطبـه ووعظـه ضـد املـشروطية           
وال نــدري هــل مــا ال جيــوز التفــوه بــه يف كــربالء، جيــوز إعالنــه يف         .. الكاظميــة
وقد أخذ الصراع طابعاً شعبياً، فانقسم اتمع إىل فريقني متصارعني، . )٢(»..الكاظمية؟

ريــق يعارضــها، يــذكر الــسيد هبــة الــدين الــشهرستاين، بــأن  فريــق يؤيــد املــشروطية وف
املؤيدة للمـشروطية كانـت تعقـد سـراً يف سـراديب النجـف، يف       ) هيئة العلماء(نشاطات  

اجتماعات سرية، خشية العوام من أنصار السيد اليزدي، وكان ذلك أيـام الـشاه حممـد               
ك، وآزداد الـصراع بـني      علي بن مظفر الدين، ألنه كان معارضاً للحركة الدستورية تلـ          

هــ،  ١٣٢٥م، مجـادى الثانيـة   ١٩٠٧الربيطانيـة يف آب  -الفريقني بعد املعاهدة الروسـية   
ففي هذه املعاهدة اقتسمت الدولتان النفوذ يف إيران حيث حصلت روسـيا علـى القـسم     

فكانـت ضـربة قاسـية ألنـصار        . بينما حـصلت بريطانيـا علـى القـسم اجلنـويب          . الشمايل
فتمادى الـشاه يف نزعتـه االسـتبدادية، فـأعلن األحكـام العرفيـة وأـى دور          املشروطية،  

هـ، فانطلقت ١٣٢٦م، مجادى األوىل ١٩٠٨الس النيايب الدستوري عملياً يف حزيران 
مجـادى  ١٩٠٩املظاهرات وتتابعت االحتجاجات حىت انتـصرت املـشروطية يف حزيـران          



 


 



٢٣١.............................................سیاسیۀ-حرکیۀمظاهرفیوانتشارهاإلسالمیالوعیتبلور.2

.)١(هـ١٣٢٧األوىل 

وانعكــست بوضــوح يف األوســاط  (هــا األحــداث إن أخطــر نقطــة وصــلت إلي «
هي حماوالت اغتيال كبـار العلمـاء، فقـد تعـرض الـشيخ فـضل اهللا نـوري يف                    ) العراقية

حيـث أطلـق عليـه النـار     . طهران إىل حماولة اغتيال من قبل رجل من أنـصار املـشروطية   
يف (لكن الشيخ جنا من احملاولة، كما حـاول حممـد علـي شـاه اغتيـال الـشيخ اخلراسـاين          

حيث أرسل إليه دواء لعينه، وكان الشيخ يشكو من مرض فيها، غري أن والدة          ) النجف
كمـا كـاد أن يتعـرض الـسيد     . الشاه كانت من مقلديه، أرسلت إليـه حتـذّره مـن الـدواء     

اليزدي حملاولة اغتيال وسط األجواء املضطربة لتلـك الفتـرة، أُشـيع ذات يـوم أن الـسيد           
.)٢(»..اءاليزدي سيتعرض إىل اعتد

يقول الـسيد هبـة الـدين    . وكانت الصحافة احمللية تلعب دورها يف تبيان األحداث 
تأخذ هذه األخبـار وتنـشرها بـصورة مكـربة      ) حبل املتني (وكانت جريدة   «: الشهرستاين

لقـد كـان حلركـة املـشروطة تـأثري كـبري علـى              «وهكذا  . )٣(»..ضد السيد اليزدي ومجاعته   
االهتمام ا مل يكن يف مناطق العتبات املقدسـة فقـط، بـل أن      اتمع العراقي، حيث أن   

، ]كما بينا آنفـاً [بغداد أيضاً كانت تتابع عرب صحافتها وباهتمام ملحوظ أحداث احلركة         
وكان أكرب صدقية لتأثري الشعب العراقي بأحداث املـشروطة، اسـتجابة العـشائر العراقيـة         

وذلـك ملقاومـة   . )٤(»يت أصـدرها اخلراسـاين    وسكان العديـد مـن املـدن لفتـوى اجلهـاد الـ            
القوات الروسية الغازيـة إليـران، وقـد اسـتجابت هلـذه الـدعوة مـدن النجـف وكـربالء            
والكاظمية وبغداد وغريها من مدن العراق، وقد وخرجت العشائر العراقية مـن أطـراف    
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روطية إىل  الكاظمية، إال أن الذي أوقف املسرية اجلهادية الزاحفة هو دخول أنـصار املـش             
هـ، وقد خلعوا حممد علـي شـاه   ١٣٢٧مجادى الثانية  /٢٤م،  ١٩٠٩متوز  /١٢طهران يف   

ــران   ــن إي إن مــسألة . الــذي الذ بالــسفارة الروســية، ومتّ انــسحاب القــوات الروســية م
استجابة العشائر العراقية وأبناء مـدن العـراق لفتـوى اخلراسـاين بـالتحرك واجلهـاد ضـد                

هي مسألة ذات دالالت كبرية ألا أثبتت قوة  «د علي شاه    االحتالل الروسي وضد حمم   
االرتباط املبدئي لألمة يف العراق، مبوقف املرجعية الدينيـة وجتاوزهـا للمـسألة اإلقليميـة       

. )١(»والقوميــة بــشكل واضــح وهــو موقــف يكــشف عــن عمــٍق يف الــوعي اإلســالمي  
أن اتمـع العراقـي كـان    وبالرغم من هـذا التفاعـل اإلجيـايب مـع حتـرك اتهـدين، إال             
-وكما قلنا قبل قليـل  -منقسماً إىل قسمني تبعاً النقسام العلماء يف النجف األشرف،        

إن الــصراع أخــذ طابعــاً جــدلياً شــعبياً ظهــر يف األســواق والــشوارع إىل جانــب صــراع 
املنـاظرات املفتوحـة واملناقـشات الـصرحية يف     «فكانـت  . الطبقات املثقفـة وعلمـاء الـدين      

وبذلك بـدأ الـوعي   .. وامع واملدارس يف النجف وغريها أولدت وعياً عاماً يف العراق       اجل
ومل يكن هذا اجلدل حمصوراً .. السياسي واملمارسة السياسية حيالّن حمل السلبية السياسية

بني أوساط املثقفني الضيقة، بل امتد إىل أقسام أوسع من السكان وخلق انقساماً حـول            
يفة ننقل ما ذكره الدكتور الوردي من بعـض الـسلوكيات احملليـة الـيت                وللطر. )٢(»املسألة

كانت شائعة آنذاك، واليت كانت تعكـس حالـة الـصراع احملتدمـة بـني أنـصار املـشروطية          
إنـه كـان يف    : حدثين الكتيب النجفـي عبـد احلميـد زاهـد         «: وأنصار املستبدة حيث يقول   

الصبيان عند اللعـب يقـسمون أنفـسهم إىل    تلك األيام صبياً مع أقرانه يف األزقة، فكان  
مــستبدة ومـشروطة، مث تنــشب املعـارك بينــهم تقليـداً ملــا يقـع بــني الكبــار،     : يف فـريقني 

من النوادر األدبية اليت تروى، عن تلك الفترة أن أحد علماء الكاظمية وهو          ] يضيف[و

 
 



٢٣٣.............................................سیاسیۀ-حرکیۀمظاهرفیوانتشارهاإلسالمیالوعیتبلور.2

ى الشيخ عبـد   السيد حممد مهدي الصدر نظم بيتني من الشعر يف ذم االستبداديني، فانرب           
احلسني االسدي يرد عليه حيث قام بتشطري البيتني مما أدى إىل قلب معنامها إىل النقـيض     

ننقل فيمـا يلـي البيـتني مـع تـشطريمها وقـد وضـعنا التـشطري بـني قوسـني متييـزاً لـه                    . منه
:األصلعن

 
 

  
     

 
  

  :الردوكان
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  ــام     ــتور ع ــأثري الدس ــا ت ــد    ١٩٠٨أم ــراق فق ــى الع ــا عل ــاً  «م يف تركي ــان عميق ك

كما يذهب إىل ذلك معظم البـاحثني، فقـد ظهـر تطـور واضـح يف حركـة              . )٢(»ومباشراً
اجلمعيات واألحزاب الـسياسية،  الصحافة إثر إعالن الدستور، ويف تأسيس جمموعة من  

إتـساعاً واضـحاً، وأخـذت    ) حركـة التطـور الفكـري يف العـراق    (اتسعت احلركة   «حيث  
تؤثر تأثرياً عميقاً عندما بدأت اآلثار األدبية املصرية تصل العراق، وقويـت بعـد مرحلـة        

وهكـذا بـرز تـأثري الثـورتني        . )٣(»م بوجـه خـاص    ١٩٠٨إعالن الدسـتور العثمـاين سـنة        
بلـغ عـدد   «علـى منـو عـدد اجلرائـد واـالت فقـد       -اإليرانيـة والتركيـة   -ستوريتني  الد

الزوراء (م ستاً وأربعني، ومل يبق منها مستمراً غري ١٩١٢اجلرائد واالت يف العراق سنة 
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العلم واحليـاة ولغـة   (و. من اجلرائد) والزهور والرياض واملصباح وصدى بابل، والنوادر   
بلغ عدد االت الـيت صـدرت يف        «: يقول عبد الرزاق احلسين   . )١(»من االت ) العرب

بلغ عدد الصحف الـيت صـدرت يف     ] بينما.. [جملة ٢٠العراق قبل احلرب العاملية األوىل      
جريـدة، بـني أدبيـة وسياسـية وهزليـة      ٦٩العراق قبل احلرب العامليـة األوىل ويف أثنائهـا     

.)٢(»وانتقادية
التطور الفكري والسياسي برز يف الواقـع العراقـي     وهنالك مظهر آخر من مظاهر    

وكـذلك يف اجلـيش     . )٣(»جملـس املبعوثـان   «وهو دخول عدد مـن العـراقيني، كنـواب يف           
وباإلضافة إىل ذلـك فقـد تطـورت اتـصاالت العـراقيني باخلـارج عـرب                . العثماين كضباط 

إن تــأثري «: املطبوعــات والــسفر والتعامــل االجتمــاعي والثقــايف يقــول الــدكتور فيــاض
احلــركتني الدســتوريتني اإليرانيــة والعثمانيــة قــد أخــذ يتغلغــل يف أوســاط مجــاهري املــدن  

الدين حلركـة  ] علماء[الرئيسية يف العراق كبغداد والبصرة والعتبات املقدسة، ولعل تبين       
إال أن هـذا  . )٤(»الدستور يف هذا الدور من تـاريخ العـراق كـان الـسبب األول يف ذلـك               

يقترب من خلط األوراق بعضها فوق بعض ودمج النتائج مـن     -يف نظرنا    -ج  االستنتا
. دون التثبــت يف األمــور املفــصلية لتــأثري احلــركتني الدســتوريتني علــى الــساحة العراقيــة 

واحلال أن فارقـاً جوهريـاً بينـهما، مـن حيـث املنطلقـات األساسـية وكـذلك األغـراض           


 

–
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زعامـة جمتهـدين كبـار وعلـى رأسـهم الـشيخ       فاملشروطية اإليرانية قامت ب  . والطموحات
اخلراسـاين يف النجــف األشــرف بــالعراق، فتحــرك الـشعب املــسلم، علــى ضــوء فتــوى   

بينما املشروطية التركية . العلماء املراجع باجتاه حتقيقها، يف إقامة احلكم اإلسالمي العادل
، )تركيا الفتاة(م م باس١٨٨٩قادا مجعية االحتاد والترقي اليت أُسست يف اسطنبول عام 

وكانــت يف بدايتــها ســرية تــستمد أفكارهــا ورؤاهــا مــن أوروبــا وبالتحديــد مــن فرنــسا  
وهــو شــعار مــستمد مــن مبــادئ ) احلريــة واألخــوة واملــساواة(وبريطانيــا، حتــت شــعار 

وكانت حركة املشروطة التركية تـستهدف ضـرب أسـس اإلسـالم، وتفكيـك       . املاسونية
عالقة للعلماء اتهدين يف العراق ا، بل كان موقفهم سلبياً      ، وال )١(اتمع اإلسالمي 

.حبقيقتهامنها ملعرفتهم
ومـن هنـا نالحــظ املـشروطية اإليرانيــة قـد دخلـت بتفاصــيل حركتـها ومتوجاــا       
وصـراعاا يف صــميم الــساحة العراقيـة، بينمــا املــشروطية التركيـة مل تــدخل بتفاعالــا    

إال أن أمهيتـها  . -عمومـاً -يـة فكأـا غريبـة عـن العـراقيني        التفصيلية يف الساحة العراق   
تركزت يف اجتاه حسم الصراع بني أنصار الدسـتور بزعامـة الـشيخ اخلراسـاين، وأنـصار               
احلكم املطلق بزعامة السيد اليزدي، فقد وفّـر انتـصارها يف تركيـا جمـاالً واسـعاً للعلمـاء         

رية يف املنحى اإلجيايب، لغـرض بنـاء الدولـة          واملثقفني اإلسالميني ملواصلة املسرية الدستو    
أن مظـاهر الفـرح واالبتـهاج كانـت     -أيـضاً  -ومن هنا نالحـظ     . على أُسس دستورية  

حمدودة يف العراق بانتصار الدستوريني يف تركيـا، علـى العكـس مـن البلـدان األخـرى،            
كانـت تتميـز   إن الـبالد األخـرى  «: ويقدم الدكتور الوردي، تعليالً هلذه الظاهرة فيقول    

بالصراع الطائفي العنيف بني املسلمني وغـري املـسلمني، وهلـذا رأينـاهم يظهـرون الفـرح                 
أمـا يف العـراق فقـد كـان الـصراع الطـائفي       . بالدستور لكي يدلّوا به علـى أـم إخوانـاً         

حمصوراً بني املسلمني أنفسهم، وهم لذلك مل جيدوا يف إعالن الدستور ما خيفف من داء        
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إال أنّ هذا التوجيه، وإنْ كانت له صدقية جزئية، إال أننا ال . )١(»فيهم إال قليالًالطائفية 
نراه دقيقاً، ألن اإلسالميني العراقيني، وبالذات القادة العلماء مراجع املسلمني الـشيعة،            

فكـانوا  . مل يطرحوا مشاريع للطائفـة، بـل كانـت مـشاريعهم لعمـوم الـصاحل اإلسـالمي        
واحلقيقة إن سبب املوقف املتحفظ للمرجعية الدينية       . ملسلمني دوماً يدعون للوحدة بني ا   

الشيعية يف العراق اجتاه ثورة الدستور يف تركيا، يعود إىل أن العلمـاء مل يقـودوا الثـورة،              
ومل يشتركوا يف توجيهها، وبالتايل مل يرمسوا أهـدافها، فوقفـوا منـها موقفـاً سـلبياً حينمـا            

نعم لقد شذّ عن هـذا  . على العكس من ثورة الدستور يف إيران    عرفوا أهدافها اهلدامة،    
الـشيخ اخلراسـاين وذلـك العتبـارات سياسـية         -يف بداية الثـورة     -املوقف السليب العام    

ومـع  . حمددة بضرورة التزام احلاكم بالدستور لغرض ختليص األمة من حالـة االسـتبداد           
هو السائد، وقد آنعكس على األمـة  ذلك بقي املوقف السليب للمرجعية الشيعية إجتاهها   

لـذلك يعتـرب    . بشكٍل عام، وعلـى الـشيعة خـصوصاً اللتـزامهم بـرأي املرجعيـة الدينيـة               
هو نتيجـة ردة الفعـل البـاردة للمرجعيـة الدينيـة           «األستاذ حسن شبر هذا الواقع السليب       

لالنتصار  اجتاه الدستور العثماين، حيث مل يعرب أغلب اتهدين واملراجع عن تأييدهم          
الدستوري، إمنا تعاملوا معه بتحفظ، وإذا استثنينا موقف الشيخ حممد كـاظم اخلراسـاين          

وبالرغم من هذا البون . )٢(»املؤيد، فان ذلك مل يؤثر آنذاك على املوقف اإلسالمي العام
الشاسع يف موقع النجف بالنسبة للحركتني املشروطيتني يف إيـران وتركيـا، إال أن الـدور     

دي للعلماء اتهدين يف النجف، عرب التوجيه املباشر للمشروطية اإليرانية، وصدور        القيا
-التأييد احلذر واحملدود يف البداية إىل جانب سـيادة املوقـف الـسليب العـام، كمـا ذكرنـا                

إجتــاه الثــورة الدســتورية التركيــة يــشكّالن أبــرز العوامــل املــؤثرة يف التحــرك الــسياسي  
، وذلك لكون املوقف املبدئي للعلمـاء املراجـع يـستند إىل الـشريعة        اإلسالمي يف العراق  
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اإلسالمية، وعليه حينما آصطدمت األمة بالسياسية العلمانية الـيت انتـهجها االحتـاديون              
وبسياسة التتريك، تبلور الوعي اإلسالمي لدى العلماء واملثقفني وأفرز جتمعات حركية       

سان حالّق، يف سياسة االحتـاديني اهلادفـة إىل   سياسية وثقافة معارضة، ويرى األستاذ ح     
وهكـذا  . )١(زعزعة كيان اإلسالم واملسلمني، السبب الرئيس لنشأة اجلمعيات املعارضـة         

شـرع  «نشطت الساحة اإلسالمية يف معارضتها لسياسة االحتاديني يف تلك املرحلـة فقـد              
االحتـاديني ومقاومتـهم،    غالبية العلماء واألعيان والوجهاء ال سيما يف بغداد، مبعارضـة           

م ما ميكن اعتباره اجتاهـاً  ١٩١٤وقد عكست هذه املعارضة وأشكاهلا وتقلباا حىت عام      
فكرياً سياسياً جتلّت معامله مبظاهر وتيارات جسدا مواقف ونشاطات العلماء واألعيان           

لعـشرين  يف مطلـع القـرن ا  «بينمـا  . )٢(»واملالّكني املتنفـذين يف بغـداد واملوصـل والبـصرة        
أخـذت تتــشكل يف العـراق حركــة إســالمية تركّـزت بــشكل أساسـي يف املــدن الــشيعية     
املقدسة وخاصة يف النجف وكـربالء، حيـث مثّلـث امتـداداً وتواصـالً للنهـضة الثقافيـة                  

السياسية اليت ظهرت يف تلك املـدن خـالل الربـع األخـري مـن القـرن التاسـع               -الفكرية  
نفسها مبا هي عمل إسالمي حركـي يتجـاوز مفهـوم    عشر، وقد عبرت هذه احلركة عن 

مبظاهر وتيارات فكريـة وسياسـية خمتلفـة       . حصر اإلسالم يف اإلطار الديين العبادي فقط      
ويبدو أن إعالن . )٣(»اختذت يف أحيان كثرية أشكاالً تنظيمية مالئمة ألوضاعها ونشاطها

لذي حتـول مـن بعـده العمـل         م، هو املفصل الزمين ا    ١٩٠٨الدستور يف الدولة العثمانية     
.)٤(احلركي والسياسي التياري العام إىل عمل حزيب منظم


– 
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واألنديةنشأة الجمعيات

يف عمـوم الـبالد اإلسـالمية       ) م١٩١٤-١٩٠٨(لقد كانت احلقبة الزمنية مـا بـني         
ناشطة يف تأسيس األحزاب واجلمعيات السرية منها والعلنية، وذلـك يف معظـم           «مرحلة  

ة، يف القاهرة وبريوت ودمشق واحلجاز والـيمن وبغـداد، كمـا أن بعـض          العواصم العربي 
هذه األحزاب مت إنشاؤها يف باريس واآلسـتانة، وللعـراقيني مـسامهة جديـة يف تكوينـها                 

سياسـي  -فأُسست خالل تلك املرحلة أثنتا عشرة مجعية مع ناٍد أديب      . )١(»..وصريورا
امتـدادات فرعيـة ملـا تـشكل يف اآلسـتانة           ، وكانت بعـض اجلمعيـات واألحـزاب         )٢(ديين

سـنذكر أهـم هـذه اجلمعيـات والنـوادي، مـع شـيء مـن                . )٣(وبريوت ودمـشق وبـاريس    
:العراقالتوضيح للجمعيات اليت تفاعلت ميدانياً مع تطور الوضع السياسي يف
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والترقيمجعية االحتاد-١

ت عدة فروع هلـا  م، كما وافتتح١٩٠٨مت افتتاح أول فرع للجمعية يف بغداد عام         
-كما هو معـروف      -ومركزها الرئيس   .. يف البصرة واملوصل والنجف وكربالء واحللة     

وقد . )١(يف تركيا، وقد شجعت احلكومة وجهاء اتمع ورؤساء العشائر باالنضمام إليها 
، )مـراد بـك سـليمان   (جريدة بغداد، وعهد بـإدارة سياسـتها إىل         -هذا الفرع    -أصدر  

، وقـد ظهـر أول عـدد    )معروف الرصـايف (ير القسم العريب فيها الشاعر وكان رئيس حتر 
، وممـا يـذكر أن هـذا    )٢(، وقد توقفت عن الصدور يف السنة الثانية  ١٩٠٨آب   ٦منها يف   

إالّ . احلزب قد ضم يف عضويته عدد من موظفني كبار، وضباط اجليش، وبعض اليهـود     
دته مل تكن طبيعية، وهو انعكاس أن هذا الفرع سرعان ما انفرط عقده، وذلك ألن وال         

.للجمعيةللمركز الرئيسي

املعتدلاحلزب احلر-٢

م، وهو أول حزب معارض يف عهـد االحتـاديني،         ١٩٠٩أُسس يف اسطنبول عام     
عمل فيه طالب النقيب وفتح له فرعاً يف البـصرة بالتعـاون مـع األتـراك الـذين واجهـوا            

الـشيخ جـواد اجلـواهري، وبعـض     : أمثـال االحتاديني، وضم بعض العلمـاء واألعيـان،      
علوان الياسري، مبدر الفرعون، عطية أبو كلل وكـذلك وجـوه      : شيوخ العشائر أمثال  

ــة بــارزة مثــل   ــد القاســم       : اجتماعي ــم البــدراوي، عب ــسويدي، احلــاج جن يوســف ال
ويبدو أن تشكيل هذا احلزب جاء كرد فعل مباشر علـى الـسياسة القوميـة         . )٣(السعدون
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والتوجــه العلمــاين املعــارض للــشريعة اإلســالمية الــذي بــدأ يظهــر يف آراء   لالحتــاديني
وممارسات االحتاديني، وتبلورت ردود الفعل على سياسـة االحتـاديني تلـك، يف الـساحة          

عند قادة العرب حيث أخـذوا يفكـرون يف مـستقبل         «العربية فضالً عن الساحة العراقية      
ر األمر عن تأسيس عدد من اجلمعيات العربية أوطام العربية باألسلوب ذاته، وقد أسف

واألحزاب السياسية للدفاع عن قضايا العرب وحقوقهم، فكانت مجعيات ونـواٍد علنيـة     
أول األمــر بعــد صــدور الدســتور وإعــالن الفرحــة، وســرية بعــد أن كــشفت حكومــة   

أخذت حركـة العمـل    «م،  ١٩١١ففي العراق عام    . )١(»االنقالب عن وجهها العنصري   
أول وزيـر داخليـة   (يب تتوسع بعـض الـشيء، وذلـك عنـدما أسـس طالـب النقيـب                 احلز

ومـن خـالل   .. يف مدينـة البـصرة  ) احلر املعتـدل (وسليمان فيضي، فرعاً حلزب   ). عراقي
طريقة تأسيسه وحماوالت توسيع نطاق عمله، فإن هذا احلزب كان حزباً معارضاً علنياً، 

فهـو ال  .. النمط من العمـل الـسياسي العلـين      أعطته ظروف احلياة السياسية آنذاك، هذا     
خيتلــف عــن مجعيــة االحتــاد والترقــي يف طريقــة التنظيم،لكنــه خيتلــف عنــها يف املرتكــز   
السياسي، ففي حني كانـت اجلمعيـة املـذكورة تقـوم علـى أسـاس التمييـز القـومي بـني                   

القـومي  األتراك وغريهم من القوميات، فإن احلزب احلر انطلق مـن خمـاطر هـذا التوجـه      
على كيان الدولة العثمانية والذي أدى إىل تشنج العالقة بني األتراك والعـرب بالدرجـة      
األوىل، ومل يستمر هذا احلزب يف العمل على الساحة أكثر من ثالثة أشهر حيث اخنـرط     

تـشرين الثــاين  ٨كافـة أعـضائه يف حــزب احلريـة واالئــتالف، حينمـا أعلـن تأسيــسه يف      
ــدال  ] هـــ١٣٢٩ذو القعــدة١٧[م، ١٩١١ يف اســطنبول، ومل يبــذل النقيــب جهــداً يف إب

انتمائه احلزيب فقد غير اسم حزبـه يف البـصرة إىل حـزب احلريـة واالئـتالف الـذي تبنـى              
.)٢(»معارضة االحتاديني كذلك
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واالئتالفحزب احلرية-٣

م، يف اسـطنبول وافتـتح احلـزب فرعـاً لـه يف      ١٩١١أُسس يف تـشرين الثـاين عـام     
ة جبهود طالب النقيـب، وقـد انتقـل إليـه معظـم أعـضاء احلـر املعتـدل، ويف جمـال             البصر

التقييم هلذا احلزب ميكن القـول بأنـه اسـتقطب القوميـات غـري التركيـة إىل جانبـه، وأنـه             
كـان يتـبىن مبـدأ الالمركزيـة يف االرتبـاط مبركـز الـسلطنة، وهـذا يعـين مـنح كـل إقلـيم             

عثمانيــة، وهــذا حبــد ذاتــه يــشكل طموحــاً كــبرياً عنــد اســتقالالً إداريــاً ضــمن الدولــة ال
ومـن اجلـدير بالـذكر أن يف هـذا     «الشعوب العربية بشكل خاص ومنها شـعب العـراق،         

الدور من تاريخ العرب ال توجد قضايا إقليمية ختص كل قطـر علـى حـدة، بـل كانـت          
نـاهج  اجلمعيات اليت تأسـست قبـل احلـرب العامليـة األوىل تـسري علـى خطـط خمتلفـة وم                 

وعلـى هـذا مل تكـن    .. متعددة ولكنها تعمل لغاية واحدة وهـي إنعـاش القـضية العربيـة      
قضية عراقية بادئ بدء وإمنا كانت قضية عربية والعراق مركز من مراكزهـا وفيـه طـرف         

.)١(»من أطرافها
لقد كانت الساحة العراقية كالشاشة املرهفة تتلقى حالـة التنـافس بـني االحتـاديني       

توجهات الوايل احلاكم، -غالباً -ني على السلطة، وكانت احلياة احلزبية تتبع       واالئتالفي
فحينما تعين السلطة والياً احتادياً يقوى نشاط مجعية االحتاد والترقي يف العـراق، ويقـف       
االئتالفيون معارضني، وينعكس موقع املعارضة عند جميء وايل من االئتالفني، فتنتعش       

وإىل جانــب أمهيــة توجهــات الــوايل كــان . ئــتالف يف العــراقحركــة حــزب احلريــة واال
للمتصدين يف واجهة العمل احلزيب تأثري شخصي على الساحة االجتماعيـة والـسياسية،             

م، فـاز مرشـحو   ١٩١٢الـيت جـرت يف ربيـع      ) املبعوثـان العثمـاين   (ففي انتخابات جملس    
لبـصرة والعمـارة، حيـث فـاز       مجعية االحتاد والترقي يف كافة مناطق العراق عدا مدينيت ا         

فيها مرشحو حزب احلرية واالئتالف، والسبب يف ذلـك يعـود لوجـود طالـب النقيـب،                
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الشخص املؤثر يف البصرة، وتعـد هـذه العمليـة أول جتربـة للعمـل احلـزيب علـى صـعيد               
وحينما تـصاعدت حـدة األزمـة بـني االحتـاديني واالئتالفـيني يف        . االنتخابات يف العراق  

ىل درجة كبرية، اندفع االحتاديون حلسم الصراع لـصاحلهم إثـر اغتيـال الـصدر      استنبول إ 
ــ ١٣٣١رجـب    ٧م، املوافـق    ١٩١٣حزيـران    ١١يف  ) حممود شوكت باشـا   (األعظم   . ه

وقد محلوا االئتالفيني مسؤولية احلادث فراحوا يطاردون أعضاءهم ومراكزهم، وبـذلك        
.)١(انتفى دور حزب احلرية واالئتالف

العريباإلخاءمجعية-٤

.اآلستانةم، من شفيق بك املؤيد وزمالؤه، يف١٩٠٩تشكلت يف سنة 

األديباملنتدى-٥

.أيضاًم، يف اآلستانة١٩٠٩أسسه عبد احلميد الزهراوي ورفاقه سنة 

القحطانيةاجلمعيات-٦

، أسسها خليل محاده باشا وصحبه يف اآلسـتانة، وكانـت      ١٩٠٩تشكلت يف سنة    
ــة األوىل  ســرية، واســتوع ــت متماســكة حــىت احلــرب العاملي بت الــضباط العــرب، وبقي

.م١٩١٤

العهدمجعية-٧

وكــان «، )٢(، يف اآلسـتانة )مـن أصــل عراقـي  (أسـسها عزيـز بـك علــي املـصري     
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الذي يعترب من ) نوري السعيد(الضباط العراقيون من أكثر املنتمني إىل مجعية العهد مثل          
عبـد  (و) جعفر العـسكري (و) سليم اجلزائري(و) يعزيز علي املصر (املؤسسني هلا هو و   

علي جـودت  (و) عاصم احلليب(و) حتسني العسكري (و) مجيل املدفعي (و) اهللا األملوجي 
وكانت مجعيـة العهـد يف اول تكوينـها تركـز علـى       .. وغريهم) ياسني اهلامشي (و) األيويب

مسحـت  عهـد عراقـي وعهـد سـوري،    : العنصر العسكري، غري أـا بعـد انقـسامها إىل     
ويبدو أن األسباب األمنية يف مرحلة التكوين هلذه اجلمعية هي       . )١(»بإشراك املدنيني فيها  

اجلمعية سـرية، وكانـت هلـا    «اليت حصرت أعضاءها يف العسكريني وخاصة لو عرفنا أن         
اليت تأسست بإشراف سوريني مدنيني، وقد لعـب ضـباط العهـد        ) العربية الفتاة (صلة بـ   

وقد أسـست مجعيـة     «هذا  . )٢(»]هـ١٣٧٧[م،١٩٥٨سياسة العراق حىت     الدور األكرب يف  
العهد فروعاً يف كل من والية بغداد والبصرة واملوصل وحلب الشام، وكان على رأس            
احلركة يف بغداد محدي الباججي، ويف البصرة طالب النقيب، أما يف املوصـل فلـم يكـن              

خملـص، وعلـي جــودت   مولــود : آنـذاك عميـد للجمعيـة، بــل بـضعة أشـخاص أمثـال      
أن مجعية العهـد الـسياسية   «: وقد جاء يف منهاج احلزب. )٣(»األيويب، وشريف الفاروقي 

سرية أُنشأت يف اآلستانة غايتها السعي وراء االستقالل الداخلي للبالد العربية علـى أن    
وكـان  «: يقول نوري الـسعيد   . )٤(»تكون متحدة مع حكومة اآلستانة احتاد ار بالنمسا       

، ومل )فيدراسيون(دف اجلمعية منحصراً يف إصالح احلال على أساس النظام االحتادي ه
العثمانية، وإمنا كان تفكرينا منـصباً علـى   ) اإلمرباطورية(يفكر أحد منا يف االنفصال عن   

احلصول على إدارة عربية حملية، ولغة عربية رمسية على أن نشترك والعنـصر التركـي يف        
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ولكـن الـدكتور البـصري يـرى األهـداف احلقيقيـة حلـزب        . )١(»العامـة إدارة سياسة الدولة    
العهد أعمق مما ورد يف تلك املادة وهذا التصريح، وذلك ألنه كان يسعى إىل االنفصال            
عن الدولة العثمانية، ويستدل بذلك على اشتراك كثري مـن رمـوزه يف الثـورة العربيـة يف      

.)٢(احلجاز

ستقالل العـراق ضـمن الوحـدة العربيـة طالبـة           وبالفعل، سعت اجلمعية لتحقيق ا    
علـى أالّ يـؤثر ذلـك علـى االسـتقالل التـام             !! املساعدة الفنية واالقتصادية من بريطانيا    

بينمـا يقـيم   . )٣(وهي اليت نادت باألمري عبد اهللا بن احلسني ملكـاً علـى العـراق      !! للعراق
قلة مهمة يف مـستوى العمـل   إن مجعية العهد تشكل ن «: األستاذ شبر هذه اجلمعية بقوله    

:التاليةاحلزيب العراقي، وذلك من خالل املؤشرات
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كان للشخصيات العراقية دور التأسيس واملسامهة الفعلية يف عمـل احلـزب        : أوالً
.احلزيبونشاطه، وهي خطوة مستقلة يف التفكري

.العراقشكلت هذه التجربة أول ممارسة حزبية سرية يف: ثانياً

.)١(أول تنظيم سياسي للضباط العراقينيهي : ثالثاً

.)٢(للتعبري عن آرائها) اللسان(ومما يذكر، أن اجلمعية أصدرت جملة 

العثمانيةمجعية الالمركزية اإلدارية-٨

وكانت هذه اجلمعية سياسية علنية وأصبحت فيما بعد أفضل منظمة ذات سـلطة       
أنشأه الـسوريون املهـاجرون   «وهذا احلزب . و تفصح عن أمانيهمتتكلم بلسان العرب،  

ويعترب . )٣(»م١٩١٣ودعا إىل املؤمتر العريب يف باريس      . م٢/٩/١٩١٣إىل القاهرة بتاريخ    
خطوة إىل األمام يف العمل احلزيب،و صيغة جبهوية قامت على اشتراك عدة    «هذا املؤمتر   

ب وكانت نتائج املؤمتر تـدور حـول إعطـاء العـر        . )٤(»أحزاب ومنظمات يف عمل موحد    
احلكم الذايت ضمن الدولة العثمانية، وقد أعلن االحتاديون استجابتهم ملطاليـب املـؤمتر،          
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وحصل ما يشبه املـصاحلة بـني العـرب واألتـراك، وهـذا األمـر عـزز الفكـرة احلزبيـة يف                     
يقول توفيـق  . )١(العراق،حيث أصبح السلوك احلزيب حبد ذاته،ميتلك قيمة سياسية مؤثرة 

و قد كـان هلـذا االتـصال فوائـد مجـة ظهـرت آثارهـا يف املـؤمتر              «: السويدي يف مذكراته  
م، حيـث بــرز صـوت العــرب مـدوياً، ومطالبــاً    ١٩١٣العـريب األول املنعقـد يف بــاريس   

ومل تكن آمال العرب يف تلك الفترة متجهة حنو االستقالل املطلق، بل كانت .. حبقوقهم
علـى أسـس حديثـة متكّنـها مـن إفهـام        ترمي إىل إاض القومية العربية، وتركيز كياـا       

العثمانية عنصراً جيب احتـرام رغائبـه، ومتكينـه مـن التمتـع       ) اإلمرباطورية(الترك بأن يف    
.)٢(»حبقوقه املشروعة كعثماين

الفتاةمجعية العربية-٩

م ١٩٠٨تعترب هذه اجلمعية من أخطر اجلمعيات العربية السرية، فقد أُسست عـام    
أمحد قدري، ورسـتم حيـدر، مث انتقـل مقرهـا          : الب عرب، منهم  يف باريس على يد ط    

م، مث اختذت من بريوت مقراً هلا، وبعد إعـالن احلـرب اخنـرط يف            ١٩١٢إىل سوريا عام    
صفوفها ياسني اهلامشي، وفيصل بن الشريف حسني، كمـا أن لتوفيـق الـسويدي عالقـة      

ة الالمركزيـة اإلداريــة  كانـت مجعيــة الفتـاة ومجعيــ  «وقــد . )٣(ـا منـذ تأسيــسها ببـاريس   
العثمانية، ومجعية العهـد مـن أكثـر اجلمعيـات الـيت اشـترك فيهـا العراقيـون، وقـد مجـع                  
أكثرهم بني العربية الفتاة والعهـد، وذلـك للتقـارب يف األهـداف، واملنـاداة باالسـتقالل          
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وقد كانت مجعية العربية الفتاة يف غاية السرية، وقد قيـل عنـها، لـيس هنـاك                . والوحدة
.)١(»مجعية أخرى لعبت دوراً حامساً يف تاريخ احلركة الوطنية كجمعية الفتاة

البصرةاجلمعية اإلصالحية يف-١٠

م، وقــد انــضم إليهــا أكثــر ١٩١٣شــباط ٢٨أســسها الــسيد طالــب النقيــب يف «
وكانت تطالب احلكومة بالنظام الالمركزي، وقد اتسع نفوذ     . الضباط العرب يف البصرة   

يقـول الـدكتور   . )٢(»حـىت أصـبح الـوالة يتملقونـه والقـواد يطلبـون رضـاه        السيد طالب   
م، وكــان رئيــسها ١٩١٢متّ تأســيس مجعيـة البــصرة اإلصــالحية عـام   «: فـاروق العمــر 

) الدسـتور (وقد أصدرت اجلمعيـة جريـدة   ) سليمان فيضي(، ومعتمدها )طالب النقيب (
السلطة العثمانية ودستورها، ) قيبطالب الن(الناطقة بامسها، فلما عطلتها السلطة حتدى 

، وكان مؤيـدوها يرسـلون برقيـات إىل     )صدى الدستور (وأصدر بدون موافقتها جريدة     
وكانت هذه اجلمعيـة تنتـهج أفكـار        . )٣(»استنبول العاصمة تطالب باحلكم الذايت للعرب     

بـه،  حزب الالمركزية، وأغلب الظن أا مل تكن فرعاً حلزب الالمركزية، وإمنـا مرتبطـة        
لذلك كان تقدمي «. )٤(تستمد من رؤاه وأفكاره، كما يؤكد ذلك معتمدها سليمان فيضي

توقيع مـن وجـوه البـصرة تتـضمن طلـب اسـتقالل العـراق عـن                 ) ٣٠٠(مضبطة حتمل   
الدولة العثمانية، من أهم األعمـال الـيت أسـفرت عنـها حركـة مجاعـة الـسيد طالـب يف            

راً عقــد يف احملمــرة حــضره شــيخا احملمــرة يــضاف إىل مــا ســبق أن مـؤمت . واليـة البــصرة 
.. والكويت والسيد طالـب نفـسه، كانـت غايتـه املداولـة يف مـستقبل العـراق الـسياسي                   
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.)١(»لتحقيق استقالل العراق أو تكوين حكومة ذاتية فيه

)٢(النادي الوطين العلمي يف بغداد-١١

البـاججي،   م، على يد جمموعة من العـراقيني أبـرزهم مـزاحم          ١٩١٢أُسس عام   
ومحدي الباججي، وجت زينل، ويوسف عزالـدين، وإبـراهيم حلمـي عمـر، وحممـد              

وكانـت تعقـد   . رضا الشبييب، وحممد باقر الشبييب،وحتـسني العـسكري وعبـد ايـد كنـه          
االجتماعات السرية يف النادي، ومما يذكر أن طالب النقيب كان ميده باملال، وقد أصـدر     

الناطقة بامسه، إال أن الـسلطة العثمانيـة أوقفـت صـدورها بعـد            ) النهضة(النادي جريدة   
ويذكر البـصري أنـه   . )٣(مدة وجيزة، فلجأ مزاحم الباججي عند طالب النقيب يف البصرة         

.)٤(قد صدر من جريدة النهضة اثنا عشر عدداً فقط

قد ذكرت بالتفـصيل يف الكتـب    -)٥(أيضاً -إن هذه اجلمعيات والنوادي وغريها      
وهي من دون شـك  -ة، وما أوردناه هو أهم اجلمعيات والنوادي لتلك املرحلة         املعني-

تعكس الصورة احلركّية والسياسية ملا أصاب األمة إثر اهلزة اليت أولدا ثورة الدستور يف  
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التطـورات احلركيـة     -فيمـا بعـد      -واجلدير بالـذكر، إننـا سـنتناول        . م١٩٠٨تركيا عام   
وذلـك يف  . ستـشهد الـساحة العراقيـة والداـا وفعالياـا املهمـة           واحلزبية اإلسالمية اليت  

عــام ) مجعيــة النهــضة اإلســالمية(الــسنوات الــيت تلــت حركــة اجلهــاد اإلســالمي مثــل  
وذلـك يف البـاب الثـاين مـن        . م، وغريها يف النجف وكـربالء والكاظميـة وبغـداد         ١٩١٧
.الكتاب

والنواديتقويم الجمعيات

خالل دراستنا التقوميية هلذه اجلمعيات والنوادي، بأن نشأا        والذي يبدو لنا، من     
كانت يف أجواء غري طبيعية، لذلك جاء منوها مرتبكاً، بل كانت تتعثر وتصطدم بصخور 

والسبب يعـود إىل كوـا غريبـة وليـست     . الساحة اإلسالمية بالرغم من بريقها الصارخ 
حلركية من اخلارج بشكل أو بآخر، بنت ساحتها وظروفها، فهي قد استوردت مناهجها ا 

وهذا األمر يبعدها عن األصالة اإلسالمية املتجذّرة يف الواقع العراقي، يف وقـت كانـت              
األنظار بل القلوب مشدودةً إىل النشاطات اإلسالمية الشيعية وكـذلك الـسنية، باعتبـار              

وعليـه مل   . علمائها ومراجعها هم طليعة املتصدين للعمل السياسي والفكري يف الساحة         
لـذلك  . يكتب هلذه اجلمعيات التوسـع واالنتـشار، ألـا كانـت كـاجلنني خـارج الـرحم                

قررت إخفاء أهدافها احلقيقية ضمن مناهجها احلزبية كما الحظنا ذلك يف منهاج حـزب           
وباإلضافة إىل ذلـك ميكـن تـسجيل مالحظـة عامـة تـشمل احليـاة        . -قبل قليل  -العهد  

ــة  ــك املرحل ــة يف تل ــد حــىت عــام  احلزبي ــها متت م، وهــي أن تلــك اجلمعيــات  ١٩٣٥ولعل
واألحزاب السياسية كانت تتشكل من قبل رؤساء الوزارات واملسؤولني يف الدولـة، أي        
أا إفراز املصاحل السياسية للحاكمني، ومتوت عند حتقيق تلك املـصاحل، بينمـا احلركـات         

عاناـا، فتنطلـق مبـشروعها    األصيلة تنبع من صميم األمـة، وتنـشأ يف رحـم مبادئهـا وم         
إن كـل واحـد مـن     «: يقول احملامي حـسني مجيـل     . النهضوي لبناء الوطن وسعادة األمة    
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زعماء العراق ألّف حزباً بعد تأليفه الوزارة من نواب الـس ليـسندوا وزارتـه وهـو يف                
حزب العهد الـذي ألّفـه نـوري الـسعيد ليـسنده يف التـصديق        ] ويذكر أمثلة منها  [احلكم  

إن .. م١٩٣٢م، وانتهى وجوده بعد سقوط نوري السعيد يف سـنة         ١٩٣٠ى معاهدة   عل
آنبعثت عن حكومات، واملفروض يف األنظمـة الربملانيـة أن يكـون          .. األحزاب السياسية 

هـي أحـزاب سـريعة يف الظهـور واالختفـاء           «وبالفعل  . )١(»األمر على العكس من ذلك    
.)٢(»ي بعد إجنازهاوهي قد تظهر ألجل قضية سياسية معينة وختتف

هو يعود إىل ضياع املبدئية اإلسـالمية فيهـا       -كما أشرنا آنفاً     -والسبب يف ذلك    
والروح الوطنية، يقول سليمان فيضي، حينما بعثته اجلمعية اإلصالحية إىل املوصل عام 

إن املؤمنني بالقـضية العربيـة قالئـل، وإن املـشتغلني فيهـا أقـل، وإن الرتعـة                «: م١٩١٣
ية اليت يتميز ا أهل املوصل تقف حائالً بينهم وبني التمـرد علـى الدولـة العثمانيـة       الدين

يف  -عامـة تقريبـاً     -وكانت هذه احلالة    . )٣(»..ذات الصبغة اإلسالمية واخلالفة املقدسة    
بقية مدن العراق وخصوصاً يف املدن الشيعية، لـذلك مل جتـذب هـذه اجلمعيـات أنـصاراً               

ثرة، أي مل ختلق تياراً سياسياً يف العراق، بـل كانـت حمـصورة يف           ومؤيدين من الناس بك   
أمـا بالنـسبة ملعظـم العـراقيني العـاملني يف املؤسـسات          . إطار بعـض املعنـيني كأشـخاص      

السياسية خارج العراق كانوا من ضباط اجليش العثماين، قد التحقـوا بالـشريف حـسني            
وأثناء ثورة العشرين، وأنهم دخلـوا   مث بامللك فيصل بسورية، فكان دورهم حمدوداً قبل         

-والذي ميكن قوله . )٤()هـ١٣٣٩-م ١٩٢١(العراق بعد تكوين احلكومة العراقية عام      
إن شـعارات وأهـداف هـذه اجلمعيـات والنـوادي كانـت تلتقـي مـع بعـضها يف                    -أيضاً  
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اإلصالح واالستقالل اإلداري وحقوق العرب السياسية والثقافية، وهي جتسد حـاالت           
دود الفعل لسياسة االحتاديني العنصرية من جهة، وتبين مـدى احتكـاكهم بالتوجهـات     ر

الثقافية األوروبية، الـيت عكـستها علـى الـساحة العراقيـة جممـل اجلمعيـات العربيـة الـيت                   
بل أكثر من ذلك فقـد وجـد    . تشكلت يف تركيا ومصر وسوريا وبريوت من جهة أخرى        

بالقوى األجنبية لتحقيـق مآربـه الشخـصية، فمـثالً     بعض السياسيني ضالته حينما ارتبط   
طالب النقيب وأغلب التجار واألعيان الذين كانوا معه يف اجلمعية اإلصـالحية، كانـت             
ــى الــصعيد      ــساحة تطــوراً عل ــة مــع بريطانيــا، وحينمــا شــهدت ال هلــم ارتباطــات جتاري

الحـتالل الربيطـاين   السياسي، أوصلتهم إىل مستوى قبول املساومة مع الربيطانيني أثنـاء ا   
م، بل واندفع بعضهم حملاربة الدولة العثمانية بالتعاون مع اإلنكليـز،  ١٩١٤للعراق عام   

الربيطـاين، الـذي محلـهم يف فتـرة الحقـة، علـى       -ومن مث االندماج باملشروع الـشريفي    
.)١(جناح السرعة إىل مواقع سياسية مهمة داخل سلطة االنتداب

حزيـران  ١٠الثورة العربية ضد الدولة العثمانية يف  تسمت مرحلة إعالن    اوهكذا  
فقد كان أوضح معامل هذه «م، باالرتباط والتنسيق مع الدول األوروبية الطامعة، ١٩١٦

التعـاون بـني العـرب القـوميني والـدول األوروبيـة،       -بالنسبة للحركة العربية -املرحلة  
يف بـريوت، كمـا   ) بيكو(الفرنسي فكان اتصال اجلمعيات العربية يف بالد الشام بالقنصل      

وكـان  . )٢(»يف مـصر ) كتشنر(كان اتصال الالمركزية اإلدارية العثمانية باملعتمد الربيطاين   
حتقيق الطموح السياسي الشخصي لرموز تلك اجلمعيات والنوادي يف مقدمة األهـداف             

الواعيـة،  لديها، ولو على حساب القيم الوطنيـة واالرتبـاط املبـدئي بالقيـادة اإلسـالمية       
وهكذا سقطت يف أحضان االستعمار، ! وذلك حتت ستار القومية واالستقاللية والتحرر

وجــدت أوروبــا بــأن الطريــق األمثــل حملاربــة الوحــدة  «حيــث . إن مل تكــن هــي وليدتــه
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وأن البـديل األفـضل يتمثـل يف الوحـدة القوميـة           .. اإلسالمية يتمثل يف إجياد البديل هلـا      
أن احلركــة العربيــة املعاديـة لإلســالم ال ختتلــف عــن أختــها  «و. )١(»..والرابطـة القوميــة 

الطورانية يف تركيا، فمسألة القوميات هذه أريـد ـا ضـرب اإلسـالم وإحـالل العقيـدة                
.)٢(»الطورانية أو العقائد الغربية حمل العقيدة اإلسالمية

رهـا سـتؤدي   والواقع أن الكثري من السياسيني العرب أيدوا ثورة االحتـاديني باعتبا     
إىل حتقيق مطاليبهم، بل يالحظ هذا املوقف لـدى معظـم الزعامـات املنتميـة للعـائالت       

قد عبـروا بطـرق خمتلفـة ومبناسـبات عـدة        «املعروفة يف البالد من املسلمني واملسيحني، و      
عـن شـكرهم هلـذه الثـورة، إال أن أملـهم كـان هـو أال تنحـرف إىل النقطـة الـيت كـانوا            

ولكـن التأييـد الـصهيوين للثـورة كـان علـى شـكل يـثري القلـق                  . آلبـق يشكون منـها يف ا    
-السـيما يف يافـا   -والشكوك العربية، فقد رفع الصهيونيون يف كافة أحناء املستعمرات  

علمـاً أزرق وأبــيض هــو علــم الــصهيونية، ورفعـوا إىل جانبــه علــم االحتــاديني األمحــر   
.)٣(»الصهيونية-ادية واألبيض، ورفعـوا نداءات مؤيـدة لألخـوة االحت

وإىل جانب هذه اجلمعيات والنوادي اليت تبنت التوجه القومي والعلماين، بـرزت         
املعارضة اإلسالمية بأبعادها الفكرية والـشعبية إىل موقـع الـصدارة يف األمـة، وسـجلت       

وقـد جتلّـت   ). م١٩١٤-١٩٠٨(صفحات مشرقة من النهوض والوعي واجلهاد، خالل  
ة والسياسية واجلهادية إبـان احلركـة الدسـتورية يف طـرح مـشاريع النهـضة       مواقفها الثقافي 
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وبذلك خلقوا . الثقافية من فتح املدارس احلديثة وإصدار االت والكتب اليت مر ذكرها 
وســنتناول مواقــف املــسلمني الــشيعة . تيــاراً إســالمياً عامــاً قــاد ــضة الــشارع العراقــي

.مستقلةبالتفصيل يف فقرة
اقف املسلمني السنة فقد تكثفت نشاطات علمائهم وأعيام بعد انكـشاف      أما مو 

أمــر االحتــاديني وسياســتهم العدوانيــة ضــد الــشريعة اإلســالمية، فظهــرت معارضــتهم  
لالحتــاديني يف البــصرة واملوصــل عــرب القواعــد االجتماعيــة العريــضة الــيت كانــت حتــت  

ؤثرة، فقـد سـامهوا مـسامهة فعالـة يف     نفوذهم، بينما امتازت معارضتهم يف بغداد بقوة م   
خلق رأي شـعيب عـام معـارض للـسلطة اجلديـدة ومؤيـد للـسلطان عبـد احلميـد الـذي                      

فشهدت صلوات اجلمعـة يف املـساجد، وبعـض النـدوات        . يعتربونه خليفة على املسلمني   
وهي مجعية أسسها جمموعة مـن  ) جلنة املشورة(الثقافية هذا التوجه العلين، كما وشكّلوا      

شراف بغداد وأعياا، للوقوف يف الصف املعارض لالحتاديني، وتشكلت هذه اجلمعية           أ
وعيـسى أفنـدي اجلميـل، وعبـد       ) أول رئـيس وزراء عراقـي     (عبد الرمحن النقيـب     : من

أمـني  -الرمحن احليدري، وحممد فاضل باشا الداغستاين، وكاظم باشا، ومجيـل أفنـدي      
الــشيخ عبــد الوهــاب النائــب، والــشيخ ســعيد واملــال جنــم الــدين الــواعظ، و-اإلدارة 

وكان من أبرز نشاطات اللجنة «. )١(، وغريهم ..النقشبندي، والشيخ مصطفى الشهرباين   
ويبـدو  . )٢()إعـادة حكـم الـشريعة   (التحريض على التظاهر يف شوارع بغداد حتت شعار  

عارضـة  الـيت تأسـست يف اسـطنبول مل     ) اجلمعيـة احملمديـة   (أن هذه اللجنة كانـت فرعـاً لــ        
.)٣(»االحتاديني وقوامها العلماء والعامة
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أشده، وكان يدور حـول املوقـف       ) املشوريني(و) االحتاديني(وقد بلغ اخلصام بني     
يعلنـون آراءهــم العلمانيـة املخالفــة   ) االحتـاديون (مـن العقيـدة اإلســالمية، فبينمـا كــان    

كمـا يبـدو   -ولكن  . بقوة كانوا يهامجون هذا االجتاه العلماين    ) املشوريني(للشريعة، فأن   
أا كانـت تـشكو مـن ضـعف الفكـر احلركـي              -) اللجنة(يف سبيل التقومي هلذه اجلمعية      

عبد الـرمحن النقيـب،    : لدى أعضائها، ومن النظرة الفوقية الطبقية لبعض رموزها مثل        
الذي مل تكن له قناعة إالّ بالوجهاء واملرموقني، فمن هنـا فاتـت علـى اجلمعيـة الفرصـة            

هبية للمسامهة اجلادة يف توجيه وقيادة الـشارع العراقـي املعـارض لالحتـاديني واملؤيـد                الذ
.)١(للقيم اإلسالمية

واملواقف املعارضة من بعـض اجلمعيـات    ) جلنة املشورة (وبالرغم من أن نشاطات     
والنوادي، اليت شكلت اجتاهاً فكرياً سياسياً إسالمياً حمافظاً، إالّ أنه أنصب االهتمام حنو

معارضة االحتاديني، من دون تناول القضايا األساسية اليت كانت مطروحة على الساحة             
أو معاجلـة  . كالغزو األورويب للشعوب اإلسالمية، ثقافياً واقتصادياً وسياسياً   -آنذاك   -

استبداد السلطة القائمة، بطريقة تضمن إصالح أزمة التفكك وااليار للدولة العثمانية، 
ــا ت  ــى ضــوء م ــة     وعل ــري متكامل ــا وغ ــدودة يف براجمه ــت معارضــتهم حم ــد بقي ــدم، فق ق

.أطروحتهايف

مبدئيةالمرجعية الدينية الشيعية، مواقف

لقد جتسد حترك املرجعيـة الدينيـة يف املواقـف الواضـحة للعلمـاء املراجـع، والـيت                 
وقد مـر  -مواقفهم السياسية وخطوام اجلهادية -عموماً -بدورها رمست لإلسالميني  

املوقف القيادي احلاسم الذي آختذه الشيخ اخلراساين لتحقيق احلياة الدستورية يف       -معنا  
وكذلك املوقف التوجيهي للشيخ اخلراسـاين مـن   . إيران، وأوضحنا خطوط املعارضة هلا    
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ثورة الدستور العثمانية، الذي يدلل على حرص هـذه املرجعيـة القياديـة علـى مـستقبل       
عث برقية مفصلة إىل السلطان عبد احلميد قبيل ثـورة الدسـتور            فقد ب . الدولة اإلسالمية 

تتضمن إرشادات ونذر إىل جانب الدعوة امللحة لالستجابة للحياة الدستورية يف البالد، 
وأكثر من ذلك، لقد بعث الـشيخ اخلراسـاين رسـالة شـديدة اللهجـة إىل الـسلطان عبـد               

وإقـرار احليـاة الدسـتورية، وتفويـت         احلميد، يف أيامـه األخـرية، يطالبـه مبعاجلـة املوقـف           
الفرصة على االحتاديني يف ثورم مما أثار بعض العلماء ضده، خوفاً من انتقام السلطان 

ال ختـافوا وال  «: من املرجعيـة الدينيـة الـشيعية وعمـوم الـشيعة، إال أنـه طمـأم بقولـه         
. )١(»لقوم الكافرينتلوموين فقد استخرت اهللا فخار يل ذلك، وأنه معنا وسينصرنا على ا

ومن مث أبدت املرجعية الشيعية وتيارها يف الساحة، مواقف معارضة لالحتاديني بكل ثقة      
هذا، وقد محلت املرجعية لواء اجلهاد دفاعـاً عـن حرمـة اإلسـالم واملـسلمني،          . وصالبة

بغض النظر عن الوالءات املذهبية واحلـدود اإلقليميـة واالنتمـاءات العرقيـة، فحينمـا مت         
الـشيعية بكـل إمكانياـا    -م، وقفت القيادة الدينية ١٩١١االحتالل اإليطايل لليبيا عام  

أصـدر الـشيخ اخلراسـاين    فقـد  «)٢(إىل جانب الدولة العثمانية يف سبيل الدفاع عن ليبيـا  
فتوى للجهاد والدفاع عن ليبيا ضد االحتالل اإليطايل هلا، وقـد أكـد هـذه الفتـوى                  

السيد حممد سعيد احلبـويب، والـشيخ حممـد    : بار اتهدين مهابعد وفاته، اثنان من ك   
إثنني من أعضائها إىل ليبيا لغـرض  ) اهليئة العلمية(، وقد أرسلت )صاحب اجلواهر (

الـسيد مـسلم زويـن    : االستطالع، ودرس إمكانيـة االشـتراك يف حركـة اجلهـاد مهـا            
افرا إىل طـرابلس  فـس وعزيز بك، قائممقام النجـف املـستقيل عـن االحتـاد والترقـي،      
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وتتابعـت فتـاوى اجلهــاد مـن العلمـاء الـسنة والـشيعة ملقاومــة       «. )١(»ومنـها إىل اآلسـتانة  
جلـان للـدفاع عـن    -يف مجيع أحناء العـراق     -االحتالل اإليطايل، وعلى أثرها تشكلت      

لقوا ليبيا من السنة والشيعة، ولعب الشيعة فيها دوراً مميزاً رغم أن املعاملة اليت كانوا يت    
ويف كربالء عقد األهايل اجتماعاً عاماً عند ضـريح اإلمـام           .. من السلطة العثمانية سيئة   

تــشرين األول ١٢احلـسني، وألقيــت اخلطــب احلماســية، مث جــرى مجــع التربعــات، ويف  
وشـهدت مـدينتا النجـف وسـامراء     .. م، تظاهر مـا يقـارب األلفـني مـن األهـايل       ١٩١١

تـشرين األول، وألقيـت فيهـا اخلطـب احلماسـية،            ١٧،١١تظاهرات مماثلة خالل يومي     
.)٢(»ودعا اخلطباء إىل نبذ اخلالفات الطائفية وتوحيد اجلهود

وانعكس ذلك يف مهرجانات األدب والشعر، اليت كانت تلهب أحاسـيس النـاس       
للشيخ علي الـشرقي   ) يا بالدي (شيئاً من قصيدة     -لإلطالع   -وتدفعها للجهاد، نذكر    

:مطلعهااليت
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

:احلربايتاليا وإعالن-ويقول الشيخ حممد باقر الشبيي يف قصيدته 
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   ضوية هادفة بعنوان حرب الطليان (وللشيخ حممد حسني كاشف الغطاء قصيدة

:فيهايقول) والبلقان
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
        إال أن ظروف التحدي كانت كبرية للدولة العثمانية، فاضطرت لعقد الصلح مـع

م، لتفرغ حلرب دول البلقان اليت أعلنتها بعد يـوم واحـد   ١٩١٢إيطاليا يف تشرين األول    
من التوقيع على معاهدة الصلح هذه، فشرعت جيوش بلغاريا واليونان وصربيا واجلبل      

وجتلـى املوقـف    . ثمانية من عدة جبهات حسب خطـة مـدبرة        األسود، اجم احلدود الع   
أمـام حمـاوالت االعتـداء علـى إيـران مـن قبـل روسـيا عـام                 -مـرة أخـرى      -اجلهادي  

م، هذا وأن احلكومة الروسية تدرك من جتربة حية، تأثريات الفتاوى الصادرة من      ١٩١١
         ت عهـد حممـد علـي       علماء الشيعة يف النجف وكربالء وسامراء والكاظمية فهي اليت أ

وأجربت روسـيا علـى االنـسحاب مـن إيـران،      -من عهد قريب     -شاه املتحالف معها    
ولكنها يف هذه املرة، كانت تقدم حججاً حـول مـصاحلها االقتـصادية يف إيـران، إال أنـه       
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ميكن القول، بأن الروس استغلوا احلالة اخلالفية املتجذرة بني أنصار املـشروطية وأنـصار            
.اجلهاديةوراهنوا على عدم تفاعل الساحة مع الفتوى. املستبدة

وعلـى األثـر أبـرق رئـيس     . م١٩١١لذلك احتلـوا مشـال إيـران يف كـانون األول       
ــراين يف  م، بربقيــة إىل العلمــاء يف العــراق،  ١٩١١كــانون األول ٥جملــس الــشورى اإلي

واحـتالل  تتضمن طلب التدخل على ضوء املوازين الشرعية، لـرد التهديـدات الروسـية      
وقد حتولت احلوزات الدينية واالس الشعبية إىل اجتماعـات احتجاجيـة           . مدينة قزوين 

تعبوية إىل مستوى االنفجار، وذلك لعمق اإلحساس باملسؤولية الدينيـة اجتـاه املـسلمني           
وحتول بيت املرجع الشيخ اخلراساين إىل ملتقـى عـام لـدرس األوضـاع، وقـد           . يف إيران 

ماعات املتواصلة عدة قـرارات مـن أمههـا التحـرك للجهـاد مـن قبـل                أفرزت هذه االجت  
.اتمعالعلماء وطلبة العلوم الدينية والعشائر العراقية وكافة أصناف

، التحرك السياسي يف بغداد، بإعالم ممثلـي الـدول   -أيضاً-ومن املقررات املهمة  
القنـصل الروسـي   وعندما وصلت برقية. بظالمة الشعب اإليراين وفضح جرائم الروس 

يف بغداد إىل اإلمام اخلراساين يوضح له بـأنّ روسـيا ليـست هلـا أطمـاع يف إيـران، وإـا              
ستنسحب عند قبول احلكومة اإليرانية بالشروط الروسية، رد الشيخ على تلك الربقيـة،             
رافضاً قبول التربيرات ومهدداً بـإعالن اجلهـاد الـدفاعي لكافـة مـسلمي العـامل، فأصـدر                 

للمسلمني بضرورة تعليم فنون القتال والتـدريب علـى الـسالح، وكـذلك أصـدر       فتوى  
وكانـت احلكومـة الروسـية تعـتين كـثرياً ـذه        . فتوى حبرمة التعامل مع البضائع الروسية     

الفتاوى، ألا متثل البدايات احلامسة للصراع معها، فـدفعت قنـصلها يف بغـداد أن يلقـي       
دار فتـوى اجلهـاد، إال أن الـشيخ رفـض اسـتقباله،             الشيخ اخلراساين، ويقنعه بعـدم إصـ      

أخرب القنصل بأين ال أملك وقتاً لإلجتماع به،  «: حيث قال لوكيله أيب القاسم الشريازي     
.»فليكتبوإذا أراد شيئاً
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واجلدير بالذكر أن هذا املوقف املبدئي ضد األعداء احملتلني، مل يتخـذ مبعـزل عـن             
وجود التنسيق املطلـوب إال أن اجلـامع املـشترك كـان       الدولة العثمانية، بالرغم من عدم    

يدعو علماء الشيعة إىل حتمل املسؤولية الشرعية، فقد بعث العلماء برقيـة إىل الـسلطان          
إن العامل اإلسـالمي يعمـه االضـطراب والتـأثر البـالغ         : العثماين حممد اخلامس جاء فيها    

اجلهـات، وأننـا بـصفتنا منثـل        نتيجة اهلجوم الشامل الذي يتعرض له اإلسـالم مـن كـل           
الزعامة الدينية لثمانني مليون مسلم جعفري يقطنـون يف إيـران واهلنـد وبـاقي البلـدان،                  

ويعترب من واجب مجيع . أمجعنا على وجوب اهلجوم اجلهادي والدفاعي، وحكمنا بذلك
صـلوات اهللا   (املسلمني صد وتـشتيت مـسبيب إراقـة دمـاء املـسلمني وصـيانة ديـن حممـد                   

ونرجو أن ال .. احلامل لألمانة املقدسة.. ، وهو واجب عيين، وأننا نعلن جلاللتكم)هعلي
للمـسلمني الـذين سيحتـشدون    ) صلى اهللا عليه وآلـه (تبخلوا بإعطاء لواء احلمد النبوي      

وقـد وقـع علـى هـذه الوثيقـة كـل مـن الـشيخ            . »..من شىت أقطار العامل ـدف الـدفاع       
املازندراين، وحممد حسني احلائري، وإمساعيل صدر الدين اآلخوند اخلراساين، وعبد اهللا  

.)١(العاملي

هذا، وقد التحق سائر العلمـاء اآلخـرين ـذه احلركـة اجلهاديـة، وعلـى رأسـهم                  
السيد اليزدي تأييداً منه للموقف اجلهادي العام، خالفـاً ملـا يـذهب إليـه الـدكتور علـي                  

فقد أصدر فتواه اجلهادية ضد روسيا ! )٢(الوردي بأن السيد كاظم اليزدي مل حيرك ساكنا   
اليـوم هجمـت الـدول    «: م، جاء فيها١٩١١وبريطانيا وإيطاليا، يف أواخر تشرين الثاين       

األوروبية علـى املمالـك اإلسـالمية مـن كـل جهـة، فمـن جهـة هجمـت إيطاليـا علـى                       
طرابلس الغرب، ومن جهة أخرى روسـيا علـى مشـايل إيـران، وإنكلتـرا علـى جنوـا،             
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لذا جيب على عموم املسلمني من العرب والعجـم أن      . ا يهدد باضمحالل اإلسالم   وهذ
يهيؤا أنفسهم للدفاع عن البالد اإلسالمية ضـد الكفـر، وأن ال يقـصروا وال يبخلـوا يف       
بذل أنفسهم وأمواهلم يف تقدمي األسباب اليت ميكن من خالهلا إخراج جيش إيطاليـا مـن        

نكليـز مـن مشـايل وجنـويب إيـران، وهـذا مـن أهـم            طرابلس الغرب، وجيش روسيا واإل    
الفرائض اإلسالمية، حىت تبقى اململكتان العثمانية واإليرانية مصونتني حمفـوظتني بعـون      

حــرر يــوم االثــنني خــامس ذي احلجــة احلــرام ســنة . »اهللا تعــاىل مــن هجــوم الــصليبيني
بيـان الـشيخ   أمـا . م١٩١١هـ املوافق للسادس والعشرين من تشرين الثـاين سـنة           ١٣٢٩

اخلراســاين، والــسيد إمساعيــل الــصدر، والــشيخ عبــد اهللا املازنــدراين، وشــيخ الــشريعة   
إن هجوم روسيا على إيران، وإيطاليا على طرابلس الغـرب،  «.. االصفهاين قد جاء فيه  

موجب لذهاب اإلسالم، واضـمحالل الـشريعة الطـاهرة والقـرآن، فيجـب علـى كافـة         
بوا من دوهلم املتبوعة رفع هـذه التعـديات غـري القانونيـة مـن           املسلمني أن جيتمعوا ويطال   

وقد أكـد هـذه الفتـوى    . )١(»جهاداً يف سبيل اهللا كاجلهاد يف بدر وحنني .. روسيا وإيطاليا 
الشيخ حممد : بفتاوى مماثلة، بعد الوفاة املفاجئة للخراساين، إثنان من كبار اتهدين مها

.)٢(يتقي الشريازي، والشيخ مهدي اخلالص

إال أن الوفــاة املفاجئــة للخراســاين، عرقلــت قــرار العلمــاء يف النجــف وكــربالء   
والكاظمية وسامراء، بتوجيه ااهدين حنو إيران حلرب الروس، وتلكأت حركـة اجلهـاد     
من التوجه إىل ميادين القتـال وحتولـت اجلهـود واالهتمامـات باحلـدث املـؤمل حنـو إقامـة           

روح املرجع القائد الـشيخ اخلراسـاين، وجـرى فيهـا تـذكري              جمالس العزاء والفواتح على   
.املسلمنيالناس باالعتداءات األجنبية على بالد

ــداد والتخطــيط       ــام اإلع ــوىل مه ــذي يت ــس تنفي ــشكيل جمل ــد متّ ت ــك فق ــع ذل وم
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السيد مصطفى الكاشاين، الـسيد حـسن صـدر    (للمجاهدين ضم ثالثة عشر عضواً هم    
زا حممد حسني النائيين، املريزا مهدي بن اآلخوند اخلراسـاين،     الدين، شيخ العراقين، املري   

الشيخ جواد اجلواهري، السيد أبـو احلـسن االصـفهاين، الـشيخ إسـحاق الرشـيت، جنـل                   
السيد صدر الدين، الشيخ عبد احلسني الرشيت، الشيخ حممد رضـا بـن شـيخ العـراقين،             

ووضـع هلـذا الـس جمموعـة       ). السيد عبد اهللا االصـفهاين، الـسيد حممـد رضـا أروميـة            
وبالفعـل حتـرك ااهـدون بزعامـة العلمـاء مـن       . قواعد تنظيمية ترعى التحرك اجلهادي  

إال أن احلكومة اإليرانية طالبت العلماء . النجف إىل كربالء وإىل بغداد، مث إىل الكاظمية
مـة مـع روسـيا    ااهدين بالتريث يف احلركة اجلهادية، وأخربم بأا يف طريقها حلـل األز       
.إيرانعرب املفاوضات السلمية، وأن القوات الروسية انسحبت من بعض مناطق

هـ، وصل إىل العراق خرب ١٣٣٠م، أي أواسط ربيع الثاين ١٩١٢ويف أواخر آذار   
باملــدافع الروســية، وقتــل وجــرح عــدد مــن عليــه الــسالمقــصف مقــام اإلمــام الرضــا 

الـسيد مهـدي احليـدري، الـشيخ مهـدي      : منـهم الزائرين، فاجتمع العلماء يف الكاظمية   
اخلالصي، السيد إمساعيل الصدر، الشيخ عبد اهللا املازندراين، شيخ الشريعة االصفهاين،   

وأعلنـوا  . الشيخ حممد حسني القمشئي، السيد علي الداماد، الـسيد مـصطفى الكاشـاين        
حممد تقي الشريازي اجلهاد ضد روسيا، وقد غاب عن االجتماع املرجعان الكبريان املريزا 

يف سامراء، والسيد كاظم اليـزدي يف النجـف، وتقـرر أن يتـصل مـا الـشيخ اخلالـصي            
، وبالفعـل  )١(لينضما مع العلماء يف إعالن اجلهاد، ومل جيد صعوبة بإقناع املريزا الشريازي 

حضر إىل الكاظمية، وبعد اجتماعات طويلة توصل العلمـاء إىل أن احلـل الـسلمي عـرب            
. ضات السياسية هلذه األزمة، وهو ما تفعله احلكومـة اإليرانيـة هـو احلـل األفـضل            املفاو

وعلى ضوء ما تقدم، فإن الوضع يف العراق قد تبلور يف الوعي اإلسالمي إىل املـستوى        
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احلركي واجلهادي إثر عوامل ذاتية كامنـة فيـه، مـن خـصوصياته وتارخيـه القيـادي، إىل                
لحني واملـثقفني الناضـجني وعلـى رأسـهم القيـادة         جانب ظهور طبقة مـن العلمـاء املـص        

املرجعية الواعيـة الـيت واكبـت األحـداث جبـدارة وهـي تنطلـق مـن األصـالة املبدئيـة يف                   
وكانـت للحركـة   . التعامل السياسي، مستمدة قوا من الفكر اإلسالمي واألمة املسلمة        

دي على الـساحة العراقيـة،   الدستورية يف إيران، األثر األكرب يف منو الوعي الثقايف واجلها        
وذلك لطبيعة التداخل بني الـشعبني املـسلمني، وللوجـود الشخـصي للمرجـع القائـد يف        

ــة    ــة الدســتورية العثماني ــان للحرك ــا ك ــوعي  ١٩٠٨النجــف، كم م تأثريهــا يف تطــور ال
.العراقاإلسالمي يف

وكذلك ظهرت لتطورات سياسـة االحتـاديني انعكاسـات مـضادة داخـل الـساحة            
قية، أدت بالنتيجة إىل تنضيج وبلورة الوعي إىل مستويات متقدمة يف حركـة األمـة           العرا

.والسياسيعلى املستوى الثقايف



الثانيالباب

العراقيون فـي مواجهة االحتالل 

صراع من أجل ١٩٢٠-١٩١٤الربيطاني 

احلرية





الفصل األول

حركة الجهاد اإلسالمي ضد الغزو اليطاني 

١٩١٧-١٩١٤





٢٦٧

األجنبيةموقف اإلسالمي من عموم االعتداءات

منذ االعتداءات املتكررة على بالد املسلمني، يف أوائل القرن العـشرين، شـهدت             
وذلك لألجـواء اجلهاديـة الـيت عكـستها         . الساحة العراقية تفاعالت حركية سريعة النمو     

ء اإلسالم، عرب فتاوى مشايخ فتجسدت املواقف املبدئية لعلما. ظروف تلك االعتداءات
وبـذلك ميكـن أن   -خصوصاً الـشيعة  -اإلسالم يف اآلستانة، وعلماء الدين يف العراق      

نؤرخ للمرحلة اجلهادية احلديثة يف العراق، إبتداًء من هذه النشاطات اليت توجتها حركـة           
ميون فقد سجل اإلسال) هـ١٣٣٢م، ١٩١٤(اجلهاد اإلسالمي ضد الغزو الربيطاين عام     

العراقيون مواقف مبدئية ثابتة ضد االعتداءات األجنبيـة علـى بـالد املـسلمني، ال علـى          
مستوى الفتاوى، واالستنكارات النظرية فحسب،وإمنا شهدت الـساحة عمليـاً، مظـاهر          
حية داعمة جلهاد املسلمني يف العـامل، نابـضة بـروح التعـاون واملـسؤولية اجتـاه الـشعوب               

اوالت االعتداء االستعماري، وقد مر احلديث عن موقف علمـاء  اإلسالمية املتعرضة حمل 
الذين أفتوا بوجوب اجلهاد ضد إيطاليا املعتدية علـى  -السنة والشيعة -الدين املسلمني  

ويف حينها تشكلت جلان عمل لغرض الدعم واملـسامهة،       ) هـ١٣٢٩م،١٩١١(ليبيا عام   
يل وذلــك يف كــربالء والنجــف كمــا شــهدت الــساحة تظــاهرات تنديديــة للغــزو اإليطــا 

تشكلت يف مجيع أحناء العراق جلان هذا الغرض ولعب الشيعة فيها دوراً          «وغريمها، وقد   
يـا  .. الـدين : وكان أحد الشعارات األكثر شيوعاً بني عامة بغـداد هـو          «،  )١(»فعاالً جداً 
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يا علـى  وكذلك سجل اإلسالميون العراقيون موقفاً مماثالً، إثـر اعتـداء روسـ          . )١(»حممد
هـ بقيادة علماء الدين وعلى رأسـهم    ١٣٢٩م، ذي احلجة    ١٩١١إيران يف كانون األول     

، وحينمـا تـدخل   )٢(اإلمام اآلخوند اخلراساين الذي رفع رايـة مقاومـة املعتـدين الـروس           
القنصل الروسي مباشرةً لتهدئة العلماء، وبعث لإلمام اخلراساين رسالة يف هذا الـشأن،              

يف إعالن فتوى اجلهاد ضـد تواجـدهم يف بـالد املـسلمني، وأكثـر مـن               رد عليه بالتهديد  
هذا وبالرغم  . )٣(ذلك أبدى استعداده مع العلماء اآلخرين للمشاركة يف املعركة مباشرة         

إال أن الساحة شهدت فتاوى جهادية أوجبت -حينذاك -من اختالف مواقف العلماء 
سـاط الـشعبية، والثقافيـة وعيـاً حركيـاً          اجلهاد ضد الروس املعتدين، مما عكست يف األو       

باتـت تتفاعـل فيـه احلالـة اجلهاديـة يف الـساحة العراقيـة، منطلقـة مـن مبـادئ                     . ملحوظاً





 


 















 



٢٦٩........................................................األجنبیۀاالعتداءاتعموممناإلسالمیینموقف

.األجانباليت تأىب رضوخ املسلمني للمعتدين. اإلسالم

واملهم، إن هذه األجواء احلركية املتـصاعدة إزاء تلـك التطـورات، وفَّـرت مناخـاً       
.املعتديند املسلمني، وتوجيهها حنو فريضة اجلهاد ضدحياً الستقطاب جهو

وعليه، فقـد تكثّـف هـذا احلـس اجلهـادي املرهـف، بـشكل ملمـوس يف الـساحة               
وبالفعـل أن وصـول أقـدام    . م، إثر االعتداء الربيطاين علـى العـراق  ١٩١٤العراقية عام   

كـي واجلهـادي،   املعتدين الحتالل العراق، أدى إىل تفجري الوضع املختـزن بـالوعي احلر         
، وهكذا شهدت الساحة بداية واعدة للتحرك امليداين يف املواجهة املسلحة علـى األرض          

وخاصة لو أدركنا أن احملاوالت اجلهادية السابقة، بالرغم من جديتها وفاعليتها احلركية،    
إالّ أّا مل تنفّذ على األرض باملواجهـة القتاليـة بـني ااهـدين وجـيش املعتـدين، فمـثالً         

حينما اجتمعت فرق ااهدين إثر فتـاوى العلمـاء، حلـرب الـروس يف إيـران، تعرقلـت              
، ١٩١١املوافق كانون األول    . هـ١٣٢٩انطالقتهم لوفاة اإلمام اخلراساين يف ذي احلجة        

الذي كان يتهيأ لقيادة اجلموع ااهدة ميدانياً، فغيابه عـن موقعـه أحـدث فراغـاً قياديـاً                
، كمـا واسـتغرق إمـالء هـذا الفـراغ وقتـاً معينـاً لغـرض ترتيبـه، بينمـا                 للمسرية اجلهادية 

وصلت برقيات مطَمئنة من احلكومة اإليرانية، تتحدث عن تطور املباحثات مع الروس، 
وعليــه فاألزمــة يف طريقهــا للحــل الدبلوماســي، وذكــرت بــأن القــوات الروســية، قــد   

.املواقعانسحبت من بعض

كمـا قلنـا   -ك اجلهادي على الساحة العراقية، ولكن      نعم، هذا منوذج حي للتحر    
إا جتربـة مل تكتمـل حلقاـا بعـد، يف ميـادين القتـال، ونـستطيع القـول، بـأن اخلـربة              -

التجريبية للمجاهدين ما نفذّت عملياً عرب تلك التجارب، إالّ أّا حافظت على تنـضيج   
اجلهـود املتراكمـة، علـى شـكل       الوعي اجلهادي يف األمة، فآختزنت الطاقـات الكامنـة و         

.للعراقاستعدادات نفسية القتحام ظروف اإلقدام املباشر ضد الغزو الربيطاين



٢٧٠

اإلسالميالعوامل الخارجية والداخلية لحركة الجهاد

م، البد أن نقـف وقفـة      ١٩١٤قبل اخلوض يف أبعاد حركة اجلهاد اإلسالمي عام         
هاديـة، الـيت احتلـت العنـوان األبـرز لتلـك       عاجلة، على عوامل وض هذه احلركـة اجل   

وميكن تقسيم تلك العوامـل  . املرحلة يف العراق، بل أصبحت عنوان تلك احلقبة الزمنية     
أما العوامـل اخلارجيـة، فتـتلخص بالتـدخل األجـنيب يف العـراق،              . إىل خارجية وداخلية  

فباإلضـافة إىل    يتطلب معرفة السبب املباشر للغـزو الربيطـاين للعـراق،          -بدوره   -وهو  
األســباب االقتــصادية والــسياسية الــيت دفعــت بريطانيــا لوضــع العــراق نــصب أهــدافها  
االستراتيجية، إالّ أن السبب املباشـر هـو وصـول حالـة التنـافس إىل القمـة بـني الـدول               

.)١(الطامعة وبالتحديد بني روسيا وبريطانيا على العراق
تشرين الثاين ٢هـ، ١٣٣٢ذي احلجة ١٤فبعد إعالن روسيا احلرب على تركيا يف 

م، شعر اإلنكليز بأن روسيا توجهت أنظارها حنو العراق، باعتباره رأس اخلليج،  ١٩١٤
-)٢(كمـا كانـت توصـف     -والطريق السالكة إىل اهلند، الدرة الالمعة يف التاج الربيطاين          

.)٣(قفعجلت هذه الرغبة الروسية بتنفيذ بريطانيا مشروعها يف احتالل العرا
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جاهزاً لـدى اإلنكليـز، إالّ أنّ التنفيـذ كـان       -هذا   -وقد كان مشروع االحتالل     
) دجلـة والفـرات   (وضعت اخلرائط الدقيقة لسواحلهما     «خاضعاً للتوقيت املناسب، فقد     

فكان عملها هذا عمالً فريداً يف بابه وقتئٍذ، حبيث اختذت خرائطها من مجلة اخلرائط اليت 
.)١(»م١٩١٤ل العراق يف عام أُعدت أساساً الحتال

هذا وكانت معطيـات األحـداث تـشري إىل أن تركيـا سـتدخل احلـرب إىل جانـب                
م، كتب ١٩١٤أيلول ٢٦هـ، ١٣٣٢ذي القعدة  ٦ففي  . أملانيا، ضد اإلنكليز وحلفائها   

األمني العام للشؤون العـسكرية يف مكتـب اهلنـد الـذي قـد              ). Barrowالسريادموندبارو(
يبدو يل أن اللحظـة املناسـبة نفـسياً    «: يناء البصرة، مذكرة جاء يف آخرهاأُرسل ليحتل م  

للقيام بعمـل حاسـم قـد حانـت اآلن، وإذا ضـربنا ضـربة مفاجئـة اآلن، فـإنّ أثرهـا يف            
) بـارو (وكـان   «،  »النفوس سيكون عميقاً، كما أا ستفاجئ الناس بشيء مـن الـذهول           

ها، من شأا أن حتبط املؤامرات التركية، يظن أن ضربة مفاجئة كمثل الضربة اليت اقترح
كما أنّ من  . ويف الوقت نفسه تظهر قدرة اإلنكليز على إنزال الضربة أنى ومىت يشاءون           

شأا أن تشجع العـرب علـى أخـذ جانـب اإلنكليـز، وأنْ تعـزز مـن معنويـات شـيوخ              
مفاجئـاً مـن شـأنه    احملمرة والكويت، الذين كانوا موالني لإلنكليز، كما أنّ إجراًء حربياً        

.)٢(»احملافظة على القطر املصري وعلى املنشآت النفطية يف عبادان

هــ،  ١٣٣٢ذي احلجـة  ١٩م،١٩١٤وبالفعل، ففي السابع من تشرين الثاين عـام   
وهكـذا  . )٣()W.S.Delameinدالمني (احتلت القوات الربيطانية ميناء الفاو بقيادة اللواء  

 


 


 



1917-1914حرکۀ الجهاد اإلسالمی ضد الغزو البریطانی : الفصل األول/ الباب الثانی ......................٢٧٢

ل، وبـذلك فرضـت سياسـة األمـر الواقـع، فقطعـت          سجلت بريطانيا السبق يف االحتال    
.-أيضاً-الطريق أمام الروس واملنافسني اآلخرين 

هـ، مت احتالل البـصرة، ويف اليـوم   ١٣٣٣حمرم ٦م،  ١٩١٤تشرين الثاين    ٢٣ويف  
ذاته جرى يف البصرة استعراض عسكري للقوات الربيطانية، ورفع العلَم الربيطـاين حمـل    

وانشأ اإلنكليز معسكراً هلم مشايل البصرة علـى بعـد مخـسة أميـال،           العلم العثماين، كما    
وبعـد  . وقد استفادوا كثرياً من أجزاء السكة احلديديـة وموادهـا، التابعـة ملـشروع األملـان          

.البصرةذلك متّ إرسال قوات إنكليزية إىل الشعيبة واحملمرة حلراسة مداخل

ا يف املنطقة بالرغم مـن مـشروع سـكة    أما أملانيا فما عادت املنافس القوي لربيطاني  
فبعد االحـتالل متّ اعتقـال القنـصل األملـاين يف البـصرة،       . -)١(املار الذكر  -حديد بغداد   

.)٢(ومخسة من األملان، حيث نقلوا أسرى إىل اهلند

أما العوامل الداخلية فتتركز حول الضعف العام الذي بدأ يسري يف بنيـة الدولـة            
ــة ومتاســكها،  ــر تنــامي سياســة االحتــاد والترقــي بعــد أن أحكــم االحتــاديون   العثماني إث

سيطرم على مفاصل الدولة، وكما هو معلـوم ان خطـة االحتـاديني ترمـي إىل حتطـيم             
.علمانيةالوحدة اإلسالمية، وبناء تركيا احلديثة على أُسس

وعليه لقد دخلت الدولة العثمانيـة احلـرب إىل جانـب أملانيـا، بينمـا كانـت علـى              
.. كان من األفـضل «ويبدو أنه . م١٩١٤حلياد حني اندالعها يف النصف الثاين من عام         ا

الوقوف على احلياد، فحىت لو انتصرت دول الوسط، أملانيـا والنمـسا واـر وإيطاليـا يف               
بـادئ األمـر، فلـن تتـرك الدولـة العثمانيـة هادئـة بـل هنـاك مطـامع كـبرية يف األراضـي             

ار وإيطاليا، وكان بإمكاا أن تقوم بإصالحات كـثرية مـن           وخباصة النمسا و  .. التركية


 

 



٢٧٣.......................................................اإلسالمیالجهادلحرکۀوالداخلیۀرجیۀالخاالعوامل

الناحية الدستورية واالجتماعية خالل احلرب، ولكـن مجاعـة االحتـاد والترقـي كـانوا يف       
بينما كانت بريطانيا تسعى بشىت الطرق البقاء الدولة العثمانية على احليـاد            . )١(»واٍد آخر 

تــنجح خطـة أملانيــا يف زج الربيطــانيني يف  خـشية إثــارة الـرأي اإلســالمي العــام وبـذلك   
.)٢(مشاكل كبرية

ويقال إن أملانيا مل تكن يف بدايـة احلـرب ترغـب يف دخـول تركيـا إىل جانبـها يف                    «
احلرب، إذ هي كانت تأمل أن تنال نصراً سريعاً على احللفاء مبفردها دون معونة أحـد،            

انيا غيرت رأيها على أثر فشلها يف ومل حتب أن تشاركها تركيا يف مثرات النصر، ولكن أمل
ــ ١٣٣٢شـوال  ٢٩[م، ١٩١٤أيلـول  ١٩معركة املارن اليت وقعـت يف      ، فقـد أرسـل   ]ه

عندئذ إىل سفريه يف اسطنبول، يأمره بأن يبذل جهده إلدخال تركيـا يف احلـرب     ) غليوم(
.)٣(»عاجالً

ــذكر  ــا ي ــدالع احلــرب حتــت ســي   «ومم ــل االن ــة كانــت قبي ــة العثماني طرة أن الدول
فكــان أنــور باشــا وزيــر احلربيــة، أعظــم رجــال الدولــة نفــوذاً، وأقــواهم   .. االحتــاديني

ويليـه يف النفـوذ   ). دكتـاتور احلـرب   (شخصية، حىت أطلـق بعـض املـؤرخني عليـه لقـب             
طلعت باشا وزير الداخلية، الـذي صـار فيمـا بعـد رئـيس الـوزراء، مث يـأيت يف الدرجـة                  

أمــا رئــيس الــوزراء ســعيد حلــيم باشــا، والــوزراء . .الثالثــة مجــال باشــا وزيــر البحريــة
اآلخرون فكانوا أمام هؤالء الثالثـة ضـعافاً لـيس هلـم القـوة والنفـوذ إالّ قلـيالً، يقـول                  

كانت اململكة العثمانية يف قبضة االحتـاديني،   : القائد التركي علي قؤاد بك، يف مذكراته      
العام يف قبضة احلكّام الثالثة، وكان وكان االحتاديون يف قبضة املركز العام، وكان املركز

 


 
 



1917-1914حرکۀ الجهاد اإلسالمی ضد الغزو البریطانی : الفصل األول/ الباب الثانی ......................٢٧٤

الثالثة يف قبضة أنـور، يـسوقهم سـوقاً عنيفـاً، أمـا مقـام الـسلطنة، والقـوة التـشريعية،                     
وحزب االحتاد والترقي، واحلكومة الرمسية، واملطبوعات، والرأي العـام، فلـم تكـن إالّ           

.)١(»أشباحاً ماثلة وخياالت متصورة

بشكٍل عام مندفعني لزج قدرات الدولة العثمانية يف        وكان أنور باشا واالحتاديون     
ويبدو أن هذا التوجه، هو جزء من اخلطة الستكمال أدوارهـم          . احلرب إىل جانب أملانيا   

كمـا وحـصلت الرغبـة مـن        . املرسومة ضد الوحدة اإلسالمية والدولة العثمانية املسلمة      
من منطلق االستفادة من القـوات  أملانيا يف زج الدولة العثمانية يف احلرب إىل جانبها، ال       

العثمانية، وإمنا من سالح اجلهاد، الذي باستخدامه سري بك احللفاء يف مواقعهم، يـروي         
ذكر له بصراحة، اهلدف من إدخال تركيـا  ) فون ونغنهامي(ان السفري األملاين  ): مورغنتو(

ارة العامل اإلسالمي إن أملانيا كانت ترمي إىل إث«: إىل جانب أملانيا يف احلرب، حيث قال
على املسيحيني، أي إا كانت تنوي تسعري حـرب دينيـة، للقـضاء علـى سـلطة إنكلتـرا          
وفرنسا يف مستعمراا اإلسالمية كاهلند ومصر واجلزائـر وغريهـا، أمـا تركيـا حبـد ذاـا،        
فليست شيئاً مهماً، جيـشها صـغري ضـعيف، وال ننتظـر منـه أعمـاالً جميـدة يف سـاحات                

ولكننا حنن ال نرى يف تركيا إالّ العـامل اإلسـالمي، فـإذا متكنـا مـن إثـارة الـرأي                 القتال،  
اإلسالمي العام ضد انكلترا وفرنسا وروسيا، نكون قد أرغمناهم على طلب الصلح يف 

وبالفعل دخلت تركيا احلرب إىل جانب أملانيا، يف أوائل تـشرين الثـاين          . )٢(»وقت قريب 
.)٣(د املقدسم، واستخدمت سالح اجلها١٩١٤

 


 



 



٢٧٥

الجهادعلماء اِّـسلم الشيعة يقودون حركة

بالرغم من التأثري املتواضع لفتـاوى اجلهـاد الـصادرة مـن اآلسـتانة علـى البلـدان                   
مـع تطلعـات العلمـاء     -هـذه    -اإلسالمية، إالّ أنه يف العـراق، توافقـت دعـوة اجلهـاد             

اجب شـرعي مقـدس، ـدف حفـظ     اتهدين الشيعة، التواقني لتطبيق فرض اجلهاد كو     
استجابة الناس للجهاد «من االعتداءات اخلارجية، وبالفعل أن -البلد املسلم   -العراق  

مل تكن للدعوة اليت وجهت من قبـل شـيخ اإلسـالم يف اسـطنبول، وإمنـا للفتـاوى الـيت                 
أصدرها العلماء يف النجف والكاظمية وكـربالء وسـامراء، والـيت أوجبـت اجلهـاد علـى            

.)١(»سلمني ومقاتلة الكفار والذين هم اإلنكليزامل

ولذلك كانت عوامل ـوض حركـة اجلهـاد يف العـراق تتركـز حـول االسـتجابة                   
لفرض اجلهاد اإلسالمي ضد احملتلني الكافرين، فبعد أن صدرت دعوة اجلهاد عن شيخ         

ذي ١٩م، ١٩١٤يف السابع من تـشرين الثـاين عـام    -مفيت الدولة العثمانية -اإلسالم  
هـ، أي بعد يوم واحد من غزو ميناء الفاو، بدء االحتالل للعراق، حيـث             ١٣٣٢احلجة  

تصدى للعمل اجلهادي كبار . اعترب اجلهاد واجباً عينياً على كافة املسلمني يف أرجاء العامل
-علماء املسلمني الشيعة مببادرة واعيـة منـهم بعـد مـا متّ تـشخيص التكليـف الـشرعي                     
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تــربز عظمــة -وبالفعــل -بيــق فــرض اجلهــاد لــصد العــدوان، وهنــا  يف تط-حينــذاك 
اتهدين املراجع واتباعهم الذين محلوا راية اجلهاد جبدارة، وسـجلوا صـفحات مـشرقة               
يف التاريخ، بالرغم مما كانوا يعانونه من قساوة وشدة ونكـران مـن قبـل سياسـة الدولـة         

ل علماء الشيعة الستار على كل معانام العثمانية على طول تارخيها، وبالفعل لقد أسد
وآالمهم ووقفوا يف الصفوف األوىل للمقاومة، فأصدروا فتاواهم اجلهاديـة، ودعـوا إىل          
رص الصفوف، والوقوف إىل جانب الدولة اإلسالمية العثمانية لردء االحتالل الربيطاين 

يالء القوات اإلنكليزية إن العلماء رأوا خماطر است«: يقول عبد الرزاق احلسين   . ومقاومته
ومبـا أن هـذه املخـاطر ال ميكـن     . على البصرة باعتبارها مـدخالً للـسيطرة علـى العـراق         

إنكارها فان تعزيز موقف العثمانيني املـسلمني أمـر ال منـاص منـه، حـسب مـا تقتـضيه                 
.)١(»أحكام الشريعة اإلسالمية لذلك أفتوا باجلهاد

نطاقها قد متّ بفعل العلماء الـشيعة، الـيت        ومع أن انطالق حركة اجلهاد، واتساع       «
الشيعية، قـد منحهـا   -صدرت يف األغلب مببادرة منهم، فان حتسن العالقات العثمانية         
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زمخاً كبرياً، مكّن العلماء من القيام بـدور حاسـم يف حـشد عـدد ضـخم مـن ااهـدين                  
ور الذي قام وقد حظي الد. كقوات شبه نظامية، قدمت مساعدة فعلية للجيش العثماين

.)١(»به العلماء بإكبار القادة العثمانيني

فإذن، كانت هـذه الفتـاوى مـشفوعة بالعمـل التعبـوي يف معظـم مـدن وأريـاف                   
وعشائر العراق، لذلك تشكلت فرق منتظمة من املتطوعني للجهاد، يذكر جعفر حمبوبة          

يـشاً جـراراً إىل   قـاد ج «بأنـه  -أحد العلمـاء ااهـدين      -عن السيد حممد سعيد احلبويب      
.)٢(»جبهة الشعيبة منظّماً من جماهدين متطوعني

هـ، ١٣٣٢ذي احلجة   ٢١م،  ١٩١٤وكانت االنطالقة يف التاسع من تشرين الثاين        
عندما أرسل عـدد مـن علمـاء ووجهـاء البـصرة، برقيـات االسـتغاثة إىل كبـار العلمـاء                     

ركتهم بإثارة العشائر، ضد واتهدين يف النجف وكربالء والكاظمية، يطلبون تعجيل ح
ثغـر البـصرة،    «: وقد نـصت إحـدى الربقيـات علـى مـا يلـي            . اجليش الربيطاين الزاحف  

الكفار حميطون به، اجلميع حتت السالح، خنشى على باقي بالد اإلسالم، ساعدونا بأمر   
.)٣(»العشائر بالدفاع
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س النـاس، وخاصـة   وكان هلذه الربقية أثر كبري يف إهلاب املشاعر اإلسالمية يف نفو    
لو أدركنا دقة استخدامها من قبل العلماء هلذا الغرض، فقـد تليـت مـن علـى املنـابر يف                
ــت      ــة، فكان ــربالء والكاظمي ــة يف النجــف وك ــساحات العام ــساجد واحلــسينيات، وال امل
أصداؤها تظهر عملياً على األرض، وذلك يف االنتماء السريع من قبل الناس إىل قوافل 

.)١(د، ومن مثّ التوجه املتفاين إىل جبهات القتال إلنقاذ اخوم وبالدهماملتطوعني للجها
ومما ال خيفى أن التطور احلاصل حلركة اجلهـاد إىل درجـة املقاومـة املـسلحة، كـان            
يعود لألثر الواسع واألهم لفتوى اجلهاد اليت أصدرها املرجع األعلى اإلمام حممد كاظم 

له حممـد ليمثلـه يف قوافـل ااهـدين املتوجهـة إىل         اليزدي، وعالوة على فتواه، بعث جن     
أختذت حركـة اجلهـاد، طـابع الـنفري العـام يف املـدن الـشيعية املقدسـة،                 «لذلك  . اجلبهات

وخـالل ذلـك بـرز    . وبغداد، ومعظم مدن ومناطق العشائر يف الفرات األوسط واجلنويب      
بـأدوار قياديـة بـارزة يف        الدين اآلخـرين الـذين قـاموا      ) علماء(عدد من كبار اتهدين و    

سواء يف تصدرهم الدعوة أو يف إشرافهم على تطوع، وجتنيد ااهـدين،        . حركة اجلهاد 
.)٢(»ومن مث مشاركتهم العملية يف القتال

ففي مدينة النجـف األشـرف، بـرز اتهـد الـسيد حممـد سـعيد احلبـويب يف موقـع           
إىل أوسـاط النـاس، فتوقـف       قيادي مهم للحركة، حيث انطلق مع جمموعة من العلماء        

قليالً يف الشامية، وغماس، والشنافية، والسيد راضي، والسماوة، واخلضر، والناصرية،   
وبين سعد، فكان يرتقي املنرب ليخطب اجلماهري، وحيثهم على اجلهاد، ويـذكرهم مبعـارك        

كـل  اإلسالم واملسلمني ضد الكفر والكافرين، فاستطاع أن جينـد مئـات ااهـدين مـن             
فتوجه م إىل اجلبهات . )٣(مدينة أو عشرية وقف ا، إىل جانب مجع األسلحة والذخرية
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يف البصرة، وقد أدى عدد من العلماء دوراً أساسياً يف تعبئة، وقيادة ااهدين يف املـدن،     
الـشيخ عبـد الكـرمي اجلزائـري، الـشيخ جـواد صـاحب اجلـواهر،             : من أمثال . والعشائر

.وغريهم.. ، الشيخ حممد باقر الشبيي)١(يمالسيد حمسن احلك

كـانون  ٦هذا وقد خطب املرجع األعلى السيد اليـزدي يف الـصحن احليـدري يف              
هـ، خطاباً عاماً، أكّد فتواه اجلهاديـة، ودفـع القـادرين     ١٣٣٣حمرم   ١٩م،  ١٩١٤األول  

وي بعـدة  على اجلهاد ألداء واجبهم الشرعي، وفرض على العاجز بدنياً جتهيز الفقري الق          
.النفوسوكان هلذه اخلطبة األثر املباشر يف. القتال

وكذلك شهدت الكاظمية، ظهوراً للحركة اجلهادية، وقد برز فيها عاملـان كـبريان     
وقـد أصـدر الـشيخ اخلالـصي        . السيد مهدي احليـدري، والـشيخ مهـدي اخلالـصي         : مها

فريضة اجلهاد يف اإلسالم، حتدث فيها عن» احلسام البتار يف جهاد الكفار«رسالة بعنوان  
وقد أفىت بوجوب صرف األموال واحلقوق الشرعية يف اجلهاد، حىت تزول غائلة الكفار،       

. ومن امتنع عن بذل ماله وجب أخذه منه كرهاً

فقد حتـرك علـى حمـورين، يف      -وكان له من العمر مثانون سنة        -أما السيد احليدري    
ء واتهدين يف النجف، وكربالء، وسامراء عرب الربقيات، احملور األول متّ اتصاله بكبار العلما    

باحثاً معهم مسألة احتالل الفاو، واألوضـاع اخلطـرية احمليطـة بـالبالد، مبينـاً رأيـه وعزمـه يف           
جهاد املعتدين، ومما يذكر أن ثالثـة مـن اتهـدين توجهـوا إىل الكاظميـة، اسـتجابة لرغبتـه           

سيد مـصطفى الكاشـاين، والـسيد علـي الـداماد، وقـد          شيخ الشريعة االصفهاين، وال   : وهم
أمـا بقيـة    .اهللا أكـرب  : الكاظمية حبفاوة وتكرمي، وهـم يـرددون شـعار اجلهـاد           استقبلهم أهايل 

.)٢(العلماء فكتبوا للسيد احليدري بأم يف طريقهم لاللتحاق بالسيد احلبويب يف جبهة الشعيبة
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ي، هـو لقـاؤه بالنـاس مـن علـى منـرب       وكان احملور الثاين لنـشاطات الـسيد احليـدر     
.اجلهادعلى أداء فريضة-من خالل ذلك -الصحن الكاظمي، وقد كان حيثهم 

ويف كربالء شهدت الساحة حتركاً جهادياً متنامياً، حيث برزت حركة التطوع بني          
النــاس، وقــد ســار العلمــاء واألشــراف واألهــايل مبــسرية عامــة إىل الــصحن احلــسيين،   

د إمساعيل الصدر، مث تناول سيفاً مرصعاً حمفوظاً يف القبة املباركة، وقدمـه        يتقدمهم السي 
إىل القائد العثماين العام نور الدين بيك، هذا، وقد انضم بعض العلمـاء، أمثـال الـسيد             
علــي التربيــزي، واملــريزا مهــدي اخلراســاين وغريمهــا إىل علمــاء النجــف املتــوجهني إىل   

.)١(يد مهدي احليدري، فانطلقوا معهم إىل ساحات القتالالكاظمية، استجابة لنداء الس

أما يف سامراء فقد تصدى املرجع الشيخ حممد تقي الشريازي للجهاد بفتواه، وقد         
بعث جنله الـشيخ حممـد رضـا إىل الكاظميـة، لالنـضمام إىل صـفوف ااهـدين وأمـره                   

كمـا  . ات القتـال باالنضواء حتت راية السيد مهـدي احليـدري واالنطـالق معـه إىل جبـه           
وأبرق إىل مجيع أحناء العراق بوجوب التضامن مع العلماء ووجوب الدفاع عن حرمات 

.)٢(اإلسالم

ويف بغــداد، انطلــق النــاس لالنتمــاء إىل صــفوف ااهــدين، إثــر تلــك الفتــاوى  
وقد برز من الوجهاء احلاج داوود أبو التمن يف تنظيم صـفوف  . اجلهادية للعلماء املراجع  

.للجهادطوعنياملت

واملهم، حترك السيد حممـد    . وهكذا توسعت احلركة لتشمل معظم املدن والعشائر      
تـشرين  ١٥هــ، املوافـق     ١٣٣٢ذي احلجـة     ٢٥سعيد احلبويب مـن النجـف األشـرف يف          
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م، باجتاه الناصرية، مع جمموعة من العلمـاء وقوافـل املتطـوعني، ووصـلوا         ١٩١٤الثاين  
ذي ٢٧ويف . هـــ١٣٣٣م أي أواســط ربيــع الثــاين ١٩١٥جبهــة الــشعيبة أواخــر شــباط 

حمـرم حتـرك مـن بغـداد شـيخ الـشريعة          ٧احلجة حتـرك الـسيد عبـد الـرزاق احللـو، ويف             
األصفهاين والسيد علي الداماد، والسيد مصطفى الكاشاين، ووفْد املرجع األعلى السيد 

طـاء، والـسيد    اليزدي، املؤلَّف من جنله السيد حممد، والـشيخ حممـد حـسني كاشـف الغ              
١٩١٤تــشرين الثــاين ٣٠ويف . إمساعيـل اليــزدي، وعــدد مــن طلبــة العلــوم اإلســالمية 

هـ، انطلقت سفن ااهدين من شواطئ دجلة يف بغداد بزعامـة      ١٣٣٣حمرم   ١٣املوافق  
صفر حترك الـشيخ صـفر الـشيخ عبـد احلـسني، والـشيخ               ٤السيد مهدي احليدري، ويف     

حـسني احللـي، والـشيخ حـسني الواسـطي، وكـثري مـن         عبد الكـرمي اجلزائـري، والـشيخ      
. العلماء وطلبة العلوم الدينية إىل جبهات القتال، وكان فـيهم عـدد مـن الطلبـة الفـرس      

هـ، حتـرك حـوايل سـتمائة فـارس     ١٣٣٣ربيع الثاين    ١٠م املوافق   ١٩١٥شباط   ٢٤ويف  
ــسالممــن ااهــدين األكــراد إىل الــشعيبة، بعــد أن زاروا مرقــد اإلمــام علــي    ــه ال علي

.األشرفبالنجف

وقد اختلفت اإلحصائيات يف تقدير عدد ااهدين، فقد ذكر بعضهم، إن الـذين         
اشتركوا يف اجلبهات الثالث، بلغ مثانية عشر ألف جماهد، إضافة إىل ثالثـة آالف جماهـد    

بينما يذكر السيد عبد الرزاق احلـسين، أن عـددهم يف       . )١()األحواز(من قبائل عربستان    
يف حني يذكر حـسن األسـدي،        )٢(كردي ١٥٠٠ألف جماهد، بضمنهم     ١٣الشعيبة بلغ   

وهو من املعاصرين لألحداث، أن الـذين التحقـوا بالـسيد احلبـويب بلـغ عـددهم ثالثـني         
.)٣(ألف راجل، وعشرة آالف فارس
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وقد بلغ عدد القوات العثمانية يف هذه اجلبهة، حنو سـبعة آالف وسـتمائة حـسب       
لعثمانية الرمسية، هذا فضالً عن عشرات اآلالف من املتطوعني الذين سجلوا التقديرات ا

. )١(أمساءهم يف النجف وكربالء، والكاظمية، وبغداد، كاحتيـاطيني بـسبب قلـة الـسالح        
يذكر عبد العزيز القصاب يف ذكرياته، إنه وصلت قوافل ااهدين العـرب إىل الـسماوة     

برئاسـة الـشيخ كاكـا أمحـد، ووصـل الـسيد هـادي            إىل جانب قوافل ااهدين األكـراد       
وشكل أهل السماوة سرية من ااهدين برئاسة الشيخ    . مكَوطر وجمموعة من ااهدين   
ثلثني اجلنة اهلادينا «: أهل السماوة املشهورة هي) انشودة(بربويت السلمان وكانت هوسة 

.)٢(»واشوي اشوي الرببويت-وثلث لكاكا أمحد وأصحابه -

وقد توسـع تـأثري فتـاوى اجلهـاد، إىل خـارج العـراق أيـضاً، فانتـشرت بـني                 هذا،
للجهـاد،  -هنـاك  -، فتحركـت العـشائر   )األحواز(عشائر إماريت الكويت، وعربستان    

كقبيليت الباوي وكعب، أمـا أمـري احملمـرة الـشيخ خزعـل فلـم يتحـرك يف هـذا االجتـاه،                       
بــالرغم مــن أن املرجــع األعلــى الــسيد . )٣(الرتباطــه بربيطانيــا عــرب معاهــدات ومواثيــق

اليزدي، وكذلك جمموعة من العلماء، منهم شيخ الشريعة االصفهاين، بعثا لـه رسـالتني    
. )٤(يطلبان منـه مـساندة ااهـدين، وحماربـة اإلنكليـز، إال أنـه مل يـستجب هلـذا الطلـب           

العشائر وكذلك أمري الكويت مبارك الصباح، فأنه حاول إرسال قوة إلسناد خزعل ضد 
املنادية باجلهاد، جنباً جلنب مع القوات العثمانيـة ضـد الربيطـانيني الغـزاة، ولكنـه جوبـه                 

.)٥(حبالة تنذر بالتمرد والعصيان يف عشائره املنددة بتعاونه مع اإلنكليز
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ويبدو أن حماولة إسـتمالة أمـري احملمـرة، وأمـري الكويـت، كانـت نابعـة عـن أمهيـة           
أن موقفهمـا الـسليب اجتـاه حركـة اجلهـاد، كـان معروفـاً لـدى                و. موقعهما اإلستراتيجي 

. وما هاتان الرسـالتان إالّ إمتامـاً للحجـة، وتعريـة ملوقفهمـا املتخـاذل              . العلماء واملراجع 
واملسألة واضحة من األساس، وإالّ ما معىن أن يبعث املرجع األعلى رسالة خاصـة إىل            

إال ! ة حلملهما على االستقامة واإلصالحوإن كانت حتتسب احملاولة األخري! هكذا مناذج
أنــه مــن املفتــرض عليهمــا وعلــى ســائر املــؤمنني، أن يــستجيبوا ألمــر اجلهــاد كواجــب  

وممـا  . شرعي، سواء أكانوا من رؤساء العشائر، أم من أعيان املدن، أم من عامة الناس          
اً يف اخلط الفكـري  يالحظ على نص الرسالتني املهمتني، أما كانتا تعاجلان احنرافاً خطري  

ففـي رسـالة املرجـع اليـزدي ألمـري احملمـرة تأكيـد علـى         . لدى أمري الكويت وأمري احملمرة  
حرمة التعاون مع الكفار اإلنكليز، وتذكري صريح خبطأ والئه لإلنكليز، فقـد جـاء فيهـا             

وأنت يف ثغر مهم من تلك الثغور، فالواجب حفظ ذلـك الثغـر عـن هجـوم الكفـار        ..«
كما أنه حيرم على كل مسلم معاونة اإلنكليز ومعاضدم على حماربة   .. تمكنبكل ما ت  

.»..الكافريناملسلمني، واألمل متك وغريتك، أن تبذل متام جهدك يف دفع
أما الرسالة الثانية، فقد أكدت على وجوب اجلهاد على مجيع املسلمني، بال فرق           

ام وشامل للجميـع، وجـاء هـذا التأكيـد     بني اإليراين والعثماين، فان احلكم اإلسالمي ع   
باسـم الـشريعة   «لكي ال يتخلف عن اجلهاد حبجة تبعيِته للدولة اإليرانية، ومما جاء فيهـا     

احملمدية، جيب عليك النهوض، والقيام، واتفاقكم مع املسلمني يف مدافعـة الكفـار عـن          
.)١(»..وهذا حكم ديين ال يفرق بني إيراين وعثماين.. ثغر البصرة
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اإلسالميوقفة مع أحداث حركة الجهاد

ــداد      ــن بغ ــل ااهــدين، م ــة قواف ــن انطالق ــاد اإلســالمي م ــة اجله ــدأت حرك ابت
والكاظمية وكربالء والنجف وغريها، على شكل مواكب مهيبة، ضمن أهازيج وأناشيد 

فمـثالً كـان يهتـف أهـايل     . استنهاضية، مقتبسة من روح اإلسـالم يف مقاومـة الكـافرين         
سـيد  «د، ضمن املوكب اجلهادي احملفوف بالسيد مهدي احليدري، وعلـى طريقتـهم        بغدا

أي نسري معه للجهـاد،  . »واندوس العده حبذاه  .. مهدي ركن الدين، منشي للجهاد اوياه     
وكانت قد آنطلقت املسرية اجلهادية ألهايل الكاظمية باجتاه بغـداد   . ونسحق العدو حبذائه  

بقيادة السيد احليدري . م١٩١٤تشرين الثاين ٢٩هـ،١٣٣٣يف الثاين عشر من شهر حمرم 
وثلة من العلماء ومجوع من ااهدين يف طليعتهم الشيخ عبد احلميـد الكليـدار وكانـت                 

حجة اإلسالم طالع للجهاد، احمصن مبوسى بـن    «: اجلموع الثائرة تف للسيد احليدري    
ريـضة اجلهـاد، وهـو حمـصن     أي أن الـسيد احليـدري يف طريقـه لتنفيـذ ف         . »جعفر واجلواد 

، ومهـا اإلمامـان   عليـه الـسالم  ، وحممـد اجلـواد      عليـه الـسالم   باالمامني موسى الكـاظم     
، املـدفونان يف مدينـة الكاظميـة،    علـيهم الـسالم  السابع والتاسع مـن أئمـة أهـل البيـت        

.)١(ببغداد

وكان السيد احليدري يف طريقه إىل جنوب العراق، كلما وصل بلداً صلّى بالناس    
وخطـب ــم وحـثهم علــى املقاومــة واجلهـاد، وقــد التقــى بالقائـد العــسكري العثمــاين     
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وحـىت وصـل    . )١(وتفاوض معه حول احلـرب والقتـال      ) العزير(يف منطقة   ) جاويد باشا (
تـوزع العلمـاء وااهـدون علـى ثـالث      -ملتقى النهرين -موكب ااهدين إىل القرنة  

جبهـة القرنـة، وكـان علـى رأس     . )٢(نية حملاور القتالجبهات، تبعاً لتقسيم القيادة العثما    
ااهدين السيد مهدي احليـدري، وشـيخ الـشريعة االصـفهاين، والـسيد علـى الـداماد،                

-أبناء املـدن والعـشائر   -والسيد مصطفى الكاشاين، ومعهم مجوع غفرية من ااهدين  
.مشهودةبطوليةوكانت هلم مواقف. )٣(»وقد قدر البعض عددهم بأربعني ألفاً«

الـشيخ مهـدي اخلالـصي، وجنلـه        : وجبهة احلويزة، وكان من أبـرز العلمـاء فيهـا         
الشيخ حممد، والسيد حممد جنل املرجع األعلى اليزدي، والشيخ جعفر راضي، والـسيد             

.احلليكمال
السيد حممد سعيد احلبويب، والـشيخ عبـد    : أما جبهة الشعيبة، فكان على رأسهم     

، والشيخ عبد الرضا راضي، والسيد حمسن احلكيم، والشيخ أمحد تامر، الكرمي اجلزائري
.)٤(والشيخ رحوم الظاملي، والشيخ باقر حيدر، والسيد سعيد كمال الدين

وكان ااهدون يقومون باسـتعراض عـسكري يف مـواقعهم، ويتحـدون القـوات        
دلّـت علـى شـيءٍ    قبل اندالع املعارك، وهـذه الظـاهرة إنْ   . الربيطانية مبناوشات شجاعة  

فإا تدل على قوة املعنويات لدى ااهدين، ومدى حتـديهم للغـزاة املعتـدين، وكانـت        
القرنة، أول األهداف للجيش الربيطاين، وذلك ملنافعها العسكرية واالسـتراتيجية، فهـي        

.خاصةملتقى دجلة والفرات، وملوقعها أمهية عسكرية
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م، وبعـد سلـسلة مـن املنـاورات      ١٩١٤ففي التاسع من شهر كـانون األول عـام          
وفيهـا فقـد اجلـيش      . )١(واملناوشات احلادة اخلاطفة سقطت القرنة بيـد القـوات الربيطانيـة          

، ومت أسر صبحي بيك القائد )مرمريس(العثماين ألف جندي، وأحرقت السفينة التركية 
اويـد باشـا    وبناء على هذه التطورات عزلت احلكومة العثمانيـة يف اآلسـتانة ج           . العثماين

القائد العام للجيش يف العراق، وعينت حمله سليمان عسكري بيك، الذي حاول إقنـاع      
.)٢(العراقيني بأن احلرب مع اإلنكليز هي حرم

ومما يذكر بعد سقوط القرنة بيد العدو، وانـسحاب اجلـيش العثمـاين إىل العمـارة               
ـا مركـز القـوة ومـوطن     بـالرجوع إىل العمـارة أل  ] احليـدري [أشار بعضهم إىل الـسيد     «

فلمـا وصـل إليهـا بلغـه أن القائـد العـسكري يريـد إخـالء                .. العشائر فوافق على ذلـك    
العمارة واالنسحاب منها أيضاً، فأىب السيد ذلك وأصر على البقاء وقال كلمتـه اخلالـدة         

، فلمـا بلغـت هـذه    »أما أنا فال أحترك من هذا املكان وأُحارم هنا حىت أقتل أو أنتصر  «
وعـدل عـن رأيـه يف االنـسحاب،     .. الكلمة مسامع القائد بعثت فيه روح القـوة والعـزم     

ويـذكر أن القائـد سـليمان عـسكري بـك زار      . وصمم على الثبـات مهمـا كلّـف األمـر       
مساحـة الـسيد وبقيـة العلمـاء يف العمـارة، وعـرض عليـه تقـدمي بعـض املـؤن واألمـوال            

نا مستغنون عـن مـساعدتكم، ولـو متكّنـا        إن«: للمجاهدين فرفض السيد ذلك، قائالً له     
.)٣(، فشكره القائد وقبل يديه»حنن على مدكم باملال والطعام لفعلنا

القـسم الغـريب،   : وعلى ما تقدم، فقد تركزت املعـارك علـى اجلبـهتني األخـرتني         
وكانت الشعيبة، هي قاعدة األعمـال احلربيـة يف هـذا القـسم بقيـادة سـليمان عـسكري               
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لشرقي، وكان متركز اجليش يف الروطة وصخرجيه، أما مهماته العـسكرية      والقسم ا . بيك
.)١(القرنة على دجلة، واالحواز يف عربستان: فهي من ناحيتني

وقد دارت فيهما معارك شديدة بني ااهدين إىل جانب القوات العثمانيـة، وبـني    
ف، تلـك الـيت   القوات الربيطانية، واشد تلـك املعـارك ضـراوة، وأكثرهـا حـسماً للموقـ             

هـ ١٣٣٣مجادى األوىل ٣٠-٢٧م، ١٩١٥نيسان ١٤-١١وقعت يف جبهة الشعيبة بني  
.)٢(حيث أسفرت عن سقوط عن سقوط ثالثة آالف شهيد من ااهدين

وقد أدى العلماء دوراً أساسياً مميزاً يف القتال، بزعامة السيد احلبـويب، يقـول عبـد        
١١ن سـليمان عـسكري بيـك، قـام جومـه يف       حيسن بنا أن نـذكر أ     ..«: اهللا النفيسي 

هـ، على اإلنكليز، وكان معظم قواته املهامجة      ١٣٣٣مجادى األوىل    ٢٧،  ١٩١٥نيسان  
.)٣(»من حماريب القبائل الشيعية يف املنتفق

 
 
 



٢٨٨

الجهادالنهاية البطولية لحركة

ت شـبه  مع أن املعنويات لدى اجلانب اجلهادي كانت عالية جداً، فان احلرب كانـ       
متكافئة، بل كانت لدى اجلانب اإلسالمي، قوات عسكرية أقوى مما كان لدى اإلنكليز        

جنـدي  ١٤و٤٠٠يف الشعيبة واألحواز، فقد كان لدى الربيطانيني على اجلبهات الثالث    
مقاتل من اجلـيش    ٧٦٠٠بينما كانت القوة العثمانية يف الشعيبة حوايل        . وأربعون مدفعاً 

حـسب   -ألف مقاتل عـريب شـيعي، مـن ااهـدين، ومـدفعين              ١٨النظامي التركي، و  
ــة    ــارير التركيــة الرمسي ــط      -التق ــة، وخ ــة احلديثــة لــدى القــوات الربيطاني إالّ أن التقني

املواصالت بني القرنة والبصرة كان حسناً ومؤمناً، على العكـس مـن خـط املواصـالت            
نية، واندحارها أمـام القـوات   للجيش العثماين، وقد أدى ذلك إىل تصدع القوات العثما   

، حيـث بقـي    )معركـة الروطـة   (، حدث هذا االنـدحار بعـد واقعـة األربعـاء            )١(الربيطانية
ااهدون صامدين لعدة أشهر يف مواقعهم، ولكن اإلجنليز عـدوا العـدة وهجمـوا مـرة             
ــادة علمــاء الــدين هلــم باملرصــاد، واســتمرت     أخــرى، وكــان ااهــدون العراقيــون بقي

هم للهجوم عـدة أيـام، إالّ أن انكـسار اجلـيش العثمـاين يف جبهـة الـشعيبة فاجـأ               مقاومت

 



٢٨٩............................................................................الجهادلحرکۀالبطولیۀالنهایۀ

، )نـور الـدين بـك   (وعلى أثر اهلزمية آنتحر هذا القائد، وعين حمله    ) سليمان بك (القائد  
وكان هلذا احلدث األثر البالغ على معنويـات اجلـيش، حيـث تالحقـت حالـة االنكـسار             

رغم بـسالة ااهـدين، وهكـذا يف القرنـة، حيـث      واالنسحاب للجيش يف جبهة احلويزة   
احتدم القتال وصمد اجليش مـع املقاومـة يف البدايـة ولكـن سـرعان مـا دب االيـار يف                   
صفوف اجليش فقررت قيادته االنسحاب، وهنا حاول السيد احليـدري وكبـار ااهـدين      

م التوكـل علـى اهللا   بضرورة الصرب والثبات ودوا) عبد احلليم بك(معه إقناع قائد اجليش  
، وبانـسحاب  )نـور الـدين  (ولكن دون جدوى، وأخربهم بـأن القـرار مـن القائـد العـام            

اجليش من اجلبهات اضطر ااهدون بقيادة العلماء إىل العودة إىل ديارهم وبالفعل عـاد            
السيد احليدري والعلماء وااهدون إىل مدم متأسفني على ضـعف اجلـيش العثمـاين،               

.)١(لوا استقبال األبطالوقد استقب
٤م املوافـق  ١٩١٥آب ١٤وهكذا توقفت األعمال احلربية يف جبهات البصرة يف    

وبــذلك تعتــرب تلــك املعركــة احلامســة، هــي مفــصل مهــم يف حركــة    . هـــ١٣٣٣شــوال 
اإلسالميني العراقيني، ونقلة نوعية يف تطور احلالة اجلهادية لديهم، فقد زودـم دروسـاً            

-ام والتضحية، حيث قدر عدد الشهداء واألسرى من ااهدين باآلالف مهمة يف اإلقد
الشيخ باقر حيـدر، والـشيخ   : وكان من بينهم عدد من العلماء، منهم   -كما ذكرنا آنفاً    

.اليزديعيسى مال اهللا، والسيد حممد جنل املرجع األعلى السيد

االحــتالل وهكـذا شــكّلت هــذه املواجهــة بدايــة حقيقيـة للتــصدي الفعلــي ضــد  
الربيطاين للعراق، وبذلك تنتـهي املرحلـة األوىل حلركـة اجلهـاد اإلسـالمي الـيت آتـسمت           
بالتعــاون الوثيــق بــني اإلســالميني ااهــدين بقيــادة العلمــاء واملراجــع، وبــني القــوات   

.)٢(العثمانية
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وأمام تضحيات ااهـدين واجلـيش العثمـاين، خـسر اإلنكليـز يف األيـام األربعـة              
عسكرياً، بـني قتيـل وجـريح، أمـا اجلـيش العثمـاين النظـامي، فكانـت خـسارته            ١٢٩٧

.اإلنكليزضعفي خسارة

أمــا يف جبهــة األحــواز، فقــد ســاعد اجلــيش العثمــاين وااهــدين، حتــرك قبائــل  
عربستان يف حركتهم اجلهادية، بدعوة كبري علماء عربستان السيد عيسى كمـال الـدين،        

ربيــع األول ٢١م املوافــق ١٩١٥شــباط ٥ففــي . كمتجــاوزين الــشيخ خزعــل يف ذلــ 
هـ، بادرت بقطع أنابيب النفط، واستولت على خمازن شركة النفط الربيطانية، مما     ١٣٣٣

إالّ أن هـذه اجلبهـة كانـت تتـأثر بتطـورات      . )١(أقلق اإلنكليز، وسبب هلـم متاعـب مجـة       
.الشعيبةجبهة

 



٢٩١

لإلسالمياِّـسؤولية الجديدة

االحنـسار امليـداين حلركـة اجلهـاد يف جبـهات البـصرة، إثـر انـسحاب              وهنا، وبعـد  
القوات العثمانية، بـرزت أمـام اإلسـالميني مـسؤوليتان جـسيمتان، تـتلخص املـسؤولية           
األوىل يف مواجهة الزحف الربيطاين املتقدم حنـو بغـداد وهـي مـسؤولية شـرعية ووطنيـة                  

معاجلة محالت الـبطش والتنكيـل، الـيت     أما املسؤولية الثانية فكانت تتمحور حول       . ثابتة
بدأ شعب العراق يتعرض هلا بقسوة، من قبل السلطة العثمانية احملليـة، ال سـيما سـكان     
بعض املـدن وعـشائر الفـرات، حيـث محلـت الـسلطة احملليـة مـسؤولية اهلزميـة يف قـاطع                

ملـستبعد أن  وميكن القول إنه مـن غـري ا    . الشعيبة على ااهدين واملؤيدين هلم من الناس      
تكون هذه السلوكية العدوانية ضد العراقيني من قبل الـسلطة، موجهـة توجيهـاً خاصـاً              
مــن قبــل اإلدارة املركزيــة لالحتــاديني يف اآلســتانة يف إطــار املخطــط املعــادي لإلســالم   

يــذكر الـشيخ حممــد رضـا الــشبييب يف مذكراتـه، أن القائــد    . واملـسلمني الــذي ينتهجونـه  
، كان على رأس قوات عثمانيـة أثنـاء احلـرب، يهـاجم القـرى يف              التركي حسني رؤوف  

مناطق الفرات األوسط، ويقتل النـاس ويـسلبهم، فقتـل يف تلـك الغـارات بعـض طلبـة         
العلوم الدينية، الذين كانوا يدعون الناس للجهاد إىل جانب األتـراك، وكـان ممـن قتـل               

ب، كانت لغرض تغطية    لرية ذه ) ٧٠٠(الشيخ جعفر بن الشيخ حممد تقي، وسلب منه         
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.)١(صرفيات ااهدين يف اجلبهة
عن القائد التركي أمحـد بيـك أوراق، قولـه لـشيوخ القبائـل        -أيضاً   -ومما يذكر   

إننا لو فتحنا الشعيبة، والبصرة، يبقى علينا واجب ثان، هو فـتح     «: اليت جاءت لنصرته  
ومن هنـا ميكـن أن    . )٢(»ونةألم خ .. العراق وخاصة الفرات أوالً، وعشائر دجلة ثانياً      

ــة      ــني القــوات النظامي نــستنتج بوضــوح، أن معظــم أســباب عــدم التماســك الفعلــي ب
العثمانية، والقوات الشعبية العراقية، يقع علـى عـاتق بعـض القـادة النظـاميني للجـيش             
العثماين، وذلك لعجزهم عن االستفادة من شـجاعة ااهـدين، ومـن الـروح اجلهاديـة             

وبـشهادة حيـة مـن قبـل     . بثها علماء الدين يف الساحة ضد الغزاة اإلنكليز       واحلركية اليت 
كـانوا  -كمـا ينقـل املؤرخـون بعـد انتـهاء معركـة الروطـة             -بعض العسكريني األتراك    

إنا ملا اشتد الضغط علينا من العدو، مهمنا باالنسحاب، ولكنا كنـا ننظـر إىل              «: يقولون
ــسيد   ــام ال ــدري[خي ــة مبكا] احلي ــن     قائم ــستحي م ــنا ون ــشتد بأس ــا وي ــوى عزميتن ــا تق 

كيف ينسحب اجليش، والـسيد وأصـحابه ااهـدون يف          : االنسحاب، ونقول يف أنفسنا   
وبالرغم من هذه االعترافات، إالّ أن التعامل السليب من العثمانيني اجتـاه        . )٣(»!امليدان؟

الميون، وعلـى  لـذلك باشـر اإلسـ   . ااهدين وعموم الناس أخذ يتزايد بشكل ملحوظ   
يف مللمة صفوفهم، وتضميد جراحهم، وسدل الستار       -الشيعة   -رأسهم مراجع الدين    

أمام ردة الفعل الشعبية اليت حصلت من جراء تلك السلوكيات احلادة للـسطات احملليـة،    
وذلك لتوحيد اجلهود، وزجها ملواصلة اجلهاد املقدس، بأساليب وطرق أكثر مالئمة مع             

وبالفعل تعاىل العلماء وااهدون عن جراحهم فأنقـذوا     . ية املستجدة الظروف املوضوع 




 
 
 



٢٩٣..........................................................................لإلسالمیینالجدیدةالمسؤولیۀ

األمة من فتنة الفوضى واالحتـراب ضـد الـسلطة العثمانيـة، ووجهـوا طاقـة اجلهـاد إىل                 
جانب العثمـانيني ضـد احملـتلني، وبـذلك سـجلوا عمليـاً املوقـف اإلسـالمي املبـدئي يف                    

.الظروفأحلك
كنـوع  -ة االستفزازية اليت وجهت االـام للنـاس    والبد أن نشري إىل تلك السياس     

لرمي املسؤولية على اآلخرين، بدالً من اقتـسام أسـباب      -من ظاهرة اإلسقاط النفسي     
السبب الرئيس لـذلك، انتحـار      «واحلال يرى بعض الباحثني أن      . اهلزمية، بشكٍل منصف  
.)١(»سليمان عسكري بيك

ركـة الـيت دارت يف يومهـا الثالـث واألخـري،            ويف هذا الصدد، يذكر املؤرخون بأن املع      
قـرر اإلنكليـز   «بالسالح األبيض، كادت أن حتسم لصاحل ااهدين، واجليش العثماين، فقـد        

أن تأيت سرية النقل بسرعة، لنقـل اجلرحـى   ) مليس(االنسحاب، فطلب قائد اجليش اجلنرال   
مـدادات جديـدة للقـوات    قبل انسحاب قواته، غري أن األتراك ظنـوا إن سـرية النقـل، هـي إ      

.)٢(»الربيطانية، فقرروا االنسحاب بسرعة، وانتهت معركة الشعيبة لصاحل اإلنكليز
فبدالً عن استيعاب الشعب الذي أفرز قوافل مـن ااهـدين، وضـحى خبـرية أبنائـه،          
وعلمائه يف اجلبهات، وإن كان ذلك أداًء للواجب الشرعي، إالّ أنه كان من املفروض علـى         

ة العثمانية، إكبار تلك الروح، واستيعاب هذه األزمة، لغـرض توظيـف طاقـة اجلهـاد         السلط
ـتفادة مـن قـوة اجلهـاد     «ولكنها عجـزت     -على األقل    -يف أحداث مقبلة     فـان  .. عـن االس

الذنب كان ذنب األتراك الذين مل يكونوا مهيئني للحوادث والتحدي الذي جاهم، شـأم           
.)٣(»ث، فيظل متسكعاً حياول التقدم فال يستطيعهيف ذلك شأن من تستبقه احلواد

 
 



 



٢٩٤

الجهاديةمن نتائج العملية

قيام السلطات العثمانيـة احملليـة   «لقد اهتزت الثقة بني الناس والسلطات جمدداً إثر       
. )١(»بـجملة من االستفزازات ضد سكان بعض املدن والعشائر والتنكيل م

ففي طريـق  . ة االستفزازية يف أكثر من موقعفجاءت ردة الفعل على هذه السياس     
انقضت بعض قبائل املنتفك على فلول اجليش املهـزوم يف         -مثالً   -العودة من الشعيبة    

قــرب الناصـرية، وأعملــت فــيهم الـسيف والنــهب فتحــصنوا يف ســراي   ) هـور احلمــار (
. )٢(الناصرية

يل بشكٍل عـام وبـني   واستمرت هذه التطورات حنو التصعيد يف املواجهة بني األها       
.أخرىالسلطات العثمانية، خصوصاً يف النجف وكربالء وتبعتها مناطق

 
 



٢٩٥

محدودةالتطورات اِّـحلية معالجات

إن املسؤولني يف الدولة العثمانية وإن كانوا يتميزون مذهبياً وقومياً، إال أنـه كـان            
ة بشكٍل متساٍو وعـادل،  من املفروض أن يتعاملوا مع عموم املسلمني يف دولتهم الواسع    

.وإدارياًباعتبارهم ساسة البالد وزعماء لكل األمة سياسياً

فالرعاية األبوية واحترام اآلراء املتعددة يف املذاهب اإلسالمية من قبـل احلـاكمني           
وهـذه املـسألة   . مينح فرص النجاح والتطور واالنسجام بدرجة كبرية حتت الرايـة العامـة           

ا بالشعارات العامة والكالم الفوقي فقط، وإمنا حتتاج إىل معاجلة          حساسة ال تتم معاجلته   
فعلية تظهر يف مشاريع ميدانية، تربهن على وجود الوعي اإلنساين لدى القيادة احلاكمة، 

.والشعاراتوتثبت صحة تلك االدعاءات

وهنا بالتحديد، ينقدح يف ذهين تساؤل قدمي حديث عن مدى اإلعجـاب املتنـامي        
إنـه  . وحكومتـه اإلنـسانية العادلـة    عليـه الـسالم   شرية لـشخص اإلمـام علـي        لعموم البـ  

باختصار امتلـك سـر النجـاح يف إدارتـه وسياسـته وهـو االحتـرام لإلنـسان بـل للنـاس                  
عموماً، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وقناعام الفكرية اليت يؤمنون ا وتوجهام     

اإلمام علـي صـوت   «ج جرداق كتابه القيم   السياسية اليت يسلكوا، فلذلك يسمي جور     
.»اإلنسانيةالعدالة
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وبني يـدي قـصيدة لألسـتاذ جوزيـف اهلاشـم املـسيحي اللبنـاين املعـروف ألقاهـا                   
:فيهايقولعليه السالممبناسبة ذكرى والدة اإلمام علي 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
      يف عليـه الـسالم  نعم إنه صوت العدالة اإلنسانية، لنستمع إىل كلمة اإلمام علـي

عليــه(هـذا الـصدد، وحقـاً هــي جتـسيد واٍع للنـهج اإلنـساين يف اإلســالم حيـث يقـول        
):سالمال

، لقـضيت بـني   ]أي لو أصبحت احلاكم العام جلميع األمم      [لو ثنيت يل الوسادة     «
أهل التوراة بتورام، وأهل اإلجنيل بإجنيلهم، وأهل الفرقان بفرقـام حـىت ينطـق كـلُّ         

.)٢(»قد قضى علي يفّ مبا أُنزل: واحٍد ويقول

لك املنهج القـومي الـذي     ولكن أين حنن من املنهج اإلنساين يف اإلدارة والسياسة ذ         
وأهل بيته الكرام صلى اهللا عليه وآله وسلمجاء به اإلسالم وطبقه النيب املصطفى حممد    

).السالمعليهم(

ولألسف حينما جيلس على كرسي اخلالفة واإلمامة مـن ال شـرعية وأهليـة لـه،              
باهـضة  حينذاك تتحكم األهواء والعواطف يف أمور املسلمني وعادة تدفع األمة ضرائب    

نتيجة أخطـاء حكّامهـا وزعمائهـا، وهـذا هـو احملظـور الـذي وقـع فيـه احلكـم العثمـاين                
يقـول  . لتوجهاته الطائفية الضيقة ولصراعاته السياسية على ضوء تلك التوجهات أيـضاً  


 


 



٢٩٧......................................................................محدودةمعالجاتالمحلیۀالتطورات

انعكس الـصراع الطـائفي بـني الـدولتني العثمانيـة والـصفوية علـى          «: الدكتور بابا خان  
وبغـداد واملوصـل، فقـد طبقـت الدولـة حبقهـم سياسـة العـداء             الشيعة يف والية البـصرة    

.)١(»الطائفي وأبعدم عن املناصب الرئيسية وعن السلك اإلداري

ولوال استقالل املسلمني الـشيعة ماليـاً وفقهيـاً وفكريـاً لقـضي علـيهم منـذ زمـن                
اع سياسـة  كان استقالهلم املايل يف املـدن املقدسـة عـامالً مـشجعاً علـى إتبـ             «بعيد، بينما   

االعتماد على النفس وتكوين مؤسسام اخلاصـة، كاحملـاكم الـشرعية الدينيـة، بـالرغم           
باملـذهب اجلعفـري كمـذهب رمسـي يف الـبالد،       ) العثمانيـة (من عـدم اعتـراف احلكومـة        

وفشلت احلكومة يف القضاء على هذه املؤسـسات واملـدارس الدينيـة الـشيعية يف كـربالء        
.)٢(»وغريها

تتميز بالتوجهات الطائفيـة املقيتـة ضـد    -ولألسف -دولة العثمانية  إذن كانت ال  
املسلمني الشيعة، وكانـت هـذه الـسياسة واضـحة املعـامل يف بعـض مراحلـها بالتحديـد،               

كمـا   -وبالرغم من الطاقات اجلهادية والكفاحية اهلائلة اليت يتميز ا املـسلمون الـشيعة              
عجام وآنبهارهم ملا قدمه ااهدون الـشيعة    وقد عبر القادة الترك عن إ      -هو معروف   

من تضحيات جسيمه على مستوى العلمـاء والوجهـاء والـشباب، يف حركـة اجلهـاد إىل             
م من دون شكر وال جزاء حـىت  ١٩١٤جانب اجليش العثماين، ضد الغزاة اإلنكليز عام      

.اإلسالم، كل ذلك يف عني اهللا ويف سبيل)٣(من دون املصرف الشخصي هلم

كانت املسامهة الفعالة من قبل علماء النجف وكربالء والكاظمية وعموم رجال      ف
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سامهت مدينة كربالء يف هذا «الشيعة فعلى مستوى كربالء مثالً يقول الدكتور بابا خان       
اجلهاد سواء عن طريق األموال أو إرسال أبنائهـا وعلمائهـا إىل مواكـب اجلهـاد املتجهـة       

.العراقبقية مدن ونواحيوهكذا. )١(»حنو ساحة املعركة

والسؤال هل استطاعت الدولة العثمانية أن تعيد حساباا بعد ذلك لتكون عادلة 
على -يف تعاملها مع الشيعة؟ هل استطاعت أن توظف الطاقات اجلهادية لدى الشيعة          

الدولة؟حلماية-األقل 

 



٢٩٩

مبدئية علماء الشيعة ضمانة الوحدة اإلسالمية

ن نـشري إىل دور مراجـع املـسلمني الـشيعة يف قيـادة اجلهـاد والكفـاح،                وهنا البد أ  
وبالفعل كان هؤالء املراجع ينظرون إىل الدولة العثمانية باعتبارها حتمل لـواء اإلسـالم               
فمن الناحية الشرعية كان البد من الوقوف إىل جانبها حلمايتها من املعتدين بالرغم من            

عاناة حقيقية للشيعة آنذاك، لكنهم وقفوا وجاهدوا    كل الظالمات واملآسي اليت تشكل م     
يف أكثــر مــن موقــف، مــدافعني عــن الدولــة العثمانيــة، متناســني آالمهــم ومظلوميتــهم  

وهذه قدرة كبرية لدى العلماء . ومشاعر عموم الشيعة ومعانام جراء سياستها الطائفية   
اماً عن حالة اسـتغالل  يف جتميد اخلالفات وترويض النفوس وتناسي اآلالم، مبتعدين مت        

الظروف الطارئة من التدخل األجنيب وذلك باالصطفاف إىل جانبـه واالنقـضاض علـى       
الدولة تشفياً من اإلدارة املخطئة بـحقهم، بل جندوا الطاقات وخرجـوا بـشجاعة نـادرة        
إىل ساحات القتال وضحوا بأغلى ما ميلكه اإلنسان يف سبيل هذه الدولة الـيت ظلمتـهم              

إنه املوقف املبدئي الذي ال يصدر إالّ عن أولئك املراجع العظام الـذين         !! ٍم طويلة يف أيا 
.النظرهم يف قمة الوعي واإليثار والتضحية وبعد

وحنن حينما نقول إن اجلراحات بالغة يف نفوس الشيعة إمنا نعين ما نقول ويكفـي            
جنيب باشا يف كربالء ومـا  مأساة الوايل العثماين حممد -للمثال فقط -أن يقرأ اإلنسان    
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أحدثته تلك الواقعة من آالم وجـرائم، تلـك الواقعـة املـشهورة بإسـم واقعـة غـدير دم                
م ١٨٤٢هــ املوافـق للعاشـر مـن ينـاير      ١٢٥٨وذلك يف الثامن عشر من ذي احلجة سنة         

أكثـر  عليـه الـسالم  حيث بلغ عدد القتلى من الكربالئيني والزائرين لقرب اإلمـام احلـسني    
وكـذلك  . )١(رين ألف نسمة، ومت دفنهم يف مقـابر مجاعيـة بـال غـسٍل وال كفـن                من عش 

ـ  ١٢٦٨(حرب سليم باشا يف النجف األشرف سنة     ومـا رافقهـا مـن آالم    ) م١٨٥٢-هـ
نعم إا قـدرة مـن العلمـاء يف الـسيطرة علـى التيـار الـشيعي العـام            . )٢(ومآسي وجرائم 

فالبـد أن نكـرب فـيهم هـذه     . ر واالنتقـام وتوجيهه حنو مهوم األمة بعيداً عن حاالت الثـأ      
وحقاً إن الفقهاء هم ضمانة االسـتقامة يف حيـاة املـؤمنني سـابقاً       . الروح النبيلة والسامية  

وهـذا التوجـه املبـدئي مـن     . وحالياً والحقاً إنشاء اهللا، بل ضـمانة صـادقة لبنـاء الـوطن            
ينـادون  -هم حـىت يف أحلـك ظـروفهم وأشـد مـصائب     -أوضح األدلة علـى أن الـشيعة    

. بتوحيد صفوف املسلمني ضد أعداء األمة اإلسالمية وينفّذون ذلك بالتضحيات

ولكــن حينمــا تتــواتر الــضغوط واآلالم مــن كــل جانــب علــى املــسلمني الــشيعة 
بالرغم من مواقفهم الـسياسية وامليدانيـة اإلجيابيـة، يتـضح جليـاً إنـه كلمـا قـدم علمـاء            

ل توحيـد كلمـة املـسلمني وحفـظ كيـام الـسياسي       الشيعة تنازالت وتضحيات من أجـ  
املتمثل آنذاك بالدولة العثمانية، فإم مل يلمسوا تغيرياً يف الـسياسة احلاكمـة اجتـاههم ممـا          
يزيد يف احتقان الشارع الشيعي، وتبدو املظلومية يف أقسى صـورها، وهنـا مـن الطبيعـي      

العام، هذا التطور يعد تنفيساً أن حيدث تطور داخل التيار الشيعي على املستوى الشعيب       
اجتماعياً ناجتاً عن السياسة التعسفية للدولة العثمانية، وحينـها ال تنفـع دعـوات ضـبط                 
النفس والتحلّي بالصرب لكوا ماضية يف مسلـسل الفعـل ورد الفعـل، وباالثنـاء تتـصدر       


 

 



٣٠١..............................................................اإلسالمیۀالوحدةضمانۀالشیعۀعلماءمبدئیۀ

يـار اجتمـاعي   حالة قيادية شعبية ال ختلو من توجهات ذاتية وثأرية خاصة تتناسب مـع ت   
غاضب يدعو إىل تـصعيد هـذا النـوع مـن املواجهـة الـيت تعتـرب هـي األنـسب يف مقابـل               

.الطائفياحلكم
هذا ومن املمكن جداً أن تندفع هذه التوجهات حنو أنفاق مظلمـة حتـسبها وقتيـة                 
عابرة ظناً من الثائرين بأن طريق الوصول إىل نور الفجر البد أن مير عرب هذه األنفـاق،            

أما أسـلوب   «: يقول األستاذ النفيسي  . إجنازام املرتقبة ستغفر هلم مطبات الطريق      وأن
احلكم الذي كان األتراك ميارسونه فقد كان أسلوباً يتميز إىل حـد بعيـد بالتعـصب ضـد       
الشيعة، وهلذا فإن الشيعة كانت تتحني الفـرص دومـاً للخـروج علـى طاعتـهم وللثـورة        

.)١(»ضد حكمهم

 



٣٠٢

الثوريالغليانبدايات 

بعد معركة الشعيبة مرت بالفرات األوسط حقبة زمنية حبدود السنتني تقريباً مليئة    
فقـد  -كمـا يـسميها بعـض املـؤرخني       -)١(باالنتفاضات واحلركات أو حركات العـصيان     

-متيزت تلك املرحلة بإعالن العصيان ضـد احلكومـة يف املـدن الرئيـسية وقـد تـشكلت                  
ة بواسـطة رؤسـائها احمللـيني علـى الطريقـة العـشائرية واألعـراف               إدارات حملي  -بالفعل  

فكانت هذه احلالة مبثابة بدايات الغليـان الثـوري يف كـلٍّ مـن النجـف وكـربالء،         . العامة
وذلك حلصول الفراغ األمين واإلداري من قبل احلكومة يف هاتني املنطقتني وغريمهـا مـن             

ين يف الفـرات األوسـط وإرسـاهلم    جنوب ووسـط العـراق بعـد سـحب اجلنـود املتواجـد          
كمـا وأن الكـثريين مـن اجلنـود العـراقيني فـروا مـن        . ملواجهة اإلنكليـز يف معـارك دجلـة    

، كل ذلك تـزامن مـع بـروز الطموحـات       )٢(القوات العثمانية والتجأوا إىل املدن املقدسة     
.املناطقاإلدارية والسياسية للزعماء احملليني يف تلك

د التمرد يف املدينة إثر ضغط الـسلطة، وذلـك باختـاذ عـدة      ففي مدينة النجف، سا   
من اإلجراءات املتشددة ضـد األهـايل، وفـرض غرامـات ماليـة، وإنـزال قـوة عـسكرية             




 
 



٣٠٣..................................................................................الثوريالغلیانبدایات

على رأسها . )١(مضاعفة إلرهاب املدينة، بلغت حوايل ألف جندي من املشاة والفرسان       
وقـد تـصاعدت   . م١٩١٥أيـار  ٢١هــ،  ١٣٣٣عزت بيك، وذلك يف الثامن من رجـب      

احلالة االستفزازية يف إجراءات السلطة حىت وصـلت إىل درجـة عاليـة أفقـدا صـواا،               
فدامهت البيوت وفتشت النـساء بـشكل عـشوائي، حبجـة مالحقـة اهلـاربني مـن اخلدمـة                  
اإللزامية، ومن الطريف ما يذكر يف هذا الصدد، بأن عدد الفارين من اخلدمة العـسكرية    

.)٢(أو أكثر بقليلال يتجاوز اخلمسني

املهم أن هذه األجواء املثرية من قبل السلطة، أدت إىل تـوتر األوضـاع إىل درجـة       
شديدة، وبالنتيجة اصطدم اجليش باألهايل، فأطلق النار على السكان، وعطبـوا إحـدى       
مآذن احلرم العلوي، مما دفع العلماء إلصدار منشور هام، موقّـع مـن مـائيت عـامل ديـن،                 

هذا العمل، وكان املرجع اليزدي قد بعث إىل اسطنبول برقية احتجاج علـى            يستنكرون  
.)٣(هذه االنتهاكات

٢٢وحينما تطورت األحداث إىل االصطدام املسلح، اندلعت حركة مسلحة ليلة 
م، استمرت ثالثة أيام ضد السلطة احلاكمة يف النجف، اسفرت عن هزمية ١٩١٥مايس 

السيطرة علـى املدينـة، فطـردوا املـوظفني احلكـوميني            رجال السلطة، ومتكّن األهايل من    
وتـرأس  «. )٤(منها، واقيمت سلطة حملية مستقلة يديرها الزعماء احملليون األربعة للمدينة   

، فاستمرت حىت قيام )٥(»السلطة يف املدينة اتهد األكرب الذي أدار دفّة احلكم قرابة سنتني
.هـ١٣٣٦مجادى الثانية م، ١٩١٨ثورة النجف ضد اإلنكليز يف آذار 

 
 
 


 
 



1917-1914حرکۀ الجهاد اإلسالمی ضد الغزو البریطانی : الفصل األول/ الباب الثانی ......................٣٠٤

ويف كربالء انتهز اجلنود الفارون فرصة الزيارة الـشعبانية ليعلنـوا انفجـارهم ضـد           
م املوافـق  ١٩١٥حزيـران  ٢٧السياسة القائمـة، علـى غـرار مـا وقـع يف النجـف، ففـي         

ليلـة  عليـه الـسالم  حيث الزيارة املخصوصة لإلمام احلسني     -هـ  ١٣٣٣ملنتصف شعبان   
، فقاموا مبهامجة احلامية العسكرية  -عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف    املهدي  ميالد اإلمام   

وإدارة السلطة، وقد آستسلم اجلنود هلـم، مث هـامجوا مقـر البلديـة ودائـرة الربيـد والـربق               
واملدارس الرمسية، وسائر مراكز احلكومة، فنهبوها وأضرموا فيها النريان، وفتحوا أبواب  

من السجناء، وطردوا املـوظفني العثمـانيني ومتّ االسـتيالء          السجون فخرج من كان فيها      
.)١(على املدينة

أما زعامة هذه احلركة فكانت بيد الشيخني األخوين حممد علي وفخري كمونـه،   
كان الشيخ حممد علي كمونه وأخوه األصـغر فخـري كمونـه            «: يقول الدكتور الوردي  

حممد علي العقل املدبر للحركة بينما مها اللذان تزعما حركة العصيان يف كربالء، فكان  
.العسكريكان فخري قائدها

وقد ارتأت احلكومة أن تعاجل عصيان كربالء باحلكمة على منـوال مـا عاجلـت بـه       
عصيان النجف، وتوسط العلمـاء والوجهـاء بـني احلكومـة وآل كمونـه، وقـام مبعـوث                 

وقـد أرسـلت   . لفـريقني كربالء احلاج عبد املهدي احلـافظ بـدور مهـم يف الوسـاطة بـني ا            
وجرى له احتفال . احلكومة بعد إمتام املصاحلة متصرفاً جديداً إىل كربالء وامسه محزة بك

عظيم يف كربالء، اجتمع فيه السادة والعلماء واملوظفون وأهايل كربالء يتقـدمهم صـدر        
إىل كربالء إالّ أن اإلنكليز بعثوا بعمالئهم . العلماء السيد إمساعيل من العلماء اتهدين   

.باإلنكليزلبث التفرقة وترغيبهم باالتصال

أن رئيس كربالء الشيخ حممد علـي كمونـه اتـصل سـراً بالـسري             : تقول املس بيل  
م، طالباً مـن اإلنكليـز أن يتعهـدوا لـه بتنـصيبه            ١٩١٥برسي كوكس منذ تشرين األول      
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وكانـت القـوات   حاكماً وراثياً مـستقالً يف واليـة مقدسـة متتـد مـن سـامراء إىل النجـف            
اإلنكليزية حينذاك مشغولة بالزحف حنو بغداد فأرسل كوكس إليه رداً وديـاً ال لـون لـه     

مث ترك األمر على هذه احلالة موقتاً، الن إنسحاب   . مع هدية مالية صغرية أثارت إمتنانه     
القوات اإلنكليزية من سلمان باك بدل املوقف السياسي بأمجعه، ولكـن اإلنكليـز ظلـوا        

إتصال بالـشيخ حممـد علـي كمونـه وواصـلوا إرسـال املـال إليـه مـن وقـت آلخـر              على
.)١(»ليساعده على االحتفاظ باتباعه والتمسك مبوقفه يف كربالء

وهكذا ظهرت هذه احلركات يف فترات الحقة باحللـة والـسماوة وكـذلك الكوفـة       
.وطويريجوالشامية

كـربالء شـكل جملـس حكـم     ويذكر الكليدار، حينما سقطت احلكومة التركيـة يف     
آل -إئتاليف حملي برآسة السيد عبـد احلـسني بـن الـسيد علـي سـادن الروضـة احلـسينية             

السيد حممـد مهــدي حبــر    -٢احلاج عبد املهدي احلافظ   -١: وعضوية السادة  -طعمه  
الـسيد سـعيد   -٤السيـد حمـسـن بـن الـسيـد علــي الطـويــل آل نـصـر اهللا              -٣العلـوم  

السيـد جـواد الـصـايف  -٦السيـد عبـد الوهـاب آل طعمـه -٥الشروفـي السيد مصطفى  
الـسيد حمـسن بـن الـسيد عبـاس النقيـب آل        -٨كمال الدين السيد جعفر آل ثابت       -٧

الـشيخ حممـد علـي    -١٠السيد يوسـف بـن الـسيد علـي الـرئيس آل وهـاب           -٩دراج  
-١٣س بـين سـعد   مسربت جار اهللا رئي-١٢احلاج حسن شهيب آل معله -١١كمونه  

ويذكر . السيد قاسم السيد أمحد الرشدي -١٤رشيد املسرهد رئيس القوام من املسعود       
آمـر  ) آل عبـاده (أيضاً بأن هذه اللجنة عينت الشيخ طليفح احلسون رئيس النصاروة من  

.)٢(االنضباط يف املدينة
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وعلى كل حال مل يدم هذا الصلح طويالً فقد انفجـرت القالقـل مـرة أخـرى يف               
وكان سببها الشيخ فخري كمونه حيث اصطدم بآمر الدرك  ١٩١٦كربالء يف شهر أيار     

وأدى هذا االصطدام إىل منازعات وفنت راح ضحيتها الكثري من األهـايل          ) علي أفندي (
.احلكومةوجنود

وهنا أيضاً تدخل العلماء واألشراف والوجهـاء لغـرض إبـرام عقـد الـصلح بـني               
لعثمانيـة، ومـا هـدأت األمـور إالّ بتـدخل كـبري اتهـدين الـسيد           الكربالئيني واحلكومة ا  

كاظم اليزدي فبعث برقية إىل أنور باشا وزير احلربية ذا الصدد، كما فعل ذلك ألهـل           
:ألمهيتهافأجابه أنور باشا بربقيٍة نورد نصها. النجف أيضاً

ى تلغـرافكم  إدارة تلغراف احللة ترسله إىل السيد كاظم الطباطبـائي جنيـبكم علـ          «
املرسل إلينا بأن أهايل النجـف وكـربالء خرجـوا علـى احلكومـة وإـم عـاملون خمالفـة                
لرضا اهللا ورسـوله، ونظـراً حلرصـنا علـى احلالـة اإلسـالمية وحقـن الـدماء، واحترامنـا                    
للمجاهدين وعلماء الدين ورأفة احلكومة لفقراء احمللين وشفقتنا عليهم أمرنا لدولة وايل 

.اازاةائد جيشها بتمام الرفق عند التعقيب وترتيبالوالية وق

صهر السلطنة ووكيـل اخلليفـة األعظـم فــي قيـادة اجليـوش اإلسـالمية             : التوقيع
.)١(»ناظر احلربية أنور

ومع كل ذلك بقيت حركة األمة يف حالة ترقّب وانتظار ملـا تـسفر عنـه تطـورات                  
وبالفعل آستمرت . نية والقوات العثمانيةاألحداث يف احلرب املستمرة بني القوات الربيطا

ــداد يف    ــة حــىت متّ احــتالل بغ ــصادف ١٩١٧آذار ١١هــذه احلال مجــادى األوىل ١٥م امل
هـ من قبل اإلنكليز، فآنعكست آثار االحتالل على عموم مناطق العـراق، ففـي         ١٣٣٥

كـربالء وبعـد أن غادرهــا أسـعد رؤف بيــك املتـصرف العثمـاين اســتلم زعمـاء كــربالء       
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رؤساء أطرافها وشيوخ عشائرها من الوجهاء والـسادة األشـراف إدارة البلـدة برئاسـة                و
.)١(الشيخ حممد علي كمونه

ويف حينها دخلوا إىل دوائر احلكومة واسـتولوا علـى خمـازن األسـلحة ومت توزيـع        
البنادق واخلراطيش على العشائر، وشكلوا جلان أمنيـة للمحافظـة علـى اسـتقرار املدينـة        

بيانـه الـشهري يف     ) مـود (موظفني إداريني وجباة للضرائب املاليـة، وعنـدما أعلـن           وعينوا  
بغداد بعد االحتالل فرح النـاس وعـم الـسرور لتلـك الـشعارات الرباقـة الـيت وردت يف                 
البيان، وبات الناس حيلمون بتشكيل حكومة عادلة للعهد اجلديد ظناً منهم حبسن نوايـا        

يف شك وريـب فيمـا بعـد، يقـول األسـتاذ سـلمان آل             بريطانيا، بينما ظل أغلب الناس    
وخالل هذا الوقت قررت السلطة نقل الشيخ حممد علي كمونه من كـربالء إىل            «طعمه  

املسيب ليعاون حاكمها السياسي ويستعني به يف حفظ األمن واالستقرار ودئة العشائر        
عـن أخيـه يف   فيها، واعطت زمام السلطة إىل أخيه الشيخ فخري كمونـه الـذي خيتلـف      

احلنكة والصرب، وإمنا كان فخري يتصف باجلدة وحب األمن والتملك فـأراد فخـري أن                
ينفرد بالسلطة ويبعد عنه اآلخرين من رؤساء البلـدة ويقـرب أنـصاره وأعوانـه امللـتفني                  

ومل مير وقت طويل حىت وقع احملذور وظهر إىل العيـان املـستور بـسبب حـصول                  .. حوله
لدية بني الشيخ فخري والشيخ عبد الرمحن آل عواد حول الـضرائب   مشاجرة يف مقر الب   
.)٢(»وتوزيعها وصرفها

قسم يديره  . وعلى ضوء منو حالة الصراع انقسم الكربالئيون إىل قسمني رئيسني         
آل كمونه وأعوام من العشائر وقسم يديره آل عواد وأعوام مـن العـشائر، ووصـل               

هديد والوعيد، إالّ أن األشراف واألعيان يف البلـدة  الصراع إىل مستويات خطرية بعد الت    


 

 



1917-1914حرکۀ الجهاد اإلسالمی ضد الغزو البریطانی : الفصل األول/ الباب الثانی ......................٣٠٨

: تدخلوا بإحلاح لفض الرتاع وبالفعل مت ذلك على أن تقسم الواردات إىل ثالثـة أقـسام       
القــسم األول آلل كمونــه، والقــسم الثــاين آلل عــواد، والقــسم الثالــث لعمــران احلــاج 

.)١(سعدون رئيس بين حسن

لـة بعـدما اسـتقّرت أمورهـا نـسبياً قـررت إـاء هـذا              إالّ أن السلطة الربيطانية احملت    
الوضع فوجهت اامات إىل الشيخ فخري بالتعاون مع أعدائها فبعثت عليـه إىل بغـداد      

.السياسيللمحاسبة مث نفته إىل هنجام يف اهلند بعد أن جردته من موقعه

وبعد أيام بعثت الـسلطات علـى أخيـه الـشيخ حممـد علـي ورشـيد املـسرهد مـن           
اء املسعود وشـعالن العيفـان رئـيس عـشرية القـوام باحلـسينية وإبـراهيم أبـو والـده                   رؤس

.أيضاًونفتهم إىل اهلند
جرى كل ذلك عندما أرسلت الـسلطات احملتلـة حاكمـاً سياسـياً إىل كـربالء هـو            

.)٢(١٩١٧أيلول١٥يف ) امليجر بويل(

م ١٩١٨حزيـران  / ١٥هــ املـصادف     ١٣٣٧رمـضان   / ١٦وبقي األمر هكذا حىت     
ومبعـىن آخـر بقـي    ).. بوفـل (مث الكـابنت  ) بـراي (حيث نقل من كـربالء وخلفـه الكـابنت     

احملتلـون يــديرون كــربالء مباشــرة إالّ أن احلالــة الثوريـة أبــت إالّ أن تــشق طريقهــا حنــو   
وبالفعـل مت ذلـك منـذ قـدوم اإلمـام الـشيخ الـشريازي إىل        . التكامـل للتـصدي والثـورة   
ه ااهـد الـشيخ حممـد رضـا بتـشكيل اجلمعيـة اإلسـالمية يف         كربالء ومباشرته مـع ولـد     

.الشاملةهـ حيث تطورت األحداث حىت إعالن الثورة١٣٣٦

ورغم أن حالة التصدي لدى النخبة من أبناء مدينة كربالء «: يقول عدنان عليان
كانت موجودة، بدليل أن مدينة كربالء تعد من أوائل املدن العراقية اليت انتفـضت ضـد     
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م، واليت قاد زمامها النخبة من الواعني فيها     ١٩١٦لم وجور املهيمنني األتراك يف عام       ظ
ــة     ــة العمــل الــسياسي الــوطين املــنظم حــصل بوجــود املرجعي إالّ أن دخــول هــذه املدين

.)١(»..الشريازية الرائدة

ويف مدينة احللة، تصاعدت حركة املعارضة ضـد الـسلطة احملليـة، إال أن الـسلطة              
هـــ، آب ١٣٣٣قــاً عــسكرية بقيــادة الفريــق عــاكف، فــأوقع يف شــوال ســنة أرسـلت فر 

.)٢(م مذحبة كبرية يف األهايل١٩١٥

هذا وقد انعكست هذه الظاهرة بوضوح يف مواقف بعض شيوخ العشائر، فمـثالً    
يوجه بدر الرميض رئيس قبيلة بين مالك كالمـاً قاسـياً ألمحـد أوراق أحـد قـادة اجلـيش           

إنكم أوىل باحلرب والقتال ممـن حنـارب،   «: معركة الشعيبة قائالً لهالعثماين، وذلك بعد    
.)٣(»ولوال فتوى علمائنا ملا وجدمتونا يف هذه الساحات اليت نقاتل فيها
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اِّـوقفعلماء اِّـسلم الشيعة ينقذون

بالرغم من كل هذه التطـورات وقـف اإلسـالميون بزعامـة مراجـع املـسلمني         
األزمة املتفاقمـة بدقّـة وحـذر، خوفـاً مـن الـسقوط يف وحـل          الشيعة، وهم يعاجلون    

الصراع الداخلي النازف الذي ال جيين مثاره إال العـدو املتـربص باملـسلمني الـدوائر،         
- ال مسـح اهللا  - وحني حـدوث الوقيعـة الداخليـة بـني املـسلمني بـاحلجم املأسـاوي             

لك اعترب علماء الـشيعة  سوف ال يدفع الضريبة املضاعفة إال املسلمون أنفسهم، فلذ   
ــة اإلدارة      ــة بطريق ــسلطات العثماني ــة ال ــالرغم مــن جهــل ومحاق هــذه الــصراعات ب
والتعاطي مع متطلبات احلالة اجلهادية من ناحية، وكذلك بالرغم مـن قـساوة وآالم             

من ناحية اُخرى، اُعتربت لـدى العلمـاء   - تلك - احملن النامجة من محاقة العثمانيني    
ــضا  ــن الق ــادة م ــن اســتيعاا     الق ــد م ــة، وضــمن اإلطــار املوضــعي، فالب يا الداخلي

وعليه . وجتاوزها، ليتسىن للجميع الوقوف أمام اخلطر األكرب املتمثل بالغزو الربيطاين     
فقد اُمخدت الفتنة بفضل توجيه العلماء ووظفت طاقات األمة حنـو جهـاد الكـافرين     

ا، إثـر تقـدم اجلـيش الربيطـاين     املعتدين، وهكذا استمرت احلركة اجلهادية يف مقاومته    
-الستكمال احتالله للعراق، فاختذت اشكاالً غري نظامية، وبالتعاون مع العثمانيني 

ومن صور هذا التعاون ما قدمته عشائر الفرات األوسط، ودجلة، وسـكان       - أيضاً  
املدن احملتلة، من مساعدات مادية ومعلومات أمنيـة مهمـة للجـيش العثمـاين خـالل                
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انطالقـاً  «اللتني استغرقهما تقدم القوات اإلنكليزية الحتالل بغداد، وذلـك           السنتني
من االلتـزام بفتـوى اجلهـاد، وقـد اختـذت هـذه املـساعدة علـى الـصعيد العـسكري                   
اشكاالً عدة، كمناوشة ااهدين مـن العـشائر للقـوات اإلنكليزيـة، وضـرب طـرق             

وقـد كانـت   . مانية يف معارك نظاميةاإلمداد، أو يف االشتراك املباشر مع القوات العث    
هلذه املشاركة مـن قبـل ااهـدين مـع اجلـيش العثمـاين أمهيـة كـبرية يف عرقلـة تقـدم              

.)١(»القوات اإلنكليزية، يف كثري من املواقع، ويف إحلاق اخلسائر الفادحة ا

م، رفـع العلَـم احليـدري      ١٩١٥تـشرين الثـاين      ١٩هـ،  ١٣٣٤حمرم   ١١ففي يوم   
، وخـرج ااهـدون خلفـه يف موكـب كـبري      عليـه الـسالم  ضـريح اإلمـام علـي    من فوق  

شـيخ الـشريعة االصـفهاين، والـسيد علـي التربيـزي، والـسيد             : يتقدمهم العلمـاء منـهم    
مصطفى الكاشاين، والشيخ باقر القمي، والشيخ حممد حـسني القمـشئي، والـسيد عبـد             

والـسيد علـي جنـل الـسيد حممـد           الرزاق احللو، واملـريزا مهـدي املـال كـاظم اخلراسـاين،           
سعيد احلبويب، والـشيخ عبـد الرضـا الـشيخ مهـدي، والـسيد حممـد علـي حبـر العلـوم،            
والشيخ حممد جواد اجلزائـري، والـسيد هبـة الـدين الـشهرستاين، والـشيخ عبـد الكـرمي                   

.)٢(اجلزائري، وغريهم

ــات      ــارز يف اهلجم ــاد دور ب ــداء اجله ــستجيبة لن ــشيعية امل ــل ال ــان للقبائ ــى وك عل
املعسكرات الربيطانيـة، ممـا أدخـل الرعـب يف اجلـيش الربيطـاين، سـواء يف املـدائن قـرب              

.الكوتبغداد، أو عند االنسحاب إىل مدينة الكوت، أو يف أثناء احملاصرة داخل

ألـف جنـدي،   ١٧تقدر بـ ) تونزند(ففي املدائن، كانت القوات الربيطانية بزعامة    
فكانـت خــسائر  «رق ااهـدين، ـا ضـربات قاسـية،     قـد أنزلـت القـوات العثمانيـة وفـ     
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فقَـد   ٣١٧رجالً بني قتيل وجريح، ومن جمموع الضباط البالغ عددهم           ٤٤٩٠اإلنكليز  
٢٣٥ضابطاً بني قتيل وجريح، ومن جمموع ضباط اهلنود البـالغ عـددهم      ١٣٠اإلنكليز  

رجـل بـني   ٩٦٠٠وكانت خسائر العثمـانيني . ضابطاً على قيد احلياة  ١١١ضابطاً، بقي   
.)١(»جندي١٢٠٠قتيل وجريح، وأسر منهم 

أما سبب تراجع القوات اإلنكليزية هو توقع وصول اإلمدادات العثمانية، ومعىن        
واصـلت  ) التـاكتيكي (ذلك زيادة اخلسائر واهلزمية التامة هلم، وبالفعل أثنـاء االنـسحاب            

وصـلت إىل مدينـة الكـوت،    القوات العثمانية زحفهـا ملالحقـة القـوات الربيطانيـة حـىت             
.)٢(وتقدر خسائر اإلنكليز أثناء االنسحاب مخسمائة رجل

ويف أثنــاء احلــصار أيــضاً، حينمــا أُحكــم علــى القــوات الربيطانيــة، لعبــت قــوات 
ــوات        ـــما أدى إىل إــاك الق ــة، م ــوات العثماني ــساعدة الق ــاً يف م ــدين دوراً مهم ااه

تهم، وذخــائرهم، باإلضــافة إىل أــم كــشفوا  الربيطانيــة، فقتلــوا منــهم، وبــوا أســلح 
ــد      ــاين، فق ــيش العثم ــسكرية للج ــرارهم الع ــواقعهم وأس ــسكريون   «م ــادة الع ــان الق ك

الـذين يـساندون اجلـيش      ) اجلواسيس الـشيعة  (الربيطانيون كثريي الشكوى ممن يسموم      
.)٣(»التركي

افـق  م املو١٩١٥فقد بـدأ احلـصار مـن يـوم الرابـع مـن شـهر كـانون األول سـنة             
هـــ، وانتــهى إىل استــسالم القائــد الربيطــاين ١٣٣٤للــسابع والعــشرين مــن شــهر حمــرم 

١٩مـن الـضباط واجلنـود، وذلـك يف يـوم      ١٣و٣٠٩مع جيـشه البـالغ قوامـه        ) تونزند(
وكان اجلـيش الـسادس العثمـاين بقيـادة     . هت١٣٣٤مجادى الثانية   ١٦م،  ١٩١٦نيسان  

نفّذ لعملية احلصار، وقـد أحكـم احلـصار بـشدة        هو امل ) فون درغولتس (املارشال األملاين   
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على اجليش الربيطاين، حبيث فشلت كـل حمـاوالت القائـد الربيطـاين لفـك احلـصار عـن                   
جيشه، مبا يف ذلك ضغطه على حكومته، للموافقـة علـى طلـب العـون واملـساعدة مـن           

مللـك يف  الروس، ليتم تدخلهم عسكرياً يف العراق ملـصلحة الربيطـانيني، غـري أن نائـب ا          
اهلند كان خيشى من التعاون الروسي الذي سينتهي يف حالة جناحـه إىل تثبيـت امتيـازات     

وممـا يـذكر يف حماولـة فـك     . وبالتـايل سـيلحق الـضرر باملـصاحل الربيطانيـة     . هلم يف العراق 
ايلمــر (آالف جنــدي، بقيــادة اجلنــرال ٩احلــصار، إنــه متّ إرســال قــوة بريطانيــة قوامهــا 

Aylmer(  سابع عشر من شهر كـانون األول، ولكنـها عجـزت عـن اجنـاز مهمتـها                يف ال
آالف إصابة بني قتيل وجريح، ويف هذه الواقعة لعبـت       ٧الصعبة بعد أن أصيب حوايل      

.)١(قوات ااهدين من أبناء العشائر دوراً بارزاً يف حماربة املد الربيطاين
ين كان مؤقتاً، أشبه ما يكون    إالّ أن هذا االنتصار للقوات العثمانية وفرق ااهد       

بشهر العسل، الذي أعاد الثقة بنسبة معينة للمجاهدين، ومن مث انتهت نـشوة االنتـصار      
ــة وفــرق ااهــدين أمــام التقــدم الربيطــاين   وتتمحــور جممــل . بتراجــع القــوات العثماني

ــة       ــروح الثوري ــك ال ــف تل ــة يف توظي ــك حــول ضــعف اإلدارة العثماني األســباب يف ذل
فــاملفروض أن حتتــضن لغــرض . دة، الــيت انتعــشت بعــد االنتــصار يف الكــوت املتــصاع

االستمرار يف اجلهاد ومالحقة املعتدين املنهزمني، لكن أُشيعت يف الساحة حالة التمجيد            
وبالفعـل مـا   ! باالنتصار والتغني مبواقـف الـشجاعة والفـوز، وكـأن املعركـة قـد آنتـهت         

مالحقة األعداء وطردهم مـن آخـر معاقلـهم يف    استمرت القوات العثمانية واجلهادية يف  
، وهذه السلوكية من قبـل  )فون درغولتس(البصرة، كما كان يريد ذلك اجلنرال األملاين       

اجليش العثماين، تعزز رأينا خبطة االحتاديني، اليت هي من ضـمن املـؤامرة االسـتعمارية،      
وإسـقاط الدولـة العثمانيـة       الرامية الاك العامل اإلسالمي، وزعزعة الوحدة اإلسـالمية       

.املسلمة

 



1917-1914حرکۀ الجهاد اإلسالمی ضد الغزو البریطانی : الفصل األول/ الباب الثانی ......................٣١٤

ومن هنا ال نستغرب من متادي القائد التركي خليل باشـا يف غيـه، وفـساد خلَفـه             
بعد انتصاره يف الكـوت، بينمـا اإلنكليـز أخـذوا درسـاً قاسـياً مـن تلـك التجربـة املـرة،                

ية، فأعادوا تنظيم صفوفهم، وحسنوا سبل التموين واملواصالت، ورتبوا العنايـة الـصح     
آذار ١١يف ) moudeمـود  . مس(وقرروا احتالل بغداد، وبالفعل مت ذلك بقيادة اجلنرال         

.هـ١٣٣٥مجادى األوىل ١٨-١٩١٧

قد ذكر ساسون «و. وعندها تقدمت األقلية اليهودية لتبارك للربيطانيني انتصارهم     
يالءه علـى  أن اسـت ) مـود (وممثلـها، أمـام   ) سورا بايـا (سلمون زعيم الطائفة اليهودية يف   

وأشـادت اجلاليـة اليهوديـة املقيمـة يف      . »بغداد جاء مبثابة خالص لألمة اليهودية بأسـرها       
العراق، ذا االنتصار، وسعت ملد يد العون واملساعدة لقوات االحتالل، فمـثالً وضـع    

إمكانياته يف خدمة جيش االحتالل، -وهو يهودي بغدادي معروف  -) ايلي خدوري (
خلدمة مؤسسام، كما وقدم مشروع إقامـة مـشفى للجـيش الربيطـاين              فقدم بيته الفخم  

هـذا، ويـضيف   . )١(واجلاليات األجنبيـة يف بغـداد، علـى أن يتعـاون ويـساهم يف تنفيـذه               
فقـد ناصـرت الطوائـف املـسيحية     «: بقولـه -أيـضاً    -الدكتور فاروق األقلية املـسيحية      

.)٢(»واليهودية االحتالل بصورة واضحة

 ا تبلورت         وهكذا تطورت تفاعالت الساحة العراقية جهادياً بتطور األحداث، حىت إ
م، على شـكل مواجهـٍة مـسلحٍة متثلـت يف ثـورة      ١٩١٧بفاعلية أكرب بعد احتالل بغداد عام    

ــ، وبالتعـاون مـع    ١٣٣٥املوافق جلمادى األوىل والثانيـة      ١٩١٨نيسان   -النجف، يف آذار     ه
وج الثوري يف الـساحة بنمـٍو متزايـد، مكّنـت اإلسـالميني       مث استمرت حالة النض   . العثمانيني

من تفجري ثورة العشرين، بـشكٍل مـستقل عـن العثمـانيني، يف قمـة األحـداث الـيت سـجلها              
.-عنهاوسيأيت احلديث-اإلسالميون آنذاك ضد االحتالل الربيطاين 
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ملتقدمـة  هذا التفاعل اجلدي من قبل العلماء املسلمني الـشيعة، مل يظهـر بدرجتـه ا               
بل ان العلماء السنة الذين حيملون صفة رمسية يف الدولـة       «لدى العلماء املسلمني السنة،     

العثمانية، تقاعسوا عن حركة اجلهاد، واألكثر من ذلك ان علماء بغداد عقدوا يف أواخر 
الكـيالين  ] النقيـب [هـ، اجتماعاً يف مرتل عبد الرمحن       ١٣٣٣ذي احلجة    -م  ١٩١٥عام  

موسى الباججي، ومجيل زاده عبد الرمحن، ويوسف السويدي، ويوسـف      ضم كالً من    
الباججي، وعبد اللطيف ثنيان، ورشـيد اهلـامشي، قـرروا فيـه تأييـد اإلنكليـز، وعـرض               
إمكانيام على تقدمي مساعدم للقوات الربيطانية، وقد وافق اتمعون، باستثناء عبـد             

يعــد غريبـاً يف إخراجـه مـن قبـل الــسيد     وهـذا االسـتثناء  . )١(»الـرمحن النقيـب الكـيالين   
النقيب، ولكنه جـاء اسـتجابة لتحقيـق أغـراض إعالميـة وسياسـية معروفـة واحلـال ان                   

من هنا نكتشف مدى صدقية علمـاء املـسلمني   . االجتماع عقد يف داره وبتخطيط مسبق    
الشيعة مع مبدئهم وأهدافهم، بالرغم من ام مل يعـاملوا بإحـسان مـن قبـل الـسلطات             

باملــذهب الــشيعي كــسائر املــذاهب  -يومــاً -العثمانيــة، ومل تعتــرف الدولــة العثمانيــة 
.)٢(األخرى

 


 





 



 
 



٣١٦

اإلسالميتقويم حركة الجهاد

لقد أصبحت حركة اجلهاد اإلسـالمي مفْـصالً مهمـاً يف تـاريخ العمـل الـسياسي                 
ة املرجعيـة  اإلسالمي يف العراق، حيث آتضح فيها مدى التالحم واالنسجام بـني القيـاد      

والناس على كافة املستويات، وكـان اشـتراك العلمـاء وأبنـائهم يف صـفوف املقـاتلني يف        
وقد كانت تدور أحداث هذا   . ساحات القتال من السمات البارزة لتلك احلركة اجلهادية       

املفصل التارخيي املهم ضمن تقدير املصلحة اإلسـالمية العليـا، ورجحاـا علـى امليـول                
وهلـذا تعتـرب حركـة اجلهـاد     . الفعل املوضعية، من جراء سوء إدارة العثمانيني     احمللية وردة   

نابعة من صميم املبادئ اإلسالمية اليت حتـتم مقاومـة الكـافرين املعتـدين، يقـول الـسيد                   
إن الشيعة وفيهم املرجعية الدينية يف العراق، كـانوا يعيـشون عزلـة           «: حممد باقر احلكيم  

يف العهد العثماين، ألم أقلية مضطهدة، وكـان دخـوهلم          سياسية تكاد أن تكون شاملة    
.)١(»يف حركة اجلهاد ضد الغزو اإلجنليزي استجابةً للتكليف الشرعي

أما على ضوء املكتسبات السياسية واإلداريـة، فـإن الـشيعة العـراقيني كـانوا هـم              
ــن      ــك للــتخلص م ــل الســتقباهلم يف العــراق وذل ــز، ب ــاق مــع اإلنكلي املرشــحون لالتف
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االضطهاد التركي من جهة ومـن جهـة أخـرى للحـصول علـى مكتـسبات خاصـة مـن                   
بينما جرت األحداث على عكـس هـذه التوقعـات ومـن املؤكـد كانـت           . الوضع اجلديد 

صدمة الربيطانيني كبرية حينما شاهدوا قوافل اجلهـاد مـن عـشائر الـشيعة ورجـال املـدن             
نعـم والـذي حـدث هـو أن     . لقتالالشيعية حتت قيادة علمائهم يف مواجهتهم بساحات ا 

املستفيدين من العهد العثماين سياسياً وإدارياً هم الـذين عرضـوا إمكانيـام وخـدمام       
للمحتلني ليستفيدوا كذلك من الوضع اجلديد، ومن أبرز األمثلـة علـى ذلـك هـو عبـد                

ة الرمحن الكـيالين النقيـب بينمـا وقـف علمـاء املـسلمني الـشيعة مـع امتـدادام الـشعبي                    
يـسطّرون مبـواقفهم وإمكانيـام ودمـائهم أروع صـور االسـتقامة واملبدئيـة والتــضحية،        
وبالفعل قدموا صوراً من التضحيات اجلسيمة الـيت حفـرت هلـا مواقـع مـشرقة يف عمـق                

.جيلالذاكرة والتاريخ، تتناقلها األجيال، جيل بعد

ة علـى ااهـدين يف   فمثالً كان ينفق السيد حممد سعيد احلبويب من أموالـه اخلاصـ       
إين «: اجلبهة، وحينما عرض عليـه القـادة العثمـانيون مبلغـاً رفـض اسـتالمه قـائالً هلـم         

مكلّف بالتضحية يف مايل ونفسي، فإذا نفذ املال بقيت نوبة النفس، اعتربوين جنـدياً مـن    
اجلند، آكل مما يأكلون، وأشرب مما يشربون، وجهاد الـنفس أفـضل، ال، الأقبـل درمهـاً      

احداً، وقائـد اجلـيش أعـرف مبواقـع الـصرف، وال أمسـح لكـل أحـد أن يفـاحتين ـذا                     و
.)١(»الشأن

وهكذا كانت مواقـف أبنـاء العـشائر، فـإم اعتمـدوا علـى وضـعهم اخلـاص يف          
لكـي  .. وكان بعض رجال القبائل يبيعون مـا لـديهم مـن متـاع وأثـاث        «. سبيل املقاومة 

اليت أصدرها اتهد األكرب، ومل تكن احلرب آنـذاك      يبتاعوا بثمنه سالحاً، إطاعة للفتوى      
.)٢(»حرباً دوافعها قضايا قبلية، بل كانت حرباً دوافعها دينية، كانت حرباً واجبةً

 
 

!
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ويف معركة الروطة مشايل القرنه، كان الـسيد مهـدي احليـدري، البـالغ مـن العمـر           
تكثـف اهلجــوم  مثـانني سـنة، قــد نـصب خيامـه يف اخلطــوط األماميـة للجبهـة، وعنــدما      

م املوافـق للخـامس مـن ربيـع األول     ١٩١٥كانون الثاين    ٢٠اإلنكليزي على املنطقة يف     
هـ، رفض الـسيد احليـدري االنـسحاب حفظـاً علـى معنويـات اجلـيش واملقاومـة                ١٣٣٣

متقدمة على مواقع اجليش العثمـاين، لـشدة        ) خيامهم(اإلسالمية، وقد كانت مراكزهم     
نواياهم يف مواجهة العدو احملتل، ونـصرةً منـهم للجـيش            عزمهم وعمق إميام وصدق   

إن معنويات اجليش كله ستنكسر إذا قوضتم خيامنا، ورمبا ظنـوا      «: حيث قال . العثماين
بأننا قد انسحبنا عن مراكزنا، فتـضعف عزميتـهم، وتنـهار قـدرم، بـل جيـب أن تبقـى              

وتقـدم حنـو    . »للكـافرين  خيامنا قوة للجيش، وراية لإلسالم، وهيبة للمسلمني، ورهبة       
العدو يقود ااهدين مع شيخوخته، حامالً سيفه بيد، والقـرآن الكـرمي بيـده األخـرى،              

وكان يدعو اهللا سبحانه أن تكـون نـريان   . حمرضاً على األقدام واالستبسال يف سبيل اهللا    
العدو قذائف العدو برداً وسالماً على ااهدين وبالفعل مل متض ساعات إالّ وقد اندحر 

وقتـل مـن العـدو مـا ينـاهز          . اندحاراً فضيعاً، وتكبد خسائر جسيمة باألرواح واملعدات      
األلف أو أكثر ومن جانب ااهدين فقد سقط أربعـة عـشر شـهيداً وجـرح مـا يقـارب                 

والعجيب يف هذه املعركة العنيفة سلّم اهللا الـسيد وأصـحابه مجيعـاً، وقـد عـد         ! اخلمسني

"
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وقد عرفت هذه الواقعة بواقعة يـوم األربعـاء   . امة عظيمة للسيدالناس هذا االنتصار كر 
م، وتعـرف  ١٩١٥كانون الثاين   ٢٠هـ،  ١٣٣٣ربيع األول    ٥ألا صادفت يوم األربعاء     

ويـذكر يف هـذه الواقعـة أن     . )١(أيضاً مبعركة الروطة ألا كانـت قريبـة مـن ـر الروطـة             
قل إىل بغداد للمعاجلة، وحينما زاره قد جرح ون) سليمان عسكري بيك(القائد العثماين 

أحد العلماء املوظفني لدى احلكومة، وكان القائد راقداً يف مـشفى بغـداد إثـر جرحـه يف           
أنت ها هنا ترفل بالراحة والطمأنينة والنعيم، مع أنـك تتقاضـى راتبـاً    «: قال له . اجلبهة

رب اإلنكليز بنفسه، ضخماً من الدولة طيلة عمرك، وان اإلمام السيد حممد احليدري حيا
على شـيخوخته وعظمتـه، وهـو اآلن يف الـصفوف األوىل مـع أنـه مل يقبـل مـن أمـوال               

.)٢(»الدولة قليالً وال كثرياً طيلة عمره

-ومما يذكر يف مرحلة انسحاب العلماء وااهدين من اجلبهـة، كانـت تـواجههم     
مـن املـاء قبيـل    خرجـوا «أخطـار الغـرق واملـوت، فمـثالً حينمـا      -وخاصة كبـار الـسن      

، شـيخاً تتقاذفـه   ]احليـدري [املغرب، ومشوا قليالً، رأى السيد راضي أحد أبنـاء اإلمـام         
أمواج النهر، فألقى بنفسه إىل املاء، واستنقذ الشيخ، فكان هو العالمـة شـيخ الـشريعة،     
الذي كتب له فيما بعد أن يقود ثورة العشرين ضد اإلنكليز، بعـد رحيـل اإلمـام حممـد             

.)٣(»شريازي، وكان الشيخ يلقب السيد راضي بعد هذه احلادثة، مبحي الشريعةتقي ال

واآلن وقبل أن خنتتم الفصل نتساءل، هل حققت حركة اجلهاد أهدافها املرجوة؟ 
.األوىل؟وكيف نقيم هذه التجربة اجلهادية يف انطالقتها

عليهــا صــحيح أن احلــسابات ختتلــف بــاختالف املنطلقــات الفكريــة الــيت يــستند  
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احمللّلون يف نظرم وتقييمهم، وقد جتد هذه احلسابات يف التحليل الـسياسي جمـاالً كـبرياً             
لالعتقاد بأن الـشيعة بـسطاء ومثـاليون، ربطـوا مـصريهم مبـصري دولـة منهزمـة عـسكرياً             
وسياسياً، وبالنسبة إليهم بالذات أصبحوا مثالً ملصادرة الرأي وقبول االسـتبداد، واـم           

أمام جيش -فقط -درجة كبرية وقفوا إىل جانب دولة حتمل شعار اإلسالم عاطفيون ب
ورمبا كان بإمكام أن خيدموا البالد والعباد، يف ظل حكـم أجـنيب أكثـر ممـا            . غري مسلم 

هم عليه يف ظل حكم مستبد قـاهر، إالّ أن الـروح املوضـوعية تـضعنا يف إطـار التقيـيم                
ــك بعــد عــرض ســريع   املنــصف، رغــم املالبــسات املتعــددة يف  جممــل األحــداث، وذل

.اآلراءمل

ولسن، نائب احلـاكم املـدين العـام يف        (أدرك  «فبعد تراجع اإلسالميني يف الشعيبة      
.)١(»، ان اجلهاد يف العراق قد أخفق يف حتقيق أغراضه)العراق

)٢(بينما يرى الدكتور عبد اهللا الفياض، إن حركـة اجلهـاد حققـت بعـض النجـاح        

ورمبا صح القول إن دعوة اجلهـاد    «: ي الوردي إىل فشل حركة اجلهاد بقوله      ويذهب عل 
.)٣(»كانت حركة فاشلة

أن اجلهاد جنح يف حتقيق غايتـه، بـدليل أن         «ولكن الدكتور عبد اهللا النفيسي يرى       
كل جمتهد التحق بااهـدين أو اشـترك معهـم يف سـاحة القتـال، ال ألن األتـراك كـانوا           

بل ألن علماء املسلمني كافة أفتوا بضرورة اجلهـاد يف ذلـك الظـرف،           حياربون اإلنكليز، 
.)٤(»وأمروا بأن ينضموا إىل صفوف احملاربني

أما حركة اجلهاد، فقد جنحت «: ويبالغ أحد الباحثني يف نظرته غري الواقعية بقوله    

 
 
 
 



٣٢١...........................................................................اإلسالمیالجهادحرکۀتقویم

مقاومة لكان ااهدون قادرون وحدهم على ) اجليش العثماين(جناحاً كبرياً، بل إنه لوال 
. )١(»اإلنكليز

ــا نظــرة    ــو ألقين ــام هــذه التقييمــات املتنوعــة، ل -عــرب املنظــار املوضــوعي  -وأم
لألحداث، وللوضع التـارخيي للعـراق، لتوصـلنا إىل حقيقـة واضـحة وهـي، ان ركامـاً                 
تارخيياً متكلساً، قد تساقط عن جسم األمة اإلسالمية يف العراق، بواسطة هذه التجربـة        

ترمجت الوعي الثقايف، والتراث الفكري يف حالة جهادية سـاخنة، نـضجت         امليدانية اليت 
-خالهلا الرؤى الثورية، واعادت الثقة إىل النفوس بفريـضة اجلهـاد، ووضـعت اجلميـع        

فجعلتـهم  . يف خطـوة االنطالقـة الـصحيحة باملـسار الـصحيح     -من القيادة إىل القاعدة   
فهــب النــاس الداء هــذا الفــرض املقــدس، .يعيــشون الثــورة احليــة دون تــردٍد أو تلكــؤ

وانطلقت قوافل ااهدين إىل ساحات القتال لتسجل أروع صفحات التـاريخ املـشرق،             
.وااهدينوبالفعل زينتها بصور آالف الشهداء

فإذن، يف جمال التربية النفسية عاشت األمة ترويضاً فاعالً، وميـداناً جتريبيـاً حيـاً،     
دموع، واآلهـات والزفـرات، ذاقـت خالهلـا حـالوة اجلهـاد والـصرب        نزفت فيه الدماء وال  

واالنضباط والشهادة، إىل جانب علمائها الكبار، مما بلور لعمـوم األمـة، وعيـاً جهاديـاً            
ففـي نظرنـا،   . عميقاً، يعترب امتداداً حياً للتراث اجلهادي الكبري الذي حتمله بعـزٍة وفخـار        

تدريبيـة لكفـاح األمـة، يـأت مـن خالهلـا للقيـام           كانت هذه التجربة احليـة مبثابـة دورة       
-بأدوارها املطلوبة، يف فترات الحقة، بصورة مستقلة أو أكثـر اسـتقاللية، هـذه احلالـة               

هـي احليـاة بالنـسبة لإلسـالميني، يف ظـروف االعتـداء األجـنيب واالحـتالل               -حبد ذاا   
وإن جمرد جناح الدعوة يف «. ميالكافر، وهذه النتيجة من أبرز نتائج حركة اجلهاد اإلسال

العراق، محل فضالً عن النجاحات املهمة اليت حتققت على الصعيد العسكري، دالالت       
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بلورت االندفاع الديين، والوعي اجلهادي، بعيداً عـن        . )١(»فكرية وسياسية كبرية األمهية   
إزاء جهادهم، األطماع واملرتبات الشخصية، فلم ينتظر ااهدون عطاًء أو مكسباً مادياً    

فكانـت اسـتجابة نـداء    . سواء كان ذلك ألنفسهم أو لزوجام وأوالدهم بعد شـهادم  
اجلهاد نابعة من الدفاع عن اإلسالم، وعن الدولة القائمة على إسم اإلسالم، باعتبارها 

هذه الدولة اليت بان ضعفها أمام قوى االستعمار -آنذاك -الكيان السياسي للمسلمني  
وكـان  -وقد سألنا السيد صـكبان العـوادي   «: يقول الدكتور عبد اهللا النفيسي .املعتدية

عن املخاطر اليت يتعرض هلا احملارب غري اهز -أبوه قد سقط شهيداً يف معركة الشعيبة        
بالسالح احلـديث، وغـري املـدرب علـى احلـرب النظاميـة، عنـدما جيابـه جيـشاً كـاجليش                     

إننا مل حنجم ومل نتردد على : فأجاب. ك، وإدارته احملكمةاإلنكليزي بسالحه احلديث الفتا
أن أباه يؤمن إمياناً راسخاً بـاهللا تعـاىل، ال       .. الرغم من الفارق الذي تشري إليه، وأضاف      

إن أباه كان يؤثر دخول .. يقل رسوخاً عن إميان اإلنكليزي مباله وأساطيله وقوته املادية       
.)٢(»حرب مقدسة فال يستسلم للقوم الكفاراجلنة باستشهاده على ساحة املعركة يف

وصحيح ان التضحيات باألنفُس تؤثر على سري احلركة اجلهادية إال أا يف الوقت 
ذاته، تولد عمقاً فكرياً متجذّراً، يـصعب علـى العـدو انتـشاله، وهـذا مـا يفـسر انـدفاع          

الن ثورته، وذلك بريطانيا لتفعيل راية اجلهاد اإلسالمي على يد الشريف حسني أثناء إع
ولكـن بـالرغم مـن    . لتحطيم اهليبة العثمانية، والقيمة األساسية حلركة اجلهاد اإلسـالمي  

أن بريق الثورة العربية بزعامة الشريف حسني مل يترك وقعـاً بليغـاً يف نفـوس العـراقيني،      
.الواضحةإال أنّ توجه بريطانيا لدعم الثورة ذا األسلوب له داللته
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م املوافق للخامس عشر ١٩١٦أيار ١٧يف رسالته املؤرخة يف ) كاليتون(يقول اجلنرال
فان .. «: هـ، إىل مدير االستخبارات العسكرية يف وزارة احلربية، جاء فيها١٣٣٤من رجب  

.)١(»إعالن الشريف جهاراً ثورته، سيكون ضربة خطرية هليبة األتراك يف العامل اإلسالمي
وميني العرب، يقتنص ألفاظـاً دالـة علـى الـشعور         والبد أن نشري إىل أن بعض الق      

القــومي، متــسربة مــن أفــواه وبيانــات العلمــاء، ومــن بعــض آراء وســلوكيات رؤســاء   
العشائر، ليتخذ منها ذرائع لفظية، مؤيدة وداعمة لتحليلـه، املنطلـق مـن الفكـر القـومي       

يف النجف وكربالء حلركة اجلهاد اإلسالمي، فمثالً، حينما يتناول تشكيل احلكومة احمللية
بعد اهلزمية يف الشعيبة، يصفها بأا معادية لألتراك، وقدمت العون واملساعدة لإلنكليز،      
مث يعمم ذلك إىل زعماء العشائر يف الفرات ليجعلها ظـاهرة عامـة منطلقـة مـن التوجـه            

فقد وقـف معظمهـم     «: القومي العريب، فيصف موقف زعماء العشائر يف الفرات بقوله        
إالّ أم فعلـوا  ] الحظ املغالطة[ملتفرج، صحيح أم انضموا إىل حركة اجلهاد،   موقف ا 

وحتت ضغط علمائهم، وقد انتهزوا أول فرصة سنحت هلم للتخلي         ! ذلك بدون محاس  
سـعياً  . )٣(»وكلهم من العرب «: وحينما يذكر رواد حركة اجلهاد يقول     . )٢(»عن األتراك 

وال أريـد  . يف تفـسريه حلركـة اجلهـاد يف العـراق    منه لـدعم املوقـف القـومي الـذي يتبنـاه       
الدخول يف اجلدل العقيم، ولرمبا نعطي بعض احلق هلكذا مفكرين، ينتظر مـن دراسـام    

–
PROFO 
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اهلادفة، دعم النظرية القوميـة يف حتليـل األحـداث التارخييـة، بكافـة الـسبل والوسـائل،                
رات املفروضـة  سواء أكانت طرقهم هـذه ضـمن القناعـات الشخـصية، أم ضـمن القـرا               

.احلديثعليهم، يف كتابة التاريخ

كانـت  -آنـذاك  -ان األحـداث أثبتـت بـأن الـساحة العراقيـة           : ومن هنـا نقـول    
تتحرك لغرض تطبيق اإلسالم، الذي يـشكل قمـة الطمـوح احلركـي، وغايـة األهـداف           

. ونالثورية، وبتطبيق الشريعة اإلسالمية يسود العـدل واملـساواة بـني النـاس أمـام القـان               
ومعىن ذلك، أن العلماء واملثقفني اإلسالميني كـانوا يف سـعي حثيـث، لفـصل اإلسـالم          
عما جيري يف اإلدارة احمللية مـن سـلبيات يف الـسلوك والتـصرف، الـذي يعتـرب انعكاسـاً                 

.مباشراً لسياسة االحتاديني

ا أحـداث  أالّ حيملو  -أدبياً   -ولنا إلتفاتة أخرية، لدعاة القومية العربية، ندعوهم        
. التاريخ أكثر مما تتحمل، فـان التفـسري التحميلـي القاسـي يـسيء هلـم أكثـر ممـا يـنفعهم            

.احلركيةفاألحداث، هي اللسان املعرب عن خلفياا الفكرية، ومنطلقاا

ان العروبة، والعشائرية، واإلقليمية، واحمللية، كلّها قيم اجتماعية هلا احترامهـا يف      
أنْ تصل احلالـة إىل مـستوى املزايـدات، واملهـاترات بينـها وبـني               حدودها املشروعة، إالّ  

بينما العـزة احلقيقيـة هـي هللا     -فعالً   -حينذاك ستعزز مفاهيم اجلاهلية بعينها      ! اإلسالم
ولرسوله وللمؤمنني، فال تتحقق العزة والوحدة والكرامة لشعب العراق واألمة العربيـة      

.عصرييإالّ من خالل تطبيق اإلسالم بوع

أما أن يتم تفسري مسرية التاريخ اجلهادي يف العراق على أساس القوميـة العربيـة،              
توجه بعيد عن املنطق، واألصول العلمية،     -بالتأكيد   -بتفريغ روح اإلسالم منها، إنه      

ألننا نؤمن بأنّ اإلسالم هو الوعاء املقدس الذي حيتوي اجلميع دون فرق، ويتم التمييـز   
علـى أُسـس التقـوى والعمـل الـصاحل، ومقـدار التـضحية مـن أجـل مبــادئ          والتفاضـل  



٣٢٥...........................................................................اإلسالمیالجهادحرکۀتقویم

.-آنذاك-اإلسالم، وهذه هي املنطلقات اإلسالمية حلركة اجلهاد اإلسالمي يف العراق 
وعلــى مــا تقــدم، فــإن حركــة اجلهــاد اإلســالمي، تعــد جتربــة واعيــة، أكتــسب   

العثمانية، مما شجعهم لكسر اإلسالميون فيها خربةً عسكريةً ميدانية، إىل جانب القوات
.حواجز اخلوف والتردد يف االعتماد على الذات يف مواجهة العدو احملتل يف املرحلة املقبلة

شخصت مواطن القوة يف القيادة -أيضاً -وقد زودت اإلسالميني خربةً تنظيميةً     
العالقة املتينة اليت دفعت الناس للتالحم املصريي معها، وميكن أن نستنتج من      . املرجعية

بني القيـادة وعمـوم األمـة يف حركـة اجلهـاد، إن الـدور الكـبري يعـود للـرابط بـني القمـة               
ومبعـىن  . والقاعدة، فإنه من العوامل الرئيسية لعمـق العالقـة واالرتبـاط بـاملرجع القائـد          

لذا وظّفت. آخر، أن النسغ الصاعد والنازل، بني الطرفني كان قوياً حمكماً، وغري خمترق
الطاقات العامة يف سبيل التنفيذ املخلص للفتاوى عرب الرابط، فمثالً كان الـسيد احلبـويب         

.)١(»العنصر األكثر نشاطاً يف حركة اجلهاد«
ألف عريب من الفرات، ١٨إن إعالن اجلهاد وفّر لألتراك جتنيد     «: يقول النفيسي 

الـذين سـجلوا   وثالثة آالف رجل من األحـواز، هـذا إىل جانـب عـشرات اآلالف مـن        
.)٢(»أمساءهم يف النجف وكربالء والكاظمني وبغداد كجنود احتياطيني وذلك لقلة السالح

فإذن، جناح القائد املرجع، باإلضافة إىل وعيه الشخصي وقدرته اإلداريـة، يعـود           
إىل قوة كوادره، ومساعديه، ووكالئه الذين يوصلون املرجـع القائـد عـرب لغـة مـشتركة              

رفني، وبالفعل جاءت الفتاوى الشرعية اليت هي مبثابة القرارات القياديـة        متفاعلة بني الط  
متناسبة مع تطلعات األمة وطموحاا، هذا من جانب ومـن جانـب آخـر كانـت األمـة               
تتلقى تلك الفتاوى مبزيد من الثقة واإلميـان ألجـل تنفيـذها علـى األرض مهمـا كانـت         

.هائلةتستوجب تضحيات جسيمة وعطاءات

 
 





الفصل الثاني

التصّدي السياسي للمرجعية 

الشيعية، وظهور الجمعيات واألحزاب الدينية

١٩٢٠-١٩١٧اِّـعارضة السياسية





٣٢٩

اِّـرحلةالسياسيون ومسؤوليات

هـ، ١٣٣٥مجادى األوىل   ١٨-١٩١٧آذار   ١١إن االحتالل الربيطاين لبغداد يف      
ياسـة الـدول األوروبيـة اجتـاه مـستقبل      أضحى مفْصالً مهماً يف الـسياسة الربيطانيـة، وس        

العراق واملنطقة، فقد اختلفت توجهات السياسة الربيطانية بعد احتالل بغداد عما كانت  
بعـد إفـراغ   -، وباملقابل شكّل احتالل بغـداد   -كما سنبني ذلك   -عليها قبل االحتالل    

يات الـسياسيني  حتـوالً رئيـسياً يف مهـام ومـسؤول       -الساحة من رجـال الدولـة العثمانيـة         
اإلسالميني، اجتاه شـعبهم ووطنـهم، حيـث انتـهت مرحلـة اإلدارة املـستقلة يف النجـف          

أو شبه املستقلة كما لدى بعض العشائر الفراتية، وبدأت مرحلة جديـدة متتـاز      . وكربالء
باملواجهة اجلدية ضد قـوات االحـتالل الربيطـاين، ومـشاريع اإلدارة الربيطانيـة للـسيطرة              

.ومواقفراق، وما ينطوي حتت هذه اإلدارة من توجهات وارتباطاتعلى الع

١٩١٥والذي يذكر، ان الدوائر الربيطانية، بعد أن اكتمل احتالل البصرة يف آب        
هـ، كان مشروعها املطروح، يرمي إىل جعـل العـراق حمميـة بريطانيـة              ١٣٣٣رمضان   -

التهنيـد، أي إحلـاق البـصرة    حتت سيطرة اإلدارة يف اهلند، وهذا ما كان يـسمى مبـشروع           
نائـب احلـاكم املـدين العـام يف     ) ارنولـد ولـسن  (وكان . وبغداد باإلدارة الربيطانية يف اهلند   
.املشروعالعراق من املؤيدين والداعني هلذا

أما املوقف الدويل، فما كان يرى ضرياً يف هذا التوجه الربيطـاين، وذلـك القتـسام      
م، ١٩١٦السرية اليت عقـدت يف      ) سايس بيكو (اتفاقية   األدوار واحلصص يف املنطقة عرب    

فأخذ كلُّ طرٍف حصته حسب االتفاق، وكانت       . هـ بني بريطانيا وفرنسا وروسيا    ١٣٣٤
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وكانت املراسالت بني الشريف حسني والسري .املوصلما عدا-حصة بريطانيا، العراق 
-اسـالت حـسني   مر«هنري مكماهون، نائب ملـك بريطانيـا يف مـصر، الـيت عرفـت بــ           

.لربيطانياهذا التوجه الربيطاين يف جعل العراق حممية تابعة-أيضاً -، داعمـة »مكماهـون

أما بعد االحتالل الربيطاين لبغداد، فقد دخلت السياسة الربيطانية يف جمال التردد،        
واالنقسام يف الرؤية والتوجهات، خاصة بعـد توقـف احلـرب العامليـة إثـر إعـالن هدنـة             

فكانت اللجنة  . هـ١٣٣٧حمرم   ٢٥،  ١٩١٨تشرين األول    ٣٠يف  ) Mudrosروسمود(
التابعة لوزارة اخلارجيـة الربيطانيـة، هـي املخولـة يف وضـع الترتيبـات الـسياسية الالزمـة             

.)١(لكيفية إدارة املناطق اليت ستبقى حتت االحتالل الربيطاين

اسة الدوليـة، حيـث   وكان سبب هذا االرتباك السياسي، هو انعكاس حالـة الـسي      
متثلت بتيارات متناقضة، تعاجل األحداث بتوجهات خمتلفة، مما كرس هذه األزمـة داخـل         

مجيـع التناقـضات الـيت وقعـت فيهـا سياسـة       «فـ ). اللورد كرزن(اللجنة املشتركة برئاسة    
احللفاء يف الـشرق األوسـط، ظهـرت جليـة واضـحة املعـامل يف العـراق، وعلـى حـساب                 

، كانت )ولسن(فإن مبدأ تقرير املصري الذي نادى به الرئيس األمريكي    . مستقبل العراق 
إقامة حكومة (فقد كان مفهومه لدى البعض، . له مفاهيم خمتلفة لدى الشعوب املختلفة

نائب ) ولسن(، ولكن يف مفهوم  )وطنية منبثقة من االنتخاب احلر الذي يقوم به الشعب        
عمليـة مـستمرة متطـورة، ولـيس     (رير املصري يعـين     احلاكم املدين يف العراق، كان مبدأ تق      

هـذا بينمـا كـان      ). اختياراً أرعن بني خطط ومشاريع مبهمـة غـري مدروسـة درسـاً كافيـاً              
االسـتقالل النـاجز التـام مـن     .. الشعب العراقي يفهم مبدأ تقرير املصري، على أنـه يعـين      

.)٢(»دون محاية بريطانية هلذا االستقالل


 

 



٣٣١

الوعودتداب، وشعاراتأثر إعالن االن

كانت أمام اللجنـة املختـصة، مهمـة صـعبة، لوضـع الـصورة الـسياسية، لطريقـة           
: ومع ذلك اجتمعت التوجهات املتعددة على حمورين متضادين، مهـا        . احلكم يف العراق  

.املباشرةاإلدارة الربيطانية املباشرة يف حكم العراق، أو اإلدارة الربيطانية غري

ــة  ــردد واســتمرت حال ــداب  -هــذه -الت دون حــسم واضــح حــىت إعــالن االنت
١٩٢٠نيـسان  ٢٥يف » سـان رميـو  «الربيطاين الرمسي للعراق، من قبل احللفاء، يف مـؤمتر          

أيـار، موافقتـها الرمسيـة       ٣وقـد أعلنـت بريطانيـا يف        . هـ١٣٣٨املوافق للسابع من صفر     
.)١(على العراقعلى االنتداب، وعندها استقرت سياسة االنتداب الربيطاين 

ومما يذكر، إن الذي ساهم يف زيادة ارتباك السياسة الربيطانية يف العراق، آنـذاك،         
قائد القوات الربيطانية يف العـراق، إىل أهـايل بغـداد     ) اجلنرال مود (هو البيان الذي نشره     

والذي هـو يف احلقيقـة صـادر عـن     . هـ١٣٣٥مجادى األوىل   ٢٦-م  ١٩١٧آذار   ١٩يف  
وهـو مـن أعـضاء      ) السر مارك سـايكس   (لربيطانية يف لندن، وكان من صياغة       احلكومة ا 

إننـا  «: وقـد جـاء فيـه   . )٢(وقد نشر باللغتني العربية واإلنكليزيـة . املكتب العريب بالقاهرة 
جئناكم حمررين، ال فاحتني، وقد طرد العرب من احلجاز األتراك واجلرمـان الـذين بغـوا                 

ني ملكاً علـيهم، وهـو متحـالف معنـا كمـا حتـالف              عليهم، ونادوا بعظمة الشريف حس    
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أشراف العرب وأحرار جند والكويت وعسري، فيا أهل بغداد، هيا للتعاون معنا لتحقيـق        
.)١(»..اطماحكم القومية

النه كان مذيالً بتوقيعـه، ولكـن الواقـع    ) بيان مود (اشتهر هذا البيان باسم     «وقد  
ه مرغمــاً، وكــان رأيــه، أن البيــان غــري مل يكــن راضــياً عنــه، بــل هــو أصــدر) مــود(أن 

ضروري، وليس يف أوانه، وهو سيثري يف السكان آماهلم واطماعهم يف الوقت الذي جيب 
إالّ أن احلكومـة الربيطانيـة   . )٢(»فيه أن تبقى سلطة اجليش هي الـسائدة ال ينازعهـا أحـد        

، مبتعـدة عـن   بدأت تتوجه يف حسم رأيها بالعراق، باجتـاه تـبين أفكـار مدرسـة القـاهرة            
لـذلك بـدأ التمجيـد للثـورة العربيـة، وقائـدها الـشريف حـسني مـن قبـل             . مدرسة اهلند 

الناطقـة بلـسان الثـورة     » القبلـة «وأعوانه، وبدأ الربيد العسكري يوزع جريـدة        ) كوكس(
اللتني كانتا تصدران باشراف املكتب العريب يف   » الكواكب«و» املقطم«العربية، وجريديت   

تدعمان خط الثورة العربيـة، وكـذلك وزعـت الـسلطة يف العـراق كتـاب       القاهرة، ومها 
.العشائرألسعد داغر، على وجهاء املدن ورؤساء) ثورة العرب(

، بل تفاقمت اخلالفـات     )بيان مود (وهذا االختالف يف الرأي، ما انتهى بعد نشر         
اولة تقدمي ، فنشطت االتصاالت بلندن، إثر حم)السري برسي كوكس(و) اجلنرال مود(بني 

) كـوكس (ولكن انتهت األزمة مبـنح     . الستقالته، أن بقيت األمور على حاهلا     ) كوكس(
.)٣()مود(الصالحيات اليت طلبها، بالتنسيق العام مع 

يف قيادة القوات الربيطانية ) اجلنرال مود(، خلَف )اجلنرال وليم مارشال  (وقد أكد   
وذلـك يف خطبتـه أمـام حـشد مـن       باالسـتقالل الـوطين،   ) مـود (يف العراق، على وعود     


 


 

 



٣٣٣...................................................................الوعودوشعاراتاالنتداب،إعالنأثر

ويعترب تأكيده هذا تعهداً . هـ١٣٣٧حمرم ٢٨-١٩١٨تشرين الثاين ٢وجهاء بغداد، يف 
وعـداً خاصـاً بـاطالق سـراح     -أيـضاً  -: رمسياً لتلـك الوعـود، وقـد تـضمنت اخلطبـة          

من املنفيني الشيعة من النجف إىل اهلند، ووعـداً برفـع القيـود         ١٠٧األسرى، مبن فيهم    
عـن التجـارة، والــسماح بزيـارة األمــاكن املقدسـة يف العـراق، وكــذلك دفـن املــوتى يف       

أطلب إلـيكم أن تـدركوا أن اإلزعـاج         «: وجاء يف ختام خطبته، قوله    . النجف وكربالء 
الذي يسببه وجود جيش يف بالدكم، أمر مل نقصده وال نريـده، وإمنـا ضـرورات احلـرب       

لك اإلمرباطور، بأين سأسعى يف أقصى سرعة، ألن أملته علينا، وأعدكم باسم جاللة امل
وبالفعل، فان الـسنة  «هذا . »أزيل كل ما من شأنه أن حيملكم على الشكوى والتململ         

ــت ســنة أمــل وتطلــع   ــة كان ــة هلــذه اخلطب ــصرحيات  . )١(»التالي علــى األقــل يف جمــال الت
املـشترك،  الفرنـسي    -وكانت أهم تلك الوعود، هو التصريح اإلنكليـزي         . والشعارات

هـ، والذي يـنص علـى تعهـد    ١٣٣٧صفر ٣-م ١٩١٨تشرين الثاين    ٧الذي أعلن يف    
.)٢(الدولتني بتأليف حكومات وطنية حرة، نابعة من الشعب يف سوريا والعراق

إن اهلـدف النـهائي لـدى كـلٍّ مـن فرنـسا       «: وقد جـاء يف هـذا اإلعـالن املـشترك      
جز، جلميـع الـشعوب الـيت خـضعت طـويالً       وبريطانيا العظمى، هو التحرير الكامل النـا      

للجور التركي، وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها ومبادرـا مـن املمـثلني       
.)٣(»الشرعيني الذين ينتخبهم الشعب

، الـيت تـأخر نـشرها يف العـراق، إىل           )ولسن(كما وكان ملبادئ الرئيس األمريكي      
هـ، أثر واضح يف تصعيد الطلبات ١٣٣٨حمرم -١٩١٩احلادي عشر من تشرين األول 
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حنو االستقالل، وخاصة النقطة املتعلقة حبق األمم يف تقرير مـصائرها، وال سـيما تلـك          
.العثمانيةاليت كانت يف ظل الدولة

هذا الوجه الظاهري املعسول للبيانات والوعود الرباقة، الصادرة من املستعمرين،        
ــة للمحــتلني وهــي صــورة  ولكــن كــان مــن وراء ذلــك الوجــه النــاعم الــ  صورة احلقيقي

الوحوش الكاسرة والذئاب املفترسة وقد كشرت عن أنياا ودبـرت مؤامرـا يف ظـالم           
أبرز املشاريع اليت جرى تداوهلا سـراً، خـالل   «الليل على عدة خمططات ومشاريع وكان      

وزارة  املشروع الـذي اقترحتـه    : تلك الفترة، واملناقضة للوعود، والتعهدات اليت قطعت      
ــ ١٣٣٥مجـادى الثانيـة   ٦[م ١٩١٧آذار ٢٩الربيطانية، وأرسـلته يف  -احلرب اهلندية   ] ه

مقر نائب امللك يف اهلند، وإىل الدوائر العسكرية » مسال«إىل سكرتري الشؤون اخلارجية يف 
. »بواجهـات عربيـة   «وامللكية الربيطانية يف بغداد، وتضمن أسساً لتـشكيل إدارات حمليـة            

 ن من العتبـات املقدسـة،            وقد نصتالفقرة السابعة مثالً، يف هذا املشروع، على أن تكو
وحدة منفصلة، تكون حتـت اإلدارة الربيطانيـة، وان ال تـضم أي منطقـة زراعيـة مهمـة              

تـشرين الثـاين   ٤يف » الكولونيـل لـورنس   «أمـا املـشروع اآلخـر فهـو الـذي قدمـه             . إليها
ــشكيل ثــالث دول   إىل وزارة ا] هـــ١٣٣٧حمــرم ٣٠[م ١٩١٨ ــه، ت ــرح في حلــرب، واقت

منفصلة، ومـستقلة، األوىل يف سـورية، والثانيـة يف مشـال العـراق وعاصـمتها املوصـل،              
.)١(»والثالثة يف جنوب العراق وعاصمتها بغداد

لذلك كانت أوساط القادة الربيطانيني يف العراق، غري راضية بـالبالغ اإلجنليـزي،         
ــرب   ــسنو(الفرنــسي املــشترك، فقــد اعت ــبالغ  ) ل احلــاكم امللكــي العــام يف العــراق، أن ال

سيورطهم يف مشاكل جسيمة، ووصفه بأنه نوع من الدجل السياسي، وأنه يناقض وعد 
هـ، الذي يهدف ١٣٣٦م املوافق للثاين عشر من صفر ١٩١٧تشرين الثاين ٢٧بلفور يف 

الـبالغ يف  إىل إنشاء وطن قومي لليهـود يف فلـسطني، وكـان ال يـرى ضـرورة ملثـل هـذا         
 



٣٣٥...................................................................الوعودوشعاراتاالنتداب،إعالنأثر

) املس بيل(أما . الظروف السياسية اليت تشهد منواً يف الوعي التحرري يف سوريا والعراق
ضـرورة يؤسـف   «إن الـبالغ كـان    » تقريـر املـصري يف العـراق      «فكتبت يف مذكرة عنواـا      

وكتبت يف مذكرة هلا نشرها ولسن احلاكم امللكي يف كتابه، ومن مجلـة مـا قالـت            . )١(»هلا
 وكان أهل العراق قبل أن ينشر فيهم هذا التصريح قد أيقنوا، بعـد الـذي      «: ايف مذكر

رأوه من جناحنا يف إاء احلرب، أن البالد ستبقى حتت السلطة الربيطانية، وأن عليهم أن 
.)٢(»يرضوا مبا ميليه السيف، ولكن هذا التصريح فتح هلم أبواباً جديدة لألمل

بسبب البالغ املشترك، فتقدم اليهود بطلبات وقد ثارت خماوف اليهود واملسيحيني
.)٣(التجنس باجلنسية الربيطانية، يف حال إنشاء دولة مستقلة عربية يف العراق

لقد كانت املنافسة بني الفريقني، مـن خمططـي الـسياسية الربيطانيـة، شـديدة      «إذن  
قـرار يف مـا   حادة، وكانت اخلصومة بينهما عنيفة، حبيث تعذّر على اللجنة أن تصل إىل       

» لورنس«يف تلك اآلونة كانوا يشريون إىل . يتعلق بالسياسة اليت ينبغي إتباعها يف العراق
.)٤(»وحش ولسن األسود«بقوهلم أنه 

إالّ أنه إىل جانـب هـذه التوجهـات الـسياسية املختلفـة لـدى الربيطـانيني يف إدارة                   
-لعامليـة، ظهـرت عليهـا      شؤون العراق، واليت كانت تؤثر يف مسارها تطورات احلرب ا         

تــأثريات العوامــل الداخليــة املتجــسدة يف تطــورات الــساحة احلركيــة داخــل  -بوضــوح 
العراق، فقد نضجت إىل مستوى التكتالت السرية، واملواجهة املسلحة ضد االحـتالل،       
مما أضفت للمعارضة اإلسالمية طابعاً حركياً متقدماً، أدخلَهـا يف حـسبان اإلنكليـز مـن          
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.كبرياألبواب، فآرتبكت املعادلة السياسية لدى الربيطانيني بشكلأوسع 
وعلى ما تقدم، شهدت الساحة لقاءات مكثفة بني عـدد مـن العلمـاء يف كـربالء               
والنجف، ورؤساء العشائر يف الشامية والناصرية، وغريمها من مناطق الفرات األوسـط،     

ة االحــتالل الربيطــاين والثــورة للبحــث يف القــضايا املــستجدة يف ســبيل اإلعــداد ملقاومــ 
م، وكان أكثرها ١٩٢٠-١٩١٧مشلت هذه النشاطات معظم مناطق العراق من . )١(عليه

تركيـزاً، تلــك الــيت ظهــرت يف وســط وجنــوب العــراق، حيــث األكثريــة مــن املــسلمني  
وقد حصلت حركات عسكرية موضعية يف مشال املوصل، ففي         . الشيعة، وكذلك بغداد  

يف ) العماديـة (، وواقعـة  )الكوبـان (هــ، حـصلت واقعـة    ١٣٣٩دة ، ذي القع ١٩١٩آب  
هـ، ١٣٣٨، صفر ١٩١٩يف الشمال أيضاً يف تشرين الثاين       ) القعر(الشهر نفسه، وواقعة    

واألمر األهم هو ظهور  . وكذلك ظهرت نشاطات األكراد بقيادة الشيخ حممود البارزاين       
حـرس  «فقـد تأسـس حـزب    حركية منظمة على الـساحة العراقيـة،   -نشاطات سياسية   

، وغـريه مـن التكـتالت اإلســالمية    ١٩٢٠و١٩١٩يف بغـداد خـالل عــامي   » االسـتقالل 
، )٢(السرية اليت سنسلط األضواء على أدوارها املهمة على املـستوى احلركـي والـسياسي              

وكان أمهها، يف مستوى املواجهة العسكرية، نـشوب ثـورة النجـف خـالل آذار ونيـسان        
هـ، والتطورات احلركيـة الـيت حـصلت يف كـربالء           ١٣٣٦ة ورجب   ، مجادى الثاني  ١٩١٨

.-سنرىكما-والكاظمية وبغداد 

أما املواجهة السياسية فتجسدت يف عملية االستفتاء الشعيب، الختيار نوع احلكـم            
وهكذا متّ تتويج   . ١٩١٩وأوائل   ١٩١٨يف العراق الذي أجرته اإلدارة الربيطانية أواخر        

رية والنــشاطات الــسياسية واحلركيــة يف إعــالن ثــورة العــشرين هــذه املواجهــات العــسك
.١٩٢٠لغاية تشرين الثاين١٩٢٠حزيران ٣٠الشاملة يف 

 


 



٣٣٧

ثورة النجف، أسبابها ووقائعها

ملا انتهت مرحلة اجلهاد اإلسالمي، اليت لعبت مدينة النجـف دوراً أساسـياً فيهـا،              
كمـا ذكرنـا    -إىل تكـوين إدارة حمليـة       اصطدمت بالـسلطة القائمـة، الـيت أدت بالنتيجـة           

، وكان اإلنكليز يفكرون بإدارة النجف، من دون إثارة لوضعها، وخاصة علمـاء    -ذلك
الدين، إالّ أن األوضاع، سرعان ما تصاعدت إىل مـستوى املواجهـة العـسكرية، لعـدة                

إنشاء حامية عسكرية للجيش الربيطاين يف الكوفة، وذلـك يف مطلـع عـام          : أسباب منها 
هـ، وهو عمل استفزازي واضح، والذي زاد يف الطني بلّة، هـو       ١٣٣٦أي ربيع    ١٩١٨

وباملناسـبة يعتـرف   . استفزاز الدوريات العسكرية حول سـور النجـف ألوضـاع األهـايل          
إن قيامنا بوضع جيوش يف األماكن املقدسة «: خبطأ ذلك، فيقول) السر برسي كوكس(

ة، وهذا مما زاد الصعوبات يف إجياد سيطرة تامة لنا نفسها، كان مناقضاً لتصرحياتنا السابق
.)١(»يف النجف

ــسلطات      ــو دعــم ال ــتفجري األوضــاع يف النجــف، ه ــل املباشــر ل ــدو أن العام ويب
للدخول إىل النجف، وذلك للحصول )٢(الربيطانية حلليفها فهد اهلذال، رئيس قبيلة عرتة   
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الفعـل قـدم النجـف يف تـشرين         على كمية كبرية من احلبوب، ملعاجلـة وضـع القبيلـة، وب           
موجهة ) الكولونيل ليشمان(هـ، وبيده رسالة من ١٣٣٥أي يف ذي احلجة ١٩١٧األول 

إىل محيد خان معاون احلاكم السياسي يف النجـف، يـأمره مبـساعدة القبيلـة يف احلـصول                   
على احلبوب، فارتفعت أسعارها ارتفاعاً كبرياً، يف وقت كانـت النجـف تعـاين مـن قلـة             

ب، إثر القيود التجارية اليت فرضتها احلـرب، والـيت مـا زالـت قائمـة بـني اإلنكليـز                   احلبو
فأدى ذلـك إىل االصـطدام بـني قبيلـة عـرتة واألهـايل، وخرجـت              . )١(والقوات العثمانية 

.)٢(مظاهرة شعبية اشتركت فيها النساء، وهن يصرخن بالشكوى من ارتفاع األسعار

وقـد تـدخلت الـسلطة إىل    )٣(ورجـال القبيلـة    وبالتايل مت االصـطدام بـني األهـايل       
الكـابنت  (جانب ابن هذال، والذي عقّد األزمة بصورة أشد، إنها متّـت يف عهـد احلـاكم       

.)٤(املعروف بشدته وقساوته يف معاملة أهايل النجف) مارشال

أن اإلنكليز ال يبالون وال يهتمـون إالّ مبـصاحلهم   «وأظهرت هذه احلادثة بوضوح    
.)٥(»، ومبصاحل حلفائهم ثانياًاخلاصة أوالً

وهكذا شكّلت هذه األسباب جمتمعة، إثارة واضحة لدى العلماء والرأي العـام،             
فأصبحت مبثابة االنطالقة املستقلة للمعارضة اليت تعتمد مبـدأ االكتفـاء الـذايت، لغـرض       

يع أن بطريقـة منظّمـة، تـستط    «مواصلة املقاومة واالنتقام مـن رجـال اإلدارة الربيطانيـة،           

 
 




 
 
 
 



٣٣٩...........................................................................ووقائعهاأسبابهاالنجف،ثورة

، )١(»حتقق أغراض عمل ثوري كبري، يقود إىل تشكيل حكومة إسالمية، كهـدف ـائي          
.مبدئيولو على مستوى الشعار كطموح

هذا، وقد شهدت فترة احلكم احمللي للمدينة، الـيت سـبقت هـذه املرحلـة، توثيـق                  
الصالت بني العلماء والزعماء يف النجف، مع العـشائر خـارج النجـف، بـل مـع العـامل               

مـما ساهم يف تنضيج احلالة احلركية لـدى بعـض العلمـاء، وقـد كـان          . )٢(اخلارجي أيضاً 
وضع النجف يف تلك املرحلة غري مستقر على رأي واضح، اجتاه هذه التطـورات، حـىت      
لدى القيادة الدينية، فقد التزم املرجع السيد اليـزدي بالـصمت، إثـر تلـك املـستجدات،         

طانية هـذا املوقـف لـصاحلها، فقـد زار احلـاكم املـدين العـام               وكانت تفسر السلطات الربي   
أمـا الـشيخ حممـد تقـي     . الـسيد اليـزدي، يف مقـر إقامتـه بالكوفـة       ) السري برسي كوكس  (

ــتح اهللا االصــفهاين شــيخ الــشريعة، فلــم يتخــذا موقفــاً صــرحياً     الــشريازي، والــشيخ ف
.االجتاهذا

يني املتحمسني لالصطدام بـسلطات  أما موقف عامة الناس فكان مع الزعماء احملل   
االحتالل وسنالحظ عرب تطور األحداث تبلور املوقـف العـدائي الـصريح ضـد احملـتلني                 

.)٣(الربيطانيني
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سياسياً هادفاً يف أوساط العلمـاء  -كما وشهدت تلك احلقبة الزمنية نشاطاً ثقافياً     
لـشيخني، جـواد   نـدوة ا «واملثقفني اإلسـالميني يف النجـف، علـى شـكل نـدوات، منـها            

اجلزائري وعبـد الكـرمي اجلزائـري، ونـدوة آل شـبيب، ويـديرها الـشيخان، حممـد رضـا                
وحممد باقر الشبيي، وندوة السادة آل كمال الدين، ويديرها حممد سعيد، وحممد علـي،       

الــشاعر -ونـدوة آل الـصايف، ويـديرها الـسيدان، حممـد رضـا وأمحـد الـصايف النجفـي          
.)١(»..-املعروف

"


 












 
 



٣٤١

والتطورات الحركية َّـ النجف األشرف) جمعية النهضة اإلسالمية(

مجعيـة النهـضة   (هـو تأسـيس      -آنـذاك    -ان التطور األهم على الصعيد احلركي       
هـ، وهـي  ١٣٣٥ذي احلجة ١-م ١٩١٧يف النجف، وذلك يف تشرين الثاين     ) اإلسالمية

اد اجلزائـري،  مجعية سرية، أسسها الـسيد حممـد علـي حبـر العلـوم، والـشيخ حممـد جـو              
باإلضافة إىل عدد من علماء الدين، واملثقفني اإلسـالميني، والزعمـاء احمللـيني، وكـانوا               

.)١(مبثابة اللجنة القيادية للجمعية

أنضم إىل اجلمعية بعض رؤساء العشائر، كمرزوق العـواد رئـيس العوابـد،           «كما  
مان الفاضـل رئـيس   ورايح العطية رئيس احلميدات، ووداي العلي رئيس آل علي، وسل   

.)٢(»احلوامت وغريهم

إسالمي، تأسس يف العـراق إبـان احلـرب،          -وتعترب اجلمعية أول تنظيم سياسي      «
بعد أن انفرط عقد اجلمعيات واألحزاب اإلصالحية واالستقاللية القومية، واإلسـالمية     

، وكان منهاجها مؤلفـاً مـن إحـدى وعـشرين مـادة     )٣(»احملافظة، اليت ظهرت قبل احلرب  
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٣٤٣.........................................األشرفالنجففیالحرکیۀوالتطورات)اإلسالمیۀالنهضۀجمعیۀ(

وصــل هــذا الــصدد يــذكر الــشيخ حممــد اخلالــصي يف مذكراتــه املخطوطــة، وكــان يف امل 
وأخـربا بتـشكيل مجعيـة يف النجـف، مـن أهـل         )١(إنّ رسـولني جـاءا    «: يومذاك، فيقـول  

النجف وغريهم، غرضها إنقاذ العراق من اإلنكليز، ألن أهل العراق سـأموا مـن ظلـم            
اإلنكليــز واعتــسافهم، وهــم مــستعدون لتنفيــذ أي أمــر يــصدر مــن القيــادة العثمانيــة،  

فأخذت هلما من القيادة ما يلزم إلعاشتهما من .. مونادمون أشد الندم على ما كان منه
القوت واملال، وخلعت عليهمـا القيـادة خلعـاً نفيـسة، وخصـصت هلمـا داراً إىل جنـب                 
 دارنا، وبعد أيام حدث نزاع بينهما وصار يسعى كلٌّ باآلخر، فمنعتهما من ذلك وفرقت

.)٢(»..بينهما

ن وثائق يف خملفات اجليش األملاين من هذه االتصاالت وما وقع بأيدي اإلنكليز م  
يف املنطقة الغربية من العراق، استنتج اإلنكليز، ان هذه اجلمعية تابعة للـسلطة العثمانيـة      

والواقع إن هذه اجلمعية بعد تأسيسها طلبت النجدة من األتراك لغرض مـدها         . واألملان
.)٣(قائع التارخييةبالسالح لتتمكن من مقاومة احملتلني الربيطانيني، كما تشري الو
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أمـا يف جمــال التــشكيل الـداخلي للجمعيــة، فقــد تـشكل تنظيمهــا مــن جنــاحني،    
عسكري، وعلى رأس هذين اجلناحني عضو ارتبـاط يـشرف          : سياسي، والثاين : األول

وكــان اجلنــاح الــسياسي مهــتم بالتوغــل يف األوســاط االجتماعيــة، حبثــاً عــن  . عليهمــا
وكان اجلناح العسكري . اجلمعية قاعدة كبرية تؤيدهااالنصار والدعم، وبالفعل أوجدت 

احلاج جنم البقّـال   : مكوناً من مائيت عنصر تقريباً، وأبرز الوجوه القيادية هلذا اجلناح هم          
.)١(وكاظم صبي، وعباس علي الرماحي، وكرمي احلاج سعد احلاج راضي

يـداً عـن أنظـار    وقد غادر النجف أبرز تلك الوجوه عطية أبو كَلـل إىل الباديـة بع      
ــصالحيات       ــك ال ــه تل ــضيقون علي ــه وي ــدهم من ــسحبون تأيي ــذين أخــذوا ي ــز ال اإلنكلي

.)٢(واإلمكانيات اليت منحوها إليه سابقاً ألسباب أمنية وسياسية

"
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٣٤٥.........................................األشرفالنجففیالحرکیۀوالتطورات)اإلسالمیۀالنهضۀجمعیۀ(

إذ نجاري احملللني لألحداث يف هذا التقييم إال أننـا يف الوقـت       -من هنا   -وحنن  
للحقيقــة الــيت نعيهــا وهــي أن الــدوافع  ذاتــه ال نــؤمن بــه علــى إطالقــة العــام، وذلــك 

اإلسالمية الوطنية كانت وراء املؤسسني واملوجهني للجمعية من العلماء األفاضل بينمـا             
احلالة الـشعبية مـا كانـت متتـاز بالـدوافع االلتزاميـة ذاـا، بقـدر مـا كانـت دوافـع ذاتيـة               

د بأن هـذه اجلمعيـة مـا    ومحاسية، مما أفقد العلماء والقادة سيطرم عليها، فمن هنا نؤك   
كانت على استعداد الستيعاب احلالـة الـشعبية العامـة الـيت غالبـاً مـا متتـاز باالنفعـاالت             

.الفعلواالرجتاليات وردود

. على كل حال، لقد توسع احلجـم املؤيـد للجمعيـة بانتمـاء الزعمـاء احمللـيني هلـا            
ني أعضائها يف طريقة الـتفكري،  ولكن هذا التوسع األفقي يف التنظيم، خلَق بوناً شاسعاً ب 

وأسلوب التنفيذ، والتوقيت، فسرعان ما توزعت قوا على جناحني متقابلني يف طريقة     
أحدمها يدعو إىل دراسة األوضاع، ومعاجلتها بترٍو وامعان، والثـاين حيمـل رايـة          . العمل

"
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املـصائب علـى   وهذه احلالة من أكرب. )١(السرعة والتعجيل يف تنفيذ املهام وإعالن الثورة  
احلركـة يف طورهـا الــسري، وذلـك ألن اصــطدام القنـاعتني سـيولّد انفجــاراً ثوريـاً غــري       

.النجاحمدروس، ومعىن ذلك تضاؤل احتماالت

واملهم، كان على رأس اجلناح املستعجل، احلاج جنـم البقـال، الـذي اسـتطاع أن             
ر سـري ضـمن اجلمعيـة    جيمع ما يقارب األربعني متطوعاً مـن أعـضاء اجلمعيـة، يف حمـو     

وقـد متّ هـذا االتفـاق بـني      . لتنفيذ هجوم مسلح على مركز السلطة الربيطانية يف النجف        
أعضاء هذا اجلناح، من دون استشارة تذكر لـرأي اجلنـاح الـسياسي يف اجلمعيـة، وحـىت              

.)٢(وبالفعل كان عمالً ارجتالياً تسبق عاطفته حكمته. اللجنة القيادية املوجهة فيها




 





 






 




 


 



٣٤٧.........................................األشرفالنجففیالحرکیۀوالتطورات)اإلسالمیۀالنهضۀجمعیۀ(

أن األحداث إمنا يصنعها رؤساء النجف وليس هلـم  «كبار العلماء فقد وجدوا    أما  
وإم يسريون مبعزل عن آراء العلماء ومراجع الدين وإم يتصرفون وفق   .. تأثري عليهم 

.)١(»إدارم اخلاصة

وبالفعـل، قامـت جمموعـة قوامهــا عـشرون مـسلحاً، بتنفيــذ عمليـة قتـل احلــاكم        
مجــادى الثانيــة ٦-م ١٩١٨آذار ١٩بنجــاح يف ) مارشــالولــيم(الـسياسي يف النجــف  

مما أثار احلماس يف نفـوس األهـايل فهجمـوا علـى الـسراي وبـوا األسـلحة                . هـ١٣٣٦
مل .. انتشرت صيحة الثورة يف خمتلف أحناء النجـف   «واألثاث وأشعلوا فيه النار، وهكذا      
.)٢(»يبق منكمشاً عن الثورة سوى قليلني

قائـد القـوات   ) اجلنرال مارشـال (ة اشتد غضب اإلنكليز وأصدر وعند هذه احلادث 
.املدنية، أوامره مبحاصرة-)الكابنت مارشال(وهو غري -الربيطانية يف العراق 

ــة    ــز سياس ــع اإلنكلي ــد اتب ــسد (وق ــرق ت ــك   ) ف ــت هنال ــف كان ــادم ولألس كع
: اذ الـوردي  استعدادات ذاتية داخل اتمع النجفي لقبول هـذه الـسياسة، يقـول األسـت             

البـد أن  .. فقد كان اإلنكليز يعلمون ما كان بني رؤساء النجـف مـن تنـافس وحتاسـد             «
. )٣(»ينقسموا إىل فريقني متنازعني أحدمها موافق واآلخر خمالف

مما شدد عملية احلصار على املدينة، وهكذا استمر احلصار على األهايل ألكثر من  
. أربعني يوماً

ى هلا، فاضطروا إىل شرب مياه اآلبار املاحلة، وارتفعت    فأصبحت حالة الناس يرث   
راس البـصل  «أسعار املواد الغذائية ارتفاعاً فاحشاً، وانتشرت بني الناس هذه األهزوجة    
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وقد بيع حلم احلمري يف السوق عالنيةً، وحيدثنا حممد علي كمال          . )١(»بقران ترض يا ريب   
ت القطط وهي تأكل التمـر، مـع أـا مل         وقد شاهد «: الدين مـما شاهده بنفسه، فيقول    
وكنت أتأمل كثرياً ملرأى هذه احليوانات الوديعة وهـي    .. تكن معتادة على أكله يف النجف     

إن هـذه األسـباب اإلنـسانية دفعـت العلمـاء مبـا فـيهم               . )٢(»تعاجل سكرات املوت جوعاً   
: ر علي الوردييقول الدكتو. املرجع األعلى ملناشدة اإلنكليز لرفع احلصار عن النجف   

، ويف مقدمتـهم الـسيد كـاظم     )علمـاء الـدين   (تشري بعض القرائن إىل أن كبـار املالّئيـة          «
اليزدي، كانوا يف أعماق قلوم يستنكرون الثورة، ورمبـا اعتربهـا بعـضهم فتنـةً وعمـالً        

. »من أعمال األشقياء، وهنا يكمن الفرق األساسي بني ثورة النجف، وثـورة العـشرين     
ميكن القول، علـى أي حـال، إن كبـار املالّئيـة، كـانوا باجتـاه ثـورة                «]: ضاًويضيف أي [

النجف يف موقف حرج، ففي الوقت الذي كان فيه معظمهـم يـستنكرون الثـورة قلبيـاً،        
.)٣(»كانوا يشعرون باألمل ملا أصاب الفقراء والضعفاء منها من ويالت احلصار

النجـف يف دار الكليـدار يف   على كل حال، اجتمع عدد كبري مـن علمـاء وأعيـان      
م، وذلـك الختيـار أعـضاء وفـد ملقابلـة      ١٩١٨آذار ٢٢اليـوم الرابـع مـن الثـورة أي يف     

السيد عباس الكليدار، وعمه السيد هادي وحممود «اإلنكليز، وبالفعل تشكل الوفد من  


 



 





 



٣٤٩.........................................األشرفالنجففیالحرکیۀوالتطورات)اإلسالمیۀالنهضۀجمعیۀ(

آغا اهلندي، والشيخ جواد اجلواهري، والـشيخ حممـد حـسني كاشـف الغطـاء، والـشيخ        
يخ راضي ومهدي الـسيد سـلمان، وقـد عـارض احلـاج جنـم البقـال وأعوانـه          جعفر الش 

.)١(»]من دون فائدة[اختيار مهدي السيد سلمان بالوفد 

الوفد يف خان عطية مرحباً ـم مطالبـاً إيـاهم بتـسليم القـاتلني،           ) بلفور(استقبل  
:وهيومن ثَم طرح الشروط التالية، اليت فرضتها القوات الربيطانية

تسليم بعض األشخاص، الذين عرف عنهم إـم يتزعمـون الثـورة مـن             : أوالً«
.شرطدون قيد أو

.بندقيةدفع غرامة بالبنادق، قدرها ألف: ثانياً

.ذهبيةدفع غرامة مالية قدرها، مخسون ألف لرية إنكليزية: ثالثاً

.حربنفي ألف رجل إىل اهلند، كأسرى: رابعاً

مينع عنها املـاء والطعـام إىل أن تنفـذ الـشروط     تبقى النجف، حماصرة، و  : خامساً
.)٢(»السابقة

ففـي  . وبالنتيجة اضطر األهايل إىل قبول تلك الشروط القاسية ليتم رفـع احلـصار     
خرج مجاعة من رؤساء النجف ووجهائهـا كـان منـهم الـسيد مهـدي           «١٩١٨نيسان   ٨

لسيد علـي جريـو   وعبد احملسن شالش والسيد عباس الكليدار والسيد هادي الرفيعي وا     
أكـد  )..الرحـى (وقـابلوه يف موضـع يـدعى    ) بلفـور (وعبد اهللا الرويشدي، بغيـة مقابلـة        

أخـذ الكـثري مـن    .. عليهم بلفور أن يعودوا إىل البلدة ويبحثوا عن الثـوار يف كـل مكـان     
وبالفعل بدأ العد التنازيل للثـورة وسـادت احلالـة االزاميـة      . )٣(»الثوار يتربؤن من الثورة   
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أما سائر من محل السالح وأطلق الـنريان  ..«: نفاقية، يقول الشيخ حممد رضا الشبييب   وال
فقد ألقوا سالحهم واحداً بعد اآلخر، وشهروا ظاهراً يف وجوه رفاقهم   .. على اإلنكليز 

: ويقول جعفـر اخلليلـي    . )١(»..اليوم سالحهم الذي شهروه باألمس يف وجوه اإلنكليز       
عامة املدينة كلها والبحث عـن العـاملني يف الثـورة، ومـال         وتوىل آل السيد سلمان ز    ..«

إليهم عدد غري قليل ممن أسهم يف الثورة وكانوا من املعتمد عليهم يف اجلمعية التنفيذية،              
وكـانوا  .. وخيرجوم من خمابئهم ويسلموم إىل اإلنكليـز      . وانقلبوا يبحثون عن الثوار   

والــصفح بالنعــال علــى رؤوســهم  يــسوقون املقبــوض علــيهم حتــت الــضرب والركــل  
ــز خــارج ســور النجــف فيتــسلمهم أولئــك مكــبلني     ويــسلموم ــذه الكيفيــة لإلنكلي
ويــشدوم باحلبــال إىل اخليــول الــيت كانــت تــسحبهم كمــا تــسحب األثقــال والعربــات  
فيهرولون خلف اخليل الهثني وهم مكتوفو األيـدي ليقطعـوا عـشرة كيلـومترات علـى                

.)٢(»..فة اليت تقيم فيها القيادة العسكرية اإلنكليزيةهذه الصورة حيث الكو

: تقول فيها١٩١٨نيسان ٢٤وقد كتبت املس بيل يف رسالة إىل أبيها مؤرخة يف           
ان قضية النجف انتهت بانتصاٍر لنا، فإن التعفن ظهـر بـني الثـوار أنفـسهم وازدادت              ..«

قتلـة مارشـال وسـلّموا    فألقي القبض على عدد غري قليـل مـن   . شجاعة أصدقائنا بينهم  
وهكـذا مت إلقــاء القـبض علــى الثـوار مثـل احلــاج جنـم البقــال، أو سـلّم نفــسه       . )٣(»لنـا 

بشجاعٍة آضطراراً، مثل سعد احلاج راضي وعباس الرماحي وهكذا بلغ عـدد املعـتقلني         
وبعد إجـراء التحقيقـات سـفّر منـهم     . يف الكوفة مائة واثنني، وقد عوملوا معاملة قاسية    

كما وأصدرت احملكمة حكم اإلعدام شنقاً    . ١٩١٨أيار   ٢رجالً وذلك يف     ٦٥هلند  إىل ا 
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٣٥١.........................................األشرفالنجففیالحرکیۀوالتطورات)اإلسالمیۀالنهضۀجمعیۀ(

كاظم صيب، جنم البقال، عباس الرماحي، علوان الرماحي، : حبق أحد عشر رجالً هم  
حمسن أبو غنيم، جودي ناجي، جميـد دعيبـل، كـرمي وأمحـد وحمـسن أوالد سـعد احلـاج                  

.سعيدراضي وصاحبهم

خرين بالسجن ملدد تتراوح بني الـست سـنوات واملؤبـد    وحكمت احملكمة على اآل 
هذا وقد نفّذ حكم اإلعـدام يف الكوفـة صـباح          . ونفوا إىل اهلند لقضاء مدة السجن فيها      

وكان اإلنكليز قد أجربوا . هـ١٣٣٦املوافق للتاسع عشر من شعبان ١٩١٨أيار ٣٠يوم 
ريبـة إلشـاعة الرعـب    حلضور اإلعدام عـدداً مـن النجفـيني وبعـض رؤسـاء العـشائر الق           

.)١(واخلوف يف النفوس

أيـار  ٣٠وامللفت للنظر حبرقٍة وأمل، أنه أقيم حفل كبري يف عصر يـوم االعـدامات        
) ويلـسون (يف دار السيد عبـاس الكليـدار يف النجـف تكرميـاً لبلفـور حـضره مـن بغـداد           

امتـاً  وخ) بلفـور (وبعض الوجوه واألعيان وقـدموا هديـة إىل اإلجنليـز سـيف شـرف إىل       
) ويلـسون (احلـضور باللغـة العربيـة فيمـا         ) بلفـور (، وشـكر    )ويلسون(ذهبياً ضخماً إىل    

.)٢(شكرهم باللغة الفارسية

الشيخ حممد جواد اجلزائـري، والـسيد حممـد علـي حبـر             : أما زعيما اجلمعية ومها   
العلوم، فقد استبدل حكم إعدامهما إىل النفي خارج العراق، بعد توسط اإلمام الشيخ        

.)٣(مد تقي الشريازي، وشيخ احملمرة خزعلحم
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وهنا ميكننا أن نتساءل هل كـان يف اسـتطاعة اإلنكليـز أن يتفـادوا حادثـة حـصار         
النجف؟ وهل عرفوا إىل أين سيجرهم هذا احلصار؟ ومن هم األشخاص الذين كـانوا            

: يسدون هلم املشورة والنصح يف طريقـة معاملتـهم مـع أهـل النجـف؟ يقـول النفيـسي                   
حنن نعتقد، أنه كان يف إمكان السلطة الربيطانية أن تتفادى حصار النجف املفجـع، لـو         «

، وأـم كـانوا حـسين     [!]انه قـيض هلـا أن تتـصل مبستـشارين يعرفـون العقليـة الـشيعية               
اإلطالع على النجف، وطبيعة أهلها، ولكن كان مستشارهم وناصـحهم الـسيد مهـدي      

من زعماء جتار االحتكار، ومل يكن رفـع احلـصار،     سلمان، والسيد حممد احمليسني، ومها    
أو تشديده يعنيان شيئاً بالنسبة إليهما، إالّ بقدر ما كانا يدران هلما من ربح يف بيـع متـور             

فانـه عنـدما فرغـت    ). خمـازم (البصرة، أو حنطة احللّة اليت كانت تتكدس يف عنابرهم          
أظهـر مـيالً إىل االستـسالم إىل       عنابر السيد مهدي سلمان، مما تكدس فيها من طعـام،         

، بأنـه إذا    )ليـشمان (كـذلك الـسيد حممـد احمليـسني فانـه أقنـع             .. اإلنكليز، ورفع احلصار  
عضدته احلكومة الربيطانية باملال، فإنه يستطيع أن يدخل النجف على رأس مجاعـة مـن       

ن أعوانـه، بــدعوى انـه قــادم إليهــا ملعاضـدة النجفــيني ومـساندم يف مقاومتــهم، ولكــ    
. الغرض احلقيقي من خديعته هذه، هو تنظيم حركة مقاومـة، مناوئـة للحركـة النجفيـة             

، ونقـل إليـه اقتـراح حممـد احمليـسني، ارتـاح إىل الفكـرة         )ليشمان ببلفور (وعندما اتصل   
ووافق عليها، فانه إذا وضع هذا االقتراح موضع التنفيذ، لكانت وقعت داخل النجـف           

اإلنكليز إىل قمعها، فإنه يتوجب علـيهم أن يتـشددوا يف   حرب أهلية دامية، وإذا اضطر     
اجراءام احلربية، ويف إحكام احلصار، مما يعود على احمليسني باألرباح الطائلة نـسبة إىل            

إذن هنالك خلل يف تصورات اإلدارة الربيطانيـة،       . )١(»..ما كان عنده من الطعام احملتكر     
ففي مثل حادثة قبيلة عـرتة      . البندقية واملدفع  ورمبا يكون متعمداً، إلحكام سيطرم عرب     

إن حسن العالقات بني بريطانيا والـشيعة، أهـم بكـثري مـن         «وقضية احلبوب ميكن القول     

 



٣٥٣.........................................األشرفالنجففیالحرکیۀوالتطورات)اإلسالمیۀالنهضۀجمعیۀ(

إقامة عالقات حسنة مع قبيلة عرتة، ذلك بأنه مل يكن البن هذّال كلمـة مـسموعة لـدى         
كـن اتهـد األكـرب يف       ول. بعض القبائل اليت تشكل قبيلة عـرتة، كقبيلـة العمـارات مـثالً            

. النجف، ولعلماء النجف وأعياا سلطة نفوذ لدى أكثر من نصف أهل العـراق مجيعـاً       
ولكن املـوظفني الربيطـانيني   . هؤالء هم الذين يف يدهم حفظ األمن، وإشاعة االستقرار    

يف الفرات األوسط، يف تلك الفترة، أظهروا إم دوماً على استعداد لتكـدير العالقـات             
ديـة مـع النجـف، والسـتفزازها يف الوقـت الـذي كانـت فيـه النجـف مركـزاً للنفــوذ           الو

.)١(»السياسي والديين يف املنطقة بأسرها

: )٢(الـسكرترية الـشرقية، الناشـطة يف االسـتخبارات الربيطانيـة          ) املس بيـل  (تقول  
نـت  ليس هناك شك، بأن العشائر كلها ترمق النجف باهتمام، وإن أي تدابري فعالـة كا     «

كانت سـتثري شـيئاً ال يـستهان بـه،     -كما كان يأمل الترك -ستتخذ ضد البلدة املقدسة  
لكن اخلطر الرئيس ينطوي علـى عكـس ذلـك، ألن التقـصري يف          . من الشعور بالتعصب  

االقتــصاص مــن قتلــة ضــابط بريطــاين، كــان سيــضع أرواح مجيــع زمالئــه حتــت رمحــة  
.)٣(»..األراذل

ثـورة النجـف تركـت آثـاراً واسـعة علـى شـعيب العـراق         وبالرغم مما تقـدم، فـإن     
وإيران، يف معارضة االحتالل الربيطاين، وحىت حكومة اهلند، ومكتب اهلند، أعربـا عـن         

.)٤(قلقهما إزاء أحداث النجف
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- هـ، حزباً سـرياً  ١٣٣٦رمضان  ٢٤- م  ١٩١٨متوز   ٣هذا، وقد تأسس يف     
مببـادرة مـن الـشيخ    ) لـسري حـزب النجـف ا  (يف النجف األشرف باسـم  - كما قيل  

اجلزائري، والشيخ حممد رضا الشبييب، وقد ضم احلـزب أبـرز املـثقفني اإلسـالميني،          
عبـد الواحـد احلـاج سـكر، علـوان      : ومعظم زعماء عشائر الفرات األوسط، أمثال     

ومما يـذكر   . الياسري، كاظم العوادي، وكذلك السيد هادي زوين، وحممد أبو شبع         
لقـد وجـد   «أصبح يف موقع االعتماد لدى املرجعيـة الثـائرة، و  حول هذا التنظيم إنه   

املريزا الشريازي يف هذا احلزب ذراعاً فاعلـة تـستطيع أن تـدفع األمـة باالجتـاه الـذي               
.)١(»تريده املرجعية

املالحظ على هذا احلزب، أن بعض أعضائه كان ضـمن أحـزاب سياسـية              «بينما  
هي اليت كانت وراء هذه الظاهرة، فهو قد أُخرى، ولعل عدم توضيح أسسه التنظيمية،     

أو أم كانوا . اختذ شكل التنسيق أكثر من االنتماء احلزيب، مع عدد كبري من األشخاص
يريدون أن يعملوا مع أية جهة عاملة لغرض إجناز اهلدف الكبري، وهو خـروج اإلنكليـز      

.)٢(»واستقالل بالدهم

، )اهليئـة العلميـة   (مجعية   ١٩١٨كما وأسس شيخ الشريعة االصفهاين، يف أواخر      
وكانت أهـدافها تتمحـور حـول اسـتقالل العـراق، وسـبل تنـضيج الظـروف الـسياسية                   

.)٣(املطلبية، وتوحيد الكلمة يف املقاومة املسلحة ضد اإلنكليز
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٣٦١

اِّـقدسةتطورات الحركة اإلسالمية َّـ كربالءو) الجمعية اإلسالمية(

تـشري إىل  -بالرغم من إخفاق ثـورة النجـف         -كانت حسابات سلطة االحتالل     
أن األحــداث تتــسارع يف الــساحة الــسياسية واجلهاديــة لــصاحل املعارضــة اإلســالمي يف   
العراق، وان الزمن ليس يف صـاحل احملـتلني، فهنالـك مثـة معطيـات واضـحة، بعـد ثـورة           
النجف اليت تعد معلماً ميدانياً مهماً لتلك املرحلة، برزت حتمـل دالالت القـوة الكامنـة           

وقـد  . يف حترك اإلسالميني للتصدي واملقاومـة يف املـدن املقدسـة والعـشائر املرتبطـة ـا                
شهدت الساحة تطوراً ملحوظاً للحركـة اإلسـالمية يف كـربالء، وخاصـة بعـد اسـتقرار                 

.هناكقي الشريازي فيها، وتزعمه للعمل السياسي واجلهادي مناإلمام الشيخ حممد ت

وبالفعل نشطت عمليات االتصال والتنـسيق بـني علمـاء كـربالء والنجـف وبـني           
العشائر، وذلك لـتاليف األخطـاء احملتلمـة اثـر التحـرك امليـداين، فأصـبح االهتمـام كـبرياً           

الـيت باتـت وشـيكة    -ملـسلحة  بالعمل السري املنظّم، لغرض اإلعداد الفعلي للمقاومة ا   
وكانت لإلمام الشريازي مبادرته احلركية والقيادية يف الساحة، فمن جانـٍب            . -االنطالق

شكّل بإشرافه حتركاً ميدانياً هادفاً، ومن جانب آخر أعلن عن مساندته بالتأييد والدعم        
.رايتهللتحرك العام، وبذلك آنضوت األمة حتت

. املرجع هيـأت األجـواء املناسـبة لإلعـداد الثـوري     هذه الرعاية الناضجة من قبل 
م املوافـق لـشهر صـفر    ١٩١٨فيذكر أنه قد أُسست مجعية سرية يف أوائل تـشرين الثـاين           
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يف كـربالء، ضـمت العديــد مـن علمـاء الــدين     ) اجلمعيـة اإلســالمية (هــ، بإسـم   ١٣٣٧
د عبد الوهـاب  السيد حسني القزويين، والسي  : والشخصيات االجتماعية يف املدينة منهم    

الوهاب، وحممد علي أبو احلب والسيد هبة الدين احلسيين الـشهرستاين، والـشيخ حممـد                
حسن أبو احملاسن، وعبد الكـرمي العـواد، وعمـر العلـوان، وعثمـان العلـوان، وطلـيفح               

.وغريهماحلسون، وعبد املهدي القنرب

يهـا الـشيخ   وكان حمور أهدافها العمل ضد االحـتالل الربيطـاين، وقـد أشـرف عل          
كمـا تـرأس اإلمـام الـشريازي        . الشريازي بذاته، وكانت برئاسة جنله الشيخ حممـد رضـا         

مجعية سرية أخرى، وباالسم ذاته، ضمنت عدداً آخر من العلماء واملثقفني اإلسالميني، 
وكان أبرز مهامها إىل جانب العمل اإلعالمي والتحريضي، التنسيق بني رؤساء العشائر   

.)١(سطيف الفرات األو

، والــشيخ اجلزائـري وبتأييــد مـن اإلمــام   )٢(وقـد بــادر شـيخ الــشريعة االصـفهاين   
الشريازي، يف التحرك ضمن أوساط العشائر، وذلـك لغـرض تنـضيج الـوعي احلركـي،           













 



 



٣٦٣.......................................المقدسۀکربالءفیاإلسالمیۀالحرکۀوتطورات)اإلسالمیۀالجمعیۀ(

.ومتمكنةوتقوية املعنويات لديهم، وكذلك لربطهم بالقيادة املرجعية عرب قنوات أمينة

يف كـربالء، دوراً مهمـاً يف تعمـيم توجيهـات         هذا، وقد أدت اجلمعيـة اإلسـالمية        
يقـول  . وتطلعات القيادة املرجعية، وعموم الرموز الدينيـة إىل أوسـاط اتمـع العراقـي             

وكانت هلذه اجلمعية صالت حبرس االستقالل يف بغداد، كمـا كـان هلـا           «: السيد احلسين 
.)١(»أثر بارز يف إشعال نار الثورة

شاطاا الـسياسية واحلركيـة، خـصوصاً قبيـل     وهكذا أصـبحت كـربالء يف قمـة نـ        
م، منهمكــة يف اإلدارة والتخطــيط لــشؤون الــساحة العراقيــة  ١٩٢٠انــدالع ثــورة عــام 

عموماً، تؤسـس مجعيـات إسـالمية أو تؤيـد مبـادرات حركيـة ومتنحهـا صـفة الـشرعية                   
شيخ لنشاطاا، وحقاً لقد بلغت الذروة يف متاسكها ونشاطها بتوجيه املرجـع األعلـى الـ               

احلائري الشريازي، فكانت تبعـث املعتمـدين إىل مـدن ونـواحي العـراق لتـهيأا للثـورة            
الشرقي إىل منطقة الشطرة والغـراف للتمهيـد للثـورة، مـن        ] الشيخ علي [أُرسل  «فمثالً  

الـيت تأسـست    -قبل خمططي الثورة يف مدينة كربالء، ولتأسيس فرع اجلامعة اإلسالمية           
وقـد  .. ن الثورة بقيادة الـشيخ حممـد تقـي الـشريازي، يف الـشطرة           يف كربالء إلدارة شؤو   

.)٢(»ساهم الشرقي يف أحداث الثورة حبوادث كادت تقضي عليه

إنّ هذه التطورات، تشري إىل تبلور ناضج للرؤية احلركيـة الواعيـة داخـل الـساحة       
طانيـة يف  اإلسالمية، ومن املؤكد أن تنامي هذا الوضع سيؤثر على مـستقبل اإلدارة الربي        

لذلك، أدركت السلطات الربيطانية وبوضـوح، أنـه ال خيـار هلـا          . العراق، بشكل مباشر  
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. أمـام هــذه التطــورات إال أســلوب التـرويض للتيــار اإلســالمي، بالترهيــب والترغيــب  
اعتقاالت ونفـي مـن الـبالد، كمـا تـشهد إىل جانـب        -كما سنرى    -وستشهد الساحة   

وقــد متّ التــصدي لالســتفتاء . ليــة االســتفتاء الــشعيبذلــك وعــوداً عــسلية، تتوجهــا عم
.واضحةبصورة

وكان البد هلذه التطورات احلركية والسياسية، من التصدي الواعي والشجاع من           
لذلك حتمت على اإلسـالميني التوجـه جبديـة تامـة للبحـث عـن               . قبل القيادة املرجعية  

وهذه عملية شاقة وحساسة بدرجـة   . القائد املناسب للمرحلة الدقيقة اليت مير ا العراق       
كبرية، كان لزاماً عليها أن تتم يف جو هادئ من دون توجيه أية إثارة للناس يف الـساحة             
العامة، ألم ينظرون إىل املرجع األعلـى الـسيد اليـزدي بأنـه ميثـل الزعامـة الـشرعية،                    

.األصلحوأمره هو املطاع، وأنه مالذ عموم األمة، ورأيه باألحداث هو

ــال       ــالمية أمث ــات إس ــشطت واجه ــة، ن ــذه املرحل ــم، يف ه ــضة  (امله ــة النه مجعي
وغريها يف إقنـاع الـشيخ الـشريازي،باختاذ موقـع غـري سـامراء، البعيـدة عـن                   ) اإلسالمية

.العايلساحات التوتر

-وذلك ألن الساحة يف كـربالء، مل تـصل       . فاستقر رأيه باختيار كربالء موقعاً له     
الداخلي، املفرق بني قرار املرجعية، وقرار الزعامات احملليـة،  إىل مستوى الصراع  -بعد  

فكربالء يف متاسكها حـول املرجـع بقيـت مقفلـة           . الذي وصلت إليه النجف أثناء ثورا     
وعصية أمام التوجهات احمللية وامليول الشخصية لرؤسائها احمللـيني بنـسبة مرضـية، كمـا           

ــها   ــة  -وعــززت ممانعت ــة واألخالقي ــدخول يف صــراعات خاصــة ضــد   -املبدئي ــن ال م
توجهات املرجع اليزدي، مـن احملتمـل إثارـا مـن قبـل احلواشـي الـسذّج أو املـدفوعني                

لذلك كان على العلماء واملـثقفني اإلسـالميني، أن يفتحـوا    . لتفريق كلمة املراجع القادة  
ية، وأهليته يف آفاقاً حركية، عالية املضامني، للمرجع املرتقب وذلك لتثبيت كفاءته القياد

.العراقينيالتصدي لشؤون
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وبالفعل، اجتهت أنظار وجهود اإلسالميني، والزعامات االجتماعية، اجتاه الشيخ 
ــيل       ــدخل يف تفاص ــاد، ومل ي ــة اجله ــسرية حرك ــب م ــذي واك ــشريازي، ال ــي ال ــد تق حمم

.النجفاالختالفات مع زعامات حملية كما حدث للسيد اليزدي يف ثورة
وخاصـة بعـد وفـاة الـسيد اليـزدي،      -يخ الـشريازي يف البدايـة   وكانت مهمة الـش   

تتمحـور حـول   -هــ   ١٣٣٧م املوافق لشعبان    ١٩١٩وانتقال املرجعية العليا إليه يف أيار       
مللمة ساحة األمـة بكـل طبقاـا، لغـرض توجيـه حركتـها الـسياسية، وتوحيـد موقفهـا                  

حلركة األمة، بـدءاً مـن العلمـاء    اجلهادي، وذلك بربط وتفعيل املقومات الرئيسية الثالثة       
ــثقفني       ــيني وامل ــاء احملل ــشائر والزعم ــاء الع ــة ورؤس ــوكالء املرجعي ــروراً ب ــدين، وم اته

وقـد أوىل حللقـة الوصـل    . اإلسالميني وانتهاًء بالقاعدة الشعبية العامة يف املدن والعشائر 
زي للمرجعية العليا، شكل تويل اإلمام الشريا«بينه وبني الناس أمهية كبرية، وبالفعل لقد 

بذاته، حالً ملسألة غياب الزعامة الدينية السياسية القوية، والقادرة على أن تكون عامل       
.)١(»جذب وتوجيه، خاصة بني املرجعية واتهدين اآلخرين

وجيدر بنا، أن نقف عند هذه النقطة بشيٍء من التنظري، ففي التحـرك اإلسـالمي،    
ي تتـضافر اجلهـود وتتكامـل فيمـا بينـها، مـن املرجعيـة،               على املستوى الثقـايف والـسياس     

والعلماء اتهـدين، واملـثقفني اإلسـالميني، ورؤسـاء العـشائر، يف سـبيل تنـضيج رؤيـة               
الساحة، واالسهام يف التصحيح الثقايف والسياسي، وقد يربز الكادر الوسـط علـى املنـرب               

ذلــك اجلهــد يف حــدوده اخلطــايب أو الــصحايف أكثــر مــن املرجــع األعلــى، ولكــن يبقــى
التفصيلية، بينما يكون للمرجع القائد، الدور األساس واحلاسـم، يف دعـم هـذا التوجـه      

.وإفشالهأو اإلعراض عنه
أما يف العمل احلركي واجلهادي، فاملمارسات املؤيدة للحالة احلركية اجلهادية على        

ريةً، وفرصـاً ذهبيـة،   األرض، من قبل املرجع القائد، توفر على اإلسـالميني جهـوداً كـب          
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تدفعهم لتكريس توجههم حنو األمة، لغرض تنظيمها وتعبئتها باجتاه االلتـزام بالفتـاوى        
.املرحلةباعتباره القائد الديين والسياسي لتلك. اجلهادية الصادرة من املرجع

وأما يف حالة عـدم قناعـة املرجـع األعلـى يف أداء هـذه املهـام احلركيـة واجلهاديـة             
املوضوعية، وأسبابه الذاتية، جتعله يعزف عـن اختـاذ املواقـف الـصعبة، وهـذه       ملسوغاته

احلالة تنعكس بآثارها على خارطة العمل السياسي بشكٍل كبري، فتتصدع وحدة املوقـف       
إىل -األقـل رتبـةً مـن املرجـع األعلـى      -يف ظل املرجعية، مـما يدفع بعـض اتهـدين    

وحتمل مسؤولية حركة األمـة جهاديـاً، امتثـاالً للواجـب          املبادرة لقيادة الساحة سياسياً،     
ويف هذه احلالة تتوزع طاقة اإلسالميني إىل اجتـاهني متعاكـسني، اجتـاه املرجـع         . الشرعي

األعلى القناعه بضرورة التحرك، واجتاه عموم النـاس القنـاعهم أيـضاً، مــما يـضعف             
.اإلسالمينيقدرة التركيز يف عمل

وكيــل احلــاكم امللكــي العــام، إنــه بــالرغم مــن ) ولــسن(ويف هــذا الــصدد يــذكر
الصمت الذي كان يلتزم به السيد اليزدي، فإن اتهدين الذين هم دونـه مرتبـة، كـانوا            

.)١(قد اتفقوا وقادة احلركة الشعبية يف حتريض األهايل والتأثري عليهم
سية يف العـراق،  إال أنه، حينما برزت قيادة الشيخ الشريازي على ساحة احلركة الـسيا         

باعتباره املرجع األعلى وفّرت لإلسـالميني جهـوداً كـبرية، وظروفـاً مـساعدة لنجـاح مهمـة           
ولوال هذا التطور النصرفت معظم تلك اجلهـود     . االرتباط يف اجتاه التنظيم والتعبئة واإلدارة     

ومن . ملناسبيف سبيل إقناع املرجعية وأطراف املؤسسة الدينية بضرورة اختاذ القرار القيادي ا           
الصعوبة مبكان التكهن بنجاح تلك اجلهود، وخاصة لو عرفنا، أا ستصطدم بعقليـات غـري          

يف -واعية هلموم اإلسالم واألمة، حميطـة بـاملرجع قـد تعرقـل جنـاح هـذه املهمـة احلـساسة               
ــان   ــصادم     -بعــض األحي ــاقض اآلراء وت ــشعبية لتن ــة مــن الفوضــى ال ــث تعكــس حال حي

.ثانيةر اإلسالميني من جهة واملرجع األعلى من جهةبني كواد. التوجهات
 WilsonTMesapotamia  p 
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وهنا البد أن نعطي احلق لعامة الناس، يف حالة عدم تسليم مصريها لقيادة حركية 
سرية، ال تشعر باالرتباط الشرعي ا، وخاصة يف حالة وجود مرجعية عليا غري مقتنعة            

عن اإلحبـاط النفـسي الـذي        وبالتايل ستصل احلالة إىل بعثرة وحدة املقاومة، فضالً       . ا
.ااهدينسيصيب

وعليه، فاإلمام الشريازي برز يف موقعه القيادي يف الوقت املناسب، فمسك زمام        
وأدت جهـوده إىل حلحلـة األزمـات،     . الساحة احلركية، يف ظل تلك الظروف العـصيبة       

بالد، واليت تعترب وتوحيد الرؤى احلركية لدى اإلسالميني يف املدن والعشائر املنتشرة يف ال  
العمق االستراتيجي للحركة اإلسالمية، وذلـك لكثافتـها البـشرية ولنفوذهـا الواسـع يف              

ساهم الشريازي نفسه يف حل مسألة مهمة كانت تواجه حركة «كما . معظم أحناء العراق
.)١(»املقاومة اإلسالمية، وهي إاء أو احلد من الصراع والتناحر بني العشائر

لنــشاطات، أثــارت خمـاوف ســلطات االحــتالل، فكــانوا يــرون أن  وجممـل هــذه ا 
ــدمت يف      ــدروس، فأق ــنظّم وم ــشكل م ــسري ب ــة ت ــدة ١٩١٩آب ٢املعارض م، ذي القع

هـ، على اعتقال ستة من رموز اجلمعية اإلسـالمية يف كـربالء، باعتبـارهم األداة            ١٣٣٧
لعـواد، طلـيفح    عمـر العلـوان، عبـد الكـرمي ا        : الفاعلة العمال اإلمام الشريازي، وهـم     

.الطباطبائياحلسون، حممد علي أبو احلب، السيد مهدي املولوي، والسيد حممد علي

لذلك أعلن املرجع الشريازي قراره  -مرحلة صراع سياسي     -وملا كانت املرحلة    
فثارت عواطف الناس، وضـجت الـساحة       . باهلجرة إىل إيران، العالن اجلهاد من هناك      

اخلــرب بــني النــاس، جــاءت إليــه رســائل عديــدة مــن علمــاء   نتــشراوملــا . هلــذا املوقــف
وشخصيات العراق خصوصاً من النجف والكاظمية، ينددون بأعمال السلطة ويعزمون   

:ومما جاء يف إحدى تلك الرسائل. على السفر معه
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ّيا آية اهللا الكربى إن حادث كربالء املقدسة أقام قيامة العلامء وكدر خواطر الفقهاء، أدمى «

يا حجة اإلسالم مل . وحتقري الشيعة.. كيف ال وإنه إعتداء عىل مقام اإلسالم. لوب وأبكى العيونالق

ّيبلغنا خرب هجرتكم إال وصممنا عىل إتباعكم والسري عىل منهاجكم فال تطيب لنا بعدكم دار، وال  ّ

.»فأمرونا فإننا ممتثلون طوع أمركم ورهن إشارتكم. يكون لكافة أهل العلم قرار

.وغريهمالشبيبي، حممد الشيخ يوسف،سعيد كامل الدين، حممد باقر: واقيعالت

هــذه الــضغوطات دفعــت اإلنكليــز إلطــالق ســراحهم والــتخلص مــن خطــورة   
أي بعد مخسة شهور تقريباً من اإلبعاد، وقد أرسل ١٩٢٠املوقف، وذلك يف مطلع سنة 

بيد حممد حسني خان الكابويل، وقد مبلغاً كبرياً إىل املريزا الشريازي إرضاًء له        ) ويلسون(
وحينمـا وصـل األحـرار إىل       . رفض الـشريازي اسـتالم املبلـغ ورد عليـه برسـالة جماملـة             

ــع األول      ــوم التاســع مــن شــهر ربي ــك يف الي كــربالء اســتقبلوا اســتقبال األبطــال، وذل
ولكــن أولئــك «تقــول املــس بيــل . هـــ، ومــن مث اشــتعلت الــساحة مــرة أخــرى ١٣٣٨

طلق سراحهم بكفالة املريزا حممـد تقـي نفـسه، فعـادوا يف احلـال إىل سـريم                  املشبوهني أ 
.)١(»األوىل وبذا فقد شجع احلادث حبك الدسائس بدالً من إيقافها عند حدها

وبالفعل استمرت اجلمعية يف عملها احلركي والسياسي ونشاطها اإلعالمي، ضـد    
، فقررت اعتقال رئيس اجلمعيـة  سلطة االحتالل فتعرقَل مشروع السلطة وارتبك أداؤها    
.)٢(الشيخ حممد رضا جنل املرجع الشريازي ونفيه إىل اخلارج

إن هذه التطورات يف الساحة، كرست قيادة الشريازي سياسـياً، ودفعـت الـشارع          
العراقي، بطبقاته املختلفة، إىل التمحور حول قيادته، الداعية باملطالبة الفعلية الستقالل      

.فيهكم اإلسالميالعراق، واقامة احل
 


 



٣٦٩

العاماالستفتاء الشعبي

على ضوء تطورات السياسية الدولية، بعد توقف احلرب العاملية األوىل، وإعالن          
، انعكست البيانات والتصرحيات على الساحة العراقية بتطور ملحوظ، ابتداءاً من )١(اهلدنة

للشعوب، وإىل التصريح اليت منحت حق تقرير املصري ) ولسن(مبادئ الرئيس األمريكي 
اإلنكليزي الفرنسي املشترك الذي حدد الغايـة مـن دخـول احلـرب يف حتريـر الـشعوب،               
باإلضافة إىل الوعود اليت أعلنها قادة االحتالل الربيطاين يف العراق، بالتحرر واالستقالل 

٣٠فلقد بعثت اإلدارة السياسية يف مكتـب اهلنـد، رسـالة بتـاريخ      -كما مضى سابقاً     -
هـ، إىل جلنة اإلدارة الربيطانيـة يف العـراق،       ١٣٣٦ربيع الثاين    ١٧م،  ١٩١٨كانون الثاين   

حاكم وطين أو حكومة وطنية، ولكن يف محاية اإلنكليز، يف كل شـاردة        «فيها إشارة إىل    
، فــان االســم ســيظل حكمــاً وطنيــاً، وإمنــا الــسلطة تبقــى يف يــد  »وواردة إالّ يف االســم

ارنولـد  (شرين الثـاين، تلقّـى نائـب احلـاكم املـدين العـام يف العـراق          تـ  ٣٠اإلنكليز، ويف   
تعليمات من مكتب اهلند، ورد فيها تفويض له، بإجراء استفتاء عام يف العراق، ): ولسن

على أن يبعث النتائج املوثوقة للقيادة هناك، ملعرفة آراء الشعب العراقي يف نوعية احلكم 
م، وكانون ١٩١٨االستفتاء يف شهري كانون األول وقد حدد موعد. الذي يرغبه لبالده

:هـ، ومتّ حصره باألسئلة التالية١٣٣٧، ربيع األول والثاين ١٩١٩الثاين 
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هل ترغبون حبكومة عربية مستقلة حتت الوصاية اإلنكليزية، ميتد نفوذها مـن       -
اخلليج؟أعايل مشال املوصل إىل

عريب؟هل ترغبون يف أن يرأس هذه احلكومة أمري-

ختتارونه؟من يكون ذلك األمري الذي-

واختتمت التعليمات بأمهية النتائج وضرورة ممارسة هذا احلق، وذلك لتشتد عناية 
تقريراً نستطيع نشره علـى املـأل، ونقـول    «الناس حبقهم يف تقرير مصريهم، وقالوا ليكن   

االسـتفتاء اهلزليـة   ومـن هنـا كانـت بدايـة مـسرحية      .. عنه إنه تعبري حمايد لشعب العـراق     
ــان   . )١(»املــضحكة ــاء وشــعراء العــراق، لوصــفها وبي الــيت حتولــت إىل مــادة جيــدة ألدب

.)٢(ثغراا

نائب احلاكم املدين يف العراق، بنسخة من تلك الربقيات إىل مجيع     ) ولسن(املهم بعث   
هـذه تـدور   وتعليماته  . ضباط االرتباط، مرفقة بتعليماته اخلاصة، عن كيفية إجراء االستفتاء        

ـية، واملالئمـة    «: حول فرض رأيه اخلاص مسبقاً، فمثالً يقول      ال تقبل سوى األجوبـة املرض
فكان إذا اطمأن الضباط، بتوفر هذه األجوبة لديهم، فإم يعقـدون اجتماعـاً،          . »بالنسبة لنا 

ويلخصون األجوبة ويدونوا يف مضابط موقّعة من قبل أكرب عدد ممكـن مـن الشخـصيات،       
حيـث  ) ولـسن (مل حيصل مثل هذا االطمئنان، تتم معاجلة هذا املوقف حسب إرشادات    وإذا

ولكـن إذا استــشعرمت، أن الـرأي العــام منقـسم يف صــورة جليــة، أو إذا    «يقـول يف تعليماتــه  
استشعرمت أن الرأي العام ال مييل إىل جانبنا، أو أنه غـري مـرٍض لـدينا، فعلـيكم أن تؤجلـوا                   

يقـول عبـد اهللا   . »..، وختربوين باألمر، كـي ابعـث إلـيكم بتعليمـايت         عقد مثل هذا االجتماع   
، هو دعوة إىل تأييـد اسـتمرار الوجـود الربيطـاين يف             »أجوبة مرضية «ومعىن قوله   «: النفيسي

 
 

 



٣٧١..................................................................................العامالشعبیاالستفتاء

إن كل من يقرأ تـاريخ العـراق الـسياسي املعاصـر، ال يـستطيع أن يفهـم              ] ويضيف[العراق  
ام، مـا مل ميعـن النظـر يف التعليمـات الـيت أصـدرها             نتيجة االستفتاء، وما أسفر عنه من أحك      

.)١(»لضباط االرتباط السياسيني يف خمتلف ألوية العراق) ولسن(

وفعـالً، كانــت هـذه التعليمــات مقيــدة لعمليـة االســتفتاء، لـذلك مــن الــصعوبة     
أن الوثــائق التارخييــة، ال «مبكــان، ان يتــيقّن الباحــث، حبقيقــة املوقــف املعلــن، حيــث   

ع رسم الصورة احلقيقية حول هذه املسألة، ألنّ اإلجابات غري املرضية رفـضت يف    تستطي
.)٢(»ومن هنا ال ميكن ان متثل النتائج املعلنة وثيقة معتمدة يف التاريخ العراقي. أكثرها

وبالرغم من أن أسئلة االستفتاء، ال تشكل الطموح الوطين لدى اإلسـالميني         
دد إقامة الدولة بإشراف بريطاين، بينما الطموح بل عموم الناس، فالسؤال األول حي

إال أنه يف الوقت ذاته، ال تشكل الطموح . يقتضي انتزاع االستقالل التام من احملتلني
. الربيطاين أيضاً، على األقل لدى أجنحة معينـة يف اإلدارة الربيطانيـة، يف اهلنـد مـثالً      

ق التبعيـة املطلقـة لربيطانيـا،    الن طموح هذا اجلناح يتلخص يف أن خيتار شعب العرا       
وعليه يتحول العراق إىل حممية بريطانية بإرادة العراقيني انفسهم، فلـذلك أصـبحت    
مسة تلـك املرحلـة هـي الـصراع مـا بـني النظـريتني، األوىل تـدعو للحكـم الربيطـاين                  
املباشر، والثانية تدعو للحكم غري املباشر عرب واجهات حملية مـن العـراقيني ينفّـذون       

.حبذافريهااإلرادة الربيطانية
ومهما تكن املالبسات يف إدارة هذه العملية االستفتائية، فإنها اسفرت عن تقـدمي     
مضابط موقعه بـاإلكراه، تؤيـد الوصـاية واالنتـداب الربيطـاين، بينمـا أُسـقطت مـضابط             
أخرى مل تؤيد مطالب إدارة االحتالل، يف حني قُدمت مضابط أخـرى موقعـه مـن قبـل             

ار التجار واملالّكني وبعض شيوخ العشائر وممثلي االقليات الدينية تؤيد فيها الوصـاية             كب
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حيث قدم اليهود املقيمون يف العـراق عريـضة خاصـة ـم،             . )١(واالنتداب على العراق  
بعـد  -أيـضاً  -التمسوا فيها بقاء اإلدارة الربيطانية املباشرة، وكذلك طالـب املـسيحيون       

.)٢(قليات التوقيع على مضبطة املسلمنيأن رفض ممثلوا اال
إال أن ســري االســتفتاء يف معظــم منــاطق الفــرات األوســط، وال ســيما يف املــدن   

مل يكـن بـاألمر اليـسري، وبـذلك     . املقدسة، النجف، وكربالء، والكاظمية، وحـىت بغـداد    
تعتـرب مواقــف احلركـة اإلســالمية إثــر عمليـة االســتفتاء، مرحلــة مـن مراحــل املواجهــة     

لــسياسية الــساخنة، الــيت نــضجت العمليــة الثوريــة الــيت انتــهت باشــتعال نــريان الثــورة  ا
فلقد شهدت هذه املدن املهمة، واملناطق العشائرية ااورة هلا، ال سيما        . )٣(١٩٢٠سنة

الشامية وايب صخري، شجاعة كافية يف إبداء آرائهم باالستفتاء، حيث طالبت مـضابطهم           
وكانت سلطات االحـتالل تعـاين مـن هـذه          . زعامة أمري عريب مسلم   باالستقالل التام، ب  

املضابط، مـما دفعها لالحتيال واملكر لتزوير احلقائق، يذكر الـشيخ حممـد رضـا الـشبييب              
منوذجــاً مــن عمليــة إجــراء االســتفتاء يف الديوانيــة، والتــدخل الــسافر مــن قبــل احلــاكم 

الناس بسوطه، فجمع شـيوخ العـشائر،   السياسي للمنطقة، وكان شاباً إنكليزياً يعترض     
.)٤(وطلب أختامهم منهم، فختم أوراقاً ال يعلمون منها شيئاً

هذا االستغالل لطيـب شـيوخ العـشائر وبـساطتهم، يـدل علـى اهلزميـة الداخليـة                  
لسلطات االحتالل اليت كانت هلم معاناة فعلية أمام توجهات اإلسالميني الوطنيـة، وأن           

لّ بوضــوح علــى تطــور الــوعي احلركــي والــسياسي يف تلــك توســع هــذه املعارضــة يــد
املناطق، وعلى مدى عمق العالئق بني املرجعية والنـاس خـصوصاً العـشائر يف تنـضيج                 

.االستفتاءالرؤية السياسية وطرحها أثناء عملية

 
 
 
 



٣٧٣

الشديدةالبداية الصعبة، ومسلسل الصدمات

العـراق، علـى مدينـة النجـف،        احلـاكم العـام يف    ) ولـسن (يف البداية وقع اختيـار      
وذلك ألمهيتها االستراتيجية من الناحيـة الدينيـة والقياديـة، ففيهـا مقـر املرجـع األعلـى           
للمـسلمني الـشيعة يف العـامل، ويعـين ذلـك إـا مـصدر احلـراك الـسياسي، ومركـز قــرار           

سيطرة التصدي والثورة ضد احملتلني يف العراق، وأن جناح االستفتاء فيها، يعـين جنـاح الـ     
، ١٩١٨باإلضـافة إىل كوـا متعبـة، إثـر أحـداث ثـورة النجـف يف        . على بقيـة املنـاطق   

) ولـسن (لذلك حضر -حسب تقدير سلطات االحتالل  -فمعارضتها ستكون ضعيفة    
هـ، ١٣٣٧املوافق للثامن من ربيع األول  ١٩١٨كانون األول    ١١للنجف شخصياً، يف    

يها، كما التقى املرجع األعلـى الـسيد اليـزدي، مث       والتقى عدداً من العلماء، والوجهاء ف     
عقد اجتماعاً يف اليوم الثاين، مبقر احلاكم العسكري بالنجف، حضره عدد مـن العلمـاء            
والتجار والوجهاء، ومعظم زعماء العشائر، وكان من احلاضرين السيد هـادي الرفيعـي              

.)١(النقيب
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اهـه، بعـد ذلـك طالبـه     عـن االسـتفتاء وضـرورته واملـسؤولية اجت        ) ولـسن (حتدث  
احلاضـرون باالســتقالل التـام، مــا عــدا الـسيد الرفيعــي الــذي طالـب باســتمرار احلكــم     

، فوقف كل من عبد الواحد سكر، وحممد رضا  »ال نريد غري اإلنكليز   «: الربيطاين بقوله 
إما يبغيـان إنـشاء حكـم عـريب مـستقل، فـانربى يف االجتمـاع، نـور                 : الشبييب، ليقوال 

.)١()ولسن(طالباً تأجيل االجتماع عدة أيام للتداول فوافق الياسري، 
"
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٣٧٥................................................................الشدیدةالصدماتومسلسلالصعبۀ،البدایۀ

، حول أعيان الشيعة، بأم وقّعـوا مـضبطة     )ايرلند(و) املس بيل (ورداً على قول    
باملوافقة على احلكم اإلنكليزي املباشر يف العراق، من دون أمـري عـريب، يقـول عبـد اهللا            

ــيت أجريتــها يف صــيف  أســتطيع اآلن أن أقــول، بعــد املقــابالت  «: النفيــسي م ١٩٦٨ال
يف النجف مع اتهد األكرب، ومع بعض أعيان املدينة، أنـه مل تكـن عريـضة          ] هـ١٣٨٨[

، إال بعد يومني، عندما قدم )مضبطة، كما كانوا يسموا(وقّع عليها يف ذلك االجتماع 
داد، قد أبدى نـشاطاً ملحوظـاً يف الكاظميـة وبغـ    .. مدينة النجف السيد جعفر أبو التمن  

أي لتوحيـد القـرار   . )١(»ويف سعيه لتوحيد وجهيت النظر لدى الـسنة والـشيعة يف العـراق      
.واجلهاديالسياسي

بعـد لقائـه   ) ولـسن (، يـستنتج   )ايرلنـد (و) املـس بيـل   (هذا وباإلضـافة إىل إدعـاء       
إن تنـصيب املـوظفني   «: بالسيد اليزدي، بأنه متعاطف مع الربيطانيني، وينقل عنـه قولـه       

"
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سيؤدي إىل الفوضى، ام مل يتعلمـوا بعـد معـىن االسـتقامة، وإىل أن يتعلمـوا                 العرب،  
بينما ينكر هذه الرواية، مجلـةً وتفـصيالً،   . )١(»ذلك، فيجب بقاءهم حتت أوامر احلكومة    

.)٢(السيد اليزدي، ويؤكد على أنه مل يتحدث معه ذه الصراحة

سـلطة االحـتالل   وهكذا نستنتج من هذه االدعاءات، الـصادرة عـن شخـصيات        
تناسق األدوار فيما بينهم يف اجتاه اهلجمة الفكرية املركزة، الغرض منها طمس احلقـائق،   

وبـالرغم مـن ذلـك، اجتمـع       . وتزوير الوقـائع، إلظهـار مـا يتمنونـه بأُسـلوب إعالمـي            
، إىل املرجـع األعلـى   )ولسن(العلماء والوجهاء ورؤساء العشائر الذين حضروا اجتماع    

إن القضية مهمة، وجيب أن تعقدوا      «: زدي، يطلبون رأيه وتوجيهاته، فأجام    السيد الي 
اجتماعاً عاماً حيضره اجلميع، من مجيع الطبقات، وأن لكل فـرد احلـق يف إبـداء الـرأي،       

، وبعـد اجتماعـات عديـدة، ومـشاورات       »سواء أكان تاجراً أم بقّـاالً، زعيمـاً أم محـاالً          
رجــل ديــن، ال دخــل لــه بالــسياسة مطلقــاً، «م بأنــه عــادوا إىل الــسيد اليــزدي، فأجــا

.)٣(»فاختاروا ما هو أصلح للمسلمني

أن يكـون للعـراق املمتـدة    «: وبالفعل عقدوا عدة اجتماعات واتفقوا فيهـا علـى        
حدوده من مشايل املوصل إىل خليج فارس، حكومة عربية إسالمية يرأسها ملـك عـريب        

ويـذكر  . )٤(»ن يكون مقيداً مبجلـس تـشريعي     مسلم، هو أحد أجنال امللك حسني على أ       
إن الـصيغة الـيت أُتفـق عليهـا لـدى          -وهو من املعاصرين لألحـداث       -حسن األسدي   

، دون ذكٍر ألحد أجنال »باالستقالل التام الناجز أو الثورة«الناس اتمعني، هي املطالبة 
الطـرح، إمنـا متـت    الشريف حسني لتويل احلكم، وإمنـا املـضبطة الـيت وقّعـت وفيهـا هـذا           

 
 
 
 



٣٧٧................................................................الشدیدةالصدماتومسلسلالصعبۀ،البدایۀ

.)١(بإشارة السيد اليزدي كحل وسط

وال نريد أن نـسوغ للمرجـع رأيـه، وإمنـا قـد يكـون ذلـك، نـوع مـن االسـتجابة               
للضرورة املرحلية، اليت أملت عليه هـذا الـرأي، خوفـاً مـن ضـياع الفرصـة، واالنتقـال            

ع املـستقبلية،   ويبدو أن اآلراء كانت متباينـة، ومقلقـة لألوضـا         . إىل مرحلة أشد خطورة   
واحلقيقـة أن هـذا املوقـف للـسيد اليـزدي هـو موقـف          ! فحسمت بإشارة الـسيد اليـزدي     

التيار اإلسالمي عموماً والـشيعي بالتحديـد ومبعـىن آخـر لقـد حـصل شـبه إمجـاع عـام                    
على فيصل جنل الشريف ليكون رئيساً للعراق، وذلك ألسباب ضاغطة عاشـتها األمـة            

ومهمـا كـان التحليـل املـربر هلـذه اإلشـارة، فإـا هفـوة         . دآنذاك، سنشري إليهـا فيمـا بعـ    
فمن الناحية السياسية، هـل ميكـن نـسيان دور          . سياسية، وإدارية أيضاً يف منظارنا احلايل     

إىل جانـب اإلنكليـز، وهـو أمـر         : الشريف حسني وحركتـه يف حماربـة الدولـة العثمانيـة          
ــل ث    ــوا بكام ــث وقف ــراق، حي ــاء يف الع ــف العلم ــة  خمــالف ملوق ــب الدول ــهم إىل جان قل

.اإلنكليزالعثمانية ضد

أما من الناحية اإلدارية، فإن هذا الترشيح يدل علـى عـدم قناعـة الـسيد اليـزدي        
بقيادة الساحة سياسياً، وذلك لعدم متكنه من ترشيح أحٍد من جانبه هلـذا املوقـع جتتمـع              

لنـاس رمـزاً سياسـياً    عليه األمة، مما ترك فراغاً واضـحاً، ومل تفـرز األحـداث يف وعـي ا          
وطنياً جيمع أطراف الساحة، وبالنتيجة مأل هذا الفـراغ رجـل بريطانيـا فيـصل، بطريقـٍة                  

.)٢(»إدارة االحتالل من توظيفه لصاحلها] هذا املوقف السليب[مكّن «مدبرة، وبالفعل 

. أما االستفتاء يف كربالء، فانه آختذ سـبيالً أشـد وأعنـف مـن األمـاكن األخـرى               
االنتكاسة الثانيـة الـيت واجهـت اإلدارة الربيطانيـة يف عمليـة             «: تاذ حسن شرب  يقول األس 
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االســتفتاء، الــيت حــدثت يف كــربالء، وهــي انتكاســة أكثــر شــدة ممــا حــدث يف النجــف  
األشرف، والذي ساهم يف ذلك، أن احلركة اإلسالمية يف كربالء، كانت قوية يف الفترة            

. )١(»القصرية اليت سبقت االستفتاء

حجـم ديـدات   ) ثورة العـشرين  (يف كتابه   ) ويلسن(ذكر احلاكم املدين العام      وقد
ديدات الوطنيني الذين كانوا «وأساليب املعارضة خصوصاً يف كربالء، مؤكداً على أن     

أقوى يف كربالء منهم يف النجف، كما كانـت أسـاليبهم علـى جانـب كـبري مـن الـدهاء                   
.)٢(»بأعماهلمواملكر وكانت املطبعة دائمة االنشغال 

واملهم لقـد اتفـق العلمـاء واألشـراف ووجهـاء كـربالء ورؤسـاء العـشائر، علـى                 
:فيهامضبطة ورد

ًاجتمعنا نحن أهايل كربالء امتثاال ألمركم، وبعد مداولـة اآلراء، ومالحظـة األصـول ..«

أحـد أنجـال ًاإلسالمية، وطبقا هلا، تقرر رأينا عىل أن نستظل بظل راية عربيـة إسـالمية، فانتخبنـا

ًسيدنا الرشيف، ليكون أمريا علينا مقيدا بمجلس منتخب من أهايل العراق ً..« .

.)٣(١٨/١٢/١٩١٨هـ، ١٣٣٧ربيع األول / ١٥

كانون الثاين ٨هـ، املوافق ١٣٣٧ربيع الثاين ٥ويف الكاظمية، جرى االستفتاء يف 
:فيهاواتفق العلماء والوجهاء واألشراف على مضبطة ورد. م١٩١٩

إننا ممثلو مجهور كبري من األمة العربية العراقية املسلمة، نطالب أن يكون للعـراق املمتـدة «

أراضيه، من شاميل املوصل إىل خليج فارس، حكومة عربية إسالمية، يرأسها ملـك عـريب مـسلم، 
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.)١(»ًامللك حسني، عىل أن يكون مقيدا بمجلس ترشيعي وطني.. هو أحد أنجال

تعـيش  ) بغـداد (هايل يتمتعون بوعي سياسـي معـني، وكانـت       ويف بغداد، كان األ   
تشكيل جلنة ) ولسن(ظروفاً خاصة يف التعددية الفكرية، لذلك اقترح احلاكم املدين العام 

عـضواً  ٢٥عـضواً سـنياً، خيتـارهم القاضـي الـسين، وجلنـة أخـرى قوامهـا           ٢٥قوامها،  
ــشيعي  ــارهم القاضــي ال ــا النــصارى واليهــود  . شــيعياً، خيت ــرك أمرمهــا  أم ــداد، فت يف بغ

.عنهملزعمائهم ليختاروا ممثلني

على عقد اجتماع عام للمسلمني -السين والشيعي -واتفق القاضيان الشرعيان    
يف بغداد، يضم الطرفني ليختاروا ممثلني عنهم، وبالفعل فاز يف االنتخاب، أعداء سـلطة   

راحـات، لـضمان إجـراء    قـدم ثالثـة اقت  ) ولـسن (وحينما التقـى وفـدهم مـع      . االحتالل
:وهياالستفتاء الصحيح

إنشاء جملس متثييل وطني يمثل العراق بكامله، بغيـة التـداول يف مـستقبل العالقـات -١«

.الربيطانيةالعراقية

.الصحافةوجوب ضامن حرية-٢

إلغاء مجيع القيود املفروضة عىل تنقل األشخاص داخل العـراق، والـسامح للعـراقيني -٣

.)٢(»البلدان العربية املجاورةبالسفر إىل

ًوكانت هناك ثالث هيئات سياسية تبدي اهتامما خاصا بنتائج االستفتاء، وهـي« الـوزارة : ً

.العراقالربيطانية يف لندن، واإلدارة الربيطانية يف بغداد، وشعب
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ا أما الوزارة الربيطانية فإهنا كانت تعتمد عـىل اإلدارة الربيطانيـة يف بغـداد، لتـوفر هلـ

أمـا اهليئـة الثانيـة، اإلدارة .. املعلومات الصحيحة املوثـوق هبـا، عـن الـرأي العراقـي العـام

وأمـا . الربيطانية يف بغداد، فقد كان مهها أن تعد العراق ليقبل بإقامة حكم بريطاين يف العراق

ا نائـب اهليئة الثالثة، الشعب العراقي، فقد كان يف حرية من أمره، إزاء اجلهود التي كان يبـذهل

احلاكم املدين، يف فرض وجهة نظره، وهي إقامة حكم بريطاين مبارش يف الـبالد، األمـر الـذي 

ًكان العراقيون يعتربونه أمرا عىل غاية اخلطورة، إذ من شأنه أن يشجع عىل نشوء اضـطرابات 

.)١(»سياسية

ًيف هذا الصدد، يذكر السيد عيل البازركان، الذي كـان منـدوبا سـنيا يف ا ًّ جـتامع بغـداد، يف َ

، وكان )مارغوليوث(، بعض ما جاء يف خطاب ألقاه املسترشق الربيطاين، »الوقائع احلقيقة«كتابه 

ًحارضا االجتامع هذا، أكد املسترشق، بأن العراق بلد اعتاد احلكم األجنبي الغريـب عنـه، وإنـه ال 

إلنكليـز، ليكونـوا علـيهم يستطيع أن حيكم نفسه بنفسه، لذلك وجب عىل العراقيني أن خيتـاروا ا

.)٢(أولياء وأوصياء

ضمن هذه األجواء التآمرية، جيتمع يف بغداد ممثلوا السنة والـشيعة، مـن العلـامء واألعيـان 

:فيهاوالوجهاء، عىل تقديم مضبطة موقعة من قبلهم، جاء

ة إننا ممثلو اإلسالم، من السنة والشيعة من سكان بغـداد وضـواحيها، بـام أننـا أمـة عربيـ«

وإسالمية، فقد اخرتنا أن يكون لبالد العراق املمتدة من شـامل املوصـل إىل خلـيج العجـم، دولـة 
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الـرشيف حـسني، مقيـد بمجلـس .. واحدة عربية يرأسها ملك عريب مسلم، وهـو أحـد أنجـال

.»ترشيعي وطني

.)١(م١٩١٩كانون الثاين ٢٢هـ املوافق ١٣٣٧ربيع اآلخر ١٩

ــهى االســتفت  ــث مل حتــصل إدارة   وبالنتيجــة، انت ــشل، حي ــضاً بالف ــداد، أي اء يف بغ
وملـا أحـست الـسلطات     . االحتالل على مؤيدي احلكم الربيطاين املباشر الـذي يرضـيهم         

خبطـورة املوقـف املعـارض لطموحاـا، اســتخدمت عـدة أسـاليب لعرقلـة النتـائج غــري         
لـشيخ سـعيد    ا: منـهم : املرضية هلا، منها قررت اعتقال جمموعة من العاملني الناشـطني         

النقشبندي، وعبد الوهاب النائب، ومحدي الباججي، وجعفر أبو التمن، لكـن النقيـب            
عبد الرمحن الكيالين، تدخل ونصح السلطات بعدم اعتقال األولين ملركزمها الديين وقد 

.)٢(نفي أحد عشر شخصاً إىل اخلارج

نت متفقة علـى   واملالحظ على هذه املضابط اليت قدمت إلدارة االحتالل، إا كا         
املطالبة باالستقالل، وعلى األمري العريب املسلم، أحد أجنال الشريف حسني ليكون ملكاً 
على العراق، مقيداً مبجلس تشريعي وطين، إالّ أن مضبطة بغداد، طالبت بدولـة عربيـة             

.إسالميةواحدة، بينما مضابط املدن املقدسة، طالبت بدولة عربية

ت أساليب عديدة لتـضيع حقـائق االسـتفتاء، منـها           هذا، وقد استخدمت السلطا   
إا دفعت لتشكيل مضابط موازية لتلك املضابط غري املرضية، تطالب باحلكم اإلجنليزي   
املباشر للعراق، وضغطت ذا االجتاه، وبالفعل نظمت مضابط مفردة من معظـم أحنـاء         
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ــ    ضابط العــراق، تؤيــد حكمهــا املباشــر، وعمــدت لتحريــك خيوطهــا لغــرض نــسج م
إن هذا اإلجراء، باإلضـافة إىل أنـه إجـراء وقـائي       . )١(عنكبوتية تنافس املضابط األصلية   

.العراقعنيف، فقد جسد رفض السلطات للمضابط غري املرضية، يف مجيع أحناء

وبالفعل تساقطت بعض الشخصيات أمـام هـذا اإلجـراء وسـحبت توقيعهـا مـن              
ع علـى مـضابط مرضـية لـسلطة االحـتالل،        وأبدت استعدادها للتوقي  . املضابط األصلية 

ففي بغداد نظم عدد من وجهائها مضبطة خمالفـة للمـضبطة األوىل، ومت التوقيـع عليهـا              
عبد الرمحن مجيـل زاده، فخـري مجيـل، صـاحل امللـي، مجيـل صـدقي        : من قبل كل من 

.الشاويالزهاوي، عبد الكرمي اجلبلي، موسى الباججي، وعبد ايد

ت اجتماعية ثانويـة يف منـاطق أُخـرى مـن العـراق مبـضابط           وقد تقدمت شخصيا  
ترضي السلطة، فمثالً تقدم السيد هادي الرفيعي، وعشرون تاجراً من النجف مبـضبطة            

.)٢(»احلكم الربيطاين املباشر«يطالبون فيها، 

.زمنيةكما وتقدمت شخصيات مغمورة تطالب سلطات االحتالل بالبقاء فترة

سحب رئيس البلدية جعفر عطيفة، وأحـد رؤسـاء عـشرية           أما يف الكاظمية، فقد     
بين متيم، وعبد احلسني الصراف تـواقيعهم مـن املـضبطة األوىل، ووقّعـوا حتـت مـضبطة           
ثانية، تطالب باستمرار احلكم الربيطاين املباشر، كما وقع عليها بعض رعايا اإلنكليز من 

للحكـم الربيطـاين، كالكلـدانيني    حريصاً على االقليات املواليـة      ) ولسن(وكان  . )٣(اهلنود
الذين لو مجعت أعدادهم كلها، ملا شكلوا ربع عـدد الـشيعة،     «والكاثوليك، واليزيدية،   
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.)١(»أو ربع عدد السنة من سكان العراق
إرسال خمطط متهيدي لدسـتور     ) ولسن(وبعد ذلك طلبت احلكومة الربيطانية، من       
.الربيطانينيدولة عربية على أساس أن يكون زمام احلكم بيد

الـيت وافقـت عليهـا احلكومـة     ) ولـسن (ولكي نكون واقعني أكثر، فان مقترحـات   
ــة  ١٣٣٧شــعبان ١٩املوافــق لـــ ١٩١٩أيــار ١٩الربيطانيــة يف  هـــ، كانــت ضــمن اللعب

اإلدارية املدبرة، هدفها استبعاد الشعب عن طموحاته يف االستقالل، وإبقاء االحـتالل،       
لـة املـشروع الـوطين، أقـل مـا يقـال عنـه إنـه سـيؤدي إىل             فآنصب جهدها يف اجتـاه عرق     

ــون     ــة، وســينربي املوال ــساحة إىل املنازعــات الداخلي ــرويض اإلســالميني، وإدخــال ال ت
لربيطانيــا يف حركــة معاديــة لطموحــات الــشعب، وهــذا يعــين توقــف اإلســالميني عــن   

لتحــدي املبــادرات الــسياسية، وذلــك بعــدم فــسح اــال أمــامهم لتنــضيج مــستلزمات ا 
ولـو  -للمشروع الربيطاين، وعلى األقل لسحب الصاعق عن فتيل املعارضة، وإفـشاهلا         

وهذا هو اهلدف الذي كانـت   . وستكون النتيجة لصاحل مدبري سياسة الترويض     . -وقتياً
تسعى إليه الدوائر اإلنكليزية وذلك لتحقيق النفوذ السياسي التام هلا يف العـراق، مبـسك       

.احمللينييق عمالئهممصاحل البالد عن طر
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ــام       ــوى اإلم ــاءت فت ــف، وج ــاذ املوق ــة إلنق ــادة املرجعي ــاوالت القي ــافرت حم تظ
الشريازي، تتوجياً لنشاطات اإلسـالميني الـيت أوقفـت حمـاوالت سـلطات االحـتالل، يف            

.ستفتاءاالاالستمرار يف سياسة االلتفاف والتزوير على نتائج

لكانـت النتـائج خطـرية جـداً يف تلـك           . ولوال هذه النـشاطات، والفتـوى احلامسـة       
املرحلـة، ومـا يليهـا مــن املراحـل، ألـا كانـت ســتمنح إدارة االحـتالل شـرعية البقــاء         

وملا رأى املخلصون من أبناء العـراق تـساقط بعـض الشخـصيات     . واالستمرار يف احلكم 
اءات السلطة احملتلة، وجناح بعض ضغوطاا وأساليبها       والواجهات االجتماعية أمام اغر   

زاد قلق اإلسالميني والقادة الوطنيني وزعماء العشائر يف كـربالء  -كما الحظنا ذلك   -
علـى نتـائج االسـتفتاء، وخاصـة يف ظـرف كـان املرجـع األعلـى         -بالذات  -والنجف  

ة رمبا تكلف األمة كثرياً، وقد السيد اليزدي، يف أواخر أيامه متردداً يف اختاذ قرارات صعب  
شعر الوطنيون أن هنالك روحاً خبيثة دبت يف البالد، وأن مـساعي تبـذل حتـت اخلفـاء        «

رئيــساً ) الـسري برســي كـوكس  (لتجـيء األجوبـة مطابقــة لرغبـة الــسلطة، كـأن ينتخــب     
يف تلك الظروف احلساسة، كانت زعامة الـشيخ       . )١(»للحكومة املنوي تأليفها يف العراق    
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لشريازي قد أخذت موقعهـا القيـادي يف كـربالء، فاجتهـت األمـة صـوبه، تنتظـر رأيـه،               ا
بفارغ من الصرب، فبادر عدد مـن العلمـاء وزعمـاء العـشائر بتكليـف أحـد فتيـان املدينـة          

هـل  «: بتوجيه سؤال االستفتاء إليه بعـد مقدمـة مدروسـة، يف ختامهـا االسـتفتاء التـايل         
.»املسلم؟مارة والسلطة علينا، أم جيب علينا اختيارجيوز لنا انتخاب غري املسلم لال

ــك يف    ــة وذلـ ــالفتوى التاليـ ــام بـ ــاين  ٢٠فأجـ ــع الثـ ــق  ١٣٣٧ربيـ ـــ، املوافـ هـ
.م٢٣/١/١٩١٩

لــيس ألحــد مــن املــسلمني أن ينتخــب، وخيتــار غــري املــسلم لالمــارة، والــسلطة عــىل «

.)١(»املسلمني

والكاظميـة، تؤيـد هـذه    وعلى أثرها، صدرت فتاوى عديدة من علماء كـربالء،     
الفتوى، وتدفع باجتـاه الـسري خلـف قيادتـه احلكيمـة، وأن خمالفتـها خـروج عـن تعـاليم           

وبالفعـل، يعتـرب هـذا التـصدي مـن قبـل املـريزا الـشيخ الـشريازي، وتأييـدات                   . اإلسالم
اتهدين والعلماء، وعموم الناس له، مبثابـة ترشـيحه الفعلـي للقيـادة املرجعيـة العليـا،          

رجـب  ٣٠-١٩١٩نيـسان سـنة   ٣٠ل ذلك عملياً عند وفـاة الـسيد اليـزدي يف            وحص
.هـ١٣٣٧

عنـد اختـاذه   . أمهية فتوى الشريازي، تكمن يف كوا حتديداً حلرية املـسلم  «وكانت  
وبالفعل أوقفت هذه الفتوى عملية اللهاث وراء املشروع الربيطـاين          . )٢(»قرارات مصريية 

من قبل املـستعدين لاللتحـاق ـم، ففـي كـربالء مل توقـع           من قبل أنصار الربيطانيني أو      
مضبطة واحدة تأييداً للربيطانيني، ولو كانت هامشية ومن أشخاص مغمورين، وكذلك        
يف الكاظمية حىت أن السلطات آنزعجت من مضبطة كربالء ورفضت إدراجها يف النشرة 
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الل، يف تزويـر النتـائج،    وبذلك تعرقلت جهود سلطة االحت    . )١(الرمسية لنتائج االستفتاء  
أو يف متييع املضابط األصلية، خبلق مضابط جانبيـة تنافـسها، وأن هـذه النتـائج تعـززت              

ويــذكر . عرقلـة واضـحة ملـشروع احلكـم الربيطـاين     -تعـد  -بـالفتوى، ويف احلقيقـة أـا    
أبدت امتعاضها ملا جيري يف كربالء، إثر هذه الفتوى، وذلك يف        ) املس بيل (احلسين، أن   

وقد انتشرت . هـ١٣٣٧مجادى األوىل -م ١٩١٩مذكرة رفعتها إىل حكومتها يف شباط       
.)٢(هذه الفتوى يف معظم مدن العراق، ال سيما بني عشائر الفرات األوسط واألسفل

ولقد كانـت فتـوى املـريزا الـشريازي، تبنيـاً قويـاً حلركـة املعارضـة اإلسـالمية يف                «
وقـد  . )٣(»نـاطق العـراق، كموقـف إسـالمي عـام         العراق بأسره، ولـذلك انتـشرت يف م       

شكّلت هذه الفتوى، بداية ملرحلة جديدة من مراحل املواجهة السياسية ضد االحتالل،   
.)٤(وأظهرت الشريازي قائداً وموجهاً حلركة املعارضة اإلسالمية والوطنية

من املمكن القول إن فتوى الشريازي كانت عامالً مهماً«: يقول الدكتور الوردي  
يف تطوير الوعي السياسي يف العراق، فهي قـد جعلـت الـدين والوطنيـة يف إطـار واحـد            
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وبـذا أصـبح الـوطين متـديناً واملتـدين      . وهذا أمر جديد مل يكن النـاس يألفونـه مـن قبـل     
وهـو  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    وانتشر بني الناس احلديث املنـسوب إىل الـنيب      . وطنياً

.)١(»صار شعاراً للحركة الوطنية اجلديدةو) حب الوطن من اإلميان(

الـوطين يف دعمـه    -وهكذا استمر الشيخ القائـد، انطالقـاً مـن وعيـه اإلسـالمي              
ورعايته لطموحات الشعب العراقي يف نيل االستقالل التام، ومما يذكر، إنه خاطب وفد 

: ولـه بق-سنتحدث عن اجلمعية ونشاطاا يف بغداد الحقـاً       -مجعية حرس االستقالل    
إننـا نـضم أصـواتنا إلـيكم يف        .. إن حركتكم اإلسالمية يف بغداد، أفعمت قلوبنا غبطة       «

وهـذا يعـين تـصديه للعمـل     )٢(»اهلتاف، نطالب االسـتقالل التـام، بـدون تـدخل أجـنيب           
.بغداداحلركي يف عموم الساحة العراقية، ال سيما

ناشـدات جديــة  ومل يكتـف الـشيخ الـشريازي بالعمـل الــداخلي، وإمنـا شـرع يف م      
خارج العـراق، علـى املـستوى العـريب والـدويل، لغـرض ترسـيخ االسـتقالل للعـراق،                   

.)٣(وفضح أساليب سلطات االحتالل
فبعد مشاوراته مع علماء كربالء، وأعياا، أرسل مـذكرة إىل الـشريف حـسني،           
بواسطة رسوله الشخصي، الشيخ حممد رضا الشبييب، فحملها إليه، خيـربه عـن أوضـاع               

وممـا  . العراق، ويطلب منه التدخل يف األمر، إليقاف ضغوط السلطة يف تزويـر احلقـائق         
يذكر إن املذكرة كتبت بإشراف الشيخ الشريازي، والشيخ عبد الكرمي اجلزائري، وكتـب     

ولكي يضع رموز الساحة يف األجواء احلركية، وزعـت سـراً علـى قبائـل     . نصها الشبييب 
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شريف حسني على مذكرة اإلمام الشريازي، مؤكداً دعمه     وقد رد ال  . )١(الفرات األوسط 
.فيهاملا ورد

كما وجه الشيخ الشريازي رسالة أخرى إىل األمري فيصل بدمشق، طالباً إياه دعم     
استقالل العراق، وكشف مظامل االحـتالل يف احملافـل الدوليـة والـصحافة العامليـة، كمـا           

أمري احلجاز، األمري علي بـن احلـسني،   وبعث جنله الشيخ حممد رضا رسالة إىل ويل عهد        
.االجتاهذا

وبعــث اإلمــام الــشريازي، وشــيخ الــشريعة االصــفهاين، رســالتني، إىل الــرئيس   
، أعربا له يف األوىل، عن مساندما لتشكيل دولة عربية إسـالمية يف      )ولسن(األمريكي  

سـاهلا سـراً إىل   وقـد مت إر . العراق، ولألمري فيصل الذي كـان يفـاوض يف مـؤمتر بـاريس        
ــا      ــم م ــذكر أه ــها ن ــران، وألمهيت ــوزير املفــوض األمريكــي بطه ــدمت إىل ال ــران، وق إي

:فيهاورد

ًنظرا إىل ما أملته حكومة الواليات املتحدة من الـرشوط املعروفـة التـي قـدمها رئـيس ..«

مجهوريتها إلحقاق احلقـوق، وتقريـر املـصائر، قـد رأينـا أن نراجـع حكومـة الواليـات املتحـدة

لـذلك رأى الـشعب أن .. بتوسطكم ونستعني هبا فـي تأييـد حقوقنـا فــي تـشكيل دولـة عربيـة

.»يستعني بحكومة الواليات املتحدة عىل املطالبة بحقوقه وإنجازها

.م١٩١٩شباط١٣هـ، ١٣٣٧مجادى األوىل سنة / ١٢

ر دولـة  عبرا فيها عن رغبة العراقيني، كأمة مسلمة، يف اختيـا : ويف الرسالة الثانية 
:فيهافقد ورد. عربية إسالمية، وملك مقيد مبجلس وطين

بام أنكم كنتم صاحب املبدأ فـي هذا املرشوع، مرشوع السعادة والـسالم العـام، فالبـد ..«

فرغبـة العـراقيني مجـيعهم والـرأي الـسائد بـام أهنـم أمـة .. أن تكونوا امللجأ فـي رفع املوانع عنه
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وأمـا . بية مستقلة إسالمية وملـك مـسلم مقيـد بمجلـس وطنـياختيار دولة جديدة عر.. مسلمة

ّالكالم فـي أمر احلامية فإن رفضها أو املوافقة عليها يعود إىل رأي املجلس الوطني بعد االنتهاء من 

.)١(»..الصلحمؤمتر 

ــساحة احلركيــة        ــام الــشريازي يف ال ــادة اإلم ــشاطات، تكرســت قي ــذه الن و
ذر، والــيقظ مــع ســلطات االحــتالل، فقــد رفــض  والــشعبية، وبقــي يف تعاملــه احلــ 

ــسن(الــشريازي طلــب وكيــل احلــاكم العــام   - م ١٩١٩الــذي زاره يف حزيــران ) ول
هـ، بإصدار فتوى تنقض فتوى اجلهاد، وذلك اليقاف حركـة اجلهـاد           ١٣٣٧رمضان  

موقفاً صلباً شجع كافة - بالفعل - وكان . )٢(يف جنوب إيران ضد القوات الربيطانية
لشعب العراقي على معارضة سلطات االحتالل، وااللتفاف املصريي حـول   طبقات ا 

-وهذه الصالبة ستتوج يف فتواه اجلهادية، وقيادته لثورة العشرين . قيادته ومرجعيته
.- سنرىكما
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والكاظميةوالتطورات الحركية َّـ بغداد) حرس االستقالل(

-يف تلـك املرحلـة   -د، فقد أدت أما التطورات احلركية لدى اإلسالميني يف بغدا 
مـن الـسنة والـشيعة، وهـذا التنـوع      ) حـرس االسـتقالل  (إىل تأسيس حزب جديد مسوه    

الطائفي حبد ذاته يشكل نضوجاً واعياً لتحمل املسؤولية الوطنية العامة، ويقطع الطريـق          
لشيخ حممد وكان من املؤسسني هلذا احلزب ا. )١(أمام املراهنني على تفرقة كلمة املسلمني   

باقر الشبيي، وحمي الدين السهروردي وعلي أفندي البازركان، وجـالل بابـان، وشـاكر         
إن غاية احلزب القصوى هي نيل : وقد بينت املادة الثانية من دستور احلزب. بيك حممود

.الناجزاالستقالل التام

:واملادة الثالثة نصت على

فيما . سني ملكاً على العراقإن احلزب هو الذي سريشح أحد أبناء الشريف ح
أكدت املادة الرابعة، واخلامسة، والسابعة، على ضرورة الوحـدة الوطنيـة العراقيـة،             

وقـد انتمـى إىل احلـزب شخـصيات         . بغض النظر عـن اخـتالف األديـان والطوائـف         
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العـاِلم الـشيعي املعـروف الـذي صـار         - السيد حممد الـصدر،     : سياسية بارزة منهم  
وسف السويدي، وحممد جعفر أبو التمن، وعبد الغفور البدري، وي- رئيساً للحزب 

وقد عمل احلزب على تنسيق اجلهود بني بغـداد ومنطقـة الفـرات األوسـط، لغـرض         
كـان  - وكمـا ذكرنـا   - توحيد املوقـف الـشعيب أمـام ضـغوطات اإلدارة الربيطانيـة،            

. سياسي العـام الشيخ الشريازي مسانداً هلذا احلزب، ومؤيداً لنشاطاته ضمن خطه الـ        
وكانت اجتماعات احلزب تعقـد يف الكاظميـة برئاسـة الـسيد حممـد الـصدر، أمـا يف                 
بغداد فكانت تعقد برئاسة جعفر أبو التمن، وكان اهلدف احملوري للحزب، هو نيـل      

وذلك عـرب  - كما الحظنا ذلك يف املادة الثانية من دستور احلزب  - استقالل العراق   
وقـد جنحـت مجعيـة      . الـسلمية للوصـول إىل االسـتقالل       العمل السياسي، واملطالبـة   

حرس االستقالل أكثر من حزب العهد، ألا قطرية حتمـل هـم العـراق، وقراراـا              
سريعة ألن جلنتها املركزية يف العراق، على العكس من العهد، فانه فرع يتبع املركـز     

.)١(العام يف الشام

مـن مـساجد بغـداد، واسـتمر       وكانت نشاطات مجعية حرس االستقالل، منطلقة       
) املـس بيـل  (التصعيد يف اخلطابات، واملهرجانات اليت نظمتها يف املساجد، وقد حاولـت            

وذلـك لتـسحب    ) ليلة اجلمعة (عرقلتها، وذلك بإقامة ندوة مفتوحة هلا يف األوقات ذاا          
الشباب من املساجد، ولكن دون جـدوى لقـوة التيـار اإلسـالمي املتفاعـل مـع برنـامج                 

.معيةاجل

ففي احتفاهلا ليلة السادس من شهر رمضان يف جـامع احليـدر خانـه ببغـداد، هـذا         
اجلامع الذي أصبح مركـزاً عامـاً لالحتفـاالت واللقـاءات، ألقـى عيـسى أفنـدي، أحـد                  
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املوظفني يف األوقاف قصيدة محاسية، اعتقلته على أثرها الـسلطات ونفتـه إىل البـصرة،             
للحـزب، وهـم جمتمعـون يف بيـت جعفـر أبـو الـتمن،        وقد وصل اخلـرب للجنـة التنفيذيـة     

فقرروا االحتجاج عرب مظاهرة سلمية، أمام املسجد، وبالفعل نظمـت تظـاهرة مجاهرييـة       
كبرية، احتجاجاً على إجراء السلطة، وخطب جعفر أبو الـتمن، وحممـود رامـز، وعلـي              

إلنكليزية حول  البازركان فيها، وطلبوا تفويض مخسة عشر مندوباً، ملفاوضة السلطات ا         
الـسيد حممـد الـصدر، علـي البازركَـان،       : مطالب األمة، وقد متّ انتخام، وكان منـهم       

ــو الــتمن، يوســف الــسويدي، الــشيخ ســعيد     الــسيد أبــو القاســم الكاشــاين، جعفــر أب
ويف حينها، اجتمع الوفد، وتوزعـت األعمـال، فانتـدب      . النقشبندي، رفعت اجلادرجي  

كربالء، ولقاء اإلمام الشريازي ومفاحتته بـالتطورات احلركيـة   جعفر أبو التمن للسفر إىل     
وبالفعل عاد إىل بغداد ومعه رسالة من الشريازي، موجهة إىل كافة . والسياسية يف بغداد

:فيهاالعراقيني جاء

فإن إخوانكم فـي بغداد والكاظمية والنجف وكربالء، وغريها من أنحاء العـراق، قـد ..«

االجـتامع، والقيـام بمظـاهرات سـلمية، وقـد قامـت مجاعـة كبـرية بتلـك اتفقوا فيام بينهم عـىل

ْاملظاهرات مع املحافظة عىل األمن، طالبني حقوقهم املرشوعة املنتجة الستقالل العـراق، إن شـاء 

ًاهللا بحكومة إسالمية، وذلك بأن يرسل كل قطر وناحية إىل عاصمة العراق بغداد، وفدا للمطالبـة 

الواجب علـيكم بـل عـىل . لذين يتوجهون من أنحاء العراق عن قريب إىل بغدادًبحقه، متفقا مع ا

٢٦هــ، ١٣٣٨رمـضان ٩/١٠. »..مجيع املسلمني االتفاق مع أخوانكم فـي هذا املبـدأ الـرشيف

.)١(١٩٢٠أيار

هذا، وشهدت الساحة نشاطات سياسية للجمعية، فالتقى وفدها باحلاكم امللكـي            
ــ   ١٩٢٠حزيـران ٢العام يف بغداد يف   هــ، وطـرح ثالثـة    ١٣٣٨رمـضان  ١٦م املوافـق ل

 



٣٩٣................................................والکاظمیۀبغدادفیالحرکیۀوالتطورات)االستقاللحرس(

:هيمطاليب
اإلسراع يف تأليف مؤمتر ميثل األمة يف العراق، ليعين مـصريها، فيقـرر شـكل     -١

.اخلارجإدارا يف الداخل ونوع عالقاا يف

..للمطبوعاتمنح احلرية-٢

قطـر أوالً، وبينـه   رفع احلواجز املوضـوعة يف طريـق الربيـد والـربق يف أحنـاء ال        -٣
فأوعـدهم احلـاكم الربيطـاين يف مـدة شـهرين إلصـدار       .. وبني األقطـار اـاورة لـه ثانيـاً     

.املطاليباملوافقة على
ويف إبان ثورة العشرين تعرض أعضاء اجلمعية لالعتقال، فمنهم أُعتقل، ومنـهم      

.)١(التحق بالثوار

الجعفريةجمعية الشبيبة

، بعد تأسيس حزب )هـ١٣٣٧م،١٩١٩(رية يف عام   تأسست مجعية الشبيبة اجلعف   
االستقالل، وكانت عالقتها جيدة مع احلرسـيني، ومـن رموزهـا سـامي خونـده، حممـد        
حسن كبه، صادق البصام، صادق الشهر بانللي، سـليم احلريـري، وقـد انـضمت هـذه              

.)٢(اجلمعية إىل مجعية حرس االستقالل فيما بعد

المقدسةالجمعية اإلسالمية في الكاظمية

أمـا يف مدينــة الكاظميــة، فقـد بــرزت مظــاهر العـداء لإلنكليــز، قبيــل االســتفتاء    
الشعيب، بصورة واضحة، إال أا مل تشهد قيام منظمـات سـرية إسـالمية سياسـية علـى              

.)٣(غرار النجف وكربالء، كما يرى بعض الباحثني
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عند قدومه من ) يةاجلمعية اإلسالم(إالّ أنه، قد أسس السيد أبو القاسم الكاشاين 
وقـد تواصـلت النـشاطات احلركيـة هلـذه اجلمعيـة، وبـذلت سـعياً              . كربالء إىل الكاظمية  

آل اخلالـصي، وآل  : لتوثيق العالقات ما بني علمـاء الكاظميـة، واُألسـر العلميـة هنـاك             
وقد طلب الكاشـاين  . ياسني، وآل الصدر، وآل احليدري، وآل األعرجي، وآل أسد اهللا       

الصي، القـدوم إىل الكاظميـة، بعـد أن كـان يف ذلـك الوقـت يف كـربالء،        من الشيخ اخل  
وقـد كانـت   . لقيادة املواكب احلسينية، اليت تعد من أبرز الواجهات الدينية واالجتماعيـة         

للجمعية نشاطات إعالمية واسعة، فقد كانـت تـوزع منـشوراا يف العديـد مـن منـاطق                
ألخـرى، وكانـت حتظـى بـدعم وتأييـد شـيخ            باإلضافة إىل النشاطات احلركية ا    . العراق

مما دفع السلطات لبـذل اجلهـود يف املراقبـة والوقـوف أمـام حتركهـا           . الشريعة االصفهاين 
.)١(السياسي املعادي لسلطة االحتالل

وهكذا نرى بالرغم من قساوة الظـروف وسـيطرة املنـدوب الـسامي علـى مـصري              
زاب املعارضــة ماضـــية يف أداء  الــبالد، كانــت النــشاطات احلركيـــة والــسياسية لألحــ     

بـأن كـربالء والنجـف معـاً بقيتـا ِقبلـةً       ] آنـذاك [اعترفـت الـسلطة احملليـة    «رسالتها، وقد  
مزدوجةً للفوران الـسياسي الـذي كانـت تـسهل إثارتـه بـرد الفعـل للحـوادث يف أحنـاء                   

.)٢(»العراق

 


 



الثالثالفصل

١٩٢٠الشاملة عام الثورة العراقية





٣٩٧

)١(رة العشرين، الثورة العراقية الشاملةثو

شهدت الساحة العراقية تطورات سياسية وجهادية ضد سـلطات االحـتالل، إثـر     
حمــاوالت ترســيخ دعــائم االســتعمار الربيطــاين يف العــراق، وعــدم االســتجابة ملطاليــب 

.السياسيالعراقيني املشروعة يف االستقالل

ادة اإلسالمية، اليت وجهت عموم وعلى ضوء ذلك، أخذت تتصاعد مواقف القي
الشعب املؤيد لتطلعاا املستقبلية، عرب مراحل التعبئة العامة لغـرض املواجهـة الـسياسية        

وذلـك ابتـداءاً مـن املظـاهرات     . واإلعالمية حىت الوصول إىل املقاومـة والثـورة املـسلحة    
ن مدن العراق، االحتجاجية واملنشورات اإلعالمية يف بغداد وكربالء والنجف وغريها م      

٣٠مروراً بفترة اإلعداد الثوري خلوض املواجهة املسلحة، ووصوالً إىل تفجري الثورة يف      
.هـ١٣٣٨شوال ١٤-م ١٩٢٠حزيران 

وتعترب امليزة الرئيسية هلذا التحرك العراقي الشامل، هـي الـصدارة التامـة للزعامـة        
والوطنيـة، الـشيعية والـسنية    الدينية، فقد اجتمعت خطوط املعارضة العراقية اإلسـالمية      
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ــوىف يف (حتــت زعامــة اإلمــام الــشيخ حممــد تقــي احلــائري الــشريازي     ذي احلجــة ٣املت
-كمـا سـنرى     -)١(الذي أفىت باجلهاد والثورة ضد احملتلني     ) م١٩٢٠آب   ١٧هـ،  ١٣٣٨

حملتلة يف معظـم منـاطق العـراق،    وعندها تزلزلت األرض حتت أقدام اجليوش الربيطانية ا  
إن هـذا احلـدث التـارخيي الكـبري، يـشكّل           . )٢(ا الفرات األوسط، يف ثـورة شـاملة       سيمال
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٣٩٩....................................................................ثورة العشرین، الثورة العراقیۀ الشاملۀ

مفصالً مهماً يف تاريخ العراق احلديث ومعرباً مصريياً ملستقبل العـراق واملنطقـة، مل تكـن             
أمهيته تأرخيية فحسب، وإمنا يعد هذا احلدث جتربة غنية من جتارب اإلسـالميني يف إدارة       

باشرة عمليات املقاومة العسكرية، حىت أن بعض تفاصيل أحـداثها        الصراع السياسي وم  
ــال املتعاقبــة، كــدروٍس يف الــشجاعة    ــه األجي ــاً يف أذهــان الــشعب، تتوارث ال زال خمزون

.للمعتربينوالفخر والكرامة، وِعبٍر يف الصرب والتحمل واالقدام تضئ احلياة

التحـدي واملواجهـة   وبالفعل عبرت تلك النشاطات عن مرحلة مهمة من مراحل   
وهي اليوم تزود اإلسـالميني ااهـدين مبختلـف    . -يف حينها -)١(ألعىت قوة استعمارية  

"
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أصنافهم وحركام دروساً حركية وجهاديـة، بـل تـزود عمـوم احلـركيني مـن الـوطنيني          
األحرار يف الساحة، أساليب املقاومة والثورة ضد مـشاريع الـسيطرة االسـتعمارية علـى           

وعليـه سنـسلط األضـواء علـى     . -إن درست دراسة موضـوعية واعيـة  -والعباد  البالد  
أسباب الثورة وظروفها وأهدافها وقيادا، مث نبين خالصـة أحـداثها ووقائعهـا لتكتمـل         
الصورة اجلهادية احلية هلذا الشعب، ولنا وقفة مع نتائجها اإلجيابية من الناحية السياسية،  

لالستعمار، وكذلك سنوضح نقاط ضـعفها إثـر هزميتـها       يف وحدة الصف والعداء التام      
.هـ١٣٣٩م املوافق لربيع األول ١٩٢٠العسكرية يف تشرين الثاين عام 

"





 



٤٠١

وأهدافهاأسباب الثورة

وإمنـا هنالـك   -كمـا هـو معلـوم       -إن انفجار الثورة ألية أمٍة ال يـأيت مـن فـراغ             
خص بالقهر واالضطهاد ومصادرة أسباب وعوامل تعيشها األمة لفترات زمنية معينة تتل      

احلريــات، مــن خالهلــا تتــراكم حــاالت التــذمر شــيئاً فــشيئاً وتنمــو يف أجــواء التعــسف  
الــسلطوي، ومــىت مــا تالقحــت مــع الــشرارة املباشــرة يف األحــداث واملواقــف، واألمــة  

وعنـدها جيـد املظلومـون    . متوحدة يف ظل قيادة موحدة وواعية، تندلع الثـورة وتتوسـع     
.واألهدافرون فرصتهم للتعبري عن الذاتواملقهو

ومن هنا ميكن تقسيم أسباب الثورة إىل أسباب مباشرة وأخرى غري مباشرة، أمـا         
األسباب غري املباشرة، فتتلخص يف التراكمات املتنامية اليت حصلت من جـراء اصـطدام            
ــة،         ــن جه ــاص م ــشكل خ ــاديني ب ــام واالحت ــشكل ع ــانيني ب ــسياسة العثم ــراقيني ب الع

االحتــاديون -الســتعمار الغــريب والربيطــاين بالتحديــد مــن جهــة أخــرى، وكالمهــا   وبا
ــابلتني لغــرض واحــد وهــو اســتعباد   -العثمــانيون والربيطــانيون  شــكّال كماشــتني متق

.اإلسالميةواستغالل العراق، وغريه من البالد

لقد انكشفت أغراض املستعمرين بصورة تامة، وذلك بعد احلرب العامليـة األوىل          
ها هو االستعمار يكشر عن أنيابـه، ويظهـر        «وتقطيع أوصال الدولة العثمانية، وبالفعل      

بطانته البالية السوداء، فيضرب بوعوده اليت قطعها للعرب باحلريـة واالسـتقالل عـرض             
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احلائط، غري مباٍل بالدماء اليت سفكت يف سبيل قضيته، وال مكترث بتلـك النفـوس الـيت     
ه التجربة املريرة كان هلا تقييمها املشروع لدى العلماء املتصدين هذ. )١(»زهقت من أجله

للحالة الثورية، فقد استطاعت أن تكـشف عمليـات اخلـداع واملراوغـة الـيت يـستخدمها           
الربيطانيون ضد استقالل العراق، وتبين إشكالية املمارسة اإلداريـة لـسلطات االحـتالل       

ن الطبيعـي أن تكـون اسـتفزازية وعنيفـة يف         ، فم )٢(اليت تنطلق من كوا عسكرية النهج     
اإلدارة املدنية، مما وضع إدارة االحتالل، بل االستعمار الربيطاين ككل يف زاويـة العـداء            

فــالعهود الربيطانيــة . االســتراتيجي لعلمــاء اإلســالم، كنتيجــة طبيعيــة مــل التطــورات
اجلنـرال  (من وعود للشعب العراقي حتولت إىل سراب خادع، بل ذهبت أدراج الرياح،          

قائد جيش االحتالل يف العراق، اليت اعلنها صباح اليوم احلادي عشر من آذار عام ) مود
ان ..«هـ عندما مت احتالل بغداد، حيث جاء يف بيانه   ١٣٣٥مجادى األوىل    ١٨-١٩١٧

.. جيوشنا مل تدخل مدنكم وأراضيكم بصفتهم قاهرين، أو أعداء بل بـصفتهم حمـررين       
اضــيكم خــصبة، وكــان العــامل يتغــذى بألبــان آداب أجــدادكم وعلــومهم لقـد كانــت أر 

فقـد تبـادل جتـار بغـداد وجتـار         .. وصناعام، وقت كانت بغداد إحـدى غرائـب الـدنيا         
انـتم  -بريطانيا من فترة مائة سنة، املنفعة والصداقة، أما األملان واألتراك الذين بوكم       

مركزاً يهجمون منه على ثغور الربيطانيني فقد اختذوا بغداد مدة عشرين سنة -وذويكم  
لقد طرد العـرب يف احلجـاز التـرك    ].. إىل أن يقول[وحلفائهم يف إيران والبالد العربية،  

واألملان الذين بغوا عليهم، ونادوا بعظمة الشريف حسني ملكاً عليهم، وعظمته حيكـم           
ة وأملانيـا، وهـذا شـأن    وهو متحالف مع األمم اليت حتارب دولـيت تركيـ  [!] مستقالً حراً   
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وجيب عليكم يا أهل بغداد، يا من جئنـا        . أشراف العرب وأمراء جند، والكويت وعسري     
حنميكم من الظلم والغزو، وتضمن حرية جتارتكم، ويا من ستنالون ما يـستوجب أدق            
اهتمام احلكومة الربيطانية أنْ تعلموا أنّ هذه احلكومة لن تفرض علـيكم أنظمـة أجنبيـة                 

وأنـا  .. أُمنيتها الوحيدة أن حتقـق مـا تطمـح إليـه نفـوس فالسـفتكم وكتـابكم              عنكم، ف 
مــأمور بــأن أدعــوكم بواســطة أشــرافكم وشــيوخكم إىل االشــتراك يف إدارة مــصاحلكم 
امللكيــة ملعاضــدة ممثلــي بريطانيــا الــسياسيني املــرافقني للجــيش، كــي تنــضموا إىل ذوي  

-هنـا  -يالحـظ  . )١(»يق مطـاحمكم القوميـة  رمحكم مشاالً وشرقاً وجنوباً وغرباً، يف حتق     
بوضــوح مــدى االبتعــاد اِحلــذر يف لغــة هــذا البيــان وأمثالــه مــن ذكــر اإلســالم والقــيم   
             اإلسالمية، مقابل التركيز على ذكر العروبة والقوميـة العربيـة، بـل وعلـى إثـارة احلـس

هدفها جتزأة األمة العشائري واملناطقي، وهذه املسألة حبد ذاا حتمل دالالت استعمارية  
وهكـذا  . وتفكيك قوة وحدا اإلسالمية وبالتايل إبطال مفعول اجلهاد ضـد املـستعمرين    

قائـد جـيش االحـتالل يف العـراق     ) السري وليم مارشـال  (وباللغة ذاا أكد الفريق األول      
).مود(، بأن عليه إمتام البناء الذي وضع حجر أساسه )مود(بيان سلفه 

رير الشعوب ومنها شعب العـراق، يف رسـالة القائـد العـام الـيت        وقد تأكد بيان حت   
م ١٩١٨تشرين الثـاين  ٣جاءت رداً على زيارة وفد علماء النجف للحاكم السياسي يف     

.)٢(!هـ، مهنئاً انتصار احللفاء يف سوريا والبلقان١٣٣٧حمرم ٢٩-
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م ١٩١٨تـشرين الثـاين    ٧الفرنسي الذي صدر يف      -كما كان للتصريح الربيطاين     
هـ، أي بعد انتهاء احلرب بفترة قصرية، أثر واضح يف تكـريس العهـود   ١٣٣٧صفر  ٣-

ان الغاية اليت ترمي إليهـا كـل مـن فرنـسا وبريطانيـا العظمـى يف                «ومما جاء فيه    . السابقة
هـي حتريـر الـشعوب الـيت طاملـا رزحـت حتـت أعبـاء              .. خوض غمار احلرب يف الـشرق     

    ًائياً، وتأسيس حكومـات وإدارات وطنيـة تـستمد سـلطتها مـن       استعباد األتراك حتريرا
.)١(»رغبة السكان األصليين
الفرنسي، -كان نشر التصريح اإلنكليزي «: -يف هذا الصدد-تقول املس بيل  

يف العراق ضرورة يؤسف هلـا، مهمـا كانـت أمهيتـه الـسياسية يف اجلهـات األخـرى مـن                      
للنوايا اليت كانت قد أذيعت على العراقيني عند فمع أن هذا التصريح جاء مكرراً. العامل

احتالل بغداد،قد صدر يف وقت كانت فيه مصائر احلرب حمفوفةً بالـشك والريبـة، وبـذا        
الفرنـسي بعـد انتـصار    -كان يعتـرب ضـرورة عـسكرية،بينما نـشر التـصريح اإلنكليـزي              

.)٢(»احللفاء قوبل واحلالة هذه بالتصديق
أن الربيطــانيني مل يكونــوا جــادين يف مــنح العــراق  وضــمن هــذا التوجــه يظهــر بــ 

ــنحهم     ــراقيني مبـ ــق للعـ ــع العهـــود واملواثيـ ــرفوا يف قطـ ــم أسـ ــتقالله، يف حـــني أـ اسـ
، وظهر ذلك يف أقـوال بعـض املـسؤولني الربيطـانيني بـشكٍل واضـح، بـأن          )٣(االستقالل
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املباشـر أو عـن   بريطانيا ال تنوي التخلي عن العراق، فهي باقية فيه إمـا بطريقـة احلكـم             
وإنْ كان بعـض املـسؤولني الربيطـانيني قـد أبـدى تفهمـاً           . )١(طريق االنتداب على األقل   

إالّ أن أصــحاب هــذا الــرأي مل ينجحــوا يف تثبيــت  -منــذ البدايــة -للــساحة العراقيــة 
آرائهم، اليت كانت تدعو إىل إجياد صيغة من التفاهم مـع العـراقيني إلرضـاء طمـوحهم              

أبتهل إىل اهللا أن يهـدي قـادة الـرأي يف    «يف إحدى رسائلها  ) املس بيل (تقول. السياسي
وطننا، وجيعلـهم يفهمـون، بـأن األفـضل أنْ نعتـرف بطمـوح العـراقيني الـسياسي منـذ                  

، والـذي حـصل بالفعـل علـى العكـس      )٢(»البداية، وأالّ حناول أن نضغط على السكان  
عاجلــة املوقــف مهــدت للعنــف مـن هــذا االبتــهال واالقتــراح واتبعــت سياســة مــضادة مل 

١٤كــان العــراق مقــسماً إىل وحــدات إداريــة تتــألف مــن  «١٩١٧فمــثالً يف . والثــورة
منطقة، كل واحدة منـها حتـت إمـرة ضـابط سياسـي، ومل يكـن بـني هـؤالء أي عـريب،                
وكانت هذه املناطق بدورها مقسمة إىل وحدات إداريـة أصـغر، يـديرها معـاونو ضـباط          

معاون ضابط سياسي تقريبـاً كـان هنـاك أربعـة فقـط مـن            ) ٩٠(موع  سياسيني، ومن جم  
كــان مــالّك ١٩٢٠ويف األول مــن نيــسان .. أصــل حملــي وكــان البقيــة مــن الربيطــانيني

باملائـة  ٨٠وكـان اهلنـود يؤلفـون    . ٢٤و٩٢٨السكك احلديدية يف مجيـع الـدرجات يبلـغ       
، »باملائـة ١٧مـا ال يزيـد عـن      ) وداًعرباً وأكـراداً ويهـ    (باملائة والعراقيون    ٣والربيطانيون  

منـهم فقـط   ١٧مستخدماً يف بغداد وكان ٢٨٢عينت اإلدارة   ١٩١٨و ١٩١٦وما بني   «
.وهكذا،)٣(»..مسلمني

هذه جممل العوامل اليت مهدت للثورة بشكل غري مباشر، أما األسـباب املـؤثرة يف    
.داخليةوعواملعوامل خارجية: اندالع الثورة بشكٍل مباشر، فهي على اجتاهني
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الخارجيةالعوامل

وهي تتلخص بانعكاسات الثورة احلجازية اليت أعلنها الشريف حسني يف التاسـع             
ــران ســنة  ١٣٤٤مــن شــعبان ســنة   ــق للعاشــر مــن حزي وكــذلك . )١(١٩١٦هـــ، املواف

هــ، آذار  ١٣٣٧لتطورات الثورة املصرية ضد االستعمار الربيطاين يف مجادى الثانيـة سـنة     
يام احلكومة الفيصلية بالشام، قبيل اية احلـرب العامليـة األوىل، ولقـد كـان               م وق ١٩١٩

ــسياسية، وكــانوا     ــاعالً يف الــساحة ال للــضباط العــراقيني املقــيمني يف ســوريا حــضوراً ف
بدورهم ينقلون أخباراً إىل داخل العراق، مفادها أن الثورة العربية متتلـك جيوشـاً قويـة         

ن العراق ليحصل شعب العراق على استقالله، ومما يذكر      قادرة على إخراج اإلنكليز م    
بأسـلوا  -اليت كان يصدرها حزب العهد يف سـوريا، قـد احتلـت    ) العقاب(ان جريدة   

الـسياسية يف العـراق باألخبـار    -موقعاً مهماً يف تزويد الساحة احلركيـة  -احلماسي املثري  
ــيالت االستنهاضــية  ــل  . والتحل ــت تنق ــضاً -وكان ــ-أي ــصرية يف آذار  أخب ــورة امل ار الث

هـ بزعامة سعد زغلول، ويذكر أن العـراقيني قـد تـأثروا     ١٣٣٧م، مجادى الثانية    ١٩١٩
بصور الكفاح واجلهاد يف الساحة املصرية اليت نقلتها هذه اجلريـدة، مثـل ختريـب سـكك         

ستنفار احلديد، ومهامجة املدافع اإلنكليزية بالعصا واحلجارة، مما دفع الناس للتوثّب واال          
لـذلك أصـبحت أخبـار الثـورة احلجازيـة واملـصرية وأخبـار              . لتنفيذ مثل هذه العمليـات    

احلكومة العربية يف سوريا هي حديث الساحة العراقية، وقد بلغت الدعاية املؤثرة ذروا 
.)٢(هـ١٣٣٨مجادى الثانية ١٨، ١٩٢٠آذار ٨بعد مبايعة فيصل ملكاً على سوريا يف 
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دير الزور وواقعة تلعفر أثرمهـا يف الـساحة العراقيـة، ففـي        وكذلك كان ألحداث    
هــ، وانـسحاب    ١٣٣٧حمرم   ٢٦م،  ١٩١٨تشرين األول    ٣١دير الزور، وبعد اهلدنة يف      

العثمانيني منها، نشأت سلطة حملية حتكم البلـدة بـاألعراف العـشائرية، مث قـررت هـذه                 
حلكومة هلذا الطلب، ولكـن  السلطة االنضمام إىل احلكومة العربية بدمشق، واستجابت ا     

ــصادي اجتمــع رؤســاء البلــدة ســراً، ونظمــوا مــضبطة     لــضعف اإلدارة وللتقهقــر االقت
يطالبون فيها سلطات االحتالل الربيطاين باالنضمام إىل إدارم، وبعثوا ـا إىل احلـاكم           

أنه إالّ . بالعراق، راجني احتالل بلدم، وبالفعل مت ذلك بسهولة)١()عانه(السياسي يف  
م، بقـوة عـشائرية نظمهـا    ١٩١٩استرجاع دير الزور يف كـانون األول      -بعد ذلك    -متّ  

.بدمشقفأعيدت للحكومة العربية). الرقة(رمضان شالش احلاكم العسكري يف 

وكــان هلــذا االســترجاع، وللغــارات علــى طريــق املوصــل، األثــر االستنهاضــي   
. املوصل وبغداد والفرات األوسطالواضح يف عموم الرأي العام العراقي وخصوصاً يف     

.)٢(دوراً مهماً يف نقل تلك األخبار) العقاب(وقد لعبت جريدة 

مجــادى الثانيــة ١٨م، ١٩٢٠آذار ٨أمـا بعــد تتــويج امللــك فيــصل يف دمــشق يف  
هـ، تشخص الطريق أمام العراقيني املوجودين يف الـشام باجتـاه املقاومـة املـسلحة           ١٣٣٨

ل جتمع العراقيون يف دير الزور، مث انطلقوا يف محلة عسكرية حنو          لتحرير العراق، وبالفع  
م، فانتـشرت أخبـار هـذا       ١٩٢٠، واستطاعوا االستيالء عليهـا أوائـل حزيـران          )٣(تلعفر
"
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االنتصار، ودفع احلماس بأولئك املنتصرين من أهايل مدينة تلعفر والعشائر احمليطـة ـا،        
قـوا باملهـامجني، أن يواصـلوا زحفهـم     وبعض العسكريني من جيش الشريف الذين التح    

إىل املوصل، واجلدير بالذكر أن الزعمـاء الـدينيني كـان هلـم الـدور الكـبري يف اسـتنهاض         
الناس والوقوف إىل جانب الثوار، فإذن كانت الـدوافع إسـالمية هـدفها الـتخلص مـن               

على هـذا  كما فعل عامل تلعفر حممد سعيد أفندي ولنا أكثر من شاهد . احملتلني الكافرين 
الـرأي، فمـثالً حينمـا جــاءت اإلمـدادات الربيطانيـة بالــسيارات، كـان الثـوار يهامجوــا        

لقـد  «باخلناجر واملسدسات، وكانت النساء يضربن باألحجار تلك السيارات، ويـصحن          
، ويذكر املؤرخون إنه مل ينج من جنود تلك القافلة سوى اثنني كانا من »ظهر دين حممد  

.)١(»دخيل دخيل، مسلمان مسلمان«كانا يصرخان املسلمني اهلنود و
ولكن تزايدت اإلمدادات العسكرية الربيطانية بعد ذلك، وأدركـت حركـة الثـوار             
قبيــل وصــوهلم إىل املوصــل، وكانــت هائلــة بالنــسبة إلمكانيــات الثــوار، قتمــت هزميــة  

هـا مـن قبـل    العشائر، وعاد أهايل تلعفر من املواجهة وهجروا بلـدم خوفـاً مـن اقتحام     
حزيران وعاث يف األرض   ٩اجليش الربيطاين، وبالفعل دخل اجليش احملتل إىل تلعفر يف          

أما املوصل فبدأت سلطات االحتالل بالتشديد على األهايل فيها، ولكن       . خراباً وفساداً 
.)٢(هـ١٣٣٨أواخر شوال ١٩٢٠االضطرابات عادت إليها حبملة أخرى أواسط متوز 

ساعدا على تقبـل     -آنذاك   -صوصية جغرافية وسكانية    ويبدو أن للموصل خ   
إن املوصـل كانـت يف تلـك    .. وميكـن القـول  «املؤثرات اإلعالمية القادمـة مـن اخلـارج،       

اآلونة ملتقى لثالثة أنواع من الدعاية، هي الدعايات التركية، والعربية، والبلشفية، وقد 
.)٣(»و املشتركأخذت هذه الدعايات تتعاون فيما بينها حملاربة العد
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إىل تصاعد أعمـال املعارضـة يف املوصـل وحتـدد ذلـك        ) املس بيل (ومن هنا تشري    
وصـلت إىل املوصـل عـن طريـق     ] هـ١٣٣٨شعبان ٣م، ١٩٢٠[نيسان  ٢١يف  «: بقوهلا

مـن حلـب، فدشـن وصـوهلا حلـول فتـرة جديـدة مليئـة               ] عراقيـة [دير الزور أول قافلة     
ا فقد عقدت االجتماعات الوطنية، وعلقـت علـى   يف املوصل نفسه[!] بالشغب والفنت   

اجلدران يف الليل اإلعالنات املناوئة للربيطانيني وهي حتمل خـتم مجعيـة العهـد العراقيـة                 
.)١(»كما ازدادت الغارات على خطوط مواصالتنا

بـشكل  -مهـد الثـورة   -كانت هذه األخبار تنعكس يف بغداد والفرات األوسـط   
الــرئيس األمريكــي علــى ) ويلــسون(عالميــة حــول دور إىل جانــب الــضجة اإل. مــؤثر

مساعدة العرب أثناء مؤمتر الصلح، لذلك نشطت حركـة سـرية يف العـراق نظمـت مـن          
خالهلا مضابط ختول امللك فيصل بصالحية املطالبة حبقوق العراقيني يف مؤمتر الصلح يف        

.)٢(فرساي
ثـوري والــسياسي  وكـان إىل جانـب هـذا النـشاط االستنهاضــي علـى املـستوى ال      

فقد أعلن العراقيون   . داخل العراق، ظهور نشاط سياسي وإعالمي مؤثٍر خارج العراق        
استقالل العراق، وبايعوا -بعد مبايعة فيصل ملكاً على سوريا   -املوجودون يف سوريا    

وأوصلوا نداءهم هذا إىل الداخل السيما . امللك عبد اهللا بن الشريف ملكاً على العراق  
وهذه التطورات السياسية مل تكن . ء الدين ورؤساء العشائر يف الفرات األوسط  إىل علما 

يف غفلة عن السياسية الربيطانية، وبالتحديد عن الضباط اإلنكليز املتواجـدين يف سـوريا     
وهـذا  [أولئك الذين كـانوا نـاقمني علـى إخـوام يف العـراق يف إدارة شـؤون الـبالد،                «

، فالـضباط العراقيـون إذن، واملوظفـون اإلنكليـز يف      ]ديـة شاهد على ارتبـاك اإلدارة اهلن     
ان احلكومة السورية اليت كانت تستمد قوا املاليـة  .. الشام شجعوا العراقيني يف ضتهم 
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ومـن املعـروف أن إعـالن ثـورة الـشريف         . )١(»من لندن أمدت الوطنني العراقيني باملـال      
هــ، املوافـق للعاشـر مـن      ١٣٣٤ة  حسني ضد الدولة العثمانية يف التاسع من شعبان سـن         

عمل اإلنكليز على دعم  «م، كان ضمن اخلطة االستعمارية، حيث       ١٩١٦حزيران سنة   
ثورته كثرياً، فقد أمدوه باملال والسالح والعتـاد، ومهـدوا ألسـرى العـرب الـذين كـانوا            

ة يقاتلوم يف صفوف اجليش العثماين لاللتحاق بالثورة املذكورة، وقاموا بدعايـة واسـع       
وملا كان معظم الضباط واجلنـود الـذين التحقـوا بثـورة          .. النطاق لتنفري العرب من الترك    

هذا، . )٢(»احلسني من العراقيني، كان من الطبيعي أن تنتشر أخبار هذه الثورة يف العراق             
وميكن احتساب أثر احلكومة الكمالية يف تركيا ضمن املؤثرات اخلارجية للثـورة، خاصـة       

.)٣(شمالية من العراق، القريبة من تركياعلى املنطقة ال
ويف تقديرنا، إن قيام احلكومة الكمالية بنهجها العلماين، كرس جهود اإلسالميني 

لقيادة احلالة اجلهاديـة مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى أهلـب حالـة         -السيما العلماء    -
ح سـعيهم منـصباً   فقد أصـب . الغليان الثوري العام يف الساحة، ويف مناطق التوتر بالذات       

وبالفعـل  . حنو إقامة جتربـة سياسـية إسـالمية، بعـد ايـار التجربـة اإلسـالمية العثمانيـة              
وكـــان هــدف احلركـــة تأســيس دولـــة   «اســتنفر اإلســـالميون قــواهم ـــذا االجتــاه،    

: عن أهداف الثـورة وطريقـة التمهيـد هلـا، بقوهلـا        ) املس بيل (، وتتحدث   )٤(»..إسالمية
ئل وسكان املدن كتب ال حيصى عددها مذيلة بتوقيع املريزا حممد تقي فوصلت إىل القبا«
، تنبؤهم بأن الوقت قد حان للقيام حبركة متناسقة تـسري  ]احلائري الشريازي قائد الثورة   [

كمـا سنوضـح ذلـك قيمـا     -، )٥(»على اخلطوط الدسـتورية لتأسـيس حكومـة إسـالمية         
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رة إثـر إعـالن نقـض العهـود مـن قبـل            وقد اشتد هـذا التوجيـه املركّـز حنـو الثـو           . -بعد
مؤمتر سان (أيار قرار ٣شعبان و١٤أعلن يف يوم «سلطات االحتالل يف العراق، حيث    

وفـرض االنتـداب    . القاضي بفـرض االنتـداب الربيطـاين علـى العـراق وفلـسطني            ) رميو
.)١(»من معاهدة سيفر٩٤الفرنسي على سوريا ولبنان، بناًء على ما جاء يف املادة 

الداخليةعواملال

تتداخل العوامل الداخلية املباشرة للثورة فيما بينها، وتتمحور حول فكرة تعميق        
االستياء التام مما وصلت إليه التطورات السياسية، وتصعيد املواجهـة مـن درجـة التـذمر       

وقد استطاعت القيادة اإلسالمية توجيه الطاقات . واالستنكار إىل حالة التحدي والثورة
املعارضة حنو اهلدف املركزي اجلامع لطموحاا، وهو طرد االسـتعمار الربيطـاين           الشعبية

وستشهد الساحة بروز الدور القيادي للمرجعية الدينية الشيعية، بل تصدي       . من العراق 
سياسـياً  -هذه املرجعية لقيادة األمة، وبالفعل ستكون سيدة املوقف احلاسم يف املعركـة     

ك بعــد عــرض ســريع مــل الوضــع اإلداري لــسلطات  ، كمــا ســنرى ذلــ-وعــسكرياً
االحتالل، الذي كرس جلوء األمة إىل احلل الفعلي باالنضواء التام حتـت لـواء املرجعيـة      

فمنذ بداية التدخل األجنيب يف املنطقـة اإلسـالمية كانـت           . العليا لإلمام الشيخ الشريازي   
ــسري با   ــة ت ــة احمللي ــات املعــسولة واألوضــاع اإلداري الفــت يف عــضد الوحــدة  «جتــاه البيان

فـرق  (اإلسالمية، وإثارة النفرة بني العـراقيني واحلكومـة العثمانيـة، جريـاً علـى قاعـدة                 
وهـــي الـــسياسة الـــيت تتمـــسك ـــا احلكومـــة الربيطانيـــة يف خمتلـــف الظـــروف ) تــسد 

حكمـت بريطانيـا العـراق حكمـاً مباشـراً،      ١٩٢٠-١٩١٨فما بني سـنة    . )٢(»واألحوال
. موزعة بني وزير اخلارجية ووزير الشؤون اهلندية يف احلكومة الربيطانية         «طة  وكانت السل 
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ــن ضـــباطها وظيفـــة احلـــاكم العـــام           ــد أناطـــت حكومـــة اهلنـــد إىل ضـــابط مـ وقـ
Civilcomissioner]وجعلتــه مــسؤوالً عــن اإلدارة املدنيــة، ولكنــها  ] ســيفل كومــسينري

خيتار احلـاكم امللكـي العـام بـدوره     و. جعلته خاضعاً لسلطة القائد العام للقوات املسلحة 
.أمامهاملوظفني اإلداريني وهم مسؤولون

وقد قسم العراق إىل مناطق إدارية، حيكمها املوظفون اإلداريون حتت اسم حكّام 
. سياسيني يعاوم يف كل منطقة إدارية عدد من املعاونني حسب احلاجـة وأمهيـة املنطقـة          

ــسياسيني    ــام ال ــان معظــم هــؤالء احلكّ ــألفوا اإلدارة   وك ــذين مل ي مــن ضــباط اجلــيش ال
فساروا يف الناس سرية خـشنة وسـاقوهم سـوقاً عنيفـاً وصـبوا التكـاليف               «،  )١(»..املدنية

.)٢(»..الثقيلة دفعة واحدة

وبناًء على هـذه املمارسـات االسـتيالئية يف اإلدارة، كـان مـن الـوهم أن نتـصور              
راق، بالرغم من التصرحيات املهدئة نشوء عالقات ودية بني جيش االحتالل وشعب الع

لألوضاع واهلدايا الثمينة اليت كانت تقـدمها بـسخاء تلكـم الـسلطات إىل رمـوز اتمـع                  
-كما كـان متوقعـاً ومنـذ البدايـة     -بل حتكّمت بني الطرفني    . )٣(وخاصة الفراتيني منهم  

حتـت  عالقات ميدانية غري طبيعيـة، هـي يف احلقيقـة عالقـة جـيش مــحتل لـشعب يقـع                  
فكانت قيادة اجليش وعناصره حتاول وبكل ما أوتيت من قوة وحيلة، امتصاص  . وطأته

خـريات الــبالد لــسد حاجـام احلياتيــة، وكــذلك لغـرض إذالل الــشعب أمــام الــسطوة    
فصارت هذه احلالة شديدة الوطأة على الناس عموماً، وعلى املتـصدين هلـم       . العسكرية
م، وأشـغال القطـارات ببـدالت ضـئيلة جـداً،           السخرة ومجع الطعـا   «فكانت  . خصوصاً
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واستخدام وسائل النقل، وتقييد التجـوال واألسـفار، وعـدم الـسماح بنقـل اجلنـائز إىل        
وقـد زاد يف الطـني بلـة، إن الـذين         .. كل هذه احلاالت مل يألفهـا النـاس       . املراقد املقدسة 

مة، والعراقيني خاصة، عهد إليهم إدارة املناطق احمللية، كانوا جيهلون نفسيات العرب عا    
بل الظاهر أم حسبوا العراقيني هنوداً، فأمسعوهم قـارص القـول، وعـودوا متـشرديهم       
على امتهان الكرامات، ومس العواطف، وكلم الصدور، فهيمنت على الـبالد جيـوش         

لقد اسـتخدم عـدد   : وقد كتب حاكم الشنافية يقول  «. )١(»الفوضى واإلرهاب والرشوة  
.)٢(»اء سكة احلديد، وكنا نلجأ إىل مجع العمال بالقوة يف حاالت كثريةمن العرب يف بن

إن أحـد شـيوخ   «: فيقـول -طالـب مـشتاق يف مذكراتـه        -يروي يف هذا الصدد     
العشائر كان جالساً ذات يوم عنـد احلـاكم الـسياسي يف بعقوبـة، وبينمـا كانـا يتجاذبـان                

من الشيخ وأخـذ يتـشمم طـرف    أطراف احلديث دخل كلب احلاكم إىل الغرفة، واقترب   
، فاسـتغرب احلـاكم مـن ذلـك     »عـوذة، عـوذة  «: عباءته، فوثب الشيخ مذعوراً وصـاح     

. ماذا جرى؟ ملاذا جفلت؟ إنـه كلـب مـؤدب ال يـؤذي أحـداً حبـضوري                : وسأل الشيخ 
.جنسأنا لست خبائف منه، ولكنه: فأجابه الشيخ

ا لـيس بـنجس إنـه     فآزداد استغراب احلـاكم، وصـاح يف وجـه الـشيخ ال، ال هـذ              
ومن املفيد ها هنا أن أنقل تعليـق األسـتاذ الـوردي علـى هـذه القـصة            ! )٣(»أنظف منك 

يبدو أن بعض احلكّام الربيطانيني مل يكونوا يدركون مغبة بعـض         «: وأمثاهلا، حيث يقول  
العبارات اليت خياطبون ا شيوخ العشائر، أو لعلهم كانوا لطيـشهم ال يهتمـون بـذلك،             

يهم حيوان عزيز مدلل، وهم ال يدرون أن من أبشع الشتائم اليت توجـه إىل             فالكلب لد 
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.)١()»ابن كلب(أو ) كلب(الفرد العراقي أن يقال له 
ويبدو أن الروايات كثرية يف هذا االجتـاه، عكـست روح االسـتعالء علـى شـعب              

الل عنـدما عينـت حكومـة االحـت    «العراق مما أثار النفوس حنـو التمـرد والثـورة، فمـثالً         
حاكماً على النجف، أسـاء الـسرية حـىت         ) F.S .Greenhouse) (كرين هاوس (الكابنت  

. )٢(»أنه إذا مر بشارع جعل أمامه من يستعمل السوط، ليفسح الطريق للحاكم املـذكور       
هذه احلالة وأمثاهلا مـن املمارسـات االسـتفزازية، اُختزنـت يف نفـوس النـاس، وأخـذت             

ثــأراً للكرامــة -فيمــا بعــد -حيــني وقــت تفجريهــا تتــراكم بعــضها علــى بعــض، حــىت 
.-تلك-املهدورة، وما أَحلقت م سياسة اإلذالل

أما طريقة امتصاص اخلريات لسد احتياجام االستهالكية فكانت غري مألوفة، مما       
احتكروا األقوات وابتاعوهـا بـأخبس األمثـان، مث        «، فقد   -أيضاً -أثارت حفيظة اتمع    

.)٣(»ن غالية جداً، األمر الذي أدى إىل حدوث جماعة عامةباعوها بأمثا
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حـدثين أحـد شـيوخ املـشخاب، إن طغـار الـشلب كـان           «: يقول األستاذ الوردي  
سـعره يف العهـد التركــي يتـراوح بـني اللــرية الواحـدة واخلمـس لــريات، وصـار يف عهــد        

وقــد زاد ، واســتتبع ذلــك ازديــاد الــضرائب، )١(»لــرية٥٠و٣٥االحــتالل يتــراوح بــني 
حمصول الـضرائب يف عهـد االحـتالل ثالثـة أضـعاف عمـا كـان عليـه يف عهـد الدولـة                 

وهنــاك ناحيــة أخــرى مــن التــضخم أدت إىل التــذمر بــني النــاس، هــي أن  «العثمانيــة، 
.)٢(»التضخم أغرى التجار أن يزيدوا من استرياد البضائع األجنبية زيادة مفرطة

، فوضعت ضرائب متعددة، حىت مشلت ووصل احلرص املادي إىل درجة كبرية  
تؤخـذ مـن ذوي املـوتى    ) ضـريبة الدفنيـة  (املـوتى واملقـابر، فأخـذت رسـوم، مسيـت      

يـصف  «لغرض دفنهم يف مقربة النجف، ممن بلغ ثالث سنوات من عمره فـصاعداً،   
حاكم النجف هذه الضريبة بأا مرحبة، وإن حصيلتها يف )Wingateاملستر وينگت (

ــنة  ــت١٩١٨س ــل    ) ٤٨و٠٠٠(كان ــام املقب ــها يف الع ــأ أن يكــون دخل ــة، وينب روبي
وهنـاك ضـريبة   . روبية، وذلك بعد أن ترفع القيود عن نقل اجلنائز   ) ١و٢٠٠و٠٠٠(

وقد ).. الكرنتينة(أخرى متممة للضريبة سالفة الذكر وتسمى ضريبة احلجر الصحي 
ليـة أن تبلـغ   روبية، وتأمل السلطات احمل) ٥٣و٠٠٠(١٩١٨بلغت حصيلتها يف سنة  

وعندما يقارن حاكم سامراء «، )٣(»روبية) ١و٢٠٠و٠٠٠(حصيلتها يف السنة القادمة 
، ١٩١٩-١٩١٨، ويف ١٩١٨- ١٩١٧بني حصيلة ضريبة األرض يف سامراء يف سنة 
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روبيـة يف  ١٦٥و٤٤٩، إىل ١٩١٨روبيـة يف سـنة   ٢٩و٧٤٥إا ارتفعت من    : يقول
.)١(»السنة اليت تلتها

تفـنن الربيطـانيون يف فـرض الـضرائب وأسـلوب مجعهـا،       «لقـد    وبكلمة موجزة، 
حـسب تعـبري   ) املخ من العظـم (، واستخرجوا )احلب حىت من منقار الطائر(فأم سلبوا   

لسان حال ثوار العشرين، ومل يتورعوا عـن إكـساء اهلـارب عـن دفـع الـضريبة مالبـس                 
يــاً للجلْــد بالنــسبة ووضــعوا قواعــد حمــددة رمس.. محــراء والطــواف بــه يف ســوق املدينــة

.)٢(»للمخالفني

-باإلضافة إىل ذلـك، كـان علـى الـشعب أن يـدفع تربعـات شـبيهة باإلجباريـة                 
، وتربعـات  )الـصليب األمحـر  (مثالً كانت جتمـع تربعـات باسـم        -كمصدر متويلي آخر    

، )مـود (جلمعية بنـاء املالجـئ للجنـود الربيطـانيني، وتربعـات لتـشييد بنـاء أثـري للقائـد           
ومـع ذلـك،   . )٣(ا، وعلـى هـذا املنـوال ممـا أربـك الوضـع االقتـصادي يف العـراق              وهكذ

وبالرغم من قساوة هذه األوضاع االقتصادية الـيت ميكـن حتملـها إىل حـني، كـان األمـر         
األدهى واألصعب على العراقيني، الذي استنفر قوى العلمـاء والـشعب للـتخلص مـن               

عراق عمدوا على ممارسة عادام االجتماعيـة  السيطرة األجنبية، هو أن الربيطانيني يف ال     


 




 



 



٤١٧.................................................................................وأهدافهاالثورةأسباب

تنفيساً عن حاهلم، وإرضـاًء لغـرورهم   . وتقاليدهم اخللقية غري الطبيعية أمام الرأي العام     
ــالمي        ــالواقع اإلس ــطدمت ب ــة، اص ــري اعتيادي ــلوكيات غ ــوا س ــد مارس ــصار، فق باالنت

ة العربيــة يف واألعــراف العربيــة يف الــبالد، فأثــارت جانــب الغــرية اإلســالمية والــشهام  
.)١(النفوس لطلب الثأر واالنتقام

ــذا  ــىت      «وهك ــصارى واليهــود، وح ــاموا يف دوائــرهم مــوظفني مــن أراذل الن أق
املسلمني، فكانوا عوناً على هتك حرمات األعراض، وازعجوا العقائل يف خـدورهن،             

الــبالد ويف الواقــع أنّ اإلنكليــز أرادوا أن حيكمــوا .. وابتــزوا األمــوال وفعلــوا املنكــرات
ومل يكتفوا بذلك بل اصـطنعوا طائفـة ممـن      .. حكماً مباشراً، فازدروا الناس واحتقروهم    

ال خالق هلم، فقربوهم وأدنوهم حىت جعلوهم أخلص مستشاريهم إمعانـاً يف اإلرهـاق    
وتنكيالً بأهل البالد الشرعيني الن السياسة الربيطانيـة كانـت تـستهدف سـحق العنـصر                

.)٢(»اإلسالمي

-يقول سـليمان فيـضي   . ك جلياً يف البصرة البتعادها عن خطوط النار     وظهر ذل 
أدى انتقال احلكم من أيدي العثمانيني إىل اإلنكليـز،   «: -وهو رجل معاصر لألحداث     

.. إىل حدوث تبدالت جوهرية يف حياة الناس، ويف القيم االجتماعية والسياسية لألفراد
املتعهـدين والوجهـاء بالغـت يف الترحيـب         فربزت إىل امليدان طبقة جديـدة مـن التجـار و          
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ــصاحلهم    ــصاحلها مب ــت م ــاحملتلني اجلــدد، وربط ــة   . )١(»ب ــداد، فاشــتدت األزم ــا يف بغ أم
االقتصادية بعد االحتالل، فارتفعت األسعار ارتفاعاً كبرياً، بينما افتقدت املواد الغذائية، 

شكل بطاقـات متوينيـة     فكان يتم توزيع املواد الضرورية كاحلنطة والشعري والطحني على          
.)٢(على الناس

إىل ربع ما كـان عليـه يف   ١٩١٨ومما يذكر عن إنتاج احلبوب فقد اخنفض يف سنة   
حذر املندوب املدين يف العراق من أن ااعة دد السكان، ١٩١٧م، ويف أواخر    ١٩١٣

-١٩١٣هذه احلالة أدت إىل ارتفاع كـبري يف أسـعار املـواد الغذائيـة ففـي الفتـرة مـا بـني              
باملائة وتضاعف سعر الشاي ثـالث مـرات وسـعر    ١٥٠ارتفع سعر األرز بنسبة    ١٩١٨

.)٣(السكر مخس مرات

ومن املفيد أن نـشري إىل أن بعـض األزمـات االقتـصادية، ميكـن اعتبارهـا ضـمن                   
التركات املاضية إال أا استفحلت يف عهد االحـتالل، للظـروف املـستجدة وقـد مشلـت       

.)٤(ن أهم املشاكل كانت مشكلة املالّكني الغائبنيوم. املدن واألرياف




 


 
 



 



٤١٩

لثورياالقيادة اإلسالمية وخطتها َّـ اإلعداد

إن وعي القيادة املرجعية على جمريات األحداث التفصيلية اليت يعاين منـها شـعب    
لقيادة وإدارة التحرك الـسياسي والثـوري        -بالذات   -العراق، وتصدي املرجع األعلى     

فقـد أصـبحت الظـاهرة االسـتيعابية الـيت أبـداها       . برز األسباب املؤدية للثورةلألمة من أ 
القــادة اإلســالميون، ملختلــف شــكاوى النــاس مــن ســوء الــسياسة اإلداريــة لــسلطات   
االحتالل، هي السمة األساسية لتلك املرحلة، حيث مهدت السبيل لتقوية لغة التفـاهم         

ة، حبيـث أصـبحت األمـة يف املـدن كمـا يف       املصريية بـني املرجعيـة والنـاس بدرجـة عاليـ          
األرياف، ويف أوساط اتمع بالعاصمة واملدن املهمـة كمـا يف أوسـاط العـشائر، فاألمـة        
بكــل تفاصــيلها تنتظــر املوقــف القيــادي الــصادر مــن املرجــع األعلــى، لغــرض تنفيــذه  

ى إىل تكامل ، بني القائد والناس، مما أد]لتشكّل.. [مباشرة، وبذلك حلّت الثقة املطلقة    
حمفّزاً هلممهم، ومهيجـاً لـشعورهم،      .. فجاءت فتاوى العلماء  «. أسس املواجهة والثورة  

الدين الرأي العام يف أيام االنقالب الدسـتوري، ويف  ] علماء[وال غرو يف ذلك فقد قاد   
أثناء احلرب العامة، فكانوا من أصدق القواد املتفانني يف سـبيل مبـادئهم، ومـن أخلـص      

.)١(»ء املؤمنني بعقائدهمالزعما

وعليــه، فــإن الــدور القيــادي للعلمــاء اإلســالميني، يف الــساحة العراقيــة، علــى   
املستوى الفكري والسياسي والعسكري حيدد هوية الثورة، ومنطلقاا، كما حيدد اهلدف    
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.)١(الرئيس هلا وهو إقامة حكومة إسالمية مستقلة

أهم العوامل وأبعدها أثراً يف حتـريض        يعد العامل الديين  «: يقول الدكتور فياض  
وقد قام اتهـدون  . م١٩٢٠العراقيني على الثورة ضد سلطات االحتالل الربيطاين سنة   

من علماء الشيعة اإلماميـة، والـساكنون يف العتبـات املقدسـة يف العـراق بـدور فعـال يف             
حبقـوق العـراقيني     حشد املسلمني العراقيني على قتال اإلنكليز، إذ امتنعوا عـن التـسليم           

وكان هؤالء العلماء يتمتعون بنفـوذ كـبري علـى الـشيعة يف مجيـع               . املشروعة باالستقالل 
ويعتقد الشيعة أن علماءهم نواب أئمتهم فال خيـالفون هلـم أمـراً      . أحناء العامل اإلسالمي  

.)٢(»وال فتوى وال حكماً من األحكام الشرعية

ع عـن الـنفس باسـتخدام الـسالح يف         هذا، وقد اسـتثمرت مـسألة ضـرورة الـدفا         
أوساط القبائل، باعتبارها مسألة موروثة من أيام العثمـانيني ودعـت إليهـا الـضرورة يف             
أثناء احلرب، وذلك باجتاه اإلعداد للمواجهـة العـسكرية والثـورة، وبالفعـل لقـد شـجع           

وهم اإلسالميون عموم الناس وخصوصاً أبنـاء العـشائر لـشراء العتـاد والـسالح، وحثّـ                
-قبيـل الثـورة   -وقـد كانـت الظـروف املاليـة مـشجعة      . على حسن التعليم والتـدريب   

عنـدما  «لذلك -كما أسلفنا -لغرض اقتناء هذه األسلحة، لتطور حركة السوق احمللية     
احتل اإلنكليز العراق، مل يستطيعوا جتريد القبائل من السالح، بالرغم مـن اجلهـود الـيت     

جـاء يف  -كما يبـدو لنـا      -، علماً بأن توجه اإلسالميني، هذا       )٣(»بذلوها يف هذا الشأن   
الوقت املناسب، حيث أخذ البناء العشائري يتعرض الهتزازات واضـحة جـراء سياسـة         





 

 
 



٤٢١............................................................الثورياإلعدادفیوخطتهااإلسالمیۀالقیادة

سلطات االحتالل، فقد منح اإلنكليز، الدعم املعنوي واملادي لشيخ معني دون غريه يف           
عة، فالشيخ حيفظ األمن والنظـام فيهـا،     القبائل واملناطق الكبرية، على أساس تبادل املنف      

وطّدت سـيطرم علـى الريـف العراقـي،         «مقابل دعمهم الشخصي له، وهذه السياسة       
وزادت من اإلنتاج الزراعي، إمنا هي من الناحية األخرى جعلتـهم مكـروهني مـن قبـل         

، عدد كبري من شيوخ العشائر، فهم قد أرضوا ذه السياسة شيخاً واحداً يف كل منطقـة     
.)١(»بينما هم أغضبوا الكثريين فيها

فكـــان يف تـــصورهم أن شـــيوخ العـــشائر، وأصـــحاب األراضـــي يـــستغلون 
العاملة والفقرية يف العشرية، فاجتهوا حنو قبـول شـكاوى الفالحـني، وأبنـاء           الطبقات

يظنـون أن هــذه الـسياسة تــؤدي إىل زيـادة حــب    «وكــانوا . العـشائر ضــد أسـيادهم  
   ا قد تؤدي أحياناً إىل عكس ما يظنون     الناس هلم، وما درووقـد أدرك األتـراك   . ا أ

ذلــك منــذ زمــن قــدمي، فكــانوا يتحيــزون يف أحكــامهم حنــو رئــيس العــشرية ألــم   
وإنْ كـان  . )٢(»يعلمون أن رضا رئيس العشرية عنهم أنفع من رضا أفرادهـا الـصغار    
بعـض رؤسـاء     اإلنكليز ضمن توجهام اخلاصة عملـوا علـى توثيـق عالقـام مـع             
كانـت عـشرية   «العشائر، فاستمالوهم إىل جانبهم يف فترة االحـتالل والثـورة فمـثالً        

يف ) املـس بيــل (وتؤكـد  )٣(»البـدير برئاسـة الـشيخ شـعالن الـشهد تـساعد اإلنكليـز       
.شـيوخ عفـج وآل بـدير قرنـوا األقـوال باألفعـال      «روايتها عن أحداث الثورة، بأن     

الكــابنت ويــب، الــذي عـــني يف    [م الــسياسي  فقــد وقفــوا جبانــب معــاون احلــاك     
، إلــى حيــن انســحـاب الـقــوات البــريطانيــة       ]هـ١٣٣٧رجـب  ١م،  ١/٤/١٩١٩
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] وهـو الـشيخ صـكبان   [حىت أن أبرز شـيوخ آل بـدير    ]: وتضيف[الـديـوانيـة،  مـن
.)١(»الرتل اإلنكليزي إىل احللةرافق

: يقول الدكتور فياض

ت ال بتأييــدها لإلنكليــز فحــسب، بــل كانــت تقاتــل ومــن القبائــل الــيت اشــتهر«
وكانـت قبيلـة البـو عيـسى     .. الثائرين ضدهم، هي قبيلة عرتة، ورئيسها فهـد بـن هـذال     

.. برئاسة الشيخ علي احلسني الكريم من أكثر القبائل تأييداً لإلنكليـز يف منطقـة سـامراء    
.)٢(»أما تأييد قبائل الدليم للحكومة اإلنكليزية فهو مشهور

/ ١٢، يف   )٣()الكولونيـل لـيجمن   (وحينما تتحـدث املـس بيـل عـن واقعـة مقتـل              
، تصب غضبها على الثائرين، وعندها تكـشف أمـراً مهمـاً يف هـذا الـصدد                 ١٩٢٠/آب

لكن عشائر الدليم برئاسة الشيخ علي السليمان وعرتة برئاسة فهد بـك وابـن            «: فنقول
تهم من السيطرة علـى منطقـة الفـرات         بواسط) الكولونيل ليجمن (حمروث، الذين متكّن    

.)٤(»من الفلوجة إىل عانه، ظلّوا موالني للحكومة اليت كان ميثلها هو

يف الوسط العراقي عمومـاً  -ومع كل ذلك، فإم كانوا يسريون ضد التيار العام  
الذي أوجدته احلالة اإلسالمية بقيادة العلماء ااهـدين، لـذلك   -والعشائري خصوصاً   

مضابط موقعـه مـن قبـل رؤسـائهم تنـادي باالسـتقالل       -بشكل عام -لعشائر رفعت ا 
هـ، بعد انعقاد أكثـر     ١٣٣٨م، شوال   ١٩٢٠وذلك يف صيف    . وإطاعة العلماء اتهدين  


 

 



 

 



٤٢٣............................................................الثورياإلعدادفیوخطتهااإلسالمیۀالقیادة

وكان للعلماء الدور األبرز يف تلـك االجتماعـات، يقـول    )١(من مؤمتر واجتماع للعشائر 
م نوعـاً مـن اليقظـة يف الـشعور     ١٩٢٠شـهدت أشـهر صـيف سـنة       «): اجلنرال هالـدن  (

وقد وجدت الدعاوة . الوطين الذي كان راقداً فيما سبق، يف نفوس أبناء القبائل العراقية
الدينية، ودعاوة شرفاء مكة آذاناً صاغية يف تلك القبائل، فأسـفرت جهـود الـدعاة عـن      

.)٢(»قيام عدد ضخم من الثوار املسلحني ضد قواتنا

يلـوح  «: )٣(هذه احلقيقة، فيقـول -يف دراسته  -فياض   ومن هنا يستنتج الدكتور   
يل، أن العامل الديين هو األول يف إثارة القبائل ضد اإلنكليز، وقد ظهر أثر هذا العامل        
واضحاً يف الشعر الشعيب الذي كان يترمن به أفراد القبائل أثناء القتال مع اإلنكليز، فقال       

يس العبودة يف قضاء الشطرة، لتقاعسه عن أحدهم وهو يعاتب الشيخ خيون العبيد، رئ      
:قتاهلمقتال اإلنكليز، بالرغم من أن الواجب الديين، وهو اجلهاد، يفرض عليه
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     ويف قـضاء الرميثــة بدايــة الثـورة، صــرخت إحــدى النـساء بأهزوجــة جهاديــة
حـل فـرض اخلـامس    «: أي أنشودة للتحريض على قتال اإلنكليز، فقالـت    ) هوسه(

.)٨(»كَوموله

ذه األمثلة والنماذج الشعبية، يتبين عمق الـشعور اإلسـالمي إىل مـستوى             ومن ه 
اجلهاد والتضحية لدى الناس بشكل عام، هذه احلقيقة البد أن تبقى ماثلة أمـام احملللـني         
السياسيني لتأرخينا، إىل جانب الشعور اإلسالمي املكثف لدى رؤسـاء العـشائر وأعيـان            
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٤٢٥............................................................الثورياإلعدادفیوخطتهااإلسالمیۀالقیادة

-هاتـان احلقيقتـان   . القرار اجلهـادي للمرجـع األعلـى      املدن، الدافع لالرتباط املصريي ب    
فرضـتا علـى القيـادة اإلسـالمية خيـار        -كمعلمين شاخصين للتحرك اإلسالمي آنذاك      

التوجه الفعلي لقيادة احلالة اجلهادية، ال من خالل إصدار الفتاوى فحسب، وإمنا بتثبيت 
وهـا هنـا نـشري    . اهلدف احملدد  خطة ميدانية متكاملة، تتوجه من خالهلا طاقات األمة حنو        

مل تتجـاوز  . إىل أن اخلطة القيادية اليت ارتكزت على الشعب املنفذ للفتاوى بشكل مباشر 
فمـع شـدة التماسـك بـني املرجـع      . يف الـساحة -الـديين والثقـايف   -دور الكادر الوسط    

زات والناس، كان للطبقة العلمائية الوسـطى كاخلطبـاء ووكـالء املراجـع وأسـاتذة احلـو               
وطلبة العلوم الدينية، وكذلك الطبقة املثقفة مـن األسـاتذة واملـؤلفني، الـدور األهـم يف                 
استــشاريات املرجــع األعلــى، وإيــصال املعلومــات التامــة عــن الــساحة، وكــذلك نقــل 

وقد حصل تعاون وثيق داخل . توجهات املرجع والقيادة اإلسالمية إىل القواعد الشعبية
حصل يف عهد االحتالل «: رين، الديين والثقايف، يقول الورديالطبقة الوسطى بني احملو

تعاون وثيق بني األفندية واملالئية، وكان هلذا التعـاون أثـره الكـبري يف التقـارب الطـائفي                 
إن األفنديـة أدركـوا مـا للمالئيـة مـن نفـوذ قـوي              .. الذي ظهر بوضوح يف أيـام الثـورة       
.)١(»..وكلمة مسموعة يف أوساط العامة

شخصت سلطات االحتالل هذه اخلطورة من النفوذ الكـبري لعلمـاء الـدين             لذلك  
، يف إحدى رسائلها بعد إعالن اهلدنـة يف تـشرين   )املس بيل(منذ بداية االحتالل، تقول   

ــ ١٣٣٧م، حمـرم  ١٩١٨الثـاين   لـست أدري، مـاذا يفكـر أصـدقائي املـسلمون بعـد       «: ه
م يشعرون بـاملرارة ملـا أصـاب سـيف      أما علماء الدين فالبد أ    .. انتصارنا على األتراك  

اإلسالم من إنكسار، ولكن اجلميع يشاركون يف األمـل بأننـا سـوف نعطـيهم الرفـاه يف               
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. إن املشكلة عندنا هي كيف نستطيع أن نتفاهم مع الشيعة«: ، وتقول أيضاً)١(»املستقبل
بـات  وإين ال أقصد سكان الريف حيـث أنّ صـلتنا ـم جيـدة، وإمنـا أقـصد سـكان العت        

.)٢(»املقدسة املتدينني، وخاصة زعماء الدين، أي اتهدين الذين بيدهم احلل والعقد
والبد أن نشري هنـا، إىل أن الربيطـانيني أثـاروا احلـساسيات الطائفيـة مـن جانـب،         
والتفرقة الدينية من جانب آخر، خدمةً ألهدافهم التسلطية، يقـول الـدكتور عبـد ايـد            

ما يبــدو مــن التقريــر اإلداري عــن شــهر تــشرين األول ســنة  فحــسب«: كامــل التكــرييت
، أن الربيطانيني كانوا ينوون تعيني قاٍض سني يف النجف، كما أصدروا تعليمات ١٩١٨

فقـد  . غريبة تقضي بأن يرتدي العمال زياً موحـداً حـسب إنتمـائهم القـومي والطـائفي                
اريعهم أن يرتدوا كوفية محراء أصبح لزاماً على العمال العرب من السنة العاملني يف مش

وعقاالً أسود، فيما كان على إخوم من عمال الشيعة أن يرتدوا كوفية زرقاء وعقـاالً            
.. وحاولوا أيضاً دغدغة عواطف املسيحيني الدينية وربطهـم ـم بوشـائج قويـة        . أبيض

لسنوات، وردت إشارات صرحية يف التقارير الربيطانية اخلاصة اليت تعود إىل تلك ا  ] وقد[
.)٣(»إىل تعلق آمال املسيحيني بالربيطانيني

وبالرغم من ذلك استطاعت القيادة اإلسالمية املتمثلة مبراجـع الـدين أن حيبطـوا             
تلك احملاوالت بالتمسك بالوحدة اإلسالمية لضمان وحدة املسلمني مبختلـف مذاهبـهم        

فقـد  . يام وطـوائفهم وقوميام، وبالوحدة الوطنية لضمان وحدة العراقيني مبختلف أد    
هــ صـيف عـام    ١٣٣٧يف أواخـر  -املرجع األعلى -أصدر الشيخ حممد تقي الشريازي  

م توجيهاته إىل العراقيني الشيعة حبضور مـساجد الـسنة، وتابعـه يف ذلـك الـشيخ        ١٩١٩
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٤٢٧............................................................الثورياإلعدادفیوخطتهااإلسالمیۀالقیادة

.مماثلةبتوجيهات) م١٩٢٥-١٨٥٩هـ، ١٣٤٣-١٢٧٦(مهدي اخلالصي يف الكاظمية 

ن العلماء الـشيعة منطقـة االعظميـة ببغـداد للتـشاور مـع         وبالفعل فقد زار مجع م    
لقـد كانـت   «ويعلّق الشيخ حممد رضا الشبييب على هذه الزيارة بقوله        . علماء السنة فيها  

زيــارة أعــالم الــشيعة هــذه لألعظميــة وانــرباؤهم فيهــا لتــأليف القلــوب، أول زيــارة يف 
.)١(»التاريخ وقعت من نوعها بني الفريقني

ضح خطة اإلعداد الثوري أثناء حديثنا عن اإلمام الشريازي مفجـر الثـورة   هذا وستتو 
ضد احملتلني، وعن كيفية توظيف اإلساءة العامة من سياسة احملتلني باجتـاه الثـورة، وكـذلك              
كيفية استثمار طاقات املثقفني حنو شحذ اهلمم، حيث رعيت االجتماعات املكثفـة مـن قبـل           

ا الذي كان فاعالً بدرجـة عاليـة لغـرض التـصعيد إىل مـستوى              اإلمام وابنه املريزا حممد رض    
يقــول الــدكتور . املواجهــة الــسياسية يف بغــداد وغريهــا ومــن مث املقاومــة العــسكرية املــسلحة

إن بوادر احلركة الوطنية ظهرت يف بداية األمر يف بغـداد وكـربالء، أوالمهـا بتـأثري          «: الوردي
، والثانية بتأثري الشريازي وحاشيته وال      ]لعهد العثماين أغلب املوظفني والضباط يف ا    [األفندية  

. )٢(»سيما ابنه املريزا حممد رضا، مث سرت عدوى احلركة بعدئٍذ إىل املـدن واملنـاطق األخـرى    
فجاءت حلقات اخلطة متالحقة زمنياً يكمل بعضها بعضاً، فالقيادة الدينية سعت إىل التركيز         

اليـة واجلهاديـة، وعلـى اسـتيعاب وتوجيـه تطـورات       على توظيف طاقات األمة الفكريـة وامل     
    الساحة اإلسالمية والوطنية يف بغداد، وعلى رعاية االجتماع املركزي يف كربالء الـذي ضـم
العلماء ورؤساء العشائر ووجهاء املدن، إىل صدور فتوى اجلهاد املقدس، وإىل تفجري الثـورة        

هذه التطورات احلركية والـسياسية علـى        كل. يف الرميثة، وانتشارها يف معظم مناطق العراق      
.دراستناساحة العراق سنتدرج معها بتطور األحداث وتالحقها فيما يأيت من


 

 



٤٢٨

الثورةاإلمام الشيخ الحائري الشازي َّـ موقع قيادة

مجـادى  ٢م، ١٩١٨شـباط  ٢٣انتقل اإلمام احلائري مـن سـامراء إىل كـربالء يف      
وله إىل كربالء يوماً مشهوداً، فخرجت اجلمـاهري نـساًء          هـ، وكان يوم وص   ١٣٣٦األوىل  

وكانت األجواء العامة يف الساحة الدينية والـسياسية تـشري إىل أنـه         . )١(ورجاالً الستقباله 
.اليزديخليفة املرجع األعلى السيد

رجـب  ٣٠م،١٩١٩نيـسان  ٣٠وبالفعل، بعد وفاة السيد حممد كاظم اليزدي يف       
ــ   ١٣٣٧ ــشيخ احل ــبح ال ـــ، أص ــشيعة،    ه ــسلمني ال ــى للم ــع األعل ــشريازي املرج ائري ال

.لوائهوسنالحظ انضواء العراقيني بشكل عام حتت

وكانت قد شخصت دوائر االحـتالل مـؤهالت الـشريازي القياديـة منـذ البدايـة،                
أيـار أي بعـد مخـسة أيـام     ٥فأولته اهتمامها الكبري بعد رحيل سلفه السيد اليزدي، ففـي    

رسـالة إىل اإلمـام الـشريازي    ) الكولونيل هـاول ) (ويلسن(ب نائب من وفاة اليزدي، كت  
يعزيه بوفاة اإلمام اليزدي، ذاكراً فيها إشارات خاصة، ميتدح فيهـا سـلفه، وهـي حتمـل            
دالالت واضحة لرسم النهج ذاته، يف التزام جانب اهلدوء والسكينة، بالرغم من تطـور           

نــها ال ختلــو مــن حماولــة تلقــني الظــروف وتــصاعد األزمــة، فكانــت رســالة تعزيــة ولك

 



٤٢٩.....................................................الثورةقیادةموقعفیالشیرازيالحائريالشیخاإلمام

، إىل بيتـه يف  ١٩١٩بزيارتـه يف حزيـران   ) ويلـسون (ومـن مثّ قـام      . )١(إمالءام املطلوبـة  
ومما يذكر أنه طرح عليه يف بداية حديثه إلتـزام اإلشـراف علـى مقـام اإلمـامني                . كربالء

لـتكن بدايـة   العسكريني يف سامراء، ليستدر عواطفـه ـذه اإلثـارة الـيت تنفعـه طائفيـاً، و         
مــن ) ويلــسون(الســتدراجه واحتوائــه مــن قبــل ســلطات االحــتالل، وبالفعــل طلــب   

الشريازي ترشيح رجل من الشيعة ليحل حمل سادن الروضة احلايل وهـو سـين املـذهب،          
ال فـرق عنـدي بـني الـسين والـشيعي، أن       «: ولكن خاب ظنه حينما أجابه اإلمام بقوله      

يف ) ويلـسون (وملـا فـشل     . )٣(»ال أُوافق على عزلـه    املوجود رجل طيب، و    )٢()الكليدار(
حماولته هـذه، عـرض عليـه اسـتعداداته لتنفيـذ أوامـره، فآسـتثمر اإلمـام هـذا العـرض                    
مباشرة، فطلب منه التعجيل بالرحيل عن البالد وتنفيذ العهود الربيطانية بشأن استقالل       

كـان هلـذا املوقـف أثـره     ومن الطبيعـي  . )٤(العراق، موضحاً له بأن هذا هو طلبه الوحيد       
السليب لدى احملتلني ترجم باخليبة وإعادة احلسابات، بينمـا آنعكـس يف نفـوس العـراقيني           
بالعزة والصالبة وااللتفاف الفعلي حول الشيخ القائـد، وذلـك ألنـه ركّـز علـى اهلـدف          
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يف الرئيس الذي جتتمع عليه األمة، سنة وشيعة، ومما يذكر يف هذا املقام أن اإلمام جنـح      
، وقد ظهر ذلك جلياً يف )١(مسعاه لتوحيد جهود الطائفتني للعمل من أجل إنقاذ العراق        

، ومن هذا املنطق بدأت تتحرك املـسرية     )م١٩٢٠هـ،  ١٣٣٨(بغداد خالل شهر رمضان     
التحريرية حنو ساعة الـتفجري الثـوري، كمـا كانـت تـشري تطـورات األحـداث، فـاملرجع                 

يـة اتهـدين واحلـوزة الدينيـة والـسياسيني الـوطنيني بـل            األعلى متوثب يف امليـدان، وبق     
وسـنالحظ توحيـد الطاقـات    . وعموم العراقيني، مع كل خطواتـه يف التـصدي واجلهـاد          

احلركية املنطلقة من عـدة توجهـات شـعبية وحمليـة ضـمن نطـاق العمـل الـوطين، وهـي           
األمـة، والـذي   متمحورة حول اهلدف املركزي املوحد الـذي كرسـه اإلمـام احلـائري يف               

عزز موقعه القيادي يف األوساط العراقية بشكٍل عام، فهو باإلضافة إىل مكانته العلميـة           
الدينية، كان يتمتع بكفاءات شخصية نادرة، يقول السيد حممـد علـي حبـر العلـوم يف              -

وهـو ذو جـرأة وحـزم     .. إن املريزا الشريازي له مكانة كبرية     «: حديثه مع علي البازركَان   
، لـذلك اجتمعـت كلمـة املـسلمني حتـت رايتـه،           )٢(»م ال تصده إذا أندفع أيـة قـوة        وإقدا

يظهـر أن اإلمـام   «: واستوعب حترك الوطنني ضمن خطته العامة، يقول الدكتور فياض  
الشريازي كان يعتقد أن مساندة احلركة الوطنية أمر ميليه عليه الواجب الديين، وأن جناح    

وبـذلك  . )٣(»إسالمي، وإحـالل حكـم إسـالمي حملـه        هذه احلركة يعين زوال حكم غري       

 
 











!
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حتقق الربط الفعلي بني عموم الناس والقيادة يف املسرية اجلهادية، ضـمن خطـة اإلعـداد              
إن هذه  : وميكننا أن نقول  . الثوري اليت بلورت هذا التماسك املصريي مع املرجع القائد        

تـوافر وحـدة القيـادة،     املسرية امتلكت مقومات النجـاح، لوجـود القائـد الواحـد، يعـين            
باإلضافة إىل العمق الـشعيب الكـبري     . ووحدة صفوف املعارضة، ووحدة األهداف العامة     

لشخصية اإلمام حيث أصبح الرمز القيادي جلميع املـسلمني بكـل طـوائفهم، بـل لكـل                  
.العراقيني بكل أطيافهم احلركية والثقافية والسياسية

ظيم إدارة الوضع احلركي والـسياسي   ولقد كانت خطوات اإلعداد تتركز حول تن      
للمعارضة العامة، ومباشرة األعمال السياسية واإلعالمية، وكذلك التحرك حنو التعبئـة      
العامة لألمة، لغرض املواجهة السلمية، فإنْ حصلت بواسطتها األهداف املرجوة فبـها،        

ضة حتركـت  ضمن هذه اخلطوط العريـ . وإالّ فإىل املواجهة املسلحة ضد قوات االحتالل  
ــة، وعلــى رأســها اإلمــام الــشيخ احلــائري     ــادة امليداني ــر، بتوجيهــات القي مــسرية التحري

.الشريازي
ففي اال اإلداري، آنصبت اجلهود حنو مللمة القيادات الدينية الثانوية إىل جانـب       

"
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الفرات األوسـط  -زعماء العشائر، ووجهاء املدن، خصوصاً يف مناطق التوتر السياسي     
يف كـربالء   ) اجلمعيـة اإلسـالمية   (ويف هذا الصدد مت تأسـيس       . ا باإلمام القائد  ، وربطه -

م، حمـرم  ١٩١٨وهي مجعية سرية تعىن بشؤون التحرك والثورة وذلك يف تـشرين الثـاين              
السيد هبة الدين : برئاسة جنل اإلمام الشيخ حممد رضا، وكان يف عضويتها    )١(هـ١٣٣٧

والـسيد عبـد الوهـاب آل طعمـة، وعبـد الكـرمي             الشهرستاين، والسيد حسني القـزويين،      
العواد، وعمر العلوان، وعثمان العلوان، والشيخ حممـد حـسن أبـو احملاسـن، وطلـيفح                

وكان هدفها توحيـد الكلمـة يف       . )٢(احلسون، وعبد املهدي القنرب، وحممد علي أبو احلب       
ة ملـك   مواجهة االحتالل الربيطاين، والـسعي للحـصول علـى اسـتقالل العـراق بزعامـ              

كما وأسس اإلمام الشريازي مجعية أخرى هي -أشرنا إىل ذلك سابقاً -كما . )٣(مسلم
عبد احلسني املندالوي، ومهـدي املولـوي، وحيـىي         : ضمت) اجلمعية الوطنية اإلسالمية  (

وقد أسس السيد أبو القاسم الكاشاين يف الكاظمية مجعية سـرية هـي      . الزرندي وغريهم 
وأيــضاً أُســس احلــزب . ان يــدعمها شــيخ الـشريعة االصــفهاين كــ) اجلمعيـة اإلســالمية (

هـ ضم عدداً من علماء الدين يف النجف، مـن   ١٣٣٦م،  ١٩١٨النجفي السري يف متوز     
الشيخ عبد الكرمي اجلزائري، والـشيخ حممـد جـواد اجلزائـري، والـشيخ جـواد            : أبرزهم

يخ عبـد احلـسني   اجلواهري، السيد حممد سعيد كمال الدين، الشيخ حـسني العلـي، الـش     
مطر، والشيخ حممد علي القسام، باإلضافة إىل بعض رؤسـاء العـشائر ورمـوز اتمـع،      

السيد علوان الياسري، السيد كاظم العـوادي، حمـسن شـالش، هـادي زويـن،              : أمثال
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.)١(والشيخ شعالن أبو اجلون
ــي         ــستوى احلرك ــى امل ــع عل ــشيخ املرج ــة لل ــف العملي ــورات واملواق ــذه التط وهل

يمي، أصبح مبرتلة القطب من رحى احلركة العراقيـة، وبالفعـل التـف الـسياسيون               والتنظ
الوطنيون حول شخصيته بآعتباره القائد املنقذ للعباد والبالد، وذلك ملا عرفوه من متتعـه   

وقـد  «برؤية سياسية ناضجة، وحٍس وطين إسـالمي مـستقل، وقـرارات ثوريـة حامسـة،           
الشريازي، دوراً رئيسياً يف العمـل للحركـة الوطنيـة،        لعب املريزا حممد رضا، جنل اإلمام     

.)٢(»ويف توثيق الصلة بني أبيه اإلمام الشريازي وبني قادة احلركة السياسيني

وظهرت آثار هذه اإلدارة بشكٍل جلي يف أيام الثـورة ومـا بعـدها، حيـث تـشكَّل          
اً من علمـاء الـدين،   جملس لقيادة الثورة يف كربالء بزعامة اإلمام احلائري ضم عدداً كبري 

باإلضافة إىل رؤساء العشائر وزعماء اتمع، لغرض اإلعداد للثورة املسلحة وتوجيهها      
أظهرت الشهور األربعة اليت سبقت قيـام الثـورة، الـدور القيـادي     «وبالفعل لقد   . ميدانياً

ور يف أما بعـد قيـام الثـورة فقـد متثـل هـذا الـد              . احلاسم للعلماء يف الدعوة والتحضري هلا     
اإلشراف العام، الديين والسياسي، على الشؤون العـسكرية والـسياسية واإلداريـة، عـرب        

وممـا  . )٣(»..قيادة وتوجيه اهليئات واملؤسسات الـيت أُنـشأت إبـان الثـورة، بـشكٍل مباشـر        
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يذكر حول نشاطات جنل اإلمام احلائري، باإلضافة إىل ما أسلفنا مـن نـشاطه يف توثيـق           
فقـد كـان نـشيطاً جـداً يف فعالياتـه وحتركاتـه بـني        . والقـادة الـسياسيني    العالئق بني أبيـه   

القبائل واملدن لغرض توحيد صفوفها وتنظيم جهودها، للوقوف وقفة رجل واحد ضد      
وكان يعد هـو وجهـازه احلركـي منبـع احلركـات املناوئـة يف الفـرات             . سلطات االحتالل 

.)١(-أيضاً-األوسط، ورد ذلك يف تقييم السلطات 

أمــا يف إطــار العمــل الــسياسي واإلعالمــي، فقــد تكثفــت النــشاطات الــسياسية   
واإلعالمية من قبل القيادات الدينية والسياسية، وعلى رأسها نشاطات اإلمـام احلـائري            

فقد مارس ضغوطاً دولية على بريطانيا، فقدم رسالة إىل الوزير املفوض . يف هذا االجتاه
فيها تعسف سلطات االحتالل الربيطاين يف العراق،      يوضح -سراً   -األمريكي بطهران   

هـ مستعيناً يف حجته حبق تقريـر      ١٣٣٧مجادى األوىل    ١٢م،١٩١٩شباط   ١٣وذلك يف   
وكانت الرسالة واضحة املطالب، وقـد  ). ويلسون(املصري الذي أعلنه الرئيس األمريكي   

.القياديةاملرتبةالذي يليه يف-ختمها بتوقيعه وتوقيع الشيخ فتح اهللا األصفهاين 

:فيهاومما ورد

وبام أنكم كنتم صاحب املبدأ فـي هذا املرشوع، مرشوع السعادة والسالم العـام، فالبـد ..«

أن تكونوا امللجأ فـي رفع املوانع عنه، وحيث وجد مانع قوي يمنع من إظهـار رغائـب كثـري مـن 

ة من رغبتها فــي إبـداء آرائهـم، فرغبـة العراقيني عىل حقيقتها بالرغم مما أظهرته الدولة الربيطاني

العراقيني مجيعهم والرأي السائد، بام أهنم أمة مسلمة أن تكون حرية قانونية واختيار دولـة جديـدة 

ّوأمـا الكـالم فــي أمـر احلاميـة فـإن . عربية مستقلة إسالمية، وملك مسلم مقيد بمجلس وطنـي
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.)١(»..طني بعد االنتهاء من مؤمتر الصلحرفضها أو املوافقة عليها يعود إىل رأي املجلس الو

هذا وقد نـشطت احلركـة الـسياسية داخـل األوسـاط العراقيـة، فنظمـت مـضابط               
توكيل يف معظم مناطق العراق بعثت إىل احلكومة الشريفية يف احلجاز وسورية، كوسيلة       

الصلح من وسائل املواجهة السياسية، لغرض متثيل العراق يف املؤمترات الدولية، ومؤمتر    
وكانـت املـضابط التوكيليـة الـيت أرسـلها الـشيخ حممـد رضـا         «. )٢(-بالذات-يف باريس  

، مـن العـراق إىل الـشريف      ]هـ١٣٣٧أواخر رمضان   [١٩١٩الشبييب يف أواخر حزيران     
حسني يف احلجاز أكثر املضابط اليت نظمت يف هذا اخلصوص أمهية لكثرة املوقعني عليهـا    

وممـا يـذكر يف اـال اإلعالمـي، أن مـضابط املطالبـة              . )٣(»سيةوألمهيتهم الدينية والـسيا   
باالستقالل اليت نظمت يف بغداد بعثـت إىل سـوريا بغيـة نـشرها يف الـصحف األجنبيـة،         

: وكذلك ليطلع عليها فيصل وأعضاء احلكومة، وكما قدمت نسخ منها إىل القنصليات       
ســالة اإلمــام احلــائري للــشريف وكــان لر. )٤(األمريكيــة والفرنــسية واإليرانيــة يف بغــداد

أيلـول   ١٩هــ،   ١٣٣٧ذي احلجـة     ٢٤حيـث أجابـه الـشريف يف        . حسني، أثرهـا املميـز    
م برســالة خاصــة يتعهــد مــن خالهلــا ببــذل اجلهــد لتحقيــق األهــداف املرجــوة،   ١٩١٩

وقد أرسل املضابط إىل ابنـه فيـصل الـذي كـان يف بـاريس لغـرض          . ويطمئنه على ذلك  
.)٥(لح، طالباً منه الدفاع عن حقوق العراقينياحلضور يف مؤمتر الص
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وعلى العموم، فإن هذا التصعيد السياسي واإلعالمي للمعارضة العراقيـة أربـك     
السلطة احملتلة، ودفعها العتقال ستة أشخاص من أهايل كربالء هم أعوان املـريزا حممـد         

هــ،  ١٣٣٧ذي القعـدة  ٦م، ١٩١٩آب ٢رضا جنل اإلمام، كأسلوب وقائي، وذلك يف    
عمر العلوان، وعبد الكرمي العـواد،  : ومتّ ترحيلهم إىل بغداد بغية نفيهم إىل اهلند، وهم     

وطليفح احلسون وحممـد علـي أبـو احلـب والـسيد حممـد مهـدي املولـوي والـسيد حممـد             
.الطباطبائيعلي

ذي القعـدة  ٩م،  ١٩١٩آب   ٥يف  ) ويلسون(وعلى أثرها بعث اإلمام رسالة إىل       
فيهـا علـى تـسفريهم ويطلـب إخـالء سـبيلهم، ودافـع عـن طريقتـهم                  هـ، حيـتج    ١٣٣٧

برسـالة مفـصلة، يـدافع مـن      ) ويلـسون (فأجابـه   . السلمية يف املطالبة حبقوقهم املشروعة    
خالهلا عن األجراء الوقائي، ولكن نزوالً لرغبة اإلمام سيتم تسريح الـسيد الطباطبـائي              

لة عدم التزامه يتم اعتقالـه ونفيـه، أمـا         وإرساله إىل سامراء حتت الرقابة العامة، ويف حا       
السيد املولوي فسينفى إىل اهلند بلـده األصـلي، وأمـا األربعـة مـن أهـايل كـربالء فـإم             

وكان هـذا اجلـواب   )١(ينشرون اإلشاعات الكاذبة ضد اإلنكليز ويشوشون أذهان الناس  
حيث . طالق سراحهم مؤملاً لإلمام احلائري، وعلى أثره استخدم تكتيكاً ذكياً أدى إىل إ          

فتوالـت عليـه   . أعلن عن عزمه للهجرة إىل إيران وقيادة اجلهاد ضد اإلنكليز من هنـاك            
الرسائل من العلماء ورؤساء العشائر وأعيان املدن، فتألب الرأي العـام ضـد اعتقـاهلم،        

إن حـادث  ..«: -كمثـال -ومما جاء يف إحـدى الرسـائل   . أيضاً) ويلسون(وضد رسالة  
قدسة أقام قيامة العلماء وكدر خواطر الفقهاء، أدمى القلوب وأبكـى العيـون،    كربالء امل 

يـا حجـة    .. كيف ال، وأنه اعتداء على مقام اإلسالم، وتوهني مبنازل العلمـاء األعـالم            
اإلسالم، مل يبلغنا خرب هجرتكم إالّ وصممنا على اتباعكم والسري علـى منـهاجكم فـال     
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كافـة أهـل العلـم قـرار، فأْمرونـا فإننـا ممتثلـون طـوع         تطيب لنا بعدكم دار، وال يكون ل  
.)١(»..أمركم، ورهن إشارتكم

خياراً أمامه سوى استرضاء اإلمام احلـائري، وتراجعـه عـن          ) ويلسون(فما وجد   
رسالته غري احلكيمة، فأمر بإعادم بعـد مـضي أربعـة شـهور مـن إبعـادهم، فعـادوا إىل         

بلوا استقبال األبطال ااهدين، كما وأرسـل  م، فاستق١٩١٩كانون األول ٢كربالء يف   
مبلغاً من املال إىل اإلمام عن طريق معتمده حممـد حـسني خـان الكـابويل يف             ) ويلسون(

حماولة استرضائية أخرى، عسى أن متهد خطوته هذه خلطواٍت أخرى للتقرب واالنفتاح        
يمـاً وواعيـاً فـصدمه    ومن مثّ التأثري املباشر على الـشيخ القائـد، ولكـن اإلمـام كـان حك               

وباملقابل لقد أصبح إطالق سـراح املعـتقلني   . وأغلق الطريق عليه متاماً )٢(برفضه القاطع 
بـان هـذا احلـادث    ) املـس بيـل  (انتصاراً لإلمام احلائري، حيث مت ذلك بكفالتـه، وتؤكـد    

.)٣(شجع الناس على املقاومة وحبك الدسائس بدالً من إيقافها
تعبئة العامة، للوقوف أمام سلطات االحتالل، فكانـت  وتطورت األحداث حنو ال   

بداية املواجهة السياسية اليت تلـت تلـك التطـورات، لغـرض حتـصني النـاس مـن التـأثري              
م املوافـق ألواسـط   ١٩٢٠بأساليب احملتلني وقطع خطوط االتصال ا، ففي أوائـل آذار     

ل الـوظيفي يف إداريـات      هـ، أصدر اإلمام احلائري فتوى حترمي العم      ١٣٣٨مجادى الثانية   
وقد انتشرت هـذه الفتـوى بـني النـاس كالنـار يف اهلـشيم،               . )٤(سلطة االحتالل الربيطاين  
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مـن اإلمـام، ومـا    -حبد ذاـا  -إنّ هذه اخلطوة . أدت إىل محلة واسعة من االستقاالت  
تبعها من االلتزام والطاعة مـن قبـل عمـوم النـاس، وضـعت النقـاط علـى احلـروف يف              

تــرابط املــصريي مــا بــني القيــادة والقواعــد الــشعبية مــروراً بالكــادر اإلســالمي  مــسألة ال
يف مطلع شهر آذار اصدر اتهد األكرب يف كربالء فتـوى جـاء       «: الوسط، يقول النفيسي  

إن قبول وظيفـة حكوميـة يف إدارة الربيطـانيني، أمـر حترمـه الـشريعة اإلسـالمية،                   : فيها
فكانـت هـذه   . )١(»قة الفرات األوسـط، واألسـفل  فطغت موجة من االستقاالت يف منط  

وـا آكتـشف القائـد      . املبادرة القيادية مبثابة بالون اختبار لقـدرة االسـتجابة لـدى األمـة            
حجم املسؤولية الدينية والوطنية، امللقاة على عاتقه، يف قيادة النـاس، وهـم يـستجيبون           

جة بىن القائـد انطالقتـه يف   وعلى ضوء هذه النتي. لفتواه، بترك مصدر رزقهم ومعيشتهم   
مواكبة األحداث لغاية الوصول إىل قمتها الـيت أعلـن اإلمـام فيهـا فريـضة اجلهـاد ضـد                     

وبالفعـل حينمـا تـزداد أواصـر الثقـة املتبادلـة بـني القائـد                . العدو احملتل باملقاومة والثورة   
.مالئمةواألمة تكون ظروف اإلجراءات الثورية احلامسة أكثر

 



٤٣٩

اِّـدنيةِّـعارضةتبلور ا

بعد تلك اخلطوة التعبويـة، تبلـور أسـلوب املطالبـة الـسلمية بـاحلقوق املـشروعة،            
رجــب ٢٧وذلــك إثــر االجتماعــات املكثفــة الــيت حــصلت يف النجــف وكــربالء، ففــي 

م، دعـا الـسيد   ١٩٢٠نيـسان  ١٦هـ ذكرى املبعث النبوي الشريف املوافـق ليـوم      ١٣٣٨
يف داره بالنجف األشـرف، حـضره عـدد مـن علمـاء      علوان الياسري إىل اجتماع سري   

الدين ورؤساء العشائر ووجهاء املدن حبـضور املـريزا حممـد رضـا جنـل اإلمـام احلـائري،           
تناولوا فيه فكرة القيام بالثورة املسلحة ضد اإلنكليز، فاختلف اتمعون حوهلـا، وكـان       

ع ذلك فقد تقرر يف االجتماع وم-املار الذكر -من أبرز املعارضني هلا هو خيون العبيد 
وقد أُنتدب بعـض اخلطبـاء واملـوجهني هلـذه         . ضرورة التوعية الدينية لتهيئة أجواء الثورة     

ويذكر الشيخ علي الشرقي وهو أحد احلاضرين يف هذا االجتماع، إن احلاضرين      . املهمة
:وقرروااتفقوا على ما يشبه حركة العصيان املدين

اجلامعة اإلسالمية، مركزها كربالء وهلا فـروع يف كـل العـراق تأسيس مجعية باسم: ًأوال«

.الشريازيويرأسها املريزا حممد تقي

.املهامتوزيع منشور بتوقيع الشريازي يأمر بالوحدة ومجع الشمل والتساند يف كل: ًثانيا

جعل يوم اجلمعة يوم الشعب، تعطل فيه املكاسب ويرتك البيـع والـرشاء، وتنـصب : ًثالثا
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.)١(»نابر يف الساحة العامة ليتبارى اخلطباء فوقها بام يستلزم اإلثارة والتحضريامل

ويعد هذا االجتماع مبثابة املقدمة لالجتماع األهم الذي عقـد يف دار أبـو القاسـم       
، يف كـربالء،  ١٩٢٠أيـار    ٤هــ، املوافـق     ١٣٣٨الكاشاين يف ليلـة النـصف مـن شـعبان           

املخـصوصة يف ذكـرى مـيالد اإلمـام املهـدي            سالمعليـه الـ   حيث زيارة اإلمـام احلـسني       
حــضر . ، والــيت تعـد مــن الزيــارات املهمــة يف كــربالء عجـل اهللا تعــاىل فرجــه الــشريف 

االجتمـاع الـسري الـسيد نـور الياسـري، وجعفـر أبـو الـتمن كمنـدوب عـن احلركــة يف           
بغـداد، والــشيخ عبــد الكــرمي اجلزائــري، والـسيد علــوان الياســري، وكــاطع العــوادي،  

والسيد حمـسن أبـو طبـيخ، والـسيد هـادي زويـن، والـسيد حممـد رضـا الـصايف، وعبـد                   
الواحد احلاج سكر، وشعالن أبو اجلون، وغثيث احلرجان، وجمبـل الفرعـون، وعبـادي           
احلسني ومرزوق العواد وشعالن العطية وسعدون الرسن وعلوان احلـاج سـعدون وهبـة     

لـسيد حـسني القـزويين وعمـر احلـاج      الـدين الـشهرستاين، وعبـد الوهـاب آل طعمـة، وا     
العلــوان وعبــد املهــدي القنــرب وطلــيفح احلــسون ورشــيد املــسرهد وعبــد الكــرمي العــواد  

وكان حمور البحث مسألة إعـالن الثـورة املـسلحة، فقـرروا االجتمـاع باإلمـام          . وغريهم
احلائري ومفاحتته بضرورة الثورة املسلحة، ويذكر الـسيد احلـسين االجتمـاع الـذي عقـد               

يف دار السيد نور الـسيد عزيـز، حـضره لفيـف     «هـ، كان ١٣٣٨ليلة النصف من شعبان    
وتـرأس االجتمـاع الـشيخ حممـد رضـا      .. من رؤساء املشخاب والشامية والرميثة وغريها  
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جنــل اإلمــام الــشيخ حممــد تقــي احلــائري الــشريازي وقــد تــداول اتمعــون يف الوضــع   
تـستهدف حتريـر العـراق وختليـصه مـن      الراهن، وأقسموا ميـني اإلخـالص لكـل حركـة     

وهكذا توالت سلسلة من اللقـاءات واملـشاورات تعتـرب    . )١(»براثن االستعمار واالحتالل  
وقـد مت االجتمـاع   . متهيدية، لغرض عقد االجتماع املركزي مع اإلمـام الـشيخ احلـائري           

ــعبان     ــن ش ــامس عــشر م ــه يف اخل ــالً مع ـــ ١٣٣٨فع ــار ٥-ه م، وصــارحوه ١٩٢٠أي
وكــان هــذا االجتمــاع مبثابــة . م القتاليــة ومتكنــهم مــن خــوض املعركــة بنجــاح بقــدرا

ــورة ضــم الرمــوز االجتماعيــة األوىل للعــشائر    االجتمــاع التأسيــسي لتنظــيم مــسرية الث
يف دار اإلمام احلـائري وحتـت     «واملدن، يصفه السيد احلسين بأنه سري للغاية حيث عقد          

الكرمي اجلزائـري، والـزعيم البغـدادي احلـاج         رآسته مباشرة، حضره العالمة الشيخ عبد       
السيد نور السيد عزيـز، والـسيد علـوان       : حممد جعفر أبو التمن كما حضره من السادة       

شـعالن أبــو  : الـسيد عبـاس، والـسيد هـادي آل زويـن، ومـن الرؤسـاء شـيخا الظـوامل         
. اجلـون، وغثيـث احلرجـان، والـشيخ عبـد الواحـد احلـاج سـكر والـشيخ شـعالن اجلــرب          

ارت بــني اــتمعني مداولــة ترمــي إىل إصــالح احلالــة العامــة وتعــرض بعــضهم إىل  فــد
إن احلمـل لثقيـل، وأخـشى    «: موضوع الثورة فانتبه رئيس املؤمتر العالمة احلائري فقـال      

فأيقنــه الزعمــاء أن فــيهم . »أن ال تكــون للعــشائر قابليــة احملاربــة، مــع اجليــوش احملتلــة 
طري، وأن الثورة أمـر البـد منـه وإنْ كـانوا ال يـرون احلـرب            الكفاءة التامة هلذا العمل اخل    

ولكنه تردد يف إعطاء اجلـواب احلاسـم، اعتقـاداً منـه أن احلمـل ثقيـل             . وال يرغبون فيها  
أخشى أن خيتل النظام ويفقد األمن فتكـون الـبالد يف فوضـى، وأنـتم        «: فأجام بقوله 

، فأجابــه احلــضار إن »اتعلمــون أن حفــظ األمــن أهــم مــن الثــورة، بــل وأوجــب منــه  
قابليتهم على حفظ األمن والنظام جيب أن ال يرتقي الشك إليهـا، وأنـه ال منـاص مـن          
إعالن الثورة، وأكدوا لـه أـم سـيبذلون كـل مـا يف وسـعهم حلفـظ النظـام واسـتتباب                   
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فلما رأى اإلمام أن الرؤساء قد ضـايقوه مـن كـل جانـب مل يـر بـداً مـن               . راحة العموم 
.)١(»إذا كانت هذه نواياكم، وهذه تعهداتكم فاهللا يف عونكم«: القول

ويف اليــوم التــايل مت االجتمــاع الثالــث يف دار الــسيد نــور الياســري يف حملــة بــاب  
ــسلمية عــرب     ــة ال ــرار املطالب ــاع األول وأُبلغــوا بق الــسالملة حــضره املــشاركون يف االجتم

ورة املسلحة، وبعد االجتماع ذهبوا     االحتجاجات واملظاهرات أوالً، فإن مل تنفع فإىل الث       
وعنـد الـضريح أقـسموا بـالقرآن الكـرمي واحـداً       عليـه الـسالم  إىل مرقد اإلمـام احلـسني       

ويعتـرب بعـض البـاحثني، ان هـذا االجتمـاع املركـزي             . )٢(واحداً، علـى إجنـاز القـرارات      
مـن  فلـذلك يـسموا ثـورة اخلـامس عـشر      . باإلمام احلائري، هـو اجتمـاع قـرار الثـورة         

ويف رواية الدكتور عبد اهللا فياض، بعد لقائه شخصياً بنجل اإلمـام احلـائري              . )٣(شعبان
هــ، حـديث واضـح عـن جممـل أسـرار       ١٣٧٣م، ١٩٥٤املريزا حممد رضا بطهران سـنة       

كتب «: ونشاطات والده السياسية واحلركية، ويف هذا الصدد يقول جنل اإلمام          )٤(الثورة
اد كتابــاً يــدعوهم فيـــه للقيـــام باملظاهـــرات واملطالبـــة  املرحــوم والــدي إىل أهــايل بغــد

ان اإلنكليز تأثروا من دعـوة والـدي إىل قيـام     ].. ويضيف.. [حبقوقهـم بصـورة سلميـة  
املــآمت احلــسينية يف رمــضان، وكانــت هــذه املــآمت عامــة وحــىت شــيوخ العــشائر اشــتركوا  

.)٥(»..ا
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كربالء إىل بغداد، كان قد أُعلن هذا، وبعد عودة جعفر أبو التمن من اجتماعات
يف األول مـن  ) ويلـسون (إىل ) سان رميـو (حيث وصلت مقررات ، )١(االنتداب يف بغداد 

أيار، فتم نشرها بأمره، مرفقة ببالغ هام يوضح معىن االنتداب وجيعله أمراً انسانياً حمبباً، 
نفسها ذلك احلارس يترتب على الدولة الوصية أن جتعل..«): ويلسون(ومما جاء يف بالغ 

العاقل النبيه، البعيد النظر، الساهر على مصلحة البالد، فيأخذ بيد شعبها ويسري به حنـو   
وكمـا يستبـشر   .. الرقي، ويدربه تدريباً جيعله صاحلاً للجلوس يف مصاف شعوب العامل،       

الوصي ويفرح بنمو القاصر املوصى به حني يبلغ سن الرشد ويصبح رجالً حراً مستقالً، 
كذلك تستبشر الدولة الوصية وتبتهج عندما ترى املعاهد السياسية آخذةً بالرقي والتقدم 

.)٢(»..حىت تصبح حرة مستقلة قوية الدعائم ثابتة األركان
ــى العــراق، مــع بــالغ    ــهبت )ويلــسون(وحينمــا نــشر إعــالن االنتــداب عل ، الت

ــا   ــذمر بــني الن ــة، وســاد االحتجــاج والت ــأن األوضــاع يف الــساحة العراقي س، وتيقنــوا ب
األساليب الدبلوماسية، والطرق السلمية ملطالبـة حقـوق الـشعب يف نيـل االسـتقالل ال          

. )٣(»ذهب األمل يف إنشاء دولة عراقية مستقلة أدراج الريـاح         «جتدي نفعاً، وبالفعل لقد     
هـل حنـن أطفـال،    «: الناس يعلنون تذمرهم واستياءهم من االنتداب قائلني«بينما أخذ   
وانتـشر بـني التالميـذ يف املـدارس نـشيد يتـضمن         . »ج إىل وصي يرعى شؤوننا    لكي حنتا 

:التالنيالبيتني
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وجاء هذا النبأ املشؤوم مصدقاً . كان النبأ مبثابة ضربة قاضية«: يقول األستاذ النفيسي
.)١(»ع بني الناس، من أن اإلنكليز إمنا هم يف العراق ليبقوا يف العراقملا كان قد شا

ومن اجلدير بالذكر، حول خطط اإلمام احلائري، إنه أكد على ضرورة توسـيع إطـار          
املعارضة واملواجهة ضد احملتلني، وعلى توحيد اجلهود يف املـدن املقدسـة والفـرات األوسـط                

ق، لتأخـذ طـابع الـشمولية التامـة، وأوصـى باحملافظـة             والتحرك يف بغداد وسائر مناطق العرا     
على األمن والنظام ورعاية الناس واألقليات، مؤكداً على الوحدة املصريية يف هـذا الـوطن،      

وكـان  . )٢(بني املسلمني السنة والشيعة وبني العرب واألكراد والتركمان واألقليـات األخـرى          
: قرآن الكرمي حيث قال تعاىلشعار الوحدة وهو شعار املرحلة، منطلقاً من ال

>FEDC BA<)
٣(.

ــة الثــورة، وذلــك باحملافظــة علــى    فانــصبت جهــود اإلســالميني حنــو إدارة ومحاي
ويف توحيد جهود األمـة يف مـسار    . سخونتها، وتوسيع رقعتها لتشمل كافة أحناء العراق      

غـداد  الثورة املتصاعدة، وبذلك سيبقى هليب الثورة مـستمراً، باخلـصوص يف العاصـمة ب           
وهكـذا حينمـا يـتم تـصعيد ريـاح الثـورة مـن املنـاطق املقدسـة               . مركز سلطة االحـتالل   

واجلنوب وبغداد والشمال باجتاه اهلدف املشترك، حينها يتم إنقاذ الثورة من وحل اُألطر              
.م١٩١٨املوضعية اليت يسهل تطويقها وإمخاد هليبها كما حدث لثورة النجف عام

علماء الـشيعة والـسنة، وأظهـرت األمـة وحـدا          لذلك ظهرت صالت ودية بني    
السياسية يف ظل القيادة الواعية، وهكذا فلتت الفرصة من أيدي سلطة االحتالل للّعب       
يف الورقـة الطائفيـة، بإشـعال الفـنت الداخليـة، وبالتـايل تفتيـت القـوة الـشعبية املتالمحـة           

لـشيخ القائـد يف مـسعاه       الستجابة وتنفيـذ القـرار اإلسـالمي اجلهـادي، وبالفعـل جنـح ا             

 
 
 



٤٤٥..................................................................................المدنیۀالمعارضۀتبلور

لتحقيق الوحدة بني السنة والشيعة والعرب والكرد والتركمان وبقيـة االقليـات بـل بـني                
خمتلف الطاقـات واجلهـود، وممـا يـذكر يف هـذا االجتـاه مراسـالت اإلمـام مـع القيـادات               

بعــث اإلمــام احلــائري رســالة إىل جعفــر أبــو الــتمن بتــاريخ  : امليدانيــة املختلفــة فمــثالً
:فيهام، جاء١٩٢٠آذار ٢٢هـ، ١٣٣٨/برج/٣

َّرسنا احتاد كلمة األمـة البغداديـة، وانـدفاع علامئهـا ووجوههـا وأعياهنـا إىل املطالبـة .. « َ

.»..بحقوق األمة املرشوعة ومقاصدها املقدسة

:قوله-ببغداد  أحد علماء السنة -وجاء يف رسالته إىل الشيخ أمحد الداود 

عامة املسلمني أن يكونوا عـىل مبـدأ القـرآن الكـريم ومـنهج احلـق هذا ما أعتقده فـي..«

َوقول الصدق، فكيف بمن ريب فـي حجر القلم ورضع در اإليامن، أبا عـن جـد ًّ ّ يـرسين أن أرى .. ُ

ًمثلــك فـــي رأس قــادة املــسلمني إىل احلــق داعيــا، وإىل الــضالني هاديــا، بحيــث يــسرتشد بــك  ً

.»..املسرتشدون وينهض بأمرك القاعدون

٣يف -أحد رؤساء عشائر املنتفك -وجاء يف رسالته إىل الشيخ موحان اخلري اهللا   
:قولهرجب

ان مجيع املسلمني إخوان جتمعهم كلمة اإلسالم، وراية القرآن الكريم، والنبـي األكـرم .. «

داد وتـرك ًــ صىل اهللا عليه وآله وصحبه ــ، فالواجب علينا مجيعا االتفاق واالحتاد والتواصل والو

.)١(»..االختالف

-شــكلت الرســالتان اجلوابيتـان اللتــان بعــث مـا باســم احلركــة الوطنيــة   «وقـد  
إىل اإلمـام  .. وجعفـر أبـو الـتمن   .. اإلسالمية يف بغـداد، كـل مـن الـشيخ أمحـد الـداود             

الشريازي واجابته عليهمـا، فاحتـة حقبـة مـن التعـاون والتنـسيق وتوسـيع نطـاق حركـة                     
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. )١(»السنية-الل، وكذلك فاحتة حقبة جديدة يف تطور العالقات الشيعية املقاومة لالحت 
باإلضافة إىل انضمام التوجيهات الوطنية ضمن اإلطار اإلسالمي العام بتنسيق وتعـاون          
مع القيادات اإلسالمية، ويبدو أن السياسيني الوطنيني أدركـوا حقيقـة الـشعب العراقـي           

.اإلسالميةسالم والقيادةاملسلم، وسر قوته هو بالتزامه باإل

وهذه حقيقة واضحة يـدركها الـسياسيون يف الـساحة العراقيـة حـىت يومنـا هـذا،                 
إن املشتغلني بالسياسة مـن املـثقفني ببغـداد وغريهـا مـن مراكـز               «: يقول الدكتور فياض  

احلركة الوطنية يف العراق، رأوا أن الوسائل االعتيادية للعمـل الـسياسي، كـاالخنراط يف        
زاب وغريها، ال تزل غري كافية إليصال أهدافهم إىل اجلمهور، وبالتايل فأن وسائل          األح

. الدعوة للحركة الوطنية رغم ما أحرزته من تقدم واضـح يف بعـض األوسـاط الـشعبية       
.احلركةغري كفيلة بكسب تأييد اجلمهور هلذه

] بعلمـاء [ويف ضوء ما تقدم رأى العاملون يف احلركة الوطنيـة أن يوثّقـوا صـلتهم       

 

















 



٤٤٧..................................................................................المدنیۀالمعارضۀتبلور

ويف تقـديري أن هـذا   . )١(»الدين أكثر فأكثر فيستفيدوا مـن تـأثريهم يف نفـوس اجلمهـور         
التوجه من السياسيني جيد بشرط استكماهلم للمسرية النهضوية دون نفاق، وذلك ألم     
يستغلون طيب العلماء ويستفيدون من عباءة املرجعية الدينية، ويف الوقت ذاتـه يتفقـون               

طة االحتالل بغية حتقيـق مـصاحلهم الشخـصية واحلزبيـة، وهـذه احلالـة       مع سل -سراً   -
يتناوهلا مساحة العالمة ااهد السيد حممد بـاقر احلكـيم بـشجاعة نـادرة، وذلـك يف أثنـاء         

ــث يقــول  إن املرجعيــة كانــت فاعلــة يف عمليــة التحريــر  «: تقييمــه لتلــك املرحلــة، حي
ل أبعاد العملية السياسية، وكان الوطنيـون    الوطنية، ولكنها مل تكن منظمة وال واعية لك       

يقومون بدور نفاقي وحياولون أن يستفيدوا مـن قـوة املرجعيـة ونفوذهـا مـن                ] لألسف[
جانب، ويتعاملون مع السلطات اإلجنليزية وحياوروا وصوالً إىل أهدافهم اخلاصة مـن          

.)٢(»جانب آخر

والثــوري لــدى اإلمــام واملهـم يف تلــك احلقبــة الزمنيــة، جــاء التــصعيد الــسياسي  
ــة الزعامــات الدينيــة واالجتماعيــة والعــشائرية متزامنــاً مــع نــشر إعــالن    احلــائري وبقي
االنتداب، فتبلور الرأي لدى جعفر أبو الـتمن وبقيـة القـادة الـسياسيني يف بغـداد باختـاذ          

أيــار عقــدت اهليئــة التنفيذيــة حلــزب حــرس االســتقالل ١٠اإلجــراءات املناســبة، ففــي 
مهماً، قررت فيه القيـام بتظـاهرات سياسـية أثنـاء احلفـالت الدينيـة أيـام شـهر               اجتماعاً
أيار قبيـل شـهر رمـضان،        ١٤)٤(وأقيمت مراسيم الس األول يوم اجلمعة     . )٣(رمضان
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على حنو اجلمع بني املولد      )١(كما يسميها الدكتور الوردي   ) املولد التعزية (واختذت طابع   
السنة، وبني التعزية احلسينية اليت يقيمها املسلمون الـشيعة،   النبوي الذي يقيمه املسلمون   

وذلك يف مساجد السنة والشيعة على التعاقب، وكانـت هـذه االحتفـاالت الدينيـة هـي               
وقـد بـرز    . املصدر الرئيس للتوعيـة الـسياسية والتعبئـة العامـة ضـد سـلطات االحـتالل               

يلي والـشيخ مهـدي البـصري،    اخلطيب احلسيين السيد صـاحل احللـي والـشيخ كـاظم الـدج            
وغريهم كخطباء للمقاومة والثورة، يف دور كبري لتوجيه هذه املهرجانات اهلادفة، وكانت   
األمة من الطائفتني جتتمع بكثافة هائلة مل يـشهد هلـا مثيـل يف بغـداد مـن قبـل، ممـا دفـع                      

دون  السلطات إىل إجياد عقبات فعلية لتخفيف التوجه املكثف على تلك االس ولكن           
.)٢(جدوى

ولـما رأى العلماء والقادة أمهية مواصلة انعقاد تلك االس حىت يف شهر رمضان 
املبارك، فقرروا إقامتها يف املساء، وبالفعل أقيمت أول حفلة رمضانية يف مـساء اخلمـيس    

"
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وكان احلـضور اجلمـاهريي فـاعالً مـن الطـائفتني،           . )١(م يف جامع امليدان   ١٩٢٠أيار   ٢٠
ودعوة عليه السالمومقتل احلسني صلى اهللا عليه وآله وسلمخلطباء جهاد النيب وتناول ا

.)٢(املسلمني لوحدة الكلمة، وختللت تلك اخلطب قصائد محاسية
م ليلـة  ١٩٢٠أيـار  ٢٣وكان االحتفال الثالث يف جامع احليدر خانه مساء األحـد    

ــ ١٣٣٨السادس من رمـضان      تـاريخ التحـرك   وهـو االحتفـال املهـم الـذي دخـل يف        . ه
اإلسالمي من البوابة السياسية، حيث خطب عدد مـن اخلطبـاء مـن الـسنة والـشيعة، مث          

:ختامهاقصيدة مؤثرة جاء يف-موظف يف دائرة األوقاف -ألقى عيسى عبد القادر 
   
 

 
  

                ويبدو أن السلطات ما استطاعت أن تـستوعب هـذا التـصعيد فاعتقلـت الـشاب
عيسى، وعلى أثر اعتقاله اجتمع الناس بعلمائهم ومثقفيهم يف اجلامع وجاءت وفود من 

ــشد   ــا تن ــدة بطبوهل ــاجلهنم  (احملــالت البعي ــوت ب ــا حممــد وامل ــدين ي ــآزدحم اجلــامع  ) ال ف
ت بسياراا العسكرية إلرهـاب املـواطنني، إالّ أـم كـانوا         والطرقات، وتدخلت السلطا  

ــارة    ــصي واحلج ــيارم بالع ــسكريني وس ــضربون الع ــة  . ي ــة يف معرك فآشــتعلت املواجه
مكشوفة بني طرفني غري متكافئني، فالناس عزل عن السالح يواجهـون جيـشاً بترسـانته          

.بغدادالعسكرية وسط


 






 

 



٤٥٠

الوطناألخرس الكربالئي، شهيد

ن تلـك املظـاهرة االحتجاجيــة الوطنيـة ضــد الوجـود الربيطــاين احملتـل، شــكلّت      إ
صورة التحدي الوطين العام، فقد اشترك فيها الكبري والصغري، املثقف والعامل، من كل      
مكونات شعب العراق، وقدم املتظاهرون درساً مهماً لسلطة االحـتالل، يف أن مـشروع       

ياً فقط، وإمنا هو هدف العـراقيني وطمـوحهم الـذي    بناء الوطن املستقل ليس شعاراً لفظ 
وبالفعل حينمـا تطـورت االحتجاجـات إىل مـصادمات باأليـدي            . يفدونه بالروح والدم  

واألكف، آنربى املواطن الكربالئي النجار بفأسه لـيحطم جـربوت احملـتلني فهجـم علـى               
ف بـشعار  إحدى سيارام العسكرية، وضرا فآصطدم ا فسقط يـرتف دمـه وهـو يهتـ     

االســتقالل، وهكــذا قــدم نفــسه أول شــهيد يف املواجهــة الوطنيــة لتتعثــر ســيارات         
ومصفحات املستعمرين جبسده وتبقى أرضه طاهرة مـن املعتـدين احملـتلني يقـول عبـاس              

حدثت مصادمة عنيفة ذهب ضحيتها رجل أخرس مـن أهـايل    «: النصراوي يف مذكراته  
عبد الرحيم الكعيب، هجم على السيارة املدرعـة  مسه عبد علي   اكربالء، ميتهن النجارة و   

صار عنوانـاً للجهـاد واالستـشهاد يف سـبيل         .. بفأسه، وقد دهسته السيارة فمات شهيداً     
.. بطلـق نـاري  «إن هـذا الرجـل الكربالئـي أصـيب     : ويقول الـسيد احلـسين   . )١(»الوطن


 



٤٥١........................................................................الوطنشهیدالکربالئی،األخرس

مرقـده يف اليـوم   وقيل بل دهسته إحدى املصفّحتني، فأكرب األهلون موتـه، وشـيعوه إىل      
كمــا مســي ) شــهيد الــوطن األول.. (التــايل مبظــاهرة وطنيــة كــربى حتــدوا فيهــا الــسلطة 

.)١(»األخرس
ولذلك آجتمع الناس يف جامع احليدر خانه، وارتقى املنرب علي البازركَـان، طالبـاً            
من الناس موقفهم يف انتخاب مخسة عشر مندوباً يتحدث بامسهم للسعي الطالق سراح   

.)٢(، فتمت املوافقة عليهم)عيسى(

وبدأت سلسلة من التظاهرات واالضطرابات يف شوارع بغداد، وضربت سيارات    
حـاكم بغـداد العـسكري حبجـارة يف وجهـه وسـال       ) الكولونيـل بلفـور  (اجليش وأصيب  

.)٣(دمه
ويظهر أن مظاهرات شبيهة باليت جرت يف بغداد حـصلت بكـربالء، السـيما أن          «

فخرجـت يف  . ريازي أصدر منـشوراً يـدعو النـاس فيـه إىل التظـاهر     اإلمام حممد تقي الش   
. كربالء مظاهرة سلمية صاخبة فاهتمت احلكومة باألمر ونفت قـادة احلركـة إىل هنجـام     

وقـد تـأثرت النجـف ومجيـع الفـرات األوسـط مبنـشور اإلمـام الـشريازي فعقـدت عــدة           
.)٤(»اجتماعات اشتركت ا وفود رؤساء القبائل يف الشامية

 





 
 



 

 



٤٥٢

السياسيةتصعيد اِّـواجهة

املدعومـة  . وذه التطورات دخلت الساحة العراقية يف مرحلة املواجهـة الـسياسية   
األخرس -) شهيد الوطن(بالبعد الشعيب يف أشد حاالت غليانه وخاصة حينما مت تشيع 

أي -يف بغداد وسط عاصفة من اجلماهري الغاضبة يف صباح اليوم التايل مـن احلـادث          -
أيــار حيــث كــان النـــاس يلـطمـــون علـــى صـدورهـــم يف التــشييـع ويهـزجـــون ٢٤يف

وداروا بالشهيد يف شوارع . »مـاج عـرش اهللا وتزلزل، على الشهيد املا تغسل «: قائـلـني
ويف عـصر يـوم التـشييع، اجتمـع     . )١(فيهـا بغداد حىت مقـربة الـشيخ جنيـد، حيـث دفـن         

يخ داود وعلي البازركان ومهدي البصري مهدداً هلم،        جبعفر أبو التمن وأمحد الش    ) بلفور(
، وبعد االجتماع كتـب أبـو الـتمن رسـالة إىل اإلمـام الـشريازي،       )٢(مستاءاً من سلوكهم 

يطلعه على آخر األحداث ويستنجد به للتـدخل إثـر هـذه التطـورات، وكانـت الرسـالة        
ري بالتأييد والدعم أجابه اإلمام احلائ)٣(١٩٢٠أيار٢٤هـ، ١٣٣٨رمضان ٧مؤرخة يف 

ــوي ــة العــراقيني يف خمتلــف    . )٤(املعن ــشره إىل كاف ــاً متّ ن ــام الــشريازي بيان مثّ أصــدر اإلم
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مناطقهم، ملباشرة املظـاهرات االحتجاجيـة كعمـل سياسـي مـشروع للمطالبـة بـاحلقوق                
:نصههذا. املشروعة

.وبركاتهإىل إخواين العراقيني، السالم عليكم ورمحة اهللا«

فإن إخوانكم يف بغداد والكاظمية قـد اتفقـوا فـيام بيـنهم عـىل االجـتامع والقيـام أما بعد، 

بمظاهرات سلمية، وقد قامت مجاعة كبرية بتلك املظـاهرات مـع املحافظـة عـىل األمـن، طـالبني 

بحكومة إسالمية، وذلك بـأن يرسـل -إن شاء اهللا -حقوقهم املرشوعة املنتجة الستقالل العراق 

ّىل عاصمة العراق بغداد وفدا للمطالبة بحقه، متفقـا مـع الـذين يتوجهـون مـن كل قطر وناحية إ ً ّ ً

فالواجب عليكم، بل عىل مجيع املسلمني االتفاق مع إخـوانكم . أنحاء العراق عن قريب إىل بغداد

يف هذا املبدأ الرشيف، وإياكم باالخالل باألمن والتخالف والتـشاجر بعـضكم مـع بعـض، فـإن 

وأوصـيكم . ّكم ومـضيع حلقـوقكم التـي صـار اآلن أوان حـصوهلا بأيـدكمٌّذلك مرض بمقاصد

باملحافظة عىل مجيع امللل والنحل التي فـي بالدكم، فـي نفوسهم وأمواهلم وأعراضهم وال تنـالوا 

ًأحدا منهم بسوء أبدا .وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا. وفقكم اهللا ملا يرضيه. ًٍ

]م١٩٢٠أيار٢٧[هـ ١٣٣٨رمضان / ١٠

)١(األحقر حممد تقي احلائري الشريازي

طبـع حـزب احلـرس مـن الرسـالة العامـة نـسخاً كـثريةً، ووزعهـا يف بغـداد                   «وقد  
وقـد شـهدت   . )٣(، وقُـرأت يف الـصحن الكـاظمي      )٢(»والكاظمية وخمتلف أحنـاء العـراق     

"
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ويف . كربالء والنجـف حالـة مـن االحتجاجـات والتظـاهرات وإلقـاء اخلطـب احلماسـية                
لة، ألقيت رسالة اإلمام احلائري يف اجتماع دعي له يف اجلامع الكـبري، وذلـك يف عيـد     احل

، ويف املوصــل أيــضاً )١(م١٩٢٠حزيــران ١٩املوافــق -هـــ ١٣٣٨الفطــر بدايــة شــوال 
إالّ أنـه كـان حمـور العمـل         . )٢(خرجت مظاهرات صـاخبة تطالـب باحلريـة واالسـتقالل         

عل متّت مقابلة املندوبني اخلمسة عشر كممثلني عن  السياسي املهم جيري يف بغداد، وبالف     
م، ١٩٢٠حزيــران ٢نائــب احلــاكم املــدين العــام يف العــراق يف ) ويلــسون(بغــداد، مــع 

وهـم مـن املـشهورين    ) ويلـسون (باإلضافة إىل واحٍد وعشرين وجيهـاً بغـدادياً أعـدهم          
دوبني عقـدوا اجتماعـاً مـع    باملواالة للسلطة، وذلك لتتم املوازنة يف املطاليب، إالّ أن املن      

الواحد والعشرين شخصاً اآلخرين بطريقة ذكية، حيث وجهوا دعوات شخـصية لعـدد             
، وهكـذا جعلـوهم يف صـورة املطاليـب املـشروعة،      )٣(من الوجهاء مشلت أولئك املعنيني 

:كالتايلوكانت

شـكل   ليعني مصريها فيقرر  ) األمة العراقية (اإلسراع يف تأليف مؤمتر ميثل      : أوالً«
.اخلارجإدارا يف الداخل ونوع عالقاا يف

.وأفكارهمنح احلرية للمطبوعات ليتمكن الشعب من اإلفصاح عن رغائبه: ثانياً

رفع احلواجز املوضوعة على الربيد والربق بني أحناء القطر أوالً، وبينه وبني        : ثالثاً
"
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ومن اإلطـالع علـى سـري       األقطار األخرى ثانياً، ليتمكن الناس من التفاهم مع بعضهم        
اجللـسة بكلمـة   ) ويلـسون (واملهم متّ االجتماع وقـد افتـتح   . )١(»السياسة الراهنة يف العامل 

متشعبة ال ختلو من جمامالت لفظية، وتأكيدات على الوعـود الربيطانيـة الـسابقة، وفيهـا          
ــد      ــسكرية عن ــة، ملوحــاً بالعــصا الع ــة احلالي ــسياسة الربيطاني ــد صــريح ملخــالفي ال دي

الضرورة، وبعد كلمته اليت ألقيت بالنيابة عنه باللغة العربية، جرت مناقشة بني الطـرفني       
وقد أكد . وكان أبرز املناقشني من طرف املندوبني السيد حممد الصدر ويوسف السويدي

السيد الصدر على أنّ املطاليـب سـلمية وهـدفها واضـح بإقامـة حكومـة وطنيـة حـسب            
.)٢(ملتكررةوعود احللفاء وتصرحيام ا

إن أمهيــة هــذا اللقــاء يكمــن يف كونــه يقطــع شــوطاً طــويالً يف مرحلــة املواجهــة   
السياسية، وذلك ألنه كشف عن املرونة اخلادعة لسلطة االحـتالل، الـيت تـستبطن نوايـا            
االنتداب واالستعمار للعراق، وبالفعل تبني للمندوبني عدم جدوائية املطالبـة الـسلمية،          

.بالقوةاعي للتوسلوهكذا توجهت املس

هــ، اجتمـع عـدد كـبري مـن      ١٣٣٨رمـضان  ١٦م، املوافق   ١٩٢٠حزيران   ٣ويف  
ــاروا ســبعة منــدوبني ملقابلــة الــسلطة وهــم   املــريزا عبــد احلــسني : وجهــاء كــربالء واخت

الشريازي، الشيخ حممد اخلالصي، والسيد حممد علـي الطباطبـائي والـشيخ صـدر الـدين       
وهاب آل طعمة، والـشيخ حممـد حـسن أبـو احملاسـن، وعمـر         املازندراين، والسيد عبد ال   

حزيران عقـد اجتمـاع مثلـه يف النجـف، ومت           ٥ويف  . العلوان، بتأييد من اإلمام احلائري    
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الـشيخ جـواد اجلـواهري، والـشيخ عبـد الكـرمي اجلزائـري،            : اختيار ستة مندوبني وهـم    
لـوان الياسـري،   والشيخ عبد الرضا الـشيخ راضـي، والـسيد نـور الياسـري، والـسيد ع          

.)١(وبتأييد من اإلمام احلائري أيضاً. وحمسن شالش

واملالحظ على هذه النـشاطات الـسياسية أـا كانـت تلتقـي يف النتيجـة بـضرورة               
ففـي كـربالء، عقـد اجتمـاع كـبري يف حـرم اإلمـام              . تصعيد العمل املسلح ضـد احملـتلني      

الـشاعر حممـد حـسن أبـو     ، ألقى الـشيخ حمـسن أبـو احلـب قـصيدة             عليه السالم احلسني  
احملاسن، هيج العواطف حنو املقاومة، وأعقبه عمـر العلـوان خبطـاب محاسـي مـثري، ويف           

، عليه الـسالم مساء اليوم التايل ألقى الشيخ حممد اخلالصي خطاباً مثرياً يف حرم العباس              
.الكرامحتدى السلطات، وأثار اهلمم حنو الثورة والشهادة يف ساحات

إن احلمـاس اشـتد باحلاضـرين، وكثـر     «: مد اخلالصي يف مذكراتـه يقول الشيخ حم  
البكــاء بينــهم وعلــت الــضجة وقطــع بعــض الرؤســاء ربــاط عقــاهلم بــسيفه إيــذاناً بأنــه  

ويف بغــداد بعــد مقتــل األخــرس، وقــرار  . )٢(»مــستميت يف ســبيل الــدفاع عــن العــراق 
مولـد  -شطت جمـالس  احلاكم املدين بالـسماح بإقامـة االحتفـاالت الدينيـة، نـ       ) ويلسون(

فجـسدت  . وكـان حلـزب حـرس االسـتقالل دور االشـراف عليهـا وتنظيمهـا               -التعزية  
الوحدة اإلسالمية، وانطلقت نداءات اخلطباء والشعراء عرب املنابر حتـرض علـى مقاومـة         
مشاريع الـسيطرة الربيطانيـة، وللمثـال نـذكر شـيئاً مـن قـصيدة الـسيد حبيـب العبيـدي                     

:يقولاملوصلي حيث
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        مل يبــق أي «): أوراق أيـامي (ويف هـذا الـصدد يقـول طالـب مـشتاق يف مذكراتـه
اختالف بني سين وشيعي، والكل مواطنون عرب قد تشابكت أيديهم واتفقت كلمتـهم    

بـاحلقوق الطبيعيـة املغتـصبة منـهم،       وساروا جنباً إىل جنب يكافحون األجنيب ويطالبونه      
.االنتدابأال وهي االستقالل التام الناجز، اليت ال تشوبه شائبة من شوائب احلماية أو

، والشيعي حيضر جمالس املولد عليه السالمفالسين كان حيضر جملس عزاء احلسني  
وهــذا يــصلي يف مــسجد ذاك وذاك يــصلي يف مــسجد هــذا، وكلــهم إخــوان  .. النبــوي

اهللا صـلى حممـد  ؤمنون باهللا، ينطقون بشهادة واحدة ويؤمنون برسـالة سـيد الكائنـات      م
، ويتمسكون بكتاب اهللا الذي هو مرشدهم ورائـدهم حنـو نـور اهلدايـة      عليه وآله وسلم  

.)٢(»..وسبيل الرشاد
:م١٩٢٠حزيران١تقول املس بيل، يف رسالتها املوجهة إىل أبيها بتاريخ 

ذوا خطـة مـن الـصعب مقاومتـها، وهـي االحتـاد بـني الـشيعة         إن املتطرفني اخت ..«
وكلـها تـدور حـول    .. إا يف الواقع سياسية وليست دينية.. والسنة، أي وحدة اإلسالم  

.)٣(»..فكرة العداء للكفار
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-الثورةقائد-اعتقال نجل اإلمام الحائري 

تـصدين للعمــل  كانـت الـساحة الـسياسية ســاخنة يف حركتـها الـسلمية، إال أن امل     
السياسي تيقنوا بأن احملتلني غري جادين لالستماع إىل مطاليبهم وتنفيذ وعودهم املعلنـة،           
وقـد أُشـيع خـرب عــدم اسـتقبال حـاكم النجـف لوفــد العلمـاء والوجهـاء مـن النجــف،          

ارتـأى  «ففي حينـها    . والشامية، يف حماولة من السلطة احملتلة لتضييع مطالب الرأي العام         
رضا احلائري، كبري أجنال اإلمام احلـائري أن يقـوم بعمـل حاسـم يعيـد إىل           الشيخ حممد 

الناس محاسهم، وإىل السلطة رشدها، فأمر بإقامة مظاهرات صاخبة يف صحين اإلمامني 
١٣٣٨يف مـساء اليـوم الرابـع مـن شـهر شـوال سـنة                الـسالم  اعليهمـ احلسني والعباس   

ملظـاهرة وخطـب فيهـا لفيـف مـن         فأقيمـت ا  .. ١٩٢٠واحلادي والعشرين مـن حزيـران       
وهذه احلركة التصعيدية يف كربالء أغاضت الـسلطة املركزيـة يف بغـداد،        . )١(»..الوطنيني

أن جنل اإلمام احلائري، هو حمور هذا النشاط يف الفرات األوسط،       ) ويلسون(وقد تيقّن   
له، وبالفعل متّ احلاكم السياسي يف احللة لتنفيذ أمر اعتقا) امليجر بويل(فأصدر أوامره إىل   

ووجه . حزيران، بقوة عسكرية كبرية لغرض تنفيذ االعتقال٢١اقتحام مدينة كربالء يف 
حاكم احللة السياسي كتاباً إىل اإلمام احلائري يطمئنه من هذه اخلطوة، وإمنا يقصد منـها        

 



٤٥٩...............................................................-الثورةقائد-الحائرياإلمامنجلاعتقال

فأجابه اإلمام برسالة مهمة أظهرت قوة التحـدي لديـه،   ! القبض على عدد من األشرار   
رضاً طريقة استخدامهم القوة ضد مطالب األمة، مهـدداً إيـاهم بـالرد املناسـب مـن               معا

ويف . )١(هذا، وكان قـد عقـد اإلمـام القائـد اجتماعـاً خاصـاً مـع مستـشاريه            . قبل األمة 
يطلب فيها حضور الـشيخ حممـد رضـا    ) امليجر بويل(األثناء وصلت أوراق استدعاء من     

أعوانه، فاستقر الرأي بالذهاب إليه، فـتم اعتقالـه   جنل اإلمام مع بضعة عشر رجالً من    
وهكـذا  )٣(، وهم رموز التحرك اإلسـالمي، ومتّ نفـيهم إىل جزيـرة هنجـام    )٢(مع أعوانه 

، كمـا ومت    )٤(»نفي ابن الشريازي وأصحابه من أهـم العوامـل يف انـدالع الثـورة             «أصبح  
وحينـذاك نـشطت    . )٥(ناطقنفي جمموعة من اإلسالميني احلركيني يف احللة وغريها من امل         

محلــة االحتجاجــات املباشــرة مــن قبــل العلمــاء ووجهــاء املــدن ورؤســاء العــشائر ضــد  
إجراءات السلطة، إال أن األخـرية أصـرت علـى موقفهـا، ظنـاً منـها بـأن هـذا االجـراء                  

حـاكم الـشامية والنجـف، إىل اجتمـاع      ) امليجـر نـوربري   (وقد دعا   . سينهي حالة الثورة  
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طلبـت االجتمـاع   «: ماء، وذلك قبيل انـدالع الثـورة بأيـام، قـال فيـه            حضره بعض العل  
فـرد عليـه    . »بكم، راجياً أن ونوا على حـضرة الـشيخ الـشريازي مـصيبته بنفـي ولـده                

أي ولـد تعـين مـن أوالد الـشيخ، فـأحرار العـراق       «: الشيخ عبد الكرمي اجلزائري بقولـه     
لــشيخ، ومكانتــه مل ترتفــع إىل هــذه املنفيــون وغريهــم كلــهم أوالده، واعلــم أن مرتلــة ا

.)١(»الدرجة إال ألنه كان ينظر إىل العراقيني مجيعاً ذه النظرة األبوية

وباملقابل عقد اجتماع عشائري يف مـضيف الـشيخ عبـد الكـاظم احلـاج سـكر يف          
م، حـضره كبـار   ١٩٢٠حزيـران  ٢٨هــ، املوافـق   ١٣٣٨شـوال  ١١املـشخاب، بتـاريخ   

حيتجـون فيهـا علـى اعتقـال جنـل      ) امليجر نـوربري (رسالة إىل رؤساء العشائر، ووجهوا 
اإلمام احلائري واخوانه، وفيها ديد واضح يف حالة عدم إطالق سراحه، تنتهي مرحلة 

.)٢(املطالبة السلمية، وتبدأ املرحلة العسكرية

الحتواء األزمة باسـتمالة  ) نوربري(وجرت حماوالت من قبل رجال السلطة مثل        
متـوز  ١يف ) نـوربري (ففي اجتماع دعـا إليـه     . ولكن دون جدوى  . القبائلبعض رؤساء   

حضره عدد من رؤساء العشائر، أراد استمالة الشيخ جمبل الفرعـون وغـريه، إال        ١٩٢٠
) نــوربري(أن الــشيخ عبــد الواحــد احلــاج ســكر رد عليــه بطلــب االســتقالل، فأجابــه  

هـل  : إلدارية، فـرد عليـه عبـد الواحـد    دبلوماسياً بضرورة التدريب تدرجيياً على املهام ا 
التدريب هو نفي العلماء والزعماء، فإنْ كنتم صادقني يف قولكم، فأطلقوا سراح املـريزا         


 






 



٤٦١...............................................................-الثورةقائد-الحائرياإلمامنجلاعتقال

حممد رضا جنل آية اهللا الـشريازي واآلخـرين مـن أحـرار كـربالء، وثانيـاً إجلـوا احلكـام                 
مفاوضــة الــسياسيني عــن الفــرات وآمجعــوهم يف بغــداد، وحنــن نرســل منــدوبني عنــا لل

.)١(وانفض االجتماع دون نتيجة. معكم، وعند ذلك نصدق بوعودكم







 



٤٦٢

الثورةإعالن

لقد وصلت املطالبة الـسلمية إىل طريـق مـسدود مـع سـلطات االحـتالل، وكـان               
حماولة اإلمام احلائري بذاتـه، حيـث مت بعـد املـشاورة مـع املعنـيني       -كما يبدو   -آخرها  

وبالفعـل مت اختيـار   . حملاورتـه سياسـياً  ) ويلـسون (إىل  بشؤون الثورة حـول إرسـال وفـد       
الــسيد هبــة الــدين الــشهرستاين واملــريزا أمحــد اخلراســاين، لــيحمال رســالة اإلمــام إليــه،  

شرارة الثورة، كما سـنرى     -ويعرضا عليه شروطاً إليقاف القتال الذي اندلع يف الرميثة          
ة القتال وإعالن العفو العام، والشروط تتلخص بانسحاب القوات الربيطانية من منطق-

رفـض مقابلتـهما، وأعلـن عـدم موافقتـه      ) ويلـسون (ولكـن  . وإعادة املنفيني من اخلارج  
حينـذاك  . )١(علـى إطـالق سـراح ابـن اإلمـام، وبـذلك فـشلت الطـرق الـسلمية برمتـها          

ويبـدو يل أـا كانـت    -استفىت مجاعة من العلماء والزعماء والرؤساء اإلمـام احلـائري،      
يف جـواز القيـام بـالثورة املـسلحة     -خطة اإلعداد للثورة كما نوهنا لذلك سـابقاً     ضمن  

فأعلن . ومبعىن آخر طالبوه باملوقف الشرعي يف تلك املرحلة. لتحصيل احلقوق املشروعة
:نصهاوجوب اجلهاد دفاعاً عن حقوق الشعب املسلم بفتواه الشهرية، هذا



 



٤٦٣..........................................................................................الثورةإعالن

بسم اهللا الرمحن الرحيم

وق واجبة عىل العراقيني، وجيب عليهم فـي ضـمن مطـاليبهم رعايـة الـسلم مطالبة احلق«

.»واألمن، وجيوز هلم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع اإلنكليز عن قبول مطاليبهم

االحقر حممد تقي احلائري الشريازي

ــني        ــل املكلف ــن قب ــه م ــن تطبيق ــاص م ــداًء شــرعياً ال من ــورة ن ــداء الث فأصــبح ن
.)١(العراقيني

يرجح يف ظين أن الشريازي أصدر فتواه بعـدما اشـتدت        «: قول الدكتور الوردي  ي
فقـد أدرك حينـذاك أن   ). ويلـسون (املعارك يف الرميثة وفشلت حماولتـه يف املفاوضـة مـع      

اإلفتــاء بــالثورة املــسلحة ضــروري لتــشجيع العــشائر علــى مــساعدة عــشائر الرميثــة يف  
انطالقـة الثـورة، ومـصدر املعنويـات العاليـة           وبالفعل أصبحت الفتوى حمور   . )٢(»القتال

.العراقللثوار، ومنبع االستلهام يف التحدي واجلهاد يف شىت أحناء

ولـما كان بعض رؤساء العشائر، يفضل عدم االنضمام للثورة، ألسباب سياسية 
أو مصلحية خاصة، كان التيار العام للثورة ينهي هذه االحباطـات، فيـضطر املتلكـئ يف         

رية أن جياري التيار الثوري العـام، خوفـاً مـن عجـالت الثـورة الـيت ـدده بالـسحق              املس
كما حدث مع عمران احلاج سعدون، رئيس بين ِحسن قرب . واالندثار يف حالة التوقف

، فبالرغم من تصميمه األويل باالبتعاد عن الثورة خبالف أخيه الشيخ علوان      )٣(طويريج
ائري يف كربالء، وبعث رسوالً من قبله إىل عبد الواحد الذي ذهب حمتجاً إىل اإلمام احل     
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فأجابـه  . متـوز ٢٢سكر مهدداً، وممانعاً وصول هليب الثورة إىل منطقة عشريته وذلـك يف   
.العلماءإننا حنارب اإلنكليز استناداً على فتوى: عبد الواحد قائالً

ان عمـران  إذا كـ : وقدم له صورة من الفتوى لكـي حيملـها إىل عمـران، مث قـال              
مث هـدده بـأن املعركـة    . مسلماً شيعياً فهذه الفتوى أمامـه، ومـن الواجـب عليـه طاعتـها         

.)١(مستمرة ضد القوات الربيطانية ومن يقف معها

وباملقابل مل تقف سلطات االحتالل مكتوفة األيـدي أمـام انتـشار الفتـوى، فلقـد       
ــدف ع       ــها ــاوالت من ــا، يف حم ــتثمرت عالقا ــا واس ــت جهوده ــدة  كرس ــة الوح رقل

العــشائرية ومشوليــة الثــورة، ولكنــها بــالرغم مــن أمهيتــها إالّ أــا مل تغيــر املــسري العــام   
وكـان  . )٢(حاكم الشامية، خري شاهد على ذلـك ) الكابنت مان(للثورة، ولنا يف حماوالت    

ــود       ــة، والوع ــشوقاا املادي ــن م ــالرغم م ــذه احملــاوالت، ب ــشال ه ــرئيس إلف ــسبب ال ال
الكـابنت  (هو االلتزام الديين، ولنا يف اجتماع الشامية خـري دليـل، حيـث وزع         املستقبلية،  

متـوز  ١٣أمواالً على بعض رؤساء العشائر فثبط عزائمهم باجتاه الثـورة وذلـك يف     ) مان
هـ، فأرسل عبادي احلسني رئيس آل فتلة إىل عبد الواحـد       ١٣٣٨شوال   ٢٧-م  ١٩٢٠

، وعلـى أثـر ذلـك عقــد    )مـان (ا مبحاولـة  احلـاج سـكر والـسيد علـوان الياسـري خيربمهـ      
، الـشيخ عبـد الواحـد والـسيد علـوان           )أم البعـرور  (اجتماع يف التاجية جنـويب الـشامية        

ومعظم عشائر الـشامية وحينمـا احتـدم اجلـدال إثـر تزعـزع قـرار اجلهـاد والثـورة لـدى               
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٤٦٥..........................................................................................الثورةإعالن

فنـا  إننـا تعاهـدنا وحتال  «: -بـشجاعة -البعض، قال خادم الغازي من رؤساء بين حسن  
أن نبذل كل مـا يف وسـعنا يف   عليه السالمأمام آية اهللا الشريازي يف مرقد اإلمام احلسني      

سبيل قضية بالدنا، وأنْ يكاتف بعضنا البعض ويـشد بعـضنا أزر اآلخـر، وأنْ ال خيـون      
أحدنا رفيقه، ومبا أين أرى هذه أول بادرة بدرت للخيانة من بعضنا، فإذا غـضينا النظـر                

لك القضاء على قضيتنا أوالً، وعلى نفوسنا وأموالنـا وعـشائرنا والعروبـة      عنها فمعىن ذ  
جيب أن خيرج من الشامية من رضاه أو بـالقوة، وأنـا أول       ) الكابنت مان (فعليه أن   . ثانياً

.)١(»واحد حياربه منذ الساعة ان مل خيرج

 



٤٦٦

-الرميثةالشرارة األوُّـ من-)١(خالصة أحداث الثورة

٣٠وأطلقـت أول رصاصـة للثـورة يف    «، )٢(يف الرميثـة -ميدانياً -ة  ابتدأت الثور 
ــ ١٣٣٨الثالث عشر من شوال     [١٩٢٠حزيران   ، علـى أثـر إلقـاء احلكومـة القـبض           ]ه

على شـيخ الظـوامل، الـشيخ شـعالن أبـو اجلـون، واطالقـه عنـوة علـى يـد مجاعـة مـن                      
.)٣(»عشريته











 




 





 



٤٦٧...................................................-ارة األولى من الرمیثۀ الشر-خالصۀ أحداث الثورة 

حـاكم الديوانيـة   ) يجـر ديلـي  امل(ويذكر السيد احلسين، بـأن االعتقـال مت بـأمر     
السياسي وهو معـروف بـشدته وغلظتـه، اختـذ هـذا املوقـف بعـد أن علـم باجتمـاع            
كربالء ليلة النصف من شعبان واالجتماعات الـسرية يف النجـف واملـشخاب، كأنـه         
أراد أن يوجه ضربة استباقية لشيوخ العـشائر إال أن الـشيخ غثيـث احلرجـان زعـيم               

ل على ضوء طلب الشيخ شعالن من مكان اعتقاله وبالفعل الظوامل أنفذ عشرة رجا 
آقتحم األبطال العشرة سراي الرميثة، وقتلوا شرطيين من الشرطة ومتّ اإلفراج عـن        

. م١٩٢٠حزيران ٣٠- هـ ١٣٣٨شوال ١٣شيخهم رغماً على اإلجنليز، وذلك يف 
لقـت يف هـذا    الرصاصة األوىل اليت انط   «وسط أهازيج ثورية عارمة، فكانت بالفعل       

ــورة  ــشرارة األوىل للث ــوم ال ــشاعر الــشعيب الــشيخ علــي  . )١(»الي وباملناســبة يقــول ال
:البازي

 
 

  
   

 
  

  شيخ شــعالن هــو ســبب ويــذهب البــصري، إىل أن ســبب إلقــاء القــبض علــى الــ
، وهــذا )٣(سياســي، خبــالف مــا ادعتــه ســلطات االحــتالل، أن بذمتــه ديونــاً للحكومــة
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على -أُريد منه أن يكون مسوغاً مقبوالً من الناحية االجتماعية -كما يبدو -اإلدعاء 
واحلال أن هذه العـشرية كانـت هـي األبـرز يف التـصعيد           . لغرض تغطية احلدث   -األقل  

لطات االحتالل، ومما يذكر يف هذا االجتاه، بأن الشيخ رحوم الظاملي،   العسكري ضد س  
من أقرباء الشيخ شعالن، وهو عامل دين من تالميـذ اإلمـام احلـائري، بعثـه إىل املنطقـة                   

فجاء اعتقال الشيخ شعالن ضربة استباقية مبكـرة للتحـرك الـشعيب            . )١(لقيادة ااهدين 
.-الربيطانيةكما يف حسبان رجال السلطة-ائه املناهض، وللقيادة اإلسالمية من ور

واملهم بعد جناح عملية ااهدين الثوار يف إطالق سراح الشيخ شعالن، بوشرت         
البـصرة، ومت قطعهـا مـن        -العمليات العسكرية اجلهادية، فهومجت سكة حديـد بغـداد          

-أيضاً -عدة أماكن مشايل الرميثة، مما عرقل وصول قوات جيش االحتالل، والتموين 
مـؤمتر  (للمنطقة، وحوصـرت احلاميـات العـسكرية ومت توحيـد كلمـة عـشائر املنطقـة يف          

. مستجيبةً لفتوى اإلمام احلـائري يف جهـاد األعـداء احملـتلني            -املار الذكر    -)٢()الشامية
. وفعالً تصدى الثوار حملاوالت النجدة جليش االحتالل، ودخلوا معركة منظمة ضـدهم          

ذلته القوات اإلنكليزية مـن جهـود بغيـة مواصـلة الـسري إىل الرميثـة فإـا              وبالرغم مما ب  «
.)٣(»فشلت

"


 



 

 


 
 



٤٦٩...................................................-ارة األولى من الرمیثۀ الشر-خالصۀ أحداث الثورة 

إال إن اجليش الربيطاين استطاع بالنتيجة أن يدخل الرميثة بإمدادات كبرية، ويصل   
ولكـن هـذا االنتـصار الربيطـاين مل يـستمر طـويالً، فقـد               . إىل احلامية العسكرية احملاصـرة    

اهلزمية بالقوات الربيطانية يف الرميثة، إثر هجمام املكثفة عليهم، استطاع الثوار أن يرتلوا
بني قتيـل  ) ١٤٨(وذلك يف احلادي والعشرين من متوز، فأحلقوا م خسائر فادحة بلغت  

.)١(وجريح، باإلضافة إىل حصوهلم على غنائم احلرب من البنادق والرشاشات

اع رؤسائها يف مـضيف الـشيخ   ويف منطقة املشخاب، القريبة من النجف، مت اجتم    
عبد الواحد احلاج سكر، حضره عدد كبري من رؤساء العشائر والسادة، وقرروا رفع راية 

م، أي بعـد يـوم واحـد مـن     ١٩٢٠حزيران ٢٩-هـ  ١٣٣٨شوال   ١٢اجلهاد وذلك يف    
.)٢(»االجتماع

ــد الواحــد احلــاج ســكر يف مقدمــة     وكــان الــسيد علــوان الياســري، والــشيخ عب
ــة أيب صــخري يف  الثــائرين ــدأت املعركــة ضــد اإلمــدادات  ١٣، فحاصــروا حامي متــوز وب

كـان أول انتـصار يف املـشخاب أحـرزه     «: يقـول فريـق املزهـر    . الربيطانية إلنقـاذ احلاميـة    
ااهــدون لنــصرة ديــن اهللا، وعــز املــسلمني، هــو انتــصارهم علــى هــذه البــاخرة          

.)٣(»..احلربية
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فـة، وبــضغط مـن الـسيد علـوان واحلـاج عبــد      مث انتقلـت شـرارة الثـورة إىل الكو   
وبـدأ احلـوار   . حاكم الشامية على سحب قواتـه إىل الكوفـة    ) الكابنت مان (الواحد وافق   

، لغرض فك احلصار عن حاميـة أيب       )امليجر نوربري (لتثبيت هدنة بني الطرفني، عرضه      
يعتـرض  صخري، فوافق الثوار شريطة اشتراك وفد النجف والشامية يف املفاوضات، فلم       

على ذلك، وبالفعل حضر الشيخ عبد الكرمي اجلزائري، والشيخ حممد جـواد             ) نوربري(
وقد مت فيه االتفاق بني الطرفني على إعـالن اهلدنـة ملـدة             . اجلواهري، يف ذلك االجتماع   

م، ويف خالهلـا  ١٩٢٠متـوز  ١٧هــ، املوافـق   ١٣٣٨ذي القعدة ١أربعة أيام، ابتداءاً من     
) نـوربري (وباملقابـل تعهـد   . خري إىل الكوفة دون تعرض وهجـوم تنسحب حامية أيب ص  

:تتضمنبرفع مطاليب الثوار إىل احلاكم العام ببغداد، واليت
.والدغارةالعفو العام عن مجيع العراقيني، مبا فيهم أهل الرميثة والشامية-١«
توقـف مجيــع احلركـات العــسكرية، وإصـالح ســكة احلديـد، ونقــل القــوات     -٢
.آخرة من مكان إىلالعسكري
.الشريازيإطالق سراح مجيع املعتقلني املنفيني، خصوصاً ابن-٣
.)١(»تشكيل املؤمتر العراقي-٤

هذا، وقد نقضت اهلدنة مـن الطـرفني، وعـادت الثـورة إىل جماريهـا، بعـدما نـدم                 
الثوار على املوافقة يف إعالن اهلدنة وانـسحاب احلاميـة، الن احملـتلني قـد حـصلوا علـى                 

هـو اليـوم الـذي    -متـوز  ١٩ميكـن اعتبـار   «غنيمتهم املرجوة مـن تلـك اهلدنـة، وعليـه           
.)٢(»بداية احلرب اجلدية بني الثوار واإلنكليز يف هذه املنطقة-نقضت فيه اهلدنة 





 

 



٤٧١...................................................-ارة األولى من الرمیثۀ الشر-خالصۀ أحداث الثورة 

] املــدن[ومــن املعلــوم أن «وهكــذا انتــشرت الثــورة يف أغلــب مــدن العــراق، 
] حمافظـة كـربالء وحمافظـة النجـف    [ربالء كـ : العراقية اليت اشتركت يف الثورة كانت 

الناصـرية،  [، وان ألويـة املنتفـق       ]حمافظة القادسـية  [والديوانية  ] حمافظة بابل [واحللة  
وديـاىل، وبعـض أجـزاء بغـداد،        ] وحالياً حمافظـة ذي قـار، والـسماوة حمافظـة املـثىن           

ثـائرين مـن    وقد اشترك مـع ال    . )١(»أسهمت إسهاماً حمدوداً  ] حمافظة األنبار [والدليم  
ضابطاً، كان هلم دور مهم يف تنظـيم     ١٤- ١٣الضباط العراقيني يتراوح عددهم بني      

.)٢(بعض جبهات القتال
ــرات األوســط   ــاطق الف ــورة -ويف من ــد الث ــرددين،  -مه ــب املت حــسم أمــر أغل

الذي كان «فآنضموا إىل صفوف الثوار، وذلك استجابةً لضغوط الرأي العام اإلسالمي  
حىت أن بعضهم أبلى بالءاً حـسناً يف   . )٣(»ال ينضم إىل الثورة كافراً نصرانياً      يعد كلَّ من  

املعركة، وكأمنا كانت غشاوة على بصريته فآنقشعت بفعل التفاعل اجلدي واملصريي مع          
األحداث، كما فعل مرزوق العواد الذي أبدى بطولة نادرة يف معركة الرارجنيـة، حيـث           

لقد آنقلـب  «: القوات الربيطانية هناك، يقول الدكتور الورديقام حبركٍة التفافية أربكت   
. )٤(»مرزوق العواد يف خالل وقت قصري من عـدو للثـوار إىل واحـٍد مـن أعظـم أبطاهلـا          

كـربالء واحللـة والديوانيـة، إالّ     : هذا، وقد كان متركز الثورة يف ثالث مدن رئيسية هـي          
الناصـرية وبعقوبـة، وكـذلك إىل دلتـاوه      أا آمتدت إىل الفـرات األدىن واألعلـى، وإىل          

مشــايل بغــداد، وإىل منــديل وشــهربان وخــانقني باإلضــافة إىل كركــوك وأربيــل يف فتــرة  
.)٥(قصرية
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بثمانيـة  )١(ولقد كان النتـصار الثـوار يف معركـة الرارجنيـة الـيت تبعـد عـن الكفـل               
آنتـشرت أخبارهـا   أميال، األثر الكبري يف رفع معنويات ااهدين وتوسيع نفوذهم، وقد           

متــوز ٢٤بكثافــة يف األوســاط العراقيــة، حيــث متّ انكــسار وهزميــة قــوات االحــتالل يف 
هـ، بينما أظهرت العشائر قدرة فائقة يف حرب املواجهة ١٣٣٨ذي القعدة  ٩-م  ١٩٢٠

املباشرة بالسالح األبيض، فأصبحت هذه املعركة بتفاصيل وقائعها وبسالة رجاهلا نقطـة       
ر الثورة، ويبـدو أـا مـن أعظـم معـارك ثـورة العـشرين، فقـد متـزق رتـل           حتول يف مسا  

وباإلضـافة إىل  . القادم من احللة إىل الكفـل يف معركـة دامـت سـت سـاعات      ) ماجنستر(
االنتصار امليداين الذي حققه ااهدون، فقد غنموا يف هذه املعركة غنائم كـثرية، وعلـى     

لعشائر بشكٍل ملحوظ، حىت أن عمران احلاج أثر ذلك تصاعد التيار الثوري يف أوساط ا    
صار يف الزاوية احلادة من قبل أفراد عشريته، ومل جيد مناصاً من -املار الذكر -سعدون  

وهكذا سجلت املدن والعشائر صفحات جهاديـة مـشرقة يف تـاريخ         .)٢(االنضمام للثوار 
ها جلـيش االحـتالل،   العراق احلديث، حسب درجة إمكانياا وتضحياا، وطريقة جمات   

وأصبحت تلـك البطـوالت روايـات الفخـر والعـزة لعمـوم شـعب العـراق فـضالً عـن                     
يقـول الـشاعر علـي البـازي يف قـصيدته      . )٣(العشائر واملدن واملواقع الـيت انطلقـت منـها    
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٤٧٣...................................................-ارة األولى من الرمیثۀ الشر-خالصۀ أحداث الثورة 

:العراقيةحول معركة الرارجنية، باللهجة
 

 
  

         
 

  
   

 
  

   
 

  
 

خطـوة، فمـثالً حينمـا       وقد كانت القيادة اإلسالمية تتابع أحداث املعارك خطـوة        
ــ   ١٩٢٠متـوز  ٣١أُبلغ اإلمام احلائري، خرب نكسة الثوار يف احللـة يف       ذي ١٦م املوافـق ل

هـ، بعد معركة الرارجنية، نتيجة التدابري القمعية اليت اسـتخدمتها سـلطات           ١٣٣٨القعدة  
إلمـام  االحتالل يف احللة، كفرض األحكام العرفية ومنع التجول ليالً، يف حينها أوعـز ا        

إىل السيد هبة الدين الشهرستاين أن يكتب للسيد علوان الياسري ملعرفة املوقف امليـداين      
بدقــة، فأجابــه الــسيد علــوان بالتفــصيل، وهكــذا كانــت طريقــة إدارة الــشيخ فــتح اهللا   

.)٢(االصفهاين

"
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أصبحت خالل فترة من الزمن مبثابة العاصمة حلكومة الثـورة،          «ففي كربالء اليت    
مة اليت كانت سلطتها املعنوية تشمل مجيـع املـدن واألريـاف الـيت دخلـت يف               وهي احلكو 

ان املـدن واألريـاف الـيت دخلـت يف حـوزة الثـورة كانـت حتكـم نفـسها                   .. حوزة الثورة 
بنفسها بواسـطة رؤسـائها احمللـيني علـى الطريقـة العـشائرية، ولكـن الـسلطة النهائيـة يف           

ذي ٣يف [يته يف كربالء، مث حتولت بعد وفاته األمور العامة كانت يف يد الشريازي وحاش
هـذا  . )١(»إىل الشيخ فتح اهللا االصفهاين يف النجـف   ] م١٩٢٠آب   ١٧هـ،  ١٣٣٨احلجة  

وحنن ال نستبعد ما يراه بعض الباحثني، بأن الشيخ الشريازي قد متّ القضاء عليه من قبل 
.)٢(الربيطانيني وذلك عن طريق دس السم إليه

"



 







 
 
 



٤٧٥

الثورةاإلسالمية الوطنية َّـ كربالء عاصمةالحكومة

شهدت كربالء املقدسة عاصمة ثورة العشرين الكربى، حركة مكوكية قويـة مـن            
سفر وانتقال ولقاءات فيما بني الثـوار واألحـرار مـن خمتلـف منـاطق العـراق، وبالفعـل                 

ق فيمـا   تكثفت فيها االجتماعات املصريية بني أقطاب التحرك والثـورة للتـشاور والتنـسي            
بينهم وبني املرجع القائد اإلمام الشيخ احلائري الشريازي ومن يدور يف فلكه من العلماء       
واألحرار، وذلك لغرض توحيد الرؤية وتنسيق اجلهود ضمن االستجابة التامـة لفتـاوى          

.ضوئهااملرجع القائد وتعميمها على األمة ومواصلة اجلهاد على

مقــر قيــادة ثــورة العــشرين ] كــربالء[كانــت«الربوفيــسور نــوري جعفــر : يقــول
وعاصمة الثورة، فإليها كان حيج مجيع رجاالت الثورة من خمتلف أحناء العراق للتحاور         
والتشاور واختاذ القرارات الالزمة والعودة ا وبفتاوى العلماء األعالم الشرعية ملقاومـة   

ن يف الثـورة يعقـدون   كان رؤسـاء العـشائر املـشاركو   «و. )١(»االحتالل وإجناز االستقالل  
اجتماعام فيها يف كثري من األحيان، ومن املمكـن القـول أن كـربالء أصـبحت خـالل               

.)٢(»فترة من الزمن مبثابة العاصمة حلكومة الثورة
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وهكذا كانت األنظار متجهة صوب كربالء وقائدها بالتحديد وهو حمـاط برمـوز             
املدن، وهم ينتظرون صدور القـرار      العلماء ورؤساء والعشائر وكبار السياسيني ووجهاء       

ــشعبية املتاحــة    ــة والقــدرات ال ــا . الــشرعي علــى ضــوء تطــورات األحــداث امليداني وأم
مـاذا بعـد   : االستفهام املهم الذي يدور يف األذهان فهو يتلخص يف سؤال مصريي وهـو     

صدور فتوى اجلهـاد والثـورة؟ ومـاذا بعـد انـدالع هليـب الثـورة يف عمـوم العـراق كمـا                   
عالً؟فحدث

هل هنالك خطة متكاملة للمشروع التغيريي يف األمـة يتجـاوز مرحلـة الثـورة إىل      
ــة اإلســالمية   تتوجيــاً جلهــاد العلمــاء ودمــا الــشهداء  -الطمــوح املنــشود -إقامــة الدول

األمة؟وتضحيات
-وبتعبرياً آخر، هل ميكن مناقشة موضوع تكامليـة املـشروع التغـيريي يف العـراق        

الدولة؟رة إىلمن الثو-آنذاك 

يبدو يل، إنه كان يف ذهنية قيادة الثورة السيما الشيخ القائد خمطط متكامل يشمل 
مرحلة مـا بعـد الثـورة أي إقامـة الدولـة اإلسـالمية الـيت حتقـق طمـوح الـشعب الثـائر،               
والدليل على ذلك ظهور بوادر املخطط التكـاملي يف مدينـة كـربالء مقـر اإلمـام القائـد                

ة، حيث متّ تشكيل احلكومة الوطنيـة، مـن قبـل رجـال الثـورة وبإشـراف          وعاصمة الثور 
إن كــربالء أصــبحت عاصــمة ثــورة «: علمــاء الــدين، يقــول الــدكتور علــي بابــا خــان

العشرين وعقلها املفكر، وهي الثورة اليت رفعت راية اجلهاد واستقالل العراق وأثرت يف  
اب وتكوين احلكومة الوطنية مث رفع راية السياسة الربيطانية من احتالل العراق إىل االنتد

يف كربالء انطلقت أول، مرة، وقبل دعوة اإلمام        ].. ويضيف.. [االستقـالل السيـاسـي 
خبمسني عاماً، فكرة احلكومة اإلسالمية وفيها قامـت أيـضاً إدارة ذاتيـة      رمحه اهللا اخلميين  

األخـرى حيـث أن رجـال    وقد انعكس هذا األمر يف املناطق احملـررة   . )١(»وحكومة حملية 


!



٤٧٧.......................................................الثورةعاصمۀکربالءفیالوطنیۀمیۀاإلسالالحکومۀ

أقـاموا حكومـات حمليـة فيهـا، اسـتطاعت أن تـؤدي خـدمات عظيمـة للـسكان           «الثورة  
مثل الديوانية إالّ أنّ الذي منع حتقيق هـذا  . )١(»احملليني، وللثوار املقاتلني يف سوح اجلهاد   

:رئيسياناحللم املشروع يف إقامة الدولة يف العراق بالشكل التام، عامالن

وهــو األهــم يف نظرنــا، وهــو رحيــل املرجــع القائــد يف ظــروف  : ألولالعامــل ا
غامــضة يف ذلــك املنعطــف التــارخيي الــشديد يف حــساسيته بــل هــو القمــة يف احلــساسية 
واحلرج، ومن هنا حنن منيل إىل الفكرة اليت تؤكـد أن مـوت هـذا العـاِلم القائـد مل يكـن                    

وام، نعـم لقـد مـات مـسموماً يف ظـرف         طبيعياً وإمنا متّ تسميمه من قبل اإلنكليز وأعـ        
، وعليه فقد ختلصت السلطة احملتلـة مـن العقبـة الرئيـسية يف          )٢(حمرج جداً للثورة والثوار   

. طريق املشروع الربيطاين، وبذلك متّ إجهاض املشروع وهو يف طور االسـتكمال والبنـاء            
ل الربيطـاين مـن   وإمنا جرت التصفية اجلـسدية هلـذا القائـد بعـدما يئـست سـلطة االحـتال         

وكانت الضربة األوىل للمرجـع القائـد هـو اعتقـال أحـرار             . احتوائه واستيعاب طموحه  
كربالء وعلى رأسهم جنله األكرب الشيخ حممد رضا ومن مث نفيهم إىل جزيرة هنجام، يف         
حماولة صرحية إلمخاد هليب الثورة، حيث بات مؤكداً لدى الدوائر الربيطانيـة أن إشـعال              

حتديد مصريها ونتائجهـا بيـد املرجـع املتـصدي مفجـر الثـورة، فجـاءت احملاولـة             الثورة و 
.منهالثانية يف تصفيته بالذات للتخلص

فيتخلص يف استيعاب طموح الثائرين يف العراق وذلك بتقدمي   : وأما العامل الثاين  
"
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حيكمهـا أمـري عـريب مـسلم     ) ظـاهراً (البديل املمكن، عرب تشكيل حكومة وطنية مـستقلة      
وهكـذا عـاد اإلنكليـز إىل العـراق مـن      . وإىل آخر هذه الشعارات الرباقة  .. قيد بدستور م

.عارمةالنافذة ليالً بعد أن طردوا من األبواب اراً بثورة

وهذا ال يعـين أن املـسرية اجلهاديـة بعـد وفـاة اإلمـام الـشريازي قـد توقفـت وإمنـا                   
.األحداثك عرب تطوراستمرت من بعده إىل مسافة معينة، كما سنالحظ ذل

كـان مـن املهـم أن نلمـس تكامليـة املـشروع       : وبالعودة إىل صميم احلديث نقول 
التغيريي من الثورة إىل إقامة دولة القانون اليت حتترم حقوق اإلنسان على ضوء الشريعة     

. اإلسالمية لدى القائد املرجـع وبقيـة املعنـيني يف إدارة شـؤون الـبالد مـن حـول القائـد             
تكامل صورة املخطط املرسوم مـن قبـل القيـادة، أمـام الـرأي العـام خـصوصاً                  وذلك لت 

ألبناء الشهداء والسائرين على ج الثورة، باعتبار أن ذلك التخطـيط يـسعى إىل حتقيـق      
هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر للوقـوف يف وجـه             . طموحهم بإقامة الدولة العادلـة    

باامات باطلة وتصفها   -آنذاك  -الثورة  إشاعات اإلنكليز وأعداء اإلسالم، اليت ترمي       
بالفوضى واالضطرابات والنهب والسلب والتمرد على القانون واحلياة املدنيـة وحقـوق            

بينما أثبتت األحداث بأن املناطق الثائرة قد أدت مسؤولياا، التحررية ضد           . )١(اإلنسان
حـىت االقليـات    املعتدين املـستعمرين ضـمن رعايـة األمـن واالحتـرام لعمـوم الـسكان،              
.)٢(الدينية اليت توجهت بالشكر لإلمام القائد على بياناته اجلليلة خبصوصهم


 




 



!
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هذا ما حصل يف أيام الثورة إبان الغليان الثوري لألمة، وأما يف بدايـة االسـتقرار          
والــدخول يف مرحلــة تــشكيل أوليــات احلكومــة الوطنيــة اإلســالمية فكــان األمــر أكثــر  

ألمن والنظام يف كربالء بعد الثورة العارمة وهروب بقايا سلطة        وبالفعل ساد ا  . وضوحاً
، فتـشكلت جلـان إداريـة بإشـراف املرجـع القائـد، كانـت مبثابـة النـواة             )١(االحتالل منها 

للحكومة املرتقبة، تعىن بشؤون البلدة وضواحيها وارتباطاا باملدن األخرى، ومت اختيار   
والبد أن نـشري إىل االجتمـاع املهـم الـذي     . مباشرةجمالس إدارية برعاية املرجعية الدينية   

عقد يف دار البلدية من قبل وجوه وأعيان وشخصيات كربالء لتـداول األمـور، وقـد متّ                 
مـمثل احلكومة الربيطانية فيها، وطـالبوه بتـسليم       ] البوشهري[إستدعاء حممد ادر خان     

نتخبــة، ممــا دفــع بــه إىل اســتخدام  املمتلكــات احلكوميــة يف كــربالء إىل اإلدارة احملليــة امل
أسلوب املناورة فطلب مهلة يومني فقـط ليـستجمع أفكـاره واتـصاالته بأسـياده، ومتـت             

أنظر إىل املعاجلة السلمية من قبل أحرار كـربالء اإلسـالميني            -االستجابة املبدئية لطلبه    
قت ذاته يتعاطون حللّ األزمة مع احملتلني، وإم يف موقع القوة واالنتصار ولكنهم يف الو   

أين هذا من اامـات األعـداء      . مع األعداء بروٍح أخالقية عالية وبشفافية سياسية نادرة       
لإلسالم واإلسالميني؟ وباملقابل اتصل هـذا املمثـل مبـدير شـرطة كـربالء حممـد أمـني،                 
واتفقا على التحصن يف السراي احلكومي مع أفراد الشرطة حىت تصل إليهم النجدة من         

الحتالل يف بغداد، وبالفعـل متّ ادخـار الطعـام واألرزاق يف الـسراي حتـسباً ملـا            حكومة ا 

"
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سيجري عليهم، وهيئوا أكياس الرمل حلماية أنفسهم ودوائرهم وكذلك متّ حفر بئـر يف      
وممـا يـذكر هنـا، إن مـدير الـشرطة وقـف خماطبـاً بعـض         . السراي لتأمني احلاجة إىل املاء   

ماسـي مكـشوف، مينـيهم بوعـود معـسولة، ممـا أهلـب            الناس املتجمهرين، بأسلوب دبلو   
منطيعـك،  «: جوابـاً صـرحياً لوعـوده   -حناجر الثائرين ضـده وهتفـوا ـذه األهزوجـة       

.)١(»منطيعك يا عبد السوجر منطيعك

فدخل اخلوف واالضطراب يف قلب املمثل ادر ومدير الـشرطة ومعهمـا عريـف           
البلدة القريب من السراي وبعـد ذلـك مت   بريطاين، فاضطروا للّجوء إىل دار أحد وجهاء      

وذلـك  -خـارج كـربالء علـى طريـق بغـداد       -نقلهم إىل احلاميـة الربيطانيـة يف املـسيب          
ويف حينها اقتحم أحرار كربالء مـبىن الـسراي احلكـومي           . مبساعدة الشيخ فخري كمونه   

التـايل  ويف اليـوم  . م١٩٢٠متـوز  ٢٥واستولوا على ما فيه مـن عتـاد وأمـوال وذلـك يف        
.)٢(اجتمع رؤساء البلدة عند اإلمام الشريازي يف داره وتداولوا أمر تشكيل احلكومة

ويف هذا املقطع الزمين املهم برزت األمهية اإلداريـة لـشؤون البلـدة، يقـول الـسيد       
) الـس احلـريب األعلـى     (مسي أحدمها   : تألف على األثر جملسان   «: عبد الرزاق احلسين  

:اعضاوهوكان

.اخلراساينريزه أمحدامل-١

.احلسيينالسيد هبة الدين-٢

.احلائرياملريزه عبد احلسني-٣

.الكاشاينالسيد أبو القاسم-٤
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.)١(السيد حسني القزويين-٥
وكانت وظائف هذا الس استشارية للمجلس امللّي ورئاسـة عليـه، فيمـا يعـود                

األعــضاء سـناً، فيـودع األمــور   إىل القـوات الوطنيـة احملاربـة، وكــان يعقـد برئاسـة أكـرب      
صـدر  (القضائية إىل علمـاء كـربالء حلـسمها، ومنازعـات القبائـل إىل شـيوخ الثـوار يف                 

.فيهاللبت) احلسينية
، فكــان ]الــوطين-وهـو الــس البلـدي   ) [الــس امللّــي(ودعـي الــس الثـاين   

نـت مهمتـه   فيهـا، وكا ] واألطـراف [أعضاؤه من سـادات كـربالء ومـن رؤسـاء القبائـل        
اإلشراف على إدارة البلدة من حيث جباية الضرائب وتعيني احلراس وتأمني الطرق، أما 

:فكانوااألعضاء السادة

.طعمهالسيد عبد الوهاب آل. ١

.الدينالسيد أمحد ضياء. ٢

.الددهالسيد عبد احلسني. ٣

.اهللالسيد حسن نصر. ٤

).الشهرستاين(السيد إبراهيم احلسيين . ٥

.احلسيين، أي خطيب املنرب)الروضخون(السيد حممد حسن آل طعمه . ٦

.الوهابالسيد أمحد. ٧

.ثابتالسيد حممد علي. ٨

:فكانواوأما األعضاء من الرؤساء

.عوادعبد النيب آل: من آل عواد. ٩
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.نايفكَمر آل: عن الوزون والسالملة. ١٠

.احلسونهادي: عن النصاروة. ١١

.احلمرييعبد علي: رياتعن احلم. ١٢

.اهللاعلوان جار: عن بين سعد. ١٣

.اهلرعبد العزيز: عن الطهامزة. ١٤

.الشهيبحممد: وعن آل املعله. ١٥

.)١(»علي احملمد املنكَوشي: عن املناكَيش. ١٦

كمـا يـضيفه الـدكتور الـوردي وغـريه        . عزيز علوان الزنكَي  : عن آل زنكَي  . ١٧
.املؤرخنيمن

احلاج حممد حسن أبو احملاسن الشاعر األديب، ميثل الشيخ الشريازي وكان الشيخ
يف هذا الس، وعينوا السيد خليل عزمي سكرتري الس، ومهـدي الـسامرائي حماسـباً              
له، وحممد علي أبو احلب أميناً للصندوق، وعبد الرزاق أفنـدي كاتبـاً، هـذا وقـد باشـر        

ــوطين أعمالــه فعــين املــو   ــة  الــس البلــدي ال ظفني واإلداريــني خلــدمات البلديــة وجباي
الضرائب وشكّل شرطة اخليالة مـن ثالثـني خيـاالً وآمـرهم الـشيخ مسرمـد اهلتيمـي مـن               
عشرية املسعود، كما وشكّل الس قوة عسكرية من املشاة وآمرهم عبد الرمحن العواد، 

تشخـصت مهمـة   وهكـذا  . )٢(وخصص لآلمرين مرتباً شهرياً فدره مائة روبية لكـل آمـر    
يف إدارة شؤون كربالء وما حوهلا، تنفيذاً ألوامر الس األعلـى، وقـد      ) الس الوطين (

وكانـت  . أوىل الس رعاية خاصـة ملـساعدة النـاس يف احتياجـام، ورعايـة شـؤوم                
اجللسات تعقد برئاسة أكرب احلاضرين سناً، وكان اآلمر املطاع للمجلسني معاً هو اإلمـام   
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أمـا حينمـا انتقـل إىل رمحـة اهللا تعـاىل يف      -قائـد الثـورة   -مد تقـي الـشريازي     الشيخ حم 
، وفجـع القـوم لفقـده    )١(م١٩٢٠هـ، الثالث عشر من آب  ١٣٣٨الثالث من ذي احلجة     

وهـذا مـا     -اضطربت اإلدارة وضعفت هيبتها بالرغم من حماوالت تثبيتها واسـتمرارها           
.-سنالحظه يف تطور األحداث الحقاً

إن اهليئـات الثوريـة يف    «): بـيري جـان لـويزارد     (املستشرق الفرنسي الـدكتور     يقول  
ألا متثل سلطة . كربالء اليت ولدت بفعل االنتفاضة، كانت اُألوىل من نوعها يف العراق

أصلية جديدة مبنية على حتالف السنة والشيعة، األرياف واملدن يف خمتلف مناطق البالد              
وقــد أصــبحت تلــك اهليئــات منوذجــاً . ايــة املرجعيــةضــد االحــتالل األجــنيب وحتــت مح

للحكومة الوطنية اليت طرحها آية اهللا حممد تقي الشريازي مـن أجـل الوحـدة اإلسـالمية       
كشرط ضروري لنجاح أية حركة وطنية واليت توصلت إىل إحداث تقـارب مل يـسبق لـه             

ع واملثـال  ، أصـبحت املرجـ  ١٩٢٠-١٩١٩مثيل يف التاريخ بـني الـشيعة والـسنة عـامي      
.)٢(»الذي حيتذى والرمز للدفاع عن اهلوية العراقية

وبالفعــل كانــت جتربــة رائــدة يف ميــداا تقودهــا املرجعيــة الدينيــة الــشيعية بكــل  
تفاصيلها اإلدارية، إالّ أن وفاة الشيخ الشريازي شكّل صدمة مفاجأة للثائرين يف عموم              

ملـا تـرك رحيلـه مـن فـراغ كـبري       . طنية أيضاًالعراق، ولإلداريني التنفيذيني يف احلكومة الو 
وهكذا آنتكست األمة وحزنت عليه حزناً عميقاً وأحست باخلسارة الكربى إثر فقده، يف 
ذلك الظرف احلساس الذي هـم بـأمس احلاجـِة إىل قيادتـه الواعيـة واملـضحية واجلامعـة            

شـعبه وجماهـداً مـن أجـل     لكلمة العراقيني، نعم كان قائداً واعياً ملرحلته وخملصاً لقضية    
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كان القطب الذي حوله تدور مجيع رجاالت الثورة،       «حتريره من االستعمار، وحقاً لقد      
وإليه تفزع عند امللمات، فال غرو إذا وقعت وفاته وقع الصاعقة على الرؤس، وفزعت 

.)١(»الناس وهاهلا األمر، وخامرت الشكوك بعض الرجال

ازي بـرغم شـيخوخته يـويل الثـورة اهتمامـاً           كـان الـشري   «: يقول األستاذ الوردي  
بالغاً، وكان يرسل إليها كل مـا يـصله مـن احلقـوق الـشرعية وال يبقـي لـه منـها شـيئاً،               

حدثين أحد املطّلعني إنه يف بعض األحيان كانت تتوافر لديه أكوام مـن  ] ويضيف قائالً [
ته يطلبون منـه أن يبقـي    النقود مما يرسله إليه املقلّدون من خمتلف اجلهات، وكان أهل بي          

شيئاً حلاجات البيت، فكان هو يرفض ذلـك رفـضاً باتـاً، ويـصر علـى محـل النقـود إىل                  
.)٢(»..جبهات القتال

ولقد جرى لـه تـشيع مهيـب يف كـربالء، وسـارت خلـف نعـشه مواكـب العـزاء                     
واللطم وساهم يف التشيع كبار رجال الثورة من الشخصيات الدينية والوطنية، وأقيمـت       

لى روحه جمالس التأبني ورثاه كثري من الشعراء واألدباء، باملناسبة نذكر منـهم الـشاعر         ع
األديب الشيخ حممد حـسن أبـو احملاسـن، والـشاعر األديـب الـشيخ حمـسن أبـو احلـب،                

وال . والشاعر األديب حممد مهدي اجلواهري والـشاعر األديـب حممـد البـازي وغريهـم             
فقـد  . جادت قرائح مـا ذكرنـاهم مـن الـشعراء املرحـومني          بأس أن نذكر أبياتاً قليلة مما أ      

:فيهاأنشد الشيخ أبو احملاسن قصيدة طويلة جاء
 

 
  

   
 

  
  :يقولحىت
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 قولهوأما الشاعر أبو احلب فأنشد قصيدته اليت جاء فيها:

 
 

  
   

 
  

  :لهوأما الشاعر اجلواهري فقال يف قصيدٍة
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

       
 بقولهوالشيخ البازي كتب ملحمة شعرية ذكر فيها اإلمام الراحل:
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-قالعراألول مرة َّـ-حكومة كربالء ترفع العلم الوطني 

لقد احنل الس البلدي بوفاة املرجع القائد، الذي كان بإشرافه، فأسرع الـس              
احلريب يف تدبري األمور إثر الفاجعة املؤملة، وقد أُنيطت لـه قيـادة الثـورة والدولـة، وكـان                   
أعضاؤه من كبار رجال الثورة وزعمائها، فآختار الس السيد حمسن أبو طبيخ متصرفاً    

فظاً، وذلك حلسم اخلالفات بني رؤسـاء كـربالء املتنافـسني علـى إدارـا               لكربالء أي حما  
.الثورةوحلفظ التوازن يف عاصمة

ذي احلجـة وهـو اليـوم التـارخيي     ١٨يعظّـم املـسلمون يـوم    «: يقول فريق املزهـر  
ابـن عمـه   صلى اهللا عليه وآله وسـلم الرسول األعظم ) بأمر اهللا تعاىل(الذي نصب فيه  
خليفة من بعده يف غدير خم بعد عليه السالماإلمام علي بن أيب طالب  وسيفه املسلول   

وتيمنـاً ـذا   .. »..من كنـت مـواله فهـذا علـي مـواله       «: أن رفعه وقال خماطباً املسلمني    
اليوم املبارك اجتمع الس احلريب يف كربالء وقرر تنصيب متـصرف للـواء كـربالء ـذه      

ر أعضاء الس السيد حمسن أبو طبيخ هلذا املنصب     واختا) عيد الغدير (املناسبة السعيدة   
فكان أول متصرف يعني مبنصب رمسي يف احلكومة العراقية الوطنية فكان ذلك اليوم يوم 
سرور وفرح وفخر، وكيف ال يفـرح العـرب بـه وهـم يـشاهدون أول مثـرة مـن مثـرات                
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ي كان مقر قيادة الثورة املقدسة؟ ينصب عليهم حاكم منهم ليحكمهم يف هذا اللواء الذ
.)١(»الثورة ومعقل رجاهلا األفذاذ

:بالنصوكان هذا القرار قد أصدره الس احلريب ولضرورته نذكره

بعـد وفـاة (هــ بمدينـة كـربالء ١٣٣٨ذي احلجة سنة ١٨اجتمع املجلس احلريب بتاريخ «

ّقـرر جعلهـا منـاطق وتذاكر فيام خيص تنظيم شؤون املدن واملراكز التي احتلهـا الثـوار، ف) اإلمام

ّوجعل لكل منطقة مترصفا يعني من قبل هذا املجلس، وهو يعني موظفني ملنطقتـه بنظـره، يبقـون  ً

ّمؤقتني حتى تسن القوانني من قبل جملس األمة الترشيعي وذلك بعد تطهـري الـبالد مـن احلكومـة  ُ

مه وحيتاج مراجعتـه بـه، ويقوم املترصف بأعامل اإلدارة ويراجع املجلس احلريب بكل ما هي. املحتلة

ًوتكون وظائفه حسبام ينص به النظام الذي سيكون معموال به، حتى جيتمع املجلـس التأسيـيس يف 

ّبغداد إنشاء اهللا والذي سيشرتك فيه عموم أهايل العراق وبطريقة االنتخاب، وقـد قـسم املجلـس 

وأيب صخري والـشامية مـع احلريب املناطق فجعل مدينة كربالء منطقة وأحلق هبا طويريج والنجف 

ًنواحيها، وعني املجلس السيد حمسن أبو طبيخ مترصفا هلذا اللواء عـىل أن يكـون راتبـه الـشهري 

.وظيفتهّروبية، وبذلك يبلغ ليستلم١٠٠٠

)احلريبالتواقيع أعضاء املجلس(

قـائم  (كما وان الس احلريب صادق على تعيني السيد نور السيد عزيز الياسـري            
ضاء النجف ويلحق به أبو صخري، كما عني علي العفصان الراضي أحد رؤساء        ق) مقام

ــويريج    ــاً لط ــائم مقام ــة ق ــة باهلندي ــه إىل     . آل فتل ــسن برواتب ــسيد حم ــربع ال ــد ت ــذا وق ه
.)٢(»..ااهدين

ــيخ  ــو طب ملــا وفــق اهللا ســبحانه، وأُخلــي الفــرات مــن  «: يقــول الــسيد حمــسن أب
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املـسيب اجتمـع الرؤسـاء يف معـسكر احلـسينية      اإلنكليـز، مدنـه وقـراه مـن الـسماوة إىل     
وقرروا تشكيل حكومة وطنية مؤقتة يف كربالء، ورفع العلَم العراقي، وقد اختاروين من     

وبالرغم من رغبيت يف البقاء بني إخواين يف ميادين القتال ولكين . بينهم للقيام ذه املهمة
      ورجعـت إىل كـربالء وشـكلت ١(»احلكومـة الوطنيـة املؤقتـة   نزوالً عند رغبتهم قبلـت( .

إن حشوداً كبرية -املعنيون بتفاصيل هذه الواقعة التارخيية املهمة -وهنا يذكر املؤرخون 
من الناس وقفت على جانيب الطريق، وهـم ينـشدون األهـازيج، ويطلقـون اهلوسـات،              

ت به اجلماهري ويهتفون باحلرية واالستقالل التام، وملا خرج السيد أبو طبيخ من داره حفّ  
املتحشدة إىل دار البلدية، وقد شق طريقه بصعوبة بالغة، ومتلّك اجلميع الـشعور الـوطين        
الفياض وطفحت العواطف وهي جتيش يف الصدور وأطلقت النسوة الزغاريـد، وأطلـق        
الرجال الشعارات الوطنية وسط إطالق الرصاص باهلواء، وكان يف االستقبال مجع مـن              

احتـشد  «: يش ووجهاء املدن ورؤساء العشائر، يقول األسـتاذ الـوردي   العلماء وقادة اجل  
يف الـساحة مجهـور غفـري مـن النـاس فـيهم حنـو ألـف رجـل مـن محلـة البنـادق وحـضر              
االحتفال عدد من الرؤساء والوجهاء كـان مـن بينـهم رجـال احلركـة الوطنيـة يف بغـداد                 

جعفر أبـو الـتمن، وعلـي       الذين التجؤوا إىل كربالء كيوسف السويدي وحممد الصدر و        
البازركان، وحممود رامز ومجيـل قبطـان، وعـارف حكمـت وطـه البـدري، كمـا حـضر                   
ضاري الظاهر وهو شيخ زوبع، واملريزا أمحد اخلراساين الـذي كـان مرسـالً مـن الـشيخ              

)٣(هذا وقد رفع السيد حممد حسن آل طعمه. )٢(»فتح اهللا االصفهاين ليمثله يف االحتفال

اقي على سطح البناية وهو أول علم عريب يرفرف يف مساء العـراق مـن علـى             العلَم العر 
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وذا العمل جسد أهايل كربالء الروح الوطنيـة واإلسـالمية يف حركتـهم        . بناية احلكومة 
االستقاللية، ويف هذه املبادرة داللـة واضـحة علـى تطـور الـوعي الـديين واالسـتقاليل،            

لـدى الثـوار الكـربالئيني باخلـصوص والعـراقيني      الوطين والقومي حنو التكامـل النـوعي       
.عامبشكٍل

): الثـورة العراقيـة  (يف كتابـه  -وكيل احلاكم امللكي العـام      -يقول ارنولد ولسن    
إن الصعوبات اليت جوت يف النجف كانت عظيمة فقـد كانـت تـساويها إذا مل تتفـوق      «

إن الـوطنيني يف  .. كربالءعليها الصعوبات اليت كان علينا أن نكافحها للتغلب عليها يف       
.)١(»..كربالء كانوا أقوى منهم يف النجف

وهـو أحـد قـادة احلركـة الوطنيـة يف        -واجلدير بالذكر أن األستاذ علي البازركَان       
ألقى خطبة مؤثرة يف هذا االحتفال احلاشـد، مبناسـبة رفـع العلـم العراقـي رمـز       -بغداد  

ما أسعد حظّي، وما أمجل طالعي «: يها قولهاالنتصار واالستقالل والوحدة، ومما جاء ف
ذه الـساعة املقدسـة، وأنـا واقـف بـني أخـواين األحـرار األعـزاء، أبنـاء األمـة العربيـة              
العراقية اليت بذلت ما يف وسعها من النفوس والنفائس لرفعك أيها العلـم احلـر، رفـرف          

الـذل وكـسر حلقـات     فوق رؤسنا حياك ريب بتحياته احلسىن، لقد بشرتنا بزوال ساعات           
لقد ظهر احلق وزهق (سالسل االستعباد، إن كل خفقة منك أيها اللواء املبارك تقول لنا 

، أخِفق على قطرنا احملبوب الذي كان يئن من ثقل وطـأة املـصائب كـي يبتـسم            )الباطل
اجلو الذي خنقته العربات على ما شاهده من أنواع الظلم وأشكال االعتساف بـني هـذه      

أُنشر صفحاتك أيها العلم، كي تظهر للمأل أن احلرية قـد صـارت حليفتنـا، وان        األمة،  
االستقالل التام صار أليفنا، رفرف وال ختف بـاحلق لومـة الئـم فـإنّ هـذه األمـة جمـردة              
سيوفها مشمرة عن ساعدها حلفـظ مقامـك الـسامي ورفعـك فـوق أعلـى قمـة يف هـذا                

ألمـة العربيـة العراقيـة حبلـول هـذه الـساعة       بـشراِك أيتـها ا  ]: حىت قـال [القطر املقدس،  
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املباركة الذي رفع فيها هذا اللواء املقدس احلر الذي كنِت طالبة رفعه منـذ عـدة قـرون،         
ولقد سعدت كربالء والنجف األشـرف ومـا   .. ان السعد قد رافقك وعلو احلظِّ حالفك   

د تـئن وتبكـي حتـت    حواليكما باستنشاق هواء احلرية ورفع العلم العريب، ومل تـزل بغـدا          
باهللا عليكم قوموا وآضوا ضة اُألسود وأنقذوا  .. ظلم اإلنكليز وسيطرة الدولة احملتلة    

قطرنا احملبوب من أيدي أعدائه، وارفعوا العلم فوق أعلـى قمـة فيـه وبيـضوا صـفحات        
.)١(»..تاريخ عراقنا املبارك كي يتم سرورنا

اسية كذلك، ومن مث ألقـى خليـل      وقد ألقى السيد مجيل رمزي القبطان خطبة مح       
:فيهاعزمي قصيدة وطنية من نظمِه حتية للعلم، قال
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ذا وزاد محاس احملتفلني الذين يزيد عددهم على العـشرة آالف نـسمة فالتـهبت           ه
حناجرهم بكل قلوم ومشاعرهم وهم يهتفون ذا االنتصار الكـبري حيـث مت تأسـيس        

ــة بعــد تلــك الثــورة العارمــة   ــإدارة وطني ــة ب ــرز تلــك اهلوســات  . أوليــات الدول ومــن أب
:هييوم رفع العلم العراقي يف كربالء،اليت أطلقتها اجلموع احملتشدة يف) األهازيج(

.)١(»رف ال ترتاعش ياهليبه«

:وكذلك
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  م، وقـد  ٧/٩/١٩٢٠فظ مهام وظيفتـه اإلداريـة بتـاريخ    هذا، وقد باشر السيد احملا  

هــي مثــرة جهــود ودمــاء القــادة والــشهداء، لــذلك  -يف احلقيقــة -كانــت هــذه اإلدارة 
مارست أدوارها الطموحة بالتشاور والتنـسيق بـالرغم مـن قـصر زماـا، ومـن األمثلـة                 

مـستقلة يف  الواضحة على أن تطورات األحداث اليت أفـرزت نظامـاً مـدنياً أي حكومـة           
كربالء، كانت طموحاا عالية ال تتوقف عند هذا اهلـدف، وإمنـا اسـتمرت احلكومـة يف      
مواصلة دعم احلالة الثورية يف األمة مـا دام االحـتالل باقيـاً علـى أرض العـراق، وهـذا         
التوجه يدل علـى كفـاءة اإلدارة يف حكومـة كـربالء، يـذكر فريـق املزهـر مثـاالً يف هـذا           

.. ضوع الصحافة، يدل على كفاءة تنظيم رجال الثورة وبعـد نظـرهم          خيص مو «الصدد  
٢٢الصادر بتاريخ ) ٣(إن صاحب جريدة االستقالل كتب مقاالً جبريدته بعددها املرقم 
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ماذا -الشتاء على األبواب (حتت عنوان ١٩٢٠تشرين األول ٥هـ املوافق ١٣٣٩حمرم 
طالـب فيـه الزعمـاء والرؤسـاء بلـزوم         )أعددنا لتطمني حاجة الثـوار يف ميـدان القتـال؟         

االستعداد لتموين الثوار باأللبسة اليت تقيهم الربد، وما أن طالع املقال املـذكور متـصرف    
:التايللواء كربالء حىت وجه إىل صاحب اجلريدة اإلنذار

:االستقاللإىل صاحب جريدة«

ممـا يثـبط عـزم ) الـشتاء عـىل األبـواب(إن مقالكم املنشور فـي جريـدتكم حتـت عنـوان 

ًاملجاهدين ويقلل من معنويتهم، كام يعطي للعدو إحساسا بضعف الثـوار، وعليـه ننـذركم هبـذا 

.ذلكبلزوم عدم نرش كل ما يوحي بالضعف أو يدل عىل

١٩٢٠ترشين األول٨املوافق ١٣٣٩حمرم ٢٥

.)١(»السيد حمسن أبو طبيخ-مترصف لواء كربالء 

حملقّق على األرض يف هكذا منوذج ميـداين مـن اإلدارة       ولكن هذا اإلجناز الوطين ا    
عليـه، مل يـدم طـويالً فبعـد مـضي      -تقريبـاً  -وترتيب األمن والنظام، والتوافـق العـام     

حوايل مخسة وأربعني يوماً آنتهى كل شيء متّ بناؤه حيث كشر االستعمار الربيطاين عـن             
ــويريج يف      ــل ط ــرى واحت ــرةً أُخ ــسمومة م ــه امل ــش١٢أنياب ــذا ١٩٢٠رين األول ت م، ه

االحتالل كان يقصد منه احتالل كربالء وإسقاط احلكومة الوطنية فيهـا، وبالفعـل بعـد              
هـ استسلمت كربالء ١٣٣٩صفر ٦م املوافق ١٩٢٠تشرين األول ١٩سبعة أيام أي يف 

، كما سـنالحظ ذلـك     )٢(للجيش الربيطاين وغادر السيد حمسن وبقية الزعماء إىل احلجاز        
.الحقاً
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المرحلةالشيخ فخري كمونه رجل

يف ) طـويريج (ملا متّ االحتالل العسكري من قبل اجليش اإلنكليزي لقضاء اهلندية            
م، اســتعد الثـوار يف كــربالء لـصد اهلجــوم املرتقـب ومقاومــة    ١٩٢٠تـشرين األول  ١٢

إالّ أن احلكمـة آقتـضت تـدخل        . اجليش اإلنكليزي الزاحف بكل ما أُوتـوا بـه مـن قـوة            
الكبار ورؤساء كربالء لدراسة املسألة املستجدة، باعتبارها مـسألة مـصريية عامـة              السادة

قبـل  -لغرض معاجلتها إىل جانب احلكومة الوطنية، وذلك عرب خطوات ميدانية عاجلة          
لضمان سالمة أرواح الناس ال سـيما سـالمة الزائـرين لإلمـام احلـسني              -فوات األوان   
وكذلك لضمان حفظ البلدة مـن  -األربعني القريبة زيارة   -يف شهر صفر     عليه السالم 

ففي ذلك الظرف االستثنائي الـدقيق، الـذي بـات          . الدمار املتوقع إثر اهلجوم العسكري    
فيه اهلجوم العسكري على كربالء أمراً مؤكداً وهذا يعين استباحة مقدسات هذه املدينـة        

م الغـضب اإلنكليـزي   املقدسة من قبل اجليش األجنيب الغـازي، ويعـين أيـضاً صـب جـا      
على أهل املدينة وثوارها باخلصوص، واعاثة الفساد واخلـراب فيهـا، انتقامـاً للتطـورات       

كان البد مـن اسـتيعاب احلالـة الـسلبية املتوقعـة        -هنا   -الثورية واإلدارية احلاصلة فيها     
.اسةاحلسبأقل األضرار املمكنة، وبالفعل حدث أمران مهمان يف كربالء بتلك املرحلة

قــرر وجهــاء ورؤســاء البلــدة : وهــو ذو اجتــاهني، باالجتــاه األول: األمــر األول
٦وبالفعـل متّ ذلـك يف    ) سـاندرند (تشكيل وفد منهم ملقابلة القائـد الربيطـاين يف اهلنديـة            

م، باملقابـل أشـار املـسؤول الربيطـاين     ١٩٢٠تـشرين األول  ١٩هـ املصادف ١٣٣٩صفر  
، وبالفعـل متّ اللقـاء يف   )كـوكس (د ملقابلة املندوب السامي  على الوفد بالذهاب إىل بغدا    

بغداد بعرض شروط خاصة من قبل سلطات االحتالل وعلى كربالء تنفيذها سنذكرها      
.الحقاً

متّت مغادرة السيد احملافظ وبقيـة املـسؤولني يف احلكومـة الوطنيـة          : وباالجتاه الثاين 
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ــرار     ــان هــذا الق ــربالء إىل اخلــارج، وك ــة ك ــديرنا -مدين ــة  -يف تق صــائباً ألن املواجه
.متكافئةالعسكرية باألساس بني الطرفني غري

يف واجهة األحـداث  -الشيخ فخري كمونه -بروز رجل املرحلة    : واألمر الثاين 
السياسية يف كربالء، يف حماولة منه مللئ الفـراغ اإلداري الـذي خلّفتـه احلكومـة الوطنيـة                   

ولو بنسبة معينـة   -اخلية وسري احلياة االعتيادية يف املدينة       املغادرة، كي يضبط األمور الد    
ويف الوقت ذاته حيـاول فـتح صـفحة جديـدة مـع املعتـدين اإلنكليـز، وميـنح الوضـع                  -

الراهن فرصة أوسع للمناورة، بعد عرض سلسلة من التطمينات والتنازالت للغزاة، مما       
مـن احتمـال   -أيضاً -دينة ويزيد من حدة اهلجوم العدواين على امل-بالنتيجة  -خيفف  

واحلقيقـة  . القدرة على التنسيق والتفاهم والترابط بني اإلنكليز والوجـه اإلداري اجلديـد            
أن اإلنكليز يعرفون الشيخ فخـري وأخـاه األكـرب الـشيخ حممـد علـي، وهـم يرصـدون                  

.زمنحركتهما منذ

وط املــصاحلة نعــود إىل الوفــد الكربالئــي وأجــواء لقائــه باملنــدوب الــسامي وشــر 
أمـا أهـل كـربالء، فبعـد أن احتلـت اجليـوش             «: يقول فريـق املزهـر الفرعـون      . القاسية

الربيطانية طويريج وانسحب الثوار إىل أيب صخري، اقترح الشيخ حسني زين العابدين أن          
] آل طعمة[يذهب وفد ميثل كربالء مؤلف من السيد أمحد الوهاب والسيد عبد الوهاب 

شهرستاين وعبد احملسن آل سعود رئيس البو مـسعود والـشيخ حبـر آل            والسيد إبراهيم ال  
شبيب رئيس أل يسار والشيخ حممد حـسن أبـو احملاسـن وعبـد ايـد احلمـريي والـشيخ               

وحممد الـشهيب وعزيـز الزنكـي ملفاوضـة الـسلطة      ] آل طعمة[حممد حسن روضة خون    
ن األشخاص املـار ذكـرهم   الربيطانية من أجل الصلح، وفعالً سافر الوفد الذي تألف م      

فقابلـهم بـشراسة وغلظـة وبلغـة      ) امليجـر بـويل   (إىل طويريج، وقابلوا احلـاكم الـسياسي        
العنف والشدة، مث أوقفهم وبعث م موقوفني إىل بغـداد، وبعـد أن تواجهـوا يف بغـداد      
مــع املنــدوب الــسامي اتفــق الطرفــان علــى شــروط الــصلح اآلتيــة ووقّــع عليهــا           



٤٩٥................................................-راقالعفیمرةألول-الوطنیالعلمترفعکربالءحکومۀ

:الطرفنيممثلو

تسليم سبعة عشر شخصاً للحكومـة الربيطانيـة يف مـدة ال تتجـاوز األربـع        : والًأ
والعشرين ساعة حملاكمتهم حيث أن هناك أسباباً تدل على االعتقاد بأم جمرمون وهـم    
السيد حمسن أبو طبيخ ومرزوك العواد وعمران احلاج سعدون ومساوي اجللـوب والـسيد    

قاسـم الكاشـاين والـسيد حممـد الكـشمريي والـسيد            هبة الدين الشهرستاين والسيد أبو ال     
حسني القزويين ومريزا أمحد اخلراساين والشيخ حممد اخلالصي وعبد اجلليل العواد وعبـد          
الرمحن العواد وطليفح احلسون ورشيد آل مـسرهد والـسيد حـسني الـدده والـسيد عبـد                   

.احملاسنوالشيخ حممد حسن أبو] آل طعمة[الوهاب 

كربالء أن يسلّموا يف مدة ثالثـة أيـام أربعـة آالف بندقيـة ومائـة       على أهل   : ثانياً
رصاصة مع كل بندقية منها، وجيب أن يكون نصف عدد البنادق من الطـراز احلـديث،              
والنصف اآلخر صاحلاً لالستعمال، وإذا مل تقـدم البلـدة هـذه البنـادق فعليهـا أن تـؤدي        

يدة وعشرة لريات عن كـل بندقيـة   غرامة قدرها عشرون لرية عثمانية عن كل بندقية جد     
.تسلمصاحلة لالستعمال، وروبية هندية واحدة عن كل رصاصة ال

إرجاع مجيع األموال العائـدة للحكومـة ودفـع تعـويض عـن اخلـسارة الـيت         : ثالثاً
.أُخرىحلقتها، وسيقدر مقدار التعويض عن اخلسارة وسيبلغونه يف فرصة

.احلكومةالطاعة لدوائر: رابعاً

.العدالةأن ال يقبلوا من يلجأ إليهم من الفارين عن وجه: مساًخا

إذا مل ينفذ الشرطان األول والثاين املذكوران أعاله يف املدة املعنية ومل يقدم : سادساً
. سبب معقول لذلك تقوم السلطة العسكرية عندئٍذ باختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك

.)١(»ية مرغماً ووقّعها مث عاد إىل كربالءفقبل وفد كربالء هذه الشروط القاس
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يذكر السيد احلسين إن بالغاً حربياً بريطانياً صدر إثر لقاء الوفد الكربالئي بالقائد 
العام للجنود يف املنطقة، وأشار البالغ إىل أن الوفـد يف طريقـه إىل بغـداد ليلتقـي أوامـر                

ويذكر احلـسين أيـضاً صـدور        )١(وقد نشر هذا البالغ يف جريدة العراق      . املندوب السامي 
بيان رمسي من ديوان املندوب السامي ببغداد إثر اللقاء باملندوب الـسامي وذلـك يف يـوم        

مثّلَ بـني يـدي فخامـة املنـدوب الـسامي      (م، يبدأ البيان بعبارة   ١٩٢٠تشرين األول    ٢١
اهـا قبـل   ، مث يـذكر الـشروط الـيت ذكرن        )٢(»مندوبو كربالء أمس، فأُبلغوا الشروط اآلتية     

.قليل

وعلى ضوء هذه التطورات استطاع رجل املرحلة الشيخ فخري كمونـه أن حيتـل          
موقع الرضا لدى سلطات االحتالل، ملا كان ميتاز به من قدرات خاصة متكنه من فرض 
سـيطرته علـى البلـدة وإدارــا آنـذاك، كمـا أنـه أبــدى اسـتعداداً لتنفيـذ تلـك الــشروط          

فأصـبح  . عل متّ تعيينه مـن قبـل اإلنكليـز قائممقـام كـربالء           وبالف. املفروضة على البلدة  
ممثل السلطة احملتلة يف تنفيذ هـذه     -الرئيس الكربالئي املشهور     -الشيخ فخري كمونه    «

ويقول البالغ الربيطاين الصادر . الشروط، وقد ألّف قوةً من البوليس احمللي هلذا الغرض      
نظمت يف كربالء قوة «من جريدة العراق )١٢٨(تشرين األول املنشور يف العدد       ٣٠يف  

بندقيـة وسـلّم   ٢٠٠من البوليس احمللي، واملدينة اآلن يف يد ممثلنـا، وقـد سـلّم إىل اآلن            
وهكذا يتجرأ احملتـل عـرب اإلعـالم ويـصرح علنـاً وبـال            .!! )٣(»أيضاً معظم رؤساء الفتنة   

وازين رأسـاً علـى عقـب،    آستحياء، فيحارب أسس الدميقراطية اليت بشر ا، ويقلب املـ   
فالذين كانوا من االحرار والوطنيني، وقـد آنتخبتـهم األمـة إلدارة الـبالد يلقـى القـبض             
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رؤسـاء  (ويـسلّمون إىل سـلطة االحـتالل باعتبـارهم     ! عليهم من قبل اخوام العراقيني  
):الفتنة

>GFEDC<.

ه اجلـيش  توجـ «: يقول الباحث واملستشرق الفرنسي الدكتور بـيري يف هـذا الـصدد     
أكتـوبر  / تـشرين األول ١٢إىل كربالء، ويف ) هالدان(الربيطاين الذي كان يقوده اجلنرال  

كم عن كربالء، وكان حيميها آل فتلة وبين ِحسن مما أثار    ٢٤سقطت طويريج اليت تبعد     
حركة استسالم مهمة يف كربالء نفسها قادها الشيخ فخري كمونه، وإلنقاذ املدينة توجه 

أكتوبر وفد من كربالء إىل طـويريج إالّ أن املـسؤولني الربيطـانيني       / ن األول تشري ١٧يف  
طلـب مـن    ) السري بريسي كـوكس   . (الذين حيكمون املدينة احملتلة أرسلوا الوفد إىل بغداد       

نفّـذ الـشيخ فخـري كمونـه        .. الوفد تنفيذ مخسة شـروط غـري استـسالم املدينـة املقدسـة            
عــاون مـع أمثالــه، واملقتــنعني بــضرورة االستــسالم،  وذلــك بالت. )١(»الـشروط الربيطانيــة 

وكذلك بالضغط على الناس لغرض تنفيذ تلك الشروط القاسية، وبالتايل لتعزيز موقعه 
. لدى سلطة االحتالل باعتباره احلاكم الذي ميكن االعتماد عليه يف إدارة شؤون البلـدة          

استبعاد مصاحله ودوافعـه  وهنا البد أن نشري إىل أن الشيخ فخري يف عمله هذا ال ميكن          
الشخصية من جممل تصرفاته، وكذلك رجال إدارته من حوله، ولإلنـصاف نـضيف إىل      
ذلك أن مصاحله الذاتية ال نستبعد كوا ممزوجة مـع حبـه ملدينتـه وأهلـها أيـضاً وسـعيه               
لـصد أو ختفيــف اهلجمـة االنتقاميــة املرتقبـة مــن قبـل جــيش االحـتالل الربيطــاين علــى      

.كربالءثورةعاصمة ال

متكّن االهلون من تسليم أكثر كمية ممكنة من عدد البنادق واخلـراطيش،          «وهكذا  
تقامسها أهل كربالء والقبائل التابعة هلم وفق مقـاييس عينـها هلـم ممثـل احلكومـة الـشيخ         
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وقد سلم عشرة من هؤالء األشخاص إىل السلطة يف الوقت املعني، أما .. فخري كمونه
أي الــسيد حمــسن أبــو طبــيخ، واحلــاج مــرزوك العــواد، وعمــران احلــاج  (الثالثــة األول 

فقد جلؤوا إىل خارج العراق وكان السيد أبـو القاسـم الكاشـاين قـد سـافر إىل          ) سعدون
إيران قبيل انتـهاء الثـورة بنيـة االتـصال بـسفراء الـدول األجنبيـة يف موضـوع اسـتقالل                     

في يف دار السيد حسني القزويين شهراً العراق، كما استطاع الشيخ حممد اخلالصي أن خيت   
ونصف الشهر، مث هرب إىل حمل آمن، وسيق العشرة املقبوض عليهم إىل سـجن احللـة             
فلبثوا فيها أياماً عديدة جرت خالهلا حماكمتهم، وحكم عليهم بأحكام خمتلفـة لكنـها مل          
ــار ســنة      ــام وإطــالق ســراحهم يف آخــر أي ــو الع ــرار العف ــيهم، حــىت صــدور ق ــغ إل تبلّ

.)١(»م١٩٢١
واجلدير بالذكر أن املسألة مل تبلغ ايتها يف اتفاقية الصلح وحماولة تنفيذ الـشروط             
يف كربالء وإمنا واصل اجليش اإلنكليزي مسريته االحتاللية حىت بلـغ ضـواحي كـربالء،         
ومتت حماصرة املدينة، إالّ أن ثوار كربالء عقدوا العـزم علـى مواصـلة املقاومـة واجلهـاد         

ل متت مواجهات عنيفة ما بني الثوار داخـل املدينـة وضـواحيها اـاورة هلـا وبـني          وبالفع
جيش االحتالل، وقد استطاعت املقاومة أن متنع تقدم القطعات العسكرية حنـو كـربالء       
يف اليــوم األول، بينمــا زادت اإلمــدادات للجــيش احملتــل بــاليوم الثــاين فواصــل جــيش  

مواقــع للمراقبــة حـول املدينــة، وطوقهــا بالربايــا  االحـتالل زحفــه حنــو كـربالء، وأقــام   
مث قطع احملتلـون املـاء عـن املدينـة بعـد اسـتيالئهم علـى نـاظم ـر                  . واألسالك الشائكة 

احلسينية الذي يزود سكان املدينة باملاء وكذلك البـساتني واملـزارع، فاضـطر األهـايل إىل          
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ملدينة مـن جبـهاا األربـع وبـذلك     أحاط اجليش با«وبالنتيجة   )١(حفر اآلبار يف قاع النهر    
ونـشرته جريـدة العـراق البغداديـة     ١٩٢٠تـشرين األول   ٢١صدر بـالغ رمسـي بتـاريخ        

مت اسـتيالء اجلـيش اإلنكليـزي    ] وهكـذا .. [من الشهر املـذكور   ٢٢بتاريخ   ١٢١بعددها  
.. على كربالء فأصبحت حتت سيطرة االستعمار، وأخذ أهايل كربالء يف تنفيذ الشروط     

قع أن السلطة الربيطانية قد نكلت بكربالء تنكيالً قاسياً سواء أكان ذلـك يف تعـذيب    الوا
وبـذلك طويـت هـذه الـصفحة املـشرقة مـن تـاريخ              . )٢(»..وجوهها والتنكيل بأحرارهـا   

.احلديثالعراق

ذي القعدة، وصارت فكرة تـشكيل      ٥-متوز   ٢١ويف النجف، أعلنت الثورة يف      
رية لقطع دابر الفوضى، وقد شكلت جلنة مؤلفة من الـشيخ           احلكومة املؤقتة مسألة ضرو   

عبد الكرمي اجلزائري والشيخ جواد اجلواهري وآل النقيـب ومهـدي اآلخونـد اخلراسـاين          
فقررت أن يكون أعضاء الس التنفيـذي أربعـة، هـم رؤسـاء           . وغريهم، لدراسة األمر  

انية من كـل حملـة اثنـان، متّ    احملالت األربع يف النجف، أما الس التشريعي فأعضاؤه مث 
ولكــن مل يــستمر الــس . )٣(م١٩٢٠آب ٢٥-هـــ ١٣٣٨ذي احلجــة ١٠انتخــام يف 

.ألعمالهالتشريعي يف أعماله الختالف أعضائه، ولعرقلة الس التنفيذي


 


– 






 

 



٥٠٠

الوطنيةالشيخ ضاري اِّـحمود بطل الكرامة

الـشعب بكافـة مكوناتـه      كان لعلمـاء الـدين الـشيعة الـدور القيـادي السـتنهاض            
فاإلمـام الـشريازي قائـد      . املذهبية والقومية والطبقية لغرض أداء واجب اجلهـاد املقـدس         

الثورة كان يعتمد على وكالئه ومستشاريه ومساعديه من علماء الدين ورؤساء العشائر          
هـا  إالّ أنّ منطقة الفرات األعلى بـني بغـداد واألنبـار، كانـت األجـواء في        . وزعماء املدن 

هادئة بل غري متفاعلة مع عواصف الثورة الناشبة يف الفرات األوسط، وذلـك ألن أهـم      
الشيخ علي السليمان والشيخ فهد بن هذال، والشيخ ضاري : زعماء القبائل فيها وهم  

احملمود، وهم زعماء القبائل السنية، كانوا يف اجتاه التعاون مع بريطانيـا مـا عـدا األخـري          
ي السليمان زعيم الدليم والشيخ فهد بن هـذال زعـيم عـرتة، فقـد          أما الشيخ عل  . منهم

لذلك استمر اهلـدوء يف املنطقـة   . )١(كانا من املوالني املخلصني واحللفاء الدائمني لإلنكليز  
، حينها برهن الشيخ ضاري على أن منطقـة الـدليم ليـست مغلقـة             ١٩٢٠آب   ١٢حىت  







 



٥٠١.................................................................الوطنیۀالکرامۀبطلالمحمودضاريالشیخ

) Leachman()١(ليـشمان (الكولونيل فأقدم على اغتيال -كما كان شائعاً     -لإلنكليز  
، ومـن هــذه احلادثـة تواصــلت   )٢(م١٩٢٠آب سـنة  ١٢احلـاكم الـسياسي يف املنطقــة يف   

حيـث أخـذ الـشيخ ضـاري يراسـل زعمـاء            «النشاطات املعادية لإلنكليز يف هذه املنطقة       
لـبالغ  وصـدر ا ) عانه(إىل ) خان النقطة(الثورة يف كربالء، فعم اهلياج منطقة الدليم من        

قطع الشيخ ضاري، رئيس عشرية الزوبع، السكة احلديدية املمتـدة مـن            : الربيطاين التايل 
وممـا يـذكر أن اإلنكليـز كـانوا يـشكّون ـذا       . )٣(»..بغداد والفلوجة قـرب خـان النقطـة       

قبيلة الزوبع كانت متيل إىل الشيعة، ومن املرجح أا كانت  «الرجل وقبيلته، وذلك ألن     
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ــرة ــك الفت ــرات    يف تل ــسياسي يف منطقــة الف ــالنجف مركــز التحــريض ال ــصلت ب ــد ات ق
الـدليم  ]. مـنطقيت [الـسيد حممـد الـصدر مبعـوث اتهـد األكـرب يف           «وكان  . )١(»األوسط

وسامراء يقوم بنشاط كبري بني رجال قبيلة الزوبع، قبيلة الشيخ ضاري، ومل تكن جهوده    
الشيخ ضاري، فإنه بعد أن راسـل        أما«: يقول السيد احلسين  . )٢(»املبذولة بدون جدوى  

زعماء الثورة يف كربالء آنتقل إىل أراضي النعيمية، فكتـب إليـه الـشيخ علـي الـسليمان         
رئيس قبائل الدليم، أن يرحل عنها وال حيرج موقفه مع اإلنكليز، فانتقل الـشيخ الثـائر       

رتة أن يقبض فحاول الشيخ فهد اهلذّال رئيس قبيلة ع ] قرب كربالء [إىل أراضي الرزازة    
عليه ويسلمه إىل خصومه، ولكن ضاري استطاع أن يفلت من هذا الشرك، وتوجه إىل        
خان العطيشي بني كربالء واملسيب حيث آختذه مركزاً لقيادة اجلماعة الـيت بـصحبته مـن      

.)٣(»واشتركت يف الثورة) زوبع(قبيلة 

بـني الـشيخ   وعلى ضوء تلك املعطيات يف القضية، تتأكد العالقة بوضوح مـا           
ضاري احملمود زعيم قبيلة زوبـع واملرجعيـة الدينيـة الـشيعية، إىل درجـة التنـسيق يف         
العمـل اجلهـادي، وذلـك ألن كلمـة العـراقيني قـد اجتمعـت يف ظـل زعامـة الــشيخ          

أن يثري الرتعة الطائفية لدى اجتماعه بـشيوخ    ) ليجمن(احلائري، وقد حاول الضابط     
رأيهم بالثورة القائمة يف الفرات وبغـداد، يطالـب    طلب منهم معرفة    «الدليم، حيث   

ليس يف اإلسالم سنة : ا الشيعة يف إقامة حكومة مستقلة، فرد عليه الشيخ ضاري      
فقـال الـضابط اإلنكليـزي    .. وشيعة، بل هو دين واحد وعرف واحد وكلمة واحدة      

: ريأنتم عشائر، األجدر بكم أن تكونوا مستقلني، فرد عليه الشيخ ضا): ليجمن(
إن علماءنا حكومتنا وقد أمرنا القرآن بإطاعة اهللا والرسـول وأوىل األمـر منـا، فـإذا      

 
 
 



٥٠٣.................................................................الوطنیۀالکرامۀبطلالمحمودضاريالشیخ

يـروي  . آعتديتم عليهم سننتصر هلم وحناربكم جبانبهم، واألوىل أن تقبلوا ما أرادوا       
فريق املزهر الفرعون يف مقابلته لشيوخ املنطقة يف الفلوجة بـأن الـشيخ ضـاري قـال           

علماء الدين األجالّء، وأم أمروه بالقيام بالثورة، وقد أخرج إنه أصبح يقلّد   : هلم
ومـن هنـا يتأكـد التنـسيق مـع هـذا الرجـل          . )١(»هلم الكتب اليت وصلته مـن كـربالء       

إلشعال الثورة ضد اإلنكليز يف تلك املنـاطق، وقـد وقـع االختيـار علـى هـذا األداء          
وشدته علـى العـراقيني،    الثوري يف قتل هذا الضابط، لسوء أخالقه وغروره وتكربه        

وقد أهان الشيخ ضاري شخصياً، فالعملية تدخل ضمن الثأر للكرامة املهدورة على 
قـد  «املستوى الشخصي والعشائري والـوطين أيـضاً، وذلـك ألن هـذا الـضابط كـان           

شخــصاً مــن ثــوار النجــف  ) ١١(تــرأس احملكمــة العــسكرية الــيت حكمــت بإعــدام  
ورفاقه إثـر اغتيـال احلـاكم الـسياسي ملدينـة النجـف            احلاج جنم البقال    . )٢(»األشرف

٣٠وقد مت إعدامهم يف . )٣(»كان على رأس هذه احملاكمات ومنفذها«، بل )مارشال(
واملهــم يف هــذا التنــسيق وبالتوقيــت املناســب هــو وجــود الداللــة   . م١٩١٨مــايس 

الواضحة على وحدة العـراقيني يف وطنـهم ضـد احملتـل، وبالفعـل سـنرى بعـد هـذه              
احلادثة الشجاعة، انطالق مندوب املرجعية يف تلك األوسـاط بفعاليـة أكثـر، ومــما             

حيـث ذهـب   ) جلمـن (يدلّ على صحة هذا االرتباط الوثيق، ما حـدث بعـد اغتيـال        
مخيس وسليمان ولدا الشيخ ضاري وابن عمهما صعب إىل كربالء والتقـوا بالـشيخ    

داره بكـربالء ذاكـرين لـه تفاصـيل         عبد احلسني جنل الشريازي قائد الثورة وذلـك يف          
لـذلك  . وبالفعل كانت خطوة مدروسة من املرجعية عرب هذا الشيخ ااهد          . احلادث
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اندفع اإلجنليز لتطويق احلادث خشية امتداد هليـب الثـورة إىل بقيـة العـشائر الـسنية،            
املندوب السامي بـالعفو العـام الـذي أصـدره يف     ) السري برسي كوكس  (حىت أن قرار    

م، مل يــشمل الــشيخ ضــاري، فبقــي مــشرداً طريــداً، وقــد أرصــدت ١٩٢١أيـار  ٣٠
يف خريـف سـنة   «احلكومة الربيطانية مبلغاً من املال ملن يسلّمه حياً أو ميتاً، وبالفعل            

آستكرى الرجل سيارة للذهاب إىل حلب، فجاء بـه سـائق الـسيارة األرمـين        ١٩٢٧
جار فاعتقلتـه ونقـل منـها إىل بغـداد،     إىل السلطات احلكومية يف سـن ) ميكائيل كرمي (

ويرأس هـذه احملكمـة قـاٍض       . فيها) حمكمة اجلزاء الكربى  (حيث جرت حماكمته أمام     
بريطاين فقضت احملكمة بإدانته، واحلكم عليه باإلعدام شنقاً، ولكنها أبدلت عقوبـة            

آنتقل اإلعدام إىل السجن املؤبد، فلم يبق احملكوم يف السجن أكثر من بضعة أيام، إذ 
وكان يـوم دفنـه يومـاً مـشهوداً مـشت فيـه       . ١٩٢٨إىل جوار ربه يف يوم أول شباط    

وأُشيع أنه قد مات مسموماً يف السجن، ومما يذكر هنا أن . )١(»بغداد كلها يف جنازته
السيد عبد احلـسني الـددة مـن وجهـاء كـربالء، وكـان عـضواً يف الـس البلـدي يف             

الشريازي، وهو الـذي استـضاف ولـدي الـشيخ ضـاري       كربالء بإشراف قائد الثورة     
وابـن عمهمــا يف بيتـه لعــدة أيـام، بعــد لقـائهم بنجــل الـشيخ الــشريازي بعـد مقتــل       

. ، قد متّ إعدامه هلذا السبب من قبـل احملكمـة العـسكرية بعـد إنتـهاء الثـورة                   )جلمن(
رة، وهذا األمـر يـضاف إىل األدلـة الـيت تعـزز ارتبـاط الـشيخ ضـاري بعاصـمة الثـو               

واملسألة تستحق التأمـل فعـالً، حيـث يـتم إعـدام الـسيد الـددة الـذي                 . )٢(ورموزها
استضاف رجال الشيخ ضاري، بينما يستبدل قرار احملكمة من اإلعـدام إىل الـسجن            
لرأس العملية البطولية، مـما يدل على أن احملـتلني يـدركون الـسبب الـرئيس الـذي            

.ترددن القضاء عليه دونيقف وراء حركة الشيخ ضاري، فيحاولو
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ومع ذلك، إن هذه احلادثة جعلت األجواء أكثر مالئمة حلركـة مبعـوث املرجعيـة          
يف املنطقة لغرض إثارة الرأي العام ضـد اإلنكليـز، وبالفعـل حتـرك الـسيد حممـد صـدر               
الدين يف سـامراء وقـد جنـح يف إقنـاع الـشيخ حبيـب اخليـزران شـيخ قبيلـة عـزة، فبعـد                      

ملناقشات أقسم اخليزران بالقرآن الكرمي إنه سيكون خملصاً للثورة وملبعوثهـا           املداوالت وا 
يف املنطقة، وبدوره حترك اخليزران باجتـاه القبائـل األخـرى، يستنهـضهم باجتـاه الثـورة،                  

)١(وبذلك أضاف هذا النشاط آالف املقاتلني واملؤدين لعلماء النجـف وكـربالء وللثـورة          

أهــداف األعمــال احلربيــة الــيت  «سيد صــدر الــدين حينــذاك أعلــن مبعــوث النجــف الــ 
:سامراءسيقومون ا ضد اإلنكليز يف

يتولـون  .. إقامة حكومة عربية يف سـامراء تتـشكل مـن الـشيوخ واألعيـان           : أوالً
.شؤواإدارة

..الثواروجوب تسليم مجيع املوظفني السياسيني واملدنيني إىل: ثانياً

.)٢(»سامراء جيب أن تنتقل إىل أيدي الثوارمجيع ممتلكات الدولة يف: ثالثاً

الـضابط الـسياسي يف سـامراء رفـض مطاليـب           ) E.S .Berryبري  (إال أن الرائد    
حينـذاك بـدأ ااهـدون بأعمـاهلم اهلجوميـة      . صدر الدين، وأخذ يتهيأ للدفاع واملواجهة  

ينـة  ضد اإلنكليز فقطعوا خطوط املواصالت، وخط القطـار احلديـدي بـني سـامراء ومد            
بلد، وقطعوا أسالك الربق وهدموا جسراً على ر الدجيل، وانضم أهايل مدينة بلد إىل          

آب قـام    ٢٨ويف  . صفوف ااهدين بإمرة صدر الدين، وقدموا احلبوب واألطعمـة هلـم          
الثوار مبهامجة مبىن القيادة العامة يف سامراء بزعامة السيد صدر الدين، إالّ أّم أخفقـوا               

.)٣(ء عليه، ويف منتصف أيلول عادت سامراء إىل اهلدوءيف االستيال
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الثورةاإلمام الشيخ االصفهاني إُّـ قيادة

إىل اإلمـام فـتح اهللا   . آب١٧انتقلت القيادة بعد وفاة اإلمام الـشريازي يف        
االصــفهاين يف النجــف، الــذي أكــد آراء ومواقــف الــشريازي يف مواصــلة مــسرية  

عليـه  طابه العام الـذي ألقـاه يف صـحن اإلمـام علـي      الثورة، وذلك من خالل خ   
.)١(السالم

علمـاء الـدين ورجـال املقاومـة         -هذه الظروف املتصاعدة من قبـل قـادة الثـورة           
إىل جانب االستجابة الكبرية مـن قبـل النـاس هلـم، أذهلـت قـادة       -اإلسالمية والوطنية  

بعـد  «تلني للعراق وبالفعـل     االحتالل الربيطاين وزعزعت ثقتهم بقدرام يف البقاء كمح       
نشوب الثـورة بأيـام قالئـل أبلـغ ولـسن وزارة اهلنـد إن مطالـب قـادة الثـورة هـي طـرد             

.)٢(»وإقامة مملكة إسالمية] العراق[الربيطانيني ائياً من ما بني النهرين 
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آب إىل القائد اجلديـد اإلمـام الـشيخ          ٢٧رسالة بتاريخ   ) ويلسون(يف حينها وجه    
شـدد علـى   -وبعـد مـداوالت كـثرية    -عرض فيها الصلح، ولكن اإلمام      االصفهاين، ي 

يف رسالته وجه إساءة مباشرة ) ويلسون(موقفه الثوري املقاوم، ومـما زاد يف صالبته أن 
وللـرد علـى   . )١(إىل اإلمام الراحل ومحله أعباء هذه االضطرابات والتضحيات واخلسائر 

ستعمرين من خالهلا، وللرأي العام أيـضاً، بـأن         وما عكس ألسياده امل   ) ويلسون(رسالة  
املسؤولية تقع على عاتق املرجع الراحـل، قـررت القيـادة الدينيـة املرجعيـة، مـع القـادة                

، أن يــتم التحــرك )٢(الــسياسيني امليــدانيني، إىل جانــب قــرار اســتمرار املقاومــة والثــورة 
ين العـام مـن األحـداث،    السياسي على البعد الدويل وذلك ليتوضح للعامل املوقف الـوط  

وبالتايل لتصحح تلك الرؤية يف حتمل مـسؤولية األوضـاع، فقـدموا مـضبطة إىل الـدول         
املعنية يتحدثون فيها عن أوضاع العراق وتطورات األحـداث فيـه، ومطاليـب الـشعب،        

شخـصية  ٧٣وقّـع عليهـا     ١٩٢٠أيلـول    ١٥هــ املوافـق     ١٣٣٩/حمـرم /١وذلك بتـاريخ    
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ومفـاد املـضبطة أـا ترمـي باملـسؤولية          -)١(أيـضاً  -مام االصفهاين   مسؤولة، وذيلّها اإل  
علـى قــادة ســلطة االحــتالل امليــدانيني، بـأم ســبب هــذه االضــطرابات واســتمرارها،   
ــصت وعــودهم الــسابقة     ــهم حبقــوقهم املــشروعة يف االســتقالل كمــا ن جمــددين مطاليب

.)٢(عليها

الغليان الثـوري يف الفـرات   وإىل جانب هذا النشاط السياسي، استمرت حالة      
)٣(تــشرين األول١٢األوســط حــىت شــنت القــوات الربيطانيــة هجومهــا الواســع يف  

وانتـهت الثـورة   . وألكثر من شهر استطاعت أن تفرض السيطرة على تلـك املنـاطق   
٩- م  ١٩٢٠تـشرين الثـاين      ٢٠عسكرياً بعد التوقيع على اتفاقية إيقاف القتـال يف          

بينمـا ظلـت    . )٤(ني زعماء بـين حجـيم وسـلطات االحـتالل         هـ، ب ١٣٣٩ربيع األول   
م، مجادى األوىل ١٩٢١مستمرة يف الغراف وسوق الشيوخ حىت أواسط كانون الثاين 

.هـ١٣٣٩






 





 

 



 



٥٠٩................................................................الثورةقیادةإلىاالصفهانیالشیخاإلمام

أمام هذه التطورات، طـرأ تغـيري يف الـسياسة الربيطانيـة باجتـاه العـراق، فـاظهرت            
، )ويلـسون (اً، بـديالً عـن   مندوباً سامي ) السري برسي كوكس  (مرونة يف تعاملها، فبعثت     

، )١(»خلربته الطويلة وحذقه السياسي ليقوم بتطبيـق الـسياسة اجلديـدة يف العـراق             «وذلك  
فكان حيمل مسؤولية تأسيس حكومة عربية يف العـراق، بعـد أن يهيـأ األجـواء املناسـبة              

.)٢(إلقامتها ضمن شروطهم

اإلسـالمية املتمثلـة   تصدر القيادة -من خالل متابعة األحداث   -وهكذا نالحظ   
باملرجعية الدينية الشيعية للعمل الـسياسي واجلهـادي والفكـري للـساحة العراقيـة، الـيت                

م، ضد سلطات االحتالل    ١٩٢٠توجت جممل حركة اإلسالميني، بالثورة الشاملة عام        
وقـد الحظنـا مـن بعـض     . الربيطاين، طلبـاً لالسـتقالل وإقامـة حكومـة وطنيـة إسـالمية          

ية، وبعض األهازيج الثورية الشعبية، األصالة اإلسالمية وحب الوطن        النصوص الشعر 
تظهـر املفـاهيم واملنطلقـات الـسياسية يف       -حبـد ذاـا      -يف حركة العـراقيني والـيت هـي         

.)٣(امليدان العملي باجلهاد والتضحية
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٥١٠

الثورةأبرز نتائج

لعراقيـة، خـالل   شكلت ثورة العشرين جتربة ميدانية أساسية للحركة اإلسـالمية ا   
الربع األول من القرن العشرين، فيهـا مـن الـدروس والعـرب والنتـائج مـا تغـين التحـرك                    
اإلسالمي يف مراحل قادمة، لو درست بصورة علمية هادفة، إىل جانب دراستها بالصورة 
احلماسية، اليت تعزز جمد املسلمني وذلك ألا ثورة شاملة لكل مكونات شعب العراق،              

متتـاز عـن الثـورات    «لقيادة اإلسالمية ملراجـع املـسلمني الـشيعة، فإـا ثـورة             حتت لواء ا  
العشائرية السابقة هلا مبيزة واضحة هي أا اشترك فيها الـشعب العراقـي مبختلـف فئاتـه           
وطبقاته، حيث رأينا فيها الرجل الريفي إىل جانب الرجل احلضري، والسين إىل جانـب          

: ردي، واملالّئي إىل جانـب األفنـدي، وكلّهـم يهتفـونالشيعي، والعريب إىل جانب الكـ
وإن ثورة العشرين تعترب قمة املواجهة ما بني العراقيني وقوى االستعمار . )١(»ليحىي الوطن

سبقتها مرحلة حركية متهيدية، وتلتها مرحلة سياسية هامة، حاول فيها الربيطانيون احتواء 
سـتعمار غـري املباشـر، ودخـل اإلسـالميون يف      التحرك اإلسالمي عرب مشاريع مبطنـة لال     

لذلك يذهب احمللّلون إىل . املرحلة السياسية، بعد مرحلة شديدة من املعاناة يف أيام الثورة
كـان  «: أن اإلسالم هو العامل الرئيس لتلـك الثـورة العارمـة، يقـول الـدكتور الـوردي         

. الوعي الثوري بني العراقينييف نشر -إن مل يكن أمهها -العامل الديين من أهم العوامل 
.)٢(»وقد بدأ هذا العامل عمله منذ حركة اجلهاد أثناء احلرب
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وميكن القول يف أبرز نتائجها، إا أجربت الـسياسة الربيطانيـة علـى تغـيري جهـا                 
االستعماري املباشر يف إدارة العراق، لتتحول من كربيائها االستبدادي إىل اجتـاه الـسعي         

.الشعبراقية على ضوء مطالبلتأليف حكومة ع

الربيطــاين املتمثــل بعــدم ) ولــسن(وبالفعــل لقــد أجهــزت الثــورة علــى مــشروع  
االعتراف بدولة عراقية، وكانت بريطانيـا قـد حـصرت خيارهـا باجتـاه نيـد العـراق أو             
جعله مهجراً لليهود يف ظل الربيطانيني، أو باجتاه مشروع تقسيم العراق بفـصل البـصرة          

فثورة العشرين منحت العراقيني فرصة ذهبية    . باهلند، وتقدمي املوصل إىل فرنسا    وإحلاقها  
يقـول  . من احلرية يف إقامة حكومة خاصة م، تفرض سيطرا على كل أرض العـراق     

لوال هـذه الثـورة العراقيـة الكـربى ملـا اسـتطاع العـراق أن              «: ناجي شوكت يف مذكراته   
ن املمكن أن يدخل عضواً يف عـصبة األمـم        حيصل حىت على شبه استقالل، وال كان م       

فـالعراق الـذي أصـبح أول    . إىل جانب الدول العظمى اليت كانت تتمتع ـذه العـضوية      
دولة عربية مستقلة واحتل مقامه بني دول العامل يف الوقت الـذي مل يكـن هنـاك أي بلـٍد             

.)١(»إمنا هو مدين لثورته الكربى هذه. عريب حيلم باالستقالل

الستعمار الربيطاين ما ختلى عن العراق كلياً، إالّ أن سياسته اإلدارية غيرـا        ومع ان ا  
وستحاول اإلدارة الربيطانية عـرب عمالئهـا الـسياسيني أن حتـصل علـى مـا مل حتـصل           . الثورة

وهذا ما نعنيـه مـن مرحلـة الـصراع الثقـايف          . عليه قبل الثورة، ما استطاعت إىل ذلك سبيالً       
أصـبح واضـحاً أن   «وبالفعـل لقـد   . -فيمـا بعـد  -وضها اإلسالميون والسياسي الذي سيخ 

االسـتراتيجية الربيطانيـة سـتتغير بعـد الثـورة العراقيـة باسـتخدام مـا ميكـن أن نـسميه الــضد           
. كما يسمونه تقف يف مواجهة الضد النـوعي   ) حممدي(النوعي وتأسيس إدارة حملية يقودها      

.)٢(»شكلة االصطدام املباشر مع الوطنيني العراقينيوذا تتخلّص السياسة الربيطانية من م
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بالنـسبة  «أمـا  . -كمـا تبـدو لنـا   -هذه النتيجـة تعـرب عـن وجهـة نظـر موضـوعية        
للربيطانيني فام نظروا إليهـا علـى أـا كانـت خروجـاً علـى الـسلطة والقـانون، وأـا                 

هـذا إىل  . أسـرياً مفقـوداً و ٦١٥جرحيـاً، و   ١٢٢٨قتيالً مـن الربيطـانيني، و      ٤٢٦كلفتهم  
مليونا من اإلسترليين، وهذا املبلغ سحب مـن   ٤٠جانب النفقات املالية اليت مل تقل عن        

أما بالنسبة للموظفني الربيطانيني، وبالنسبة إىل املوظفني الذين عملوا       .. اخلزانة الربيطانية 
زوا مـن  يف اإلدارة املدنية، فقد كانت الثورة فاجعة قـضت علـى كـثري ممـا كـانوا قـد أجنـ                 

.)١(»أعمال يف العراق

أما بالنسبة للعراقيني، ال سيما القبائل الشيعية، فإا كانـت ثـورة وطنيـة مقدسـة        
لديهم، خاضـوا غمارهـا بـشجاعة وإخـالص ضـد احملتـل األجـنيب هـدفها نيـل كرامـة                     

وبالنسبة لإلسالميني . االستقالل، وقد استمدت شرعيتها من القيادات اإلسالمية العليا    
كانت جتربة مهمة، مليئة بدروس الصرب والتضحية وااللتزام املبدئي والوطين، حيث     فقد  

أوصلت العراق إىل االستقالل والسيادة الوطنية، وبالفعل ظهرت الثمرة السياسية للثورة 
الذي أعقب تغيري -رمسياً، هذا االستقالل ١٩٣٢عند حصول العراق على استقالله يف 

يعـد التغـيري النـسيب    «كما أنـه    . يعد من نتائج هذه الثورة     -لعراق  السياسة الربيطانية يف ا   
.)٢(»الذي طرأ على سياسة بريطانيا جتاه العراق من أهم نتائج الثورة العراقية

مل تغيـر شـيئاً مـن روح الـسياسة       «صحيح أن ثورة العشرين بعد آنتهائها مباشـرةً         
يف أسـلوب التنفيـذ، فإـا جعلـت العـراقيني         غري أا أثّرت  . الربيطانية العتيدة يف العراق   

يدركون مبلغ القوة يف العمل املوحد املركّز، الذي مل تـستطع حـىت احلكومـة الربيطانيـة،               
ولكنـها علـى املـدى البعيـد     . )٣(»..وما يف متناوهلا من قوة ال تقهـر، أن تقـف يف وجهـه    
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ضـد احملـتلني، مـن أجـل        رسخت يف نفوس العراقيني مفاهيم النهضة واملقاومة والثـورة          
وقد رمست ثورة العشرين طريق اخلالص . الكرامة الوطنية واالستقالل واحلرية والسيادة   

.االحتالللشعب العراق، بل للشعوب املقهورة حتت

حكومـة عراقيـة الظـاهر، بريطانيـة احملتـوى، وقـد       -يف حينـها   -وهكذا أُسست   
م، ١٩٢١آذار ١٢متر القاهرة املنعقد يف رشحت بريطانيا األمري فيصل لعرش العراق يف مؤ

.)١(منفذاً لسياستها. هـ، وعملت جبهد بالغ لتنصيبه ملكاً على العراق١٣٣٩رجب ٣

إذن أدت هذه الثورة من الناحية العملية إىل تقدمي عرش العراق إىل فيصل ضمن 
قهر الثورة فبعد . باعتباره الرجل األنسب ألداء املهمة الصعبة)٢(»صفقة سياسية معقدة«

فيـصل وهـو   . كان الربيطانيون يريدون ملكاً يتوىل السلطة وال حيكم «١٩٢٠يف خريف   
شريف متحدر عن ساللة النيب، غريب عن العراق، كان مرشحاً مثالياً يف أواخـر شـهر        

.)٣(»، سنة بعد طرده من دمشق، وصل فيصل إىل العراق١٩٢١حزيران سنة 

يا بعد انتهاء الثورة وتنصيب فيصل ملكاً علـى  هذا، ومن الطبيعي جداً أن بريطان     
العراق ستثأر بقوة من اإلسالميني املعارضـني وعلـى رأسـهم علمـاء املـسلمني الـشيعة،        
بشىت األساليب االنتقامية، وذلك ألم سبب إشـعال الثـورة ضـدهم وإفـشال املخطـط        

ــبني أن اتهــدين الــشيعة يف  «الربيطــاين يف العــراق واملنطقــة، فلقــد   النجــف وكــربالء ت
يعارضون احلكم الربيطاين يف العراق، ويعارضون احلكومة اليت جاء ا الربيطانيون، كان    
واضحاً أن بريطانيا كانت تريد حكم األقلية، هذه الرغبة كانت متنـع إقامـة حتـالف مـع       

مـع وجـود الـسنة يف احلكـم،     : يقول أحد علماء الدين يف مجلة موجزة مالئمـة  . الشيعة
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يطانيون يستطيعون السيطرة على البالد بواسطتهم، مع وجود الشيعة يف احلكم، لـن      الرب
.)١(»يكون هناك حكم انتداب

فإذن كانت من نتائج الثورة التركيـز علـى إبعـاد الـشيعة عـن اإلدارة واحلكـم يف              
.وبريطانياالعراق كنتيجة طبيعية لعمق اخلالف واملعارضة بني الشيعة

ف تـضاعف مـن اعتمادهـا علـى وجهـاء الـسنة سـكان               سـو «وعلى العكس أا    
املدينة، وعلى الطبقة السياسية العثمانية السابقة، ونظام احلكم العراقي اجلديد سيمـضي     

نفسها اعترفت باملشكلة يف سـجلها اليـومي يف      ) جرتر ودبيل .. (لوحده ويستبعد الشيعة  
هي بغالبيتها مـن الـسنة، ال   احلكومة احلالية اليت : ، كتبت تقول١٩٢١كانون الثاين   ٢٢

تعمــل أي شــيء السترضــاء الــشيعة، هــي اآلن تــدرس عــدداً مــن التعيينــات اإلداريــة  
للمناطق، تقريباً كل األمساء الـيت متّ اختيارهـا هـي أمسـاء سـنية، حـىت للمنطقـة الـشيعية                 

.)٢(»الواقعة على ر الفرات

تقوم على أساس إبعاد الـشيعة  واحلقيقة أن السياسة الربيطانية ومنذ البداية كانت       
عن املناصب السياسية واإلدارية املهمة، وكانت تثري بعض وجهاء الـسنة طائفيـاً لتـستدر         
عواطفهم فيتم تعيينهم بعد أن كانوا يرفـضون التعـيني الرمسـي، كمـا سـنرى ذلـك مـع               

.للعراقالسيد عبد الرمحن النقيب أول رئيس وزراء

وبريطانيـا مل  -احلـركيني والـوطنيني   -اإلسـالميني  وللعلم أن حدود املعركة بـني    
تكـن حمـصورة بالقـضايا اإلداريـة والتعيينـات داخـل إطـار احلكومـة، وإمنـا هـي معركــة           
حضارية طويلة املدى، أُستخدمت فيها شىت أنواع األسلحة من قبل بريطانيا وواجهاـا           

اء الـشيعة، والوجـوه   وعلى رأسهم علمـ -احمللية يف العراق، لغرض إقصاء اإلسالميني    
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عن الساحة السياسية واإلداريـة، وذلـك خـشية أدائهـم      -السياسية الوطنية املرتبطة م     
السياسي واإلداري الذي يفرضه عليهم اإلسالم بقيمه الوطنية واإلنسانية املستقلة، هذا         

، األداء الوطين املستقل يضر بوجـود احملـتلني علـى أرض الرافـدين ومبـصاحلهم املتعـددة             
فكانوا حياربوم تارةً بسالح الطائفية واملذهبية، وتارةً أخـرى بـسالح العلمانيـة وعـدم            
االلتزام الديين، واحلقيقة أن مغزى املعركة يستهدف احلضارة اإلسالمية اليت كان ينشدها 
اإلســالميون مــن خــالل تأســيس دولتــهم بعــد تلــك الثــورة التحريريــة الــيت خاضــوها  

تلك الدولة اليت أراد اإلسالميون أن جيعلوها منوذجاً . ٍت جسيمةبشجاعة فائقٍة وتضحيا
القامــة حكومــة العــدل اإلهلــي علــى األرض، مــستوعبةً التوجهــات القوميــة والوطنيــة  

إالّ أن هـذا الطمـوح اإلسـالمي تلكّـأ حتقيقـه يف تلـك            . واملذهبية ضمن اإلطار املشروع   
واصـلت الـدوائر الربيطانيـة واحلكومـات     املرحلة إثر اهلزمية العسكرية لثـورة العـشرين، ف    

مـع أن الـسالح   . احمللية السائرة على جها، مسريا حنو إمتـام فـصول املعركـة املـصريية             
الطائفي الذي استخدمته الدوائر الربيطانية، قد متّ كشفه وإفـشاله مـن قبـل اإلسـالميني                 

ن الـشاملة، وبالفعـل   الواعني لدى الطرفني الشيعة والسنة، خصوصاً أيام ثـورة العـشري        
لقد عاشت الساحة العراقية جتربة حية جتسدت فيها الوحـدة اإلسـالمية علـى املـستوى              
السياسي واجلهادي أيام الثورة، بالرغم من حمـاوالت اإلنكليـز يف إثـارة الفتنـة الطائفيـة        

اصدروا البيانات ووزعوا النـشرات يف املنـاطق  «الضعاف الثورة، ومما يذكر أن اإلنكليز      
لكـي يقـف أهـل    -الـشيعية  -السنية من العراق حتاول صبغ الثـورة بالـصبغة الطائفيـة      

السنة على احلياد، إنْ مل يقفوا ضد الثـورة إىل جانـب احملـتلني، لكـن الـوعي اإلسـالمي          
ــة يف مهــدها    ــى الفتن ــضى عل ــؤامرة وق ــذاك أحــبط امل ــسنة  .. آن ــاء ال ــن علم ــدما أعل عن

.)١(»ة وجتاوم معهاومجاهريهم عن تأييدهم للثور


 



1920الثورة العراقیۀ الشاملۀ عام : الفصل الثالث/ الباب الثانی ..............................................٥١٦

-أيـضاً  -العلمـاين الـذي اسـتخدمته الـدوائر الربيطانيـة         -أما الـسالح القـومي      
وعمقته بعد الثورة، كان يستهدف اإلسالميني وباخلصوص العلمـاء اتهـدين الـساعني      

.باإلسالميف تثبيت دعائم الوحدة اإلسالمية بني كافة القوميات اليت تدين

م اتهدين يتم تقويضه بشكٍل متزايـد، احلـضارة الـيت أعطـت            كان عالَ «وبالفعل  
اتهدين مقداراً جيداً من السيطرة على األمور الدينيـة والثقافيـة، كـان يـتم اخـضاعها                 
لدولة تتبع أسلوباً سياسياً وحضارياً خمتلفاً متاماً، فيصل نفسه رئيس الدولة املعين، كـان     

ركـان حاشـيته اسـتقدم للحكـم اجلديـد نظـرة متـشددة         بعـض أ  .. رجالً متساحماً ودنيوياً  
علمانية الواقع، حول القومية اليت كانت تقريباً عنـصرية يف افتراضـاا حـول مـن كـان              

.يكنومن مل) عربياً(

كانــت حــضارة اتهــدين يف املــدن الــشيعية املقدســة، واملؤلفــة مــن احلــضارتني    
الفارسية والعربية، عالَـماً صمحتطيمهلسياسية اجلديدة علىت الطبقة ام.

-١٨٨٠(النظام التربوي الذي حدد وفرض مبادأه شخص امسه ساطع احلصري           
وهو األيدلوجي القومي األكثر تأثرياً يف ذلك احلني، اعترب أن اتمـع الـشيعي             ) م١٩٦٨

مـن موقعـه   . يف العراق وطبقته الدينية يشكل عوائق يف طريق حضارة عضوية متجانـسة   
لوزارة التربية، ساطع احلصري الـذي كـان عثمانيـاً متحمـساً، طبـق النظـام             كمدير عام 

التربوي الذي أعاد كتابـة الكـثري مـن التـاريخ اإلسـالمي وعـزا مفخـرة املكـان جلـوهره                  
لـساطع احلـصري وطبقتـه الـسياسية، الـشيعة          ) الـصايف (يف علم التاريخ العريب     .. العريب

العـراق يف نظـر سـاطع    ). األمـة العربيـة  (راء حـدود   واتهدون الشيعة كانوا أناساً مـا و      
احلصري واأليديولوجيني الذين يفكرون مثله، كان يشكل نواة كيان عريب أكثر خالفاته 

Elie) ايلـي كيـدوري  (املـؤرخ الربيطـاين   . إزالتها، طوائفه املتنوعة جيـب اخـضاعها  جيب  

Kedourie صموقف «: اكمة بقوله إنوجهة نظر وعقلية هذه الطبقة السياسية احل، لـخ
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الطبقات احلاكمة حنو السكان الذين كانوا حتت حكمهم كان موقفاً مبنيـاً علـى االزدراء    
والنفور، كانوا رجال مدينة حيكمون سكان الريف البدائيني، كانوا احلكومة مع ما متثلـه       
من عظمة رفيعة وقوة ال حدود هلا، اآلخرون كـانوا أشخاصـاً تـابعني جيـب علـيهم أن              

مثل شيعي شعيب عبر عن الشعور املتزايد للحرمان الـسياسي          . يكونوا خاضعني للطاعة  
الضرائب واملوت مها من نصيب الشيعة، بينما املناصـب هـي مـن            : لدى الشيعة بالقول  

.)١(»نصيب السنة

هذا، وحنن لسنا مع هذا التصنيف العام بـني الـسنة والـشيعة، بقـدر مـا حنـن مـع         
ارض للسياسة الربيطانية الذي ينشد إقامة دولة الشريعة اإلسالمية       التوجه اإلسالمي املع  

العادلة، وإمنا نقول إن السياسة الربيطانية اليت نفّذا احلكومات املتعاقبة، واصلت عملية       
أخذ الثأر من اإلسالميني املعارضني بشكٍل عام، ومن الذين زلزلوا األرض حتت أقدام          

بـشكٍل خـاص، ومـن الـذين     -ثـورة العـشرين   -ة الشاملة   احملتلني أبطال الثورة العراقي   
قادوا الثورة باميام الوطين احلر بشكٍل أخص، مع أن رجال احلكومات العراقية املتعاقبة   
يعلمون يقيناً، بأنه لو ال جهاد ااهدين وعلى رأسهم علماء الدين، ومواقفهم الوطنية         

اقـع اإلداريـة الـيت يـشغلوا، وبـالرغم مـن       واالستقاللية الصلبة ملا وصلوا إىل هـذه املو       
ولكن يف الوقت ذاته استمر . ذلك تركّز العداء وأخذ الثأر منهم بشىت الطرق واألساليب

ــصلبة يقــدمون التــضحيات اجلــسيمة مــن أجــل األهــداف     اإلســالميون يف مــواقفهم ال
.املقدسة

أحداث املعركة  وهكذا، لقد غيبت الثورة سلطات االحتالل الربيطاين من واجهةً          
خاضـت املعركـة     -لألسف  -ضد اإلسالميني بشكٍل مباشر، إالّ أنّ السلطات العراقية         

مباشرة ضد اإلسالميني تنفيذاً إلرادة بريطانيا ونيابة عنها، فإذن كان املخطـط الربيطـاين          
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يستهدف اإلسالميني ورموزهم احلركية واجلهادية بالتحديـد وذلـك لـشلّ حركتـهم مـن           
إن نظـري   «: ١٠/١٢/١٩١٨يف برقية إىل وزير اهلند بتاريخ       ) ويلسون(قول  األساس، ي 

هــو أن املنــاطق االســتراتيجية يف الــشرق األوســط تقــع يف بغــداد ال يف القفقــاس، فــإذا  
شجعنا فكرة السيادة العربية مقابل السيادة األوروبية اليت اُنتزعت عن األتراك، بالـدماء          

نحرم أنفـسنا مـن املنـافع الـستراتيجية الـيت حنـصل عليهـا         الربيطانية والثروة الربيطانية سـ    
لقد متكّنا بـاحتالل مـا بـني النـهرين أن نـدق اسـفينا يف         .. باحتالل مركز األعصاب هذا   

.)١(»..العامل اإلسالمي وذا ِحلنا دون جتميع املسلمني ضدنا يف الشرق األوسط
دة العربيـة اإلسـالمية   أمام خمطط استراتيجي يستهدف السيا    ) ويلسون(فإذن كان   

الوطنية يف العـراق، عـن طريـق دق اسـفني التفرقـة يف العـامل اإلسـالمي للحيلولـة دون                
توحيــد املــسلمني يف مواجهــة أوروبــا، وهكــذا يــأيت عــزل العــراق عــن العــاملين العــريب  
واإلسالمي من أولويات هذا املخطط االستعماري املهم، ولكن مع كـل ذلـك املخطـط       

مـن اخلـارج، واملؤيـد مـن قبـل الطبقـة            -سياسياً ومالياً    -املدعوم دولياً    االستراتيجي،
بكـل  -لقد استطاعت ثورة العـشرين    : السياسية املصلحية من الداخل، نقول بوضوح     

أن حتبط ذلـك املخطـط       -ثقِة قادا وإميام، وبكل براءة أبطاهلا وشهدائنا وإخالصهم         
تفـشل تلـك الـسياسة التـسلطية علـى الـبالد          االستعماري وتعرقـل جناحـه التـام، بـل و         

فإنّ من يقف موقف املتبصرين عند هذا املنعطف املصريي مـن تـاريخ العـراق،      . والعباد
بل من تاريخ أمتنا العربية واإلسالمية، ويتعمق يف آثـار ثـورة العـشرين، سيتوصـل إىل                

كبري يف صنع ذلك اليـوم  معرفة احلقيقة التارخيية اليت تثبت للعراق وجهاد أبنائه الفضل ال     
إن ثـورة العـشرين ايـدة، زودت األمـة     . التحرري ايد لشعب العراق وعمـوم األمـة       

وعياً مكثفاً باجتاه تقوية إمياا بـاهللا سـبحانه، وبإرادـا الوطنيـة، وبوحـدا املـصريية يف                  
.واجلهادساحات املقاومة

 



الباب الثالث

اريع السيطرة الربيطانية العراقيون فـي مواجهة مش

١٩٣٢-١٩٢١تطور الصراع من أجل االستقالل 





األولالفصل

اِّـعارضة اإلسالمية الوطنية فـي مواجهة 

االنتداب اليطاني، والحكومة اِّـؤقتة، وتنصيب 

العراقفيصل ملكًا على





٥٢٣

تمهيديةنظرة

  ــادة علمــاء الــدين ا ــة التــصعيد  اســتمرت املعارضــة العراقيــة بقي تهــدين يف حال
املتواصل على املستوى السياسي واإلعالمي، لغرض إنقاذ العـراق بـشعبه وخرياتـه مـن      
براثن السيطرة الربيطانية، فقد باتت اخلطط الربيطانية، لغرض االستيالء واهليمنة معروفة  

العــراق لــدى الــوطنيني، إالّ أن املنهجيــة اجلديــدة إلدارة املنــدوب الــسامي الربيطــاين يف 
أصبحت متالئمة مع بعض الرمـوز االجتماعيـة والدينيـة وذلـك            ) السري برسي كوكس  (

لدوافع مصلحية شخصية أو فئوية أو طائفية، أمثال نقيب أشراف بغداد، عبـد الـرمحن                
اإلنكليز فتحوا هذه البالد وبذلوا ثـروم مـن       «الكيالين، فقد صرح عما يؤمن به، بأن        

ائهم يف تربتها، حيث أن دماء اإلنكليـز واألسـتراليني والكنـديني         أجلها، كما وأراقوا دم   
ولذلك فالبد هلـم مـن التمتـع       . ومسلمي اهلند وعبدة األصنام قد خضبت تراب العراق       

.)١(»..مبا فازوا به

.. وهو يرى أنه ال ميكن أبداً ألي رجل حملي أن يـصبح رئيـساً للدولـة العراقيـة           «
ق حتـت حكـم إدارة بريطانيـة قويـة، يـسندها جـيش       كان يرغب يف أن يرى العـرا      ] بل[

خيشى كثرياً من انتعاش اجلمعيات .. احتالل ال يقل عدد أفراده عن األربعني ألفاً، وكان
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.)١()»االحتاد والترقي(السياسية العربية اليت كانت تسري على خطى منظمة 

ياً يف مـا عـاد أمـراً شخـص    -آنـذاك   -واجلدير بالذكر، أن هـذا التوجـه الفكـري          
بعض األوساط العراقية، وإمنا أضحى خطأ فكرياً، ومظهراً سياسـياً لـه معاملـه ورمـوزه              
يف األمة باختالف النوايا الداخلية الـيت تـتحكم يف رجـال هـذا التوجـه، وكانـت أجـواء           
السياسة الربيطانية ترعى هذا اخلط الفكري بشكٍل معني إلمكانية التعامل معـه، فلـذلك      

تمـع العراقـي علـى حـساب القيـادات الوطنيـة، ويف مقدمتـها اخلـط             أخذ ينمو داخل ا   
كمــا -اإلســالمي األصــيل، فظهــر هــذا النمــو بــشكل ملمــوس يف مؤســسات الدولــة  

والذي حـصل بالتحديـد هـو دخـول بعـض الواجهـات الدينيـة واالجتماعيـة                  -سنرى  
غطيـة مـشروع   ضمن اللعبة الربيطانية يف تشكيل احلكومة والـس التأسيـسي، وذلـك لت          

ومـا  . االنتداب الربيطاين قانونياً، وتنصيب فيصل ملكـاً علـى العـراق بـصورة دسـتورية            
أعقب ذلك من تطورات الساحة احلركية وظهور مستجدات سياسية وتوازنات إداريـة،             
مما أدخل اجتاهات جديدة يف إطار املعارضـة قـد تكـون بعـضها ضـمن صـراع اإلرادات               

حـصول علـى املناصـب احلكوميـة املطروحـة، أو أـا متثـل              واملصاحل الشخصية وذلك لل   
تيارات سياسية وفكريـة معينـة تتمـايز عـن غريهـا بطبيعـة تفكريهـا، وبأسـلوب مـسايرة            
ــة الواقعيــة املــستجدة للــساحة، بــشكٍل يــضمن أداءهــا املــؤثر داخــل الــسلطة           احلال

.معاًواتمع

خلق تلك األجواء، فمثالً    وكانت ألساليب السياسية الربيطانية أثرها الواضح يف      
مجـادى األوىل   [م  ١٩١٦مارس  / إىل البصرة، يف آذار   ) لورنس(أرسلت وزارة احلربية    «

، فيما وصف بأنه إحدى أغرب املهمات يف التاريخ العسكري الربيطاين، وهو ]هـ١٣٣٤
كرشوة خلليل باشا لفك حصار الكـوت عـن   ) زيد إىل مليونني(تقدمي مبلغ مليون باوند    
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. أيضاً بالبحث يف البصرة عن إمكانيات قيـام حركـة عربيـة           ) لورنس(نكليز، وكلّف   اإل
فقـد أثـارت حفيظتـهم إجـراءات      . وكان القوميون العراقيون مهيـئني ملثـل هـذا املوقـف          

الشنق الواسعة النطاق يف بريوت ودمشق، والفظائع يف احللة، كما شجعتهم االنتفاضات 
، خالل إقامتـه يف  )لورنس(ناداً إىل فيضي، يبدو أن واست.. الناجحة يف النجف وكربالء   

، لبحـث  ]هـ١٣٣٤مجادى الثانية ٤[م، ١٩١٦أبريل / نيسان ٧البصرة، قابله مرتني يف     
تستند على االفتراض بأنه إذا ) لورنس(شروط احلركة العربية يف العراق، وكانت حجج 

وقد ذكر . ة واالستقاللثار عرب العراق ضد األتراك، فسوف تضمن بريطانيا هلم احلري  
أنــه ال توجــد لــدى احلكومــة الربيطانيــة أو الــشعب الربيطــاين أيــة نوايــا اســتعمارية إزاء  

عرض عليه تقـدمي كافـة املـساعدات واإلمكانيـات     ) لورنس(ويدعي فيضي أن   . العراق
.)١(»]من قبل بريطانيا[املتوفرة يف حالة قبوله قيادة الثورة املقترحة 

طالب النقيب تنازالت هائلة للربيطانيني، وأبدى اسـتعداده التـام   هذا، وقد أبدى    
.)٢(كحليف مطيع لربيطانيا

مثلــت «ومـع منـو هــذه التوجهـات علــى الـساحة العراقيــة يف تلـك املرحلــة فقـد       
ــارات        ــائر تي ــب س ــاد يف الغال ــذي ق ــوى ال ــع واألق ــار األوس ــالمية التي ــة اإلس املعارض

املعارضة اإلسالمية بقيادا العلمائية يف مواجهة وبالفعل سنالحظ دخول  . )٣(»املعارضة
ولكـن  . سياسية ساخنة ضد مشاريع السيطرة الربيطانية بـاختالف أسـاليبها وأطروحاـا       

وبالرغم من السياسة الترويضية الشديدة اليت اتبعتها سلطات االحتالل ضد اإلسالميني     
خـاص، بقـي العلمـاء    بشكل عـام وضـد العلمـاء املتـصدين للـساحة الـسياسية بـشكٍل               
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-اتهدون ومن اتبعهم بإحسان جياهدون يف جبهات املعركة الـسياسية، كمـا جاهـدوا        
.العسكريةيف أيام الثورة من خنادقهم القتالية يف جبهات املعركة-قبالً 

وســنرى مــن خــالل تتــابع األحــداث وتفــاقم األزمــات الــسياسية، أن القيــادات 
مـن العلمـاء املتـصدين،    -مـن قبـل الـسياسة الربيطانيـة     اإلسالمية كانت هي املستهدفة   

ــار اإلســالمي    ــوم التي ــثقفني احلــركيني، إىل عم ــوم   -وامل ــك لغــرض إضــعاف ق وذل
فحينما تيقّن الـساسة الربيطـانيون أن العلمـاء هـم           . وتشتيت العمق الشعيب املالصق هلم    

ــه مــن الــصعوبة مب   كــان اســتمالتهم مــصدر احلركــة واالنتفاضــة والثــورة يف األمــة، وإن
للمخططات الربيطانية، انصبت اهتمامام وخططهم لشلّ حركة املعارضـة اإلسـالمية،      

) كــوكس(لــذلك بــادر . )١(باعتبارهــا تــشكل اهلــاجس املرعــب ألحالمهــم االســتيالئية
صـفر  ١٤بتشكيل احلكومة املؤقتة بزعامة نقيب أشراف بغداد عبد الـرمحن الكـيالين يف       

م، ومت اإلعــالن عــن أول اجتمــاع رمســي  ١٩٢٠شرين األول تــ٢٧هـــ املوافــق ١٣٣٩
تشرين الثاين مـن العـام ذاتـه، بعـد       ٣هـ املوافق   ١٣٣٩صفر عام    ٢١للوزارة املؤقتة يف    

ــد  ــوكس(أن عق ــار    ) ك ــرة باعتب ــسلطة االحــتالل، وبشخــصه مباش ــق ب ــا الوثي ارتباطه
كّــر فيــه اجلمهــور ذ«املنــدوب الــسامي، وقــد نــشر بالغــاً إثــر االجتمــاع األول للــوزارة 

ــوزارة      ــين أن هــذه ال ــة وب ــوزارة املؤقت ــأليف ال ــذهلا يف ســبيل ت ــيت ب ــاجلهود ال العراقــي ب
ستهتدي ديه وتـسري بأفكـاره وتعاليمـه إىل أن يـتم انتخـاب الـس التأسيـسي املزمـع               
انشاؤه، وتستطيع البالد آنئٍذ أن تعرب عن رأيها بانتخاب نواب هلا يعينون األشـخاص            

وهكذا حتققـت النتيجـة املمكنـة مرحليـاً، الـيت        . )٢(»ني ويؤلفون احلكومة الوطنية   املسؤول
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سعى إليها احلاكم السياسي عرب مستشاريه كخطوة ميدانية يف غاية األمهية، علـى طريـق     
اسـتمرار اهليمنـة الربيطانيـة يف العــراق، بواجهـة عراقيـة شــكلية، وقـد يـرى الــبعض أن        

تقتـضي املـسايرة والقبـول هلـذا الطـرح وتطـويره كخطـوة          -آنذاك   -الواقعية السياسية   
إن إقامـة حكومـة مـستقلة يرضـى عنـها      «مهمـة يف طريـق االسـتقالل الفعلـي، باعتبـار      

الــشعب، يف ظــل االنتــداب الربيطــاين، هــي أفــضل الوســائل إىل إشــاعة االســتقرار يف  
الـسامي واضـحاً   بينما كان بالغ املعتمـد  . )١(»البالد، شرط أن تنبثق من جملس تأسيسي    

ــاره املــسؤول األول     ــسامي الربيطــاين يف هــذه اإلدارة، باعتب ــدوب ال ــع املن يف تبيــان موق
ــة  ــة يف هــذا   . للــبالد أمــام احلكومــة الربيطاني وقــد وضــع منــهاجاً خاصــاً للــوزارة املؤقت

االجتاه، الذي أصبح كالنظام الـداخلي امللـزم للـوزارة املؤقتـة، وكـان مكونـاً مـن أربـع          
.)٢(ة تكرس هذا التوجهعشرة ماد

وبالنتيجة دخلت القضية يف إطار املواجهة غري املباشرة، مما عقّد مـسارها، وفـسح     
اـال لظهـور نتـوءات حركيـة يف الـساحة بـشعارات علمانيـة، وقوميـة، ومـصلحية ممـا           

.الوطنية-أضعف وحدة حركة األمة حتت الراية اإلسالمية 
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حتواء الثورةالسياسة اليطانية ومحاولة ا

. )١(على أثر استمرار الضغط الشعيب على القوات الربيطانية املتواجـدة يف العـراق           
وتوقع اشتداد الثورة، وامتدادها إىل مناطق جديـدة، واحتمـال انـضمام عـشائر أخـرى                

-كمــا يبــدو لنــا -، أصــبح أمــام ســلطة االحــتالل الربيطــاين خيــاران حمــددان )٢(إليهــا
. يف مـد جـسور املفاوضـات مـع علمـاء الـدين، ووجهـاء اتمـع           يتلخص اخليـار األول     

ورؤساء العشائر، وذلك لتسوية األمور قدر اإلمكان، وفتح صفحة جديدة من التعامـل   
ويف حالة عدم إمكانية حتقيق هذا الطموح مع قمة التحرك والتوجيه ومصدر           . والتفاهم

لغـرض التفـاوض والتنـسيق،    -علـى األقـل  -الثورة، يتم التوجه إىل الرجال الثانويني  
وقد يسبب ذلك اضطراباً داخلياً يؤثر على وحدة القرار داخل صفوف املعارضة، وهـو           

كـل ذلـك يف   . أمر يهم اإلنكليز يف تلك املرحلـة، بـل ويتناسـب مـع طريقتـهم اإلداريـة       
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حماولة جادة منهم لوضع حد فاصل هلذا الرتيـف املـدمر لقـوام العـسكرية يف العـراق،           
فقد علت صـرخات داخليـة يف لنـدن تطالـب     . -أيضاً-ضعهم السياسي يف بالدهم  وو

الـسري برســي  (يف هـذا الــصدد يقـول   . احلكومـة بـإجالء القـوات الربيطانيــة عـن العـراق     
عند وصويل إىل لندن بعد بضعة أيام «: املعتمد الربيطاين يف العراق يف تقرير له      ) كوكس

رب كثرياً من الوضع الذي وصلت إليه األمـور يف  وجدت الرأي العام الربيطاين قد اضط   
العراق، وقد حـصل هيـاج شـديد لـدى فريـق مـن الـصحف الربيطانيـة إذ هـي أخـذت            

.)١(»..تطالب احلكومة بوجوب اجلالء عن العراق وإيقاف اخلسائر اليت تتكبدها هناك

كما وطالبت بتغيري اخلطط السياسية يف الشرق األوسط، وقد أثرت هـذه الـضجة            
. على األوساط احلكومية، فسعت احلكومة لتغيري سياستها مبا يتناسب مع املرحلة املقبلـة  

االامات اليت وردت يف الصحافة اإلنكليزية ويف الربملان ) التاميس(ولقد خلصت جريدة «
حنن نعلم بأن الوزارة بأمجعها تعترض على محلة ما بني النهرين، هناك      «: فكتبت تقول 

يعيقان إلغاء هذا -يبدو أما لويد جورج وتشرشل    -ضاء الوزارة   عضوان فقط من أع   
لقد كانت أوسـاط الـرأي العـام اإلنكليـزي تطالـب بإصـرار            . »املشروع باهظ التكاليف  

إن مـصاريف االحـتالل يف العـراق كلفـت     . متزايد بسحب القوات الربيطانية يف العـراق   
١٩٢١سترليين وحـىت بدايـة      مليون جنيه إ   ٨٠مبلغ   ١٩٢٠-١٩١٩دافعي الضرائب يف    

.)٢(»مليون جنيه إسترليين١٠٠بلغت مصاريف االحتالل 

وعلى ما تقدم، أصبح خيار التفاوض مع قادة الثـورة والتوصـل معهـم إىل نـوع      
.إجرائهمن التسويات املرحلية، أمر البد من

أما اخليار الثـاين فكـان يـدور حـول سـعي احملـتلني إلجيـاد حمـاوالت جـادة منـهم                   
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رض احتواء احلالة الثورية واجلهادية يف األمة، بل واستيعاب كافة املـستجدات الناجتـة          لغ
وهذا وإن كان  . عن التصعيد الثوري من قبل املعارضة اإلسالمية ضد وجودهم املباشر         

ــازالت االسترضــائية  ــورة أو  )١(علــى حــساب بعــض التن ــك لتفــادي اســتمرار الث ، وذل
تركـت لـدى الـرأي العـام الربيطـاين آثـاراً       «وتبعاـا  اندالعها بقوة مرة أخرى، فـالثورة    

شديدة ملا سببته من خسائر فادحة للحملة الربيطانية، وتكاليف باهظة حتمل عبأَها دافع          
الضريبة الربيطاين، فارتفعت يف إنكلترا أصوات التذمر تطالب بانتهاج سياسة ختفف من     

ثـة الـيت سـادت الـشعوب بعـد انتـشار       ثقل األعباء املالية من جهة، وجتاري الـروح احلدي   
.)٢(»يف حق تقرير مصريها من جهة أخرى) ولسن(مبادئ 

وهكذا واصل الربيطانيون نشاطهم السياسي يف إطـار اخليـارين املتقـدمني، وذلـك      
باستخدام أشخاص خمتلفني لغرض التنفيذ، وإن كان يبـدو أحيانـاً أن هنـاك نوعـاً مـن               

كما سنرى يف الظـاهر  -دارة الربيطانية على كال اخليارين التضارب بني الرموز املنفذة لإل  
إالّ أن كال اخليارين، كانا كحلقتني متكاملتني يف توزيع األدوار لغـرض الوصـول إىل    -

اهلدف املنشود وهو استمرار الوجود الربيطاين يف العراق، باعتباره أفضل الطـرق املؤديـة           
كمـا وأن الـسيطرة علـى العـراق تعــين     -اين الـدرة الالمعـة يف التـاج الربيطـ    -إىل اهلنـد  

الــسيطرة علــى نفــط اخللــيج، وعليــه فقــد مورســت سياســة الــشدة مــن قبــل ســلطات  
االحتالل الربيطاين أعقبتها سياسة اللني لغرض االحتواء السياسي للمعارضـة املتناميـة،           

جراء وقد كانت الفرصة ساحنة لتنفيذ اخليار األول يف إ       . وذلك حسب مقتضيات املرحلة   
التفاوض مع زعماء الثورة الدينيني واالجتماعيني، وذلك إثر وفاة اإلمام الشريازي قائد 
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م، وانتقـال الزعامـة   ١٩٢٠آب ١٧هــ املوافـق   ١٣٣٨الثورة يف الثالـث مـن ذي احلجـة     
هــ،  ١٢٦٦ربيـع األول  ١٢، املولـود يف  )١(الدينية إىل اإلمام شـيخ الـشريعة االصـفهاين      

فـرأت احلكومـة أن تبـدأ بفـتح بـاب املفاوضـة مـع        «هـ،  ١٣٣٩الثاين   ربيع ٨واملتوىف يف   
)٣()الـسري آرنولـد ولـسن   (فبعـث وكيـل احلـاكم امللكـي العـام            )٢(»الزعيم الديين اجلديـد   

م إىل شـيخ الـشريعة االصـفهاين    ١٩٢٠آب ٢٧هـ املوافق   ١٣٣٨ذي احلجة    ١٣بتاريخ  
القائمـة بـني الـشعب    )٤(»املـشكلة كتاباً يطلب فيه الدخول يف مفاوضـات متهيديـة حلـل         «

-الثائر وسلطات االحتالل الربيطاين، إال أن هذه احملاولة باءت بالفشل الذريع، وذلـك         
ضـمن تلـك   -بذاتـه  ) ويلـسون (، أو ألن  )ويلـسون (ألن مستـشاري     -كما يظهـر لنـا      

اجلديـد  مل يوفّق يف خماطبة املرجع الديين-الظروف العسكرية واألوضاع النفسية املتأزمة  
باألسلوب املرضي فقد كانت رسالته استفزازية للرأي العام، ورمبا كانت هـذه الرسـالة          

فجـاء الـرد   . يف ذلك التوقيت احلساس ضمن اخلطة املرسومة من قبل احلكومة الربيطانية         
الطبيعي من قبل املرجع القائد بالتمسك بالثورة ورفض املفاوضات السياسية قبل اجلالء     

يف رسالته قد محل أعباء املشاكل واألزمـات احلاصـلة يف     ) ويلسون(وكان  . )٥(رفضاً تاماً 
إن ..«كمـا وذكــر  -كمـا أشـرنا سـابقاً    -الـبالد، علـى آراء ومواقـف املرجـع الراحـل      

الرمحــة، والعــدل، : احلكومــة اإلنكليزيــة اعتمــدت دائمــاً علــى األركــان الثالثــة وهــي 
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قبلـوا الدولـة   «لة أيـضاً، أن العـراقيني يف البدايـة       ومما جـاء يف الرسـا     » ..والتسامح الديين 
ولكـن ملـا رأى بعـض    .. اإلنكليزية وكانوا مسرورين من إبقـاء جيوشـها يف هـذه الـبالد         

وكـذلك  » ..ذلك التنقيص يف جيشها، قاموا يشوشون األذهان  [!] املفسدين واملغرضني   
كن معادلتها بقوة العشائر من ضمت الرسالة نوعاً من التهديد بالقوة الربيطانية اليت ال مي   

الناحية العسكرية، باإلضافة إىل التهديد املباشـر للمـشايخ احملرضـني للنـاس باالنـضمام       
ممـثالً عـن احلكومـة لغـرض املفاوضـات           -يف رسـالته     -وبعد كـل ذلـك عـين        . للثورة

هـذا  . وطالب املرجع األعلى بتسمية مندوب أو مندوبني عن الثوار إلجـراء املفاوضـات     
وقد وزعت احلكومة آالف النسخ من هذه الرسـالة يف خمتلـف أحنـاء العـراق، ال سـيما                 

الغرض من هذه العملية هو خلق حالـة مـن البلبلـة       . )١(مناطق الثورة بواسطة الطائرات   
.معينةوالتردد يف املوقف اجلهادي بنسبة




 



٥٣٣

اإلمام شيخ الشريعة وقرار استمرار الثورة

خلقـت نوعـاً مـن التـضارب يف اآلراء، إالّ أن            ) ويلـسون (بالرغم من أن رسـالة      
الرأي العام سادت فيه روح التحدي واإلصرار على مواصلة القتال وطرد اإلنكليز مـن           

الـس احلـريب   (إثر متسك اإلسـالميني الثـوار مبوقـف املرجـع القائـد، فقـد قـرر              . البالد
د الرسالة احلامسـة للموقـف   للثورة عدم الدخول يف املفاوضات بشكل ائي بع       ) األعلى

هـ ١٣٣٩حمرم ٢يف ) ويلسون(من قبل اإلمام شيخ الشريعة االصفهاين اليت وجهها إىل     
إعطاء العراقيني حقوقهم الـيت طـالبوكم       «فقد أكد على ضرورة     . م١٩٢٠أيلول   ١٤-

عاتـب احلـاكم عتابـاً مـراً حـول تعـريض       «، مث   »ا مطالبة سلمية، فـأبيتم إالّ اغتـصاا       
احلكومة بسلفه اإلمام الشريازي، حول اعتقادهـا، بـأن املـصائب الـيت حلـت بـالعراقيني             

: ، وكـذلك فنـد ادعـاءه باعتمـاد حكومتـه علـى األركـان الثالثـة         »كانت نتيجـة آلرائـه    
فإن الرمحـة، فهـي مقـابلتكم باألمـة العراقيـة           «: الرمحة، والعدل والتسامح الديين بقوله    

.. بسوق اجليوش اجلرارة عليها، وقتل الرؤساء، ونفي العلمـاء عند مطالبتها باستقالهلا،    
ورمي النساء واألطفال بأنواع النريان، وحرق البيوت، وأموال ومزارع مجيـع مـن امتنـع         

أما العـدلُ، فالقتـل     .. عن اإلقرار بوصاية اإلنكليز، وطالبكم بتأسيس احلكومة العراقية       
لتــسامح الــديين فهــو رمــي الطــائرات، وأمــا ا.. واإلعــدام لغــري جــرم، وبــدون حماكمــة

والسيارات املدرعة، املساجد وقتل املتعبدين والنساء واألطفال، وتشكيل اإلدارة العرفية    
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صـلى اهللا عليـه وآلـه    النيب ] من مناقب [ملعاقبة من يتصدى إىل عقد جملس لقراءة منقبة         
.)١()»عليه السالم( يف املساجد، أو مأمت عزاء اإلمام احلسنيوسلم

باتبـاع سياسـة أشـد عنفـاً     «ويظهر أن سياسة اإلمام شيخ الشريعة أضحت تتسم    
الـشيعية يف   ] احملافظـات واملنـاطق   [وقد أصدر بالغاً وزع يف مجيع األلوية        . ضد اإلنكليز 

وقد أرسل شيخ الـشريعة، اتهـد األكـرب، رسـالً ودعـاة جـدداً أحـسن نـشاطاً           . العراق
نتفك لكي حيتلوا الناصرية، وبذلك يضعون منطقة الفـرات    وأشد اندفاعاً وحتمساً إىل امل    

.)٢(»..األسفل كلها حتت سيطرة النجف

وجواب اإلمام شيخ الـشريعة، يقـول األسـتاذ         ) ويلسون(ويف صدد تقييم رسالة     
) شـيخ الـشريعة  (يف كتابه إىل ) احلاكم امللكي العام (ال نشك أن خطيئة     «: السيد احلسين 

إذ أن اللهجـة الـيت دجبـت ـا          . معاكسة ملا قصده ورمـى إليـه      أنتجت نتائج معكوسة، و   
سطوره كانت بعيدة عن القصد السياسي الذي كان يهدف إليه، فلم تكن مـن احلكمـة              

وإن التهديـد والوعيـد الـذي تـضمنه         . أن ينعت الثوار باملفـسدين والزعمـاء باملـشوشني        
يتـضمن الكتـاب إيـضاحاً    كمـا مل  .. لبعض الزعماء كان سبباً إلحباط مشروع املفاوضـة  

وباإلمجـال مل يكـن كتـاب    . كافياً للنقاط األساسية، اليت جيب أن تـدور املفاوضـة حوهلـا    
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أمـا رسـالة   . »..احلاكم امللكي العام حتريراً سياسياً جمرداً، فجـاء بنتـائج معاكـسة ملـا أراد      
ويعتـرب  خطيئة كـذلك، إذ كـان عليـه أن يغتـنم الفرصـة،              «: اإلمام اجلوابية فيقول عنها   

الكتاب طلياً صرحياً ملفاوضة الصلح، وينقـذ الثـورة مـن هزميـة كانـت مؤكـدة، وحيفـظ           
ــاة، والفخــر،      ــضمن روح املباه ــه ت ــاخره، إال أن ــه ومف ــراق مقام ــهم، وللع ــوار هيبت للث
               د مظامل احلكومة احملتلة فأثـار حربـاً جديـدة، وسـدا، وعد والشعور بالقوة، واالعتزاز

: -لقـد -وأمـا األسـتاذ فيـاض فيقـول يف هـذا الـصدد       . )١(»ائياً باب املفاوضات سداً  
ــام جبــواب ذي هلجــة شــديدة ال يتناســب      « ــشريعة احلــاكم امللكــي الع أجــاب شــيخ ال

ــوار   ــات الث ــضيف[وإمكاني ــى طلــب    ].. وي ــسليب عل ــشريعة ال ــوم جــواب شــيخ ال ويق
ة الـيت أنيطــت  احلكومـة باملفاوضــة كـدليل علــى قلـة اخلــربة الـسياسية لــدى قيـادة الثــور     

، رغم قلة خربم بـأمور الـسياسة ومراميهـا       ]علماء الدين [بالدرجة األوىل بالروحانيني    
.)٢(»البعيدة

ومع تقديرنا لألستاذين الفاضلين على ما قرراه، إال أنه من املمكـن توجيـه هـذا           
املوقــف الــصلب للقيــادة اإلســالمية يف صــراعها املريــر ضــد ســلطة االحــتالل، ضــمن 

عطيات امللموسة على األرض من سياستهم ووعودهم املتكررة، وعليـه فـإن صـدقية            امل
سلطة االحتالل أصبحت مهزوزة أمام العلماء والرأي العام أيضاً، فمنذ احتالل العراق 
أثبتت األحداث مـراراً، بـأن الوعـود الربيطانيـة التحرريـة ال تتجـاوز حـدود الـشعارات             

جدية يف تنفيذها على اإلطالق، يقول الشيخ حممد رضا         والبيانات التخديرية، وإا غري   
وهكـذا دلـت التجـارب علـى أن العـربة ليـست باأللفـاظ املعـسولة أو األقـوال          «الشبييب  

اخلالبـة، وهكـذا اتــضح بـأن الــسلطة الربيطانيـة احملتلــة تبيـت للعــراقيني شـراً مــستطرياً،       
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دفع اإلسـالميني وعلـى رأسـهم       -يف نظرنا   -هذا األمر   . )١(»وسيطرة استعمارية غامشة  
القيادة العلمائية املرجعية باختاذ املوقـف املبـدئي يف مواصـلة املعركـة غـري املتكافئـة ضـد                    

.وعودهالعدو املعتدي وذلك إليصاله إىل نقطة اجلدية والصدق يف تنفيذ

ومــن املعلــوم أن اإلســالميني يــدخلون املعركــة اســتجابة للفتــوى الــشرعية الــيت  
اعــي الظــروف الذاتيــة واملوضــوعية، فهــم يؤمنــون بــأنّ اإلرادة اإلميانيــة يفتــرض أن تر

الصلبة هي أساس التحرك واملواجهة، فإن اقتـضت احلكمـة اإلهليـة أن يكـون االنتـصار       
امليداين حليفاً للمؤمنني، فلذلك سيتم بإذن اهللا تعاىل، قال سبحانه تعاىل يف حمكم كتابه         

:العزيز
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تعـاىل وليس معىن ذلك عدم بذل اجلهد لغرض تطوير وسائل املواجهة فقد قـال           
: أيضاً
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رئيس اإلدارة املدنيـة اإلجنليزيـة    ) ويلسون(أبرق  «وبالعودة إىل حالة التصعيد     
اإلفـالس التـام للـسياسة االسـتعمارية اإلنكليزيـة يف      يف العراق إىل لندن، مشرياً إىل 

وذكـر بـأن إجنلتـرا ال تـستطيع أن حتـافظ علـى وضـعها كدولـة منتدبـة إال          . العـراق 
باللجوء إىل العنف، وتبعاً لذلك فإنّ عليها أن تقدم طيلـة سـنوات عديـدة القـوات        

أن ختلـي  )ولـسون (واألموال الالزمة للمحافظـة علـى دوام سـيطرا، وقـد اقتـرح             
إنكلترا العراق يف حالة ما إذا اعتربت احلكومـة اإلنكليزيـة هـذه الـسياسة غـري قابلـة             

لقد اعتربت برقية ولسون هذه يف لنـدن حجـة          ] وهكذا. [للتحقيق، أو تفوق طاقتها   
.)٣(»إلقالته

 
 





 



٥٣٨

اإلنكليز، وتغي األسلوب اإلداري

ضات مسدودة وال تؤيت مثارها يف حينما تيقنت احلكومة الربيطانية بأن طريق املفاو 
هذه املرحلـة، مارسـت خيارهـا الثـاين عـرب خطـوة سياسـية جديـدة، اقتـضت تغـيرياً يف                      
األســلوب اإلداري مــن قبلــهم، هــذه اخلطــوة حققــت مــا عجــزت عــن حتقيقــه خطــوة 
املفاوضات األوىل، إال أنه كان يقتضي يف هذا اجلزء من املسرحية الربيطانية إسناد الدور        

شخص آخر يتمتع مبواصفات وإمكانيات متكنه من أداء هذه املهمة، فوقع االختيـار           إىل  
، وهكــذا يــأيت الــشخص اجلديــد وهــو يرتــدي قناعــاً  )١()الــسري برســي كــوكس(علــى 

دبلوماسياً شفافاً، خيبئ حتت وجهه الناعم ولـسانه الدبلوماسـي أنيـاب أسـياده الـذئاب             
بوجهه القـدمي اجلديـد   ) كوكس(تبدأ مرحلة  ل) ويلسون(املاكرين، وبذلك انتهت مرحلة     

تـشرين  ١١وهـو يتـوىل تنفيـذ اإلدارة الربيطانيـة يف العـراق، منـذ وصـوله إىل بغـداد يف         
رأت بريطانيا أن حتل القضية العراقية «وهكذا . هـ١٣٣٩حمرم ٢٨املوافق ١٩٢٠األول 









 



٥٣٩......................................................................اإلدارياألسلوبوتغییراإلنکلیز،

باشر أو غري املباشر، حال سياسياً بعد أن ظهر هلا تصميم العراقيني على رفض حكمها امل
خلربتـه  ) الـسري برسـي كـوكس   (واختـارت احلكومـة الربيطانيـة    .. أي عن طريق اإلنتداب  

اخلـبري يف  «، فهـو  )١(»الطويلة وحذقه السياسي ليقوم بتطبيق السياسة اجلديـدة يف العـراق          
ألف ٣٠جمال االستعمار، ويف الوقت نفسه وصلت إىل العراق من اهلند تعزيزات بلغت 

-) ويلسون(ومن الضروري أن نشري إىل أن السياسية الربيطانية بعد مرحلة . )٢(»شخص
، حاولـت رمـي مـسؤولية هزميتـها الـسياسية يف العـراق علـى عـاتق         -منفذ اخليار األول 

بذاته وإدارته، وذلك يف حماولة منها المتصاص غـضب العـراقيني، وإلعـادة          ) ويلسون(
-على األقل -الشعب العراقي، وكسب آراء بعضهم صورة بريطانيا احملررة إىل أذهان    

إن إلقاء تبعة األخطاء يف مـسألة خطـرية مثـل قـضية العـراق علـى شـخص          «ويف الواقع   
واحد ال تتطابق مع املوضوعية ومـع حقـائق التـاريخ، كمـا أـا تظهـر وكـأن الـسياسة                  

ــسلط امل     ــة شــديدة يف الت ــتعمارية ورغب ــع اس ــك دواف ــة مل تكــن متل ــى  الربيطاني باشــر عل
.اإلسالميةالشعوب

وحده يوحي بأن بريطانيا بريئة، وأـا غـري راضـية          ) ولسون(إن إلقاء اللوم على     
على السياسة اليت طبقت يف العراق باعتبارها صادرة عن قناعات رجـٍل واحـٍد يتحمـل                 

يـة،  كان يـمثل اجتاهاً كـبرياً يف الـسياسة الربيطان    ) ويلسون(إن  .. لوحده مسؤولية أعماله  
وكان يعكس بآرائه قناعات حكومة اهلند بشأن اإلدارة الربيطانية يف العراق، ولذلك فإن 

ومـن مث  ). ولـسن (مسؤولية ما حدث يتحملها هذا االجتاه بكل دوائره ورمـوزه ومنـهم          
تتحملها السلطة املركزية يف لندن اليت اقتنعـت ـا، وأصـدرت التعليمـات بـشأن وضـع             

.)٣(»العراقأسس اإلدارة املباشرة يف
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واملهم، على ضوء السياسة اجلديدة جنحت اإلدارة الربيطانية يف اسـتيعاب األزمـة    
بتحميلـه تبعـات األحـداث،    ) ويلـسون (احلادة يف العراق عرب خطتها املدروسة يف إقصاء      

يف منصب املندوب السامي الربيطاين يف العراق وهو     ) كوكس(وتفاقم األزمات، وتعيني    
ارياً جديداً، يدعو مـن خاللـه إىل طـي الـصفحة املاضـية وفـتح صـفحة               حيمل خمططاً إد  

جديدة حتوي بريقاً مرضياً لبعض الساسة العراقيني، كما وإنـه كـان مـزوداً بـصالحيات        
تلـك احلكومـة    . وإمكانيات داعمة إلدارته حبيث متكّنه من تنفيذ مشروع احلكومة املؤقتة         

خـصيات عراقيـة، إال أن اإلدارة الفعليـة هلـا،     اليت حتتـل واجهاـا األماميـة الظاهريـة ش      

"


















 






 

 



٥٤١......................................................................اإلدارياألسلوبوتغییراإلنکلیز،

. وبتفاصيلها هي بيد املندوب الـسامي واملستـشارين الربيطـانيني يف الـوزارات واإلدارات            
لكي يتسىن للمـشروع أن   -حسب املنطق السياسي     -وكان البد من مقدمات ضرورية      

الرشـاوى  عن طريق ) كوكس(استطاع  «يأخذ طريقه من خالل تلك املقدمات وبالفعل        
ــا مــن     والوعــود أن يتفــق مــع اموعــات اإلقطاعيــة املتنفــذة وكــذلك مــع الفئــة العلي
الربجوازية واملالّك الذين أثار خوفهم اتساع حركة التحرر اليت بدأت حىت ذلك الوقت،              

وهكـذا متكـن اإلنكليـز مـن جتريـد الثـورة مـن قياداـا           . تتخذ بالتـدرج طابعـاً اجتماعـاً      
ــة واجهاــا االجتما[ ــة والــسياسية بنــسبة معين إن اإلقطــاعيني العــراقيني املتنفــذين  ]. عي

وكذلك ممثلي الفئات املوسرة من برجوازية املدن الذين شاركوا يف الثورة كانوا يـسعون         
لتحقيق هدف واحد هو الضغط على اإلنكليز لكي حيصلوا منهم علـى أكثـر مـا ميكـن              

اإلنكليـز وعـدوهم بـإجراء بعـض      من االمتيازات ولقد حققوا هـذا اهلـدف، وذلـك أن          
ولذلك فإم مل يكونوا يرغبون . التنازالت وإنشاء مؤسسات إدارية حملية يشاركون فيها  

بأن تتطور الثورة إىل أكثر من ذلك، ليس هذا فحسب وإمنـا أظهـروا رغبتـهم مبـساعدة            
ومن ..«: وهلايف هذا اال تطالعنا جريدة االستقالل النجفية بق. )١(»اإلنكليز يف إمخادها

) ويلـسن (ميعن النظر يف التبدالت اليت حصلت حديثاً يف اإلدارة امللكية يف بغداد، كعزل   
واستبدال املوظفني اإلنكليز امللكيني مبوظفني عراقيني وجعل اللغة ).. كوكس(واستالم  

اجلديدة، ويرى من خالهلا ) كوكس(العربية لغة احلكومة الرمسية، يتوسم اخلري يف سياسة 
ــة  ــصوبة     . حــسن العاقب ــا املغ ــضة ألخــذ حقوقه ــة الناه ــة العراقي ــى أن واجــب األم عل

واسترجاع جمدها السالف أن تبدي نشاطها وتعمل مٍة لالستيالء على املواقـع املعتقـل        
هذا وقد كان بعض املتـصدين يف الـساحة العراقيـة ينظـرون             . )٢(»..فيها اجلند االحتاليل  

وإدارته، مثل نقيب االشراف عبد الرمحن الكيالين، نظرة إعجاب حلكمته ) كوكس(إىل 
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خـاتون، هنــاك ألـف ومائــة رجـل يف إنكلتــرا    «: فقـد صــرح بـذلك للمــس بيـل بقولــه   
بوسعهم أن يشغلوا منصب السفارة يف إيران، لكنه ليس هناك من يليـق للعـراق سـوى       

جـل  كما أنه ر. ، فهو معروف وحمبوب وموضع ثقة أهايل العراق       )السري برسي كوكس  (
لو كان موجوداً يف بغداد لكنا ) السري برسي كوكس(وإين أُشهد اهللا أن .. حنكته السنون

يف غىن عن محاقة استفتاء الناس عن رأيهم يف مستقبل البالد، حيث أن ذلك كان سـبباً          
وللعلــم إن هــذا . )١(»..لالضــطراب والقالقــل، ومل ختمــد ســورة الفــنت يف املدينــة بعــد 

ومشروعه يف تشكيل احلكومة اجلديدة، ) كوكس(إىل جانب شخصية التطبيل اإلعالمي
مل حيقق إال تنازالً شكلياً يف الصورة اإلدارية للعراق، وإن هذا التنازل الظاهري يعد من  
مثار ثورة العشرين، إمنا مت إجراؤه حرصاً من بريطانياً على مصاحلها عرب إحكام قبـضتها    

ن سـالمة اسـتثمارها االقتـصادي والـسياسي يف     على العراق من الداخل، وبذلك تـضم  
العراق، بل تضمن األرض الصاحلة لتمرير خمططاا يف املنطقة، تلك األرض اليت تتمتع     
مبوقع جغرايف مهـم بالنـسبة للطـريان واملواصـالت الربقيـة، باإلضـافة لألمهيـة الـسياسية             

أن تعزز مركزها ووضعها إن السيطرة الربيطانية على بغداد شأا «الدقيقة للعراق حيث 
وحنن إذا تـذكرنا هـذا األمـر     . يف املنطقة، وأن تسهل عليها أمر حتقيق سياستها يف إيران         

أن ندرك حـرص احلكومـة الربيطانيـة علـى دئـة العـراق، وعلـى إقامـة                  .. يسهل علينا 
حكومة وطنية تتستر وراءها، حكومـة تتعهـد بـاالعتراف باملـصاحل الربيطانيـة يف العـراق             

ومن هنا نؤكد ما ذهبنـا إليـه، بـأن          . )٢(»وجب اتفاقية يوقّع عليها من اجلانب الربيطاين      مب
-يف احلقيقـة  -اإلدارة الربيطانية استخدمت اخليـارين املخـتلفني يف األسـلوب ولكنـهما        

متفقان يف اجلوهر احملروز باخليارين معاً، أال وهو تكريس الوجـود الربيطـاين يف العـراق،        
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، )كـوكس (و) ولـسن (لواقع، أنه مل يكن هناك من فرق جوهري بـني آراء    ا«وعليه ففي   
وإمنا كان الفارق الطفيف بينهما يقع يف األسلوب الستراتيجي الذي ستنفذ مبوجبه، فقد   

تفهماً أفضل إلباء النفس العربيـة واعتزازهـا، والواقـع أنـه كـان يأمـل                ) كوكس(أبدى  
. الشمم ملصلحة الوجود الربيطاين ونفوذه يف العراقاالستفادة واالنتفاع ذا اإلباء وذا 

إذا كان العرب يريدون حكومة عربية، فليكن هلم ما يريدون طاملا أن السلطة احلقيقة يف         
يتخـذ اخلطـوات   ) كـوكس (ذه الروح وـذه النيـة راح   . العراق ستبقى يف أيٍد إنكليزية   

تعــد أكثــر خطــورة يف اإلدارة واملــسألة الــيت. )١(»الرمسيـة إلعــالن تــشكيل جملــس دولــة 
الربيطانية هي حماوالا املتكررة للقضاء على منـو الـوعي اإلسـالمي املتنـامي يف العـراق               

هذا الوعي املبـدئي يف حقيقتـه يـشكل التهديـد احلقيقـي للوجـود الربيطـاين يف                  . واملنطقة
يف اإلدارة   البالد اإلسالمية، وللعلم أن هذه احملاوالت ليست جديدة من قبل املسؤولني          

١٠بتـاريخ  -كما ذكرنـا سـابقاً      -يف برقيته إىل أسياده     ) ولسن(الربيطانية، فمثالً يقول    
لقـد  .. إن املناطق االستراتيجية يف الشرق األوسط تقع يف بغداد   «: ١٩١٨كانون األول   

نا أن ندق إسفينا يف العامل اإلسالمي، وبذلك منع] العراق[متكنا باحتالل ما بني النهرين   
.)٢(»..جتمع املسلمني ضدنا يف الشرق األوسط

 
 



٥٤٤

اإلسالميون َّـ اِّـعك السياسي

االنتدابمعارضة فكرة. آ

تـشرين  ١١إىل بغـداد، يف يـوم االثـنني    ) السري برسي كوكس (لقد شكّل وصول    
هــ، بدايـة عهـد جديـد للوضـع الــسياسي يف      ١٣٣٩حمـرم  ٢٨م، املوافـق  ١٩٢٠األول 

ن حيمـل مـشروعاً بريطانيـاً جديـداً حيـدد فيـه نـوع احلكـم يف العـراق،                    العراق، ألنه كـا   
وكيـل احلـاكم    ) الـسري آرنولـد ولـسون     (وذلـك بعـد فـشل       . وعالقته باحلكومة الربيطانية  

وإن هذا املشروع اجلديد حيقّق بعـض الطموحـات العامـة           . )١(العام، يف سياسته اإلدارية   
غيرت بريطانيا سياسـتها يف العـراق،       «د  فق. حسب الظاهر  )٢(للشعب عرب احلكم الوطين   
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٥٤٥........................................................................السیاسیالمعتركفیاإلسالمیون

بتعليمات من شأا حتقيق بعض مطـامح       ) السري برسي كوكس  (وزودت مندوا اجلديد    
ويف الوقت ذاته كان هذا اإلجراء اجلديد يعرب عن عجـز سـلطات       )١(»العراقيني السياسية 

ر للمعارضـة  االحتالل من االستمرار يف سياسة القبـضة احلديديـة أمـام التـصعيد املـستم       
الوطنية اإلسالمية وعلى رأسها العلماء املراجع، ملـا أصـاا أثنـاء املواجهـة مـن أضـرار              

.سياسيةوهزائم
وعلى ما تقدم كـان يـوم وصـول املنـدوب الـسامي، هـو يـوم البـشائر للطـاحمني              
باحلكم، بأية كيفية ووسيلة، حىت لو اقتضت املسألة حتجيم طموحات الشعب يف حتقيـق       

.)٢(ل الفعلي، وضرب علماء اإلسالم واملعارضةاالستقال

كلمة يف حفل االستقبال الذي أقيم لـه ببغـداد، وقـد       ) كوكس(وعلى العموم، ألقى    
إن دولة إنكلترا أرسلتين للمـساعدة واالتفـاق مـع أشـراف ورؤسـاء العـراق،               ..«: قال فيها 

ومـة مـستقلة بنظـارة    لتحصل على الغاية املطلوبة للطـرفني، وتـأليف احلكومـة العربيـة، حك          
أصـدر  ) كـوكس (وممـا يـذكر أيـضاً أن مكتـب          . )٣(»..دولة إنكلترا، ولقد جئت هلذا املقصد     

ـتة أيـام مـن وصـوله     ١٣٣٩صفر ٤م، ١٩٢٠تشريـن األول ١٧بيـاناً بتاريـخ    هـ أي بعد س
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إن فخامـة نائـب امللـك    «: إىل أبناء العراق مبختلف عـشائره وطوائفـه جـاء فيـه     )١(إىل بغداد 
يعلـن جلميـع أفـراد العـشائر وطوائـف العـراق بـأن حكومـة بريطانيـا          ) السري برسي كوكس (

العظمى انتدبته ليعـود إىل العـراق لتنفيـذ مقاصـد احلكومـة الثابتـة مبـساعدة رؤسـاء األمـة،                      
ولتشكيل حكومة وطنية يف العراق بنظارة حكومة بريطانيا، ولقد يصعب جداً على فخامتـه            

الربيطانيـة، مـا دامـت بعـض أقـسام العـشائر والطوائـف يف العـراق           تنفيذ منويـات احلكومـة    
ويؤكد البـصري يف كتابـه،   . )٢(»..فإن كان هناك سوء مفهومية ميكن إزالتها     .. تعادي احلكومة 

ال ألنه كان عظـيم  «على أن أغلب رؤساء العشائر بعد هذا البيان سلّموا للواقع اجلديد  
مل يكن يف طاقتهم أن يقفوا أياماً طويلة أخرى يف األثر على عقوهلم وعواطفهم، بل ألنه

. )٣(»وجه القوات الربيطانية اليت كانت تتقاطر من اهلنـد بعـددها الكـثري وعـددها الرهيبـة         
وذا األسلوب الذي يعترب مبثابة اجلرعة املنشطة للخط املوايل لألطروحة الربيطانية داخل 

أفرزت ظاهرة اجتماعية سياسية «السياسة الشعب، ابتدأ حياته السياسية، كما وأن هذه
جديدة، استفاد منـها الربيطـانيون كـثرياً، أال وهـي ظهـور الطبقـة االنتهازيـة يف الـساحة            
السياسية، واتبعت هذا النهج يف متشية أمورها، والربيطانيون مل يترددوا يف االستفادة من            

لعوائـل واألسـر املرفهـة    هذه الطبقة وقد مشلت شرحية من املثقفني وشرحية أخـرى مـن ا     
وبات يرى هؤالء أن ال مفر من اخلضوع واالستسالم للربيطانيني، ومن .. وكبار الفالحني

جهة ثانية فإن حتقيق مصاحل هذه الطبقة يتم باالرتباط مع الربيطانيني أكثر مـن االرتبـاط    
.)٤(»بالشعب ألم كانوا أصالً فئة منفصلة عن اجلماهري وهلا حساباا اخلاصة
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ويبدو أن هذه الطبقة الـسياسية اسـتفادت مـن حالـة اإلحبـاط العـام منـذ مطلـع                 
هــ، حيـث أُشـيعت يف األوسـاط الـشعبية فكـرة       ١٣٣٩املوافق لشهر ربيع الثاين    ١٩٢١

املعارضة للعلماء ومن يتبعهم من املثقفني اإلسالميني وشيوخ العشائر وذلك بعد فـشل              
امـت هاتـان   «لقـد   : النفيـسي، يف هـذا اـال       ثورة العشرين عسكرياً، يقول عبـد اهللا      

الفئتان، فئة العلماء واألفندية، بأما خدعتا القبائل، وكانتا السبب يف كثري مـن البـؤس       
ويف كل مضيف كان الناس يتناقلون إشاعات وأقاويل عن املنافع الـيت جنوهـا               . والبالء

البذار، والـسلفات املاليـة بفائـدة        يف عهد اإلدارة الربيطانية كسلفات    ) العلماء واألفندية (
قليلة وسواها من املنافع الشخـصية وميكـن إجيـاز املوقـف الـذي كـان يقفـه أهـل املـدن               
ورجال القبائل يف أنه كان موقفاً يتسم بالندم، وبالتوق إىل الرجوع إىل مـا كانـت عليـه      

ومـن  ].. فويـضي [وهو موقف متقلب عميق اجلذور يف الذهنية العراقية         . األمور سابقاً 
جهة ثانية نستطيع القول إن العلماء كانوا يتطلعـون إىل إقامـة حكـم ديـين يكـون علـى              
رأسه نائب اإلمام، اتهد األكـرب، ولـذا فـإم يعارضـون بكـل مـا أوتـوا مـن قـوة أي                    

.)١(»حكومة قوية تقوم يف بغداد
ولكن بـالرغم مـن خطـورة املوقـف الـسياسي اجتـاه األسـلوب اجلديـد للـسياسة               
الربيطانية، وباإلضافة إىل إشاعة أسلوب التسقيط لرموز املعارضة اإلسالمية إثـر هزميـة          

خطـورة  -مبكـراً  -الثورة عسكرياً، إال أن علماء الـدين وعمـوم اإلسـالميني أدركـوا          
اجلديد، الذي ال حييد عن املخطـط التـآمري ضـد األمـة، وذلـك إلجهـاض           ) التاكتيك(

وأرى من الضروري التعليق على . ت حتقيق أهدافها السياسيةالثورة متاماً، وإحباط حماوال
حديث األستاذ النفيسي وأمثاله يف هذا الصدد، فهو حديث تشم منه رائحة توجيه االام 
لعلماء الدين ولعموم احلركيني اإلسالميني، يف إرهاب الساحة االجتماعية وإجبارها على 

.بغدادياسي قوي يتشكل يفخوض مسرية املقاومة واملعارضة ألي كيان س
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واحلقيقة أن العلماء وسائر املـثقفني واحلـركيني اإلسـالميني أبريـاء متامـاً مـن هـذا              
ــات ووســائل اإلعــالم ألغــراض معينــة، فإــا ال     االــام الــذي تروجــه بعــض الكتاب
تستهدف علماء املسلمني فحسب، وإمنا تستهدف بالدرجة الرئيسية الـشريعة اإلسـالمية        

واحلــال إن اإلســالم هــو ديــن األخــوة واحملبــة والتعــاون  ! اإلرهــاب والعنــففتــصفها ب

عليـه  ، يقول اإلمام علي )١(>ÔÓÒÑ<فالناس سواسية أمام القانون و  . والسالم
وال تكونن علـيهم سـبعاً ضـارياً تغتـنم     ..«: -مالك األشتر-لواليه على مصر   السالم

فأعطهم من عفوك .. و نظري لك يف اخللق  إما أخ لك يف الدين أ     : أَكلَهم، فإنهم صنفان  
فاإلرهاب . )٢(»..وصفحك مثل الذي تحب وترضى أنْ يعطَيك اهللا من عفوه وصفحه        

إمنا يتوجه ملعاجلة اإلرهاب فال تستقيم احلياة وال تسود العدالة بني الناس إذا ترك أعداء           
دون مواجهة باملثل   اإلنسانية واملعتدين على حقوق اإلنسان واملفسدين يف األرض، من          

وذلـك ليـتم ردعهـم، وبالتـايل لبنـاء احليـاة اإلنـسانية         . تتناسب مـع إرهـام وعـدوام      
: تعاىليقول اهللا . الكرمية للجميع

>+ *)('&%$#"!<)
٣(.

: ويف آية كرمية أُخرى

>)( '& %$ #"!
+ *<)

٤(.

فـشرعية اسـتخدام القـوة متوقفـة علـى حـصر العـالج الـواقعي إلعـادة احلقــوق          
هذا من ناحية ومن ناحية أخـرى،    -آخر الدواء الكي     -يبة إىل أهلها، وكما يقال      السل
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تتشخص شرعية استخدام القوة عرب الدراسة الوافية من قبل القادة اإلسالميني وبالذات 
املراجــع الكبــار، لظــروف الــساحة الــسياسية واالجتماعيــة، وذلــك ليتحــدد األســلوب  

.واملسلمنيايل لتحقيق الصاحل العام لإلسالماملناسب ملقاومة املعتدين وبالت

وعلى ما حنـن فيـه بـدأت اللجنـة القياديـة للثـورة بزعامـة اإلمـام شـيخ الـشريعة            
االصــفهاين، وعــضوية الــسيد أبــو القاســم الكاشــاين والــسيد أبــو احلــسن االصــفهاين،  

كـاظم   جنـل املـال   (، والـشيخ أمحـد      )جنل اإلمام الـشريازي الراحـل     (واملريزا عبد احلسني    
، والسيد نـور الياسـري، تواصـل أعماهلـا التعبويـة لتنبـه األمـة مـن                )اآلخوند اخلراساين 

وراحت اللجنة هـذه حتـذر العـراقيني مـن     «، )كوكس(خماطر الطرق املعسولة اليت يتبعها  
املاكرة وتطلـب إلـيهم يف إحلـاح وإصـرار أالّ يـسرعوا يف إعطـاء               ) كوكس(مغبة سياسة   

وكـان الثــوار  . علـى أنفـسهم إالّ بعــد الرويـة والـتفكري الرصــني    الوعـود وقطـع العهــود  
حيتفظون باالستيالء على كربالء والنجف وطويريج والرميثة وهيـت، وقـسم كـبري مـن                
وادي الفرات مبا يف ذلك اجلـزء األوسـط مـن الـسكة احلديديـة، ومل يبـق يف يـد الـسلطة              

وة والكوفـة ال تـزاالن حماصـرتني    وكانـت الـسما  . املدنية سوى الناصرية يف لواء املنتفك  
وكـان  .. وبت مكاتب احلكومة يف احللة ويف كربالء وأحرقت امللفات والوثائق الرمسيـة       

السيد أبو القاسم الكاشاين، قد أعلن أن اللجنـة تـرفض         ] القيادية[املتكلم باسم اللجنة    
رة الــصلح، مهمــا يكــون نوعــه، كمــا أــا تــرفض اهلدنــة مــع جــيش االحــتالل واإلدا  

املدنية، مـشرياً إىل أن أي تـسوية سـلمية مـن شـأا أن متـنح اإلنكليـز الفـرص املناسـبة                   
إلعادة تنظيم أنفسهم على أُسس أمنت من ذي قبل، وأن تضعهم يف مركز القوة حبيـث        

.)١(»ميلون شروطهم


 

FOE 
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اإلسالمينيمعاداة

فـذ  ، هـو إجيـاد من  )كـوكس (على ضوء هذه التطورات أصبح اهلـم األكـرب إلدارة      
ــد تــشخص جمــدداً أن ســبب الثــورة، وســبب     ــة الثــورة يف الفــرات األوســط، وق لتهدئ

علـى إضـعاف العلمـاء    ) كـوكس (استمراريتها هم علماء الدين، لذلك انـصب اهتمـام    
وكسر شوكتهم، عرب توجيه ضربات متتاليـة إلـيهم مبختلـف األسـاليب، وكـذلك ليـتم                 

فلـذلك شــهدت  . عـٍة وانــصياع تـضعيف التماسـك الــشعيب الواسـع امللتــف حـوهلم بطا    
املرحلة صراعاً سياسياً حاداً بني سلطات االحتالل والتيار اإلسالمي الواسع على رأسه     

فبدأت نربة تشكيل احلكومة العربية والوطنية تسود الـساحة الـسياسية،           . العلماء املراجع 
بـدعم واضــح مــن ســلطات االحــتالل، وإبعــاٍد مقــصود لإلســالميني وبالــذات علمــاء  

ناحيـة  -أمـا مـن الناحيـة اإلجيابيـة     -ناحيـة اهلـدم   -هذا من الناحية السلبية    . سالماإل
إىل إجياد تشكيالت إدارية على األرض لتتحول شيئاً فشيئاً ) كوكس(فقد سعى -البناء 

يف مقابلة له أجرا جريدة  ) كوكس(صرح  «إىل أمر واقع ال مفر من التعامل معه، فقد          
نــه ســتؤلّف يف الوقــت احلاضــر حكومــة عراقيــة مؤقتــة، ينتخــب  االســتقالل ببغــداد، إ

أعضاؤها من الذوات الذين يرشحهم بعض أعيان البلد وسراته، أمـا احلكومـة الدائمـة         
فستكون وفق إرادة املؤمتر العراقي العام، وسيكون كذلك للمؤمترين حق قبول احلكومة     

سالف -أن يؤيد بيانه ) كوكس(وقد أراد «: يقول الدكتور فياض. )١(»املؤقتة أو رفضها 
والذي ميكن قولـه علـى   . )٢(»بالفعل فشرع بالعمل على تأليف الوزارة النقيبية      -الذكر  

أي باســتخدام العنــف واإلرهــاب واإلعــالم -اهلــدم والبنــاء -ضــوء هــذين احملــورين 
اســتطاع بإدارتـه، أن ينتــزع فتيــل  ) كــوكس(إن : املـضلل إىل جانــب تــشكيل احلكومـة  

الثوري من مناطق التوتر، وينهي األعمـال الثوريـة شـيئاً فـشيئاً بـشىت أسـاليب           التصعيد
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الترهيب والترغيب، مستغالً الضجر العام الذي أصـاب األوسـاط االجتماعيـة، نتيجـة          
طول أمد الثورة نسبياً، وكذلك لضعف احلكومات احمللية كتجارب إدارية مهمـة لألمـة،      

اعد، ولكن متّ إمخادها باستخدام العنف والقوة     حيث كانت حتمل شعلة األمل للغد الو      
العسكرية وبالفعل خنقت يف مهـدها، كمـا حـدث حلكومـة كـربالء الـيت حتـدثنا عنـها،                     

تسليم األكثرية «وحينما قضي عليها، ساد نوع من اإلحباط العام بني الناس، وعليه متّ            
رميثة والسماوة فإم العظمى من الثوار دون قيد أو شرط، ما عدا من كانوا يف منطقة ال

صمدوا لقوات احلكومة وأجربوها على الدخول معهم يف مفاوضات أسفرت عن توقيع 
]:هـ١٣٣٩ربيع األول ٨[م ١٩٢٠تشرين الثاين ٢٠االتفاق التايل يف 

.مستقلةأن تكون للعراق حكومة عربية-١

رة عدا ما أن ال تطالب قبائل بين حجيم بكل شيٍء خسرته احلكومة أثناء الثو-٢
.أيديهمتراه رجال احلكومة باقياً يف

أن ال تؤدي القبائل املذكورة شيئاً من الـضرائب األمرييـة لـسنة الثـورة لعـدم       -٣
.بالثورةاستطاعتهم على أدائها بسبب ما حلقهم من الضرر من جراء القيام

.حبدودهمأن يأخذوا على عهدم حمافظة سكة احلديد اليت هي-٤

.أراضيهمهدوا بتوطيد األمن والسالم يف مجيعأن يتع-٥

.بندقيةأن يسلموا إىل احلكومة ألفني وأربعمائة-٦

) ٢٢٦٩(وهكذا طويـت الـصفحة العـسكرية للثـورة بعـد أن كلفـت الربيطـانيني                 
وكـان جـلّ هـؤالء      ) هالـدن (إصـابة تقريبـاً علـى روايـة         ) ٨٤٥٠(إصابة وكلفت الثوار    

وكلفت الثورة اخلزينـة الربيطانيـة أربعـني    .. رات األوسط القتلى واجلرحى من نصيب الف    
ومـن مث شخـصت غرامـات علـى احلـدود واملـدن       . )١(»مليوناً من اجلنيهـات اإلسـترلينية   
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والقبائل بتسليم أسلحة ونقود، وحدد موعد للتـسليم مـن قبـل قائـد املنطقـة ويف حالـة          
كاته العسكرية فيدك القرى إىل وحينئٍذ يبدأ اجليش حبر..تعد املنطقة دار حرب،«التأخري 
ــه     ..األرض ــاء وخيــرب آالت رفع ــسكان فيقطــع امل ــى ال ــضغط عل ــواع ال ــارس أن ، ومي

، ويضاف إىل ذلك أن القوة اجلوية امللكية تلقـي قنابلـها علـى املنطقـة لـيالً                   ..االعتيادية
.)١(»واراً

صوص وفقاً لنـ «من تشكيل احلكومة املؤقتة     ) كوكس(وبعد هذه التطورات متكن     
ومـن وجهـة نظـر    . )٢(»اإلنتداب، بناؤها الـداخلي إنكليـزي، ووجههـا الظـاهري عـريب      

االنتداب على العراق يعطي اإلنكليز إمكانية استخدام هذا البلد كرأس «حمسوبة أصبح 
جسر للتدخل املعادي للسوفيت وحتويله إىل حصن إضايف للـدفاع عـن قنـاة الـسويس،      

ة يف منطقة قناة السويس كان يعين بدوره سيطرة إنكلترا كما أن تأمني السيطرة اإلنكليزي
: )٤()كرترودبيـل (، وأكـدت  )٣(»على املنطقة العربية كلها من مصر حـىت اخللـيج العـريب      

هذا فضالً . بأن إخالء العراق سيؤدي إىل إعادة النظر جبميع املواقع الربيطانية يف املنطقة        
الغنية اليت كانت جتذب الربيطانيني بشدة حنو عن موارده الطبيعية وبالتحديد منابع النفط  

استثمارها، باإلضافة إىل املوقع اإلستراتيجي للعراق الذي مينحهم السيطرة خالله على      
.)٥(مناطق آسيا الغربية
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وانطالقــاً مــن هــذه األمهيــة للعــراق مــن ناحيــة، ومــن اإلصــرار الربيطــاين علــى  
ا أن تواجـه عقبـتني رئيـسيتني أمـام     استعماره له مـن ناحيـة أخـرى، كـان علـى بريطانيـ        

خارجية مع الـدول االسـتعمارية املتنافـسة معهـا          : العقبة األوىل . طموحها االستعماري 
أمـا العقبـة اخلارجيـة      . داخليـة مـع الـشعب واملعارضـة       : والعقبـة الثانيـة   . على الفريـسة  

بـني  انعكـست املنافـسة  «فأصبحت على أشدها بني الدول املتنافسة علـى املنطقـة، وقـد        
دول الوفاق الودي الرئيـسية بـشكٍل كـبري، علـى توزيـع انتـدابات اموعـة الـيت جـرى               

، وبعد خالفات ومفاوضات طويلة جرت )١()سايكس بيكو(التوزيع بشأا على اتفاقية 
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املوافـق  [م ١٩٢٠كـانون الثـاين   ٣٠يف بـاريس يف  ) جملس العـشرة (وراء الكواليس اختذ    
راراً بفـصل مـا بـني النـهرين وبقيـة األقـاليم العربيـة مـن          قـ ] هـ١٣٣٩مجادى األوىل   ١٠

ويف اليوم نفسه صادق الس األعلى للحلفاء دوء على توزيع . اإلمرباطورية العثمانية
.)١(»تلك األقاليم بني دول االنتداب

االنتدابإعالن

)٢()سان رميو(، تقرر يف مؤمتر ]هـ١٣٣٨شعبان ٧املوافق [١٩٢٠نيسان ٢٥يف «
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وقد وافقت فرنسا علـى ذلـك بـشرط    .. انتداب إنكلترا على العراق مبا يف ذلك املوصل      
وشكلت جلنـة  . أن تلغى احلكومة العربية يف سوريا وتصبح سوريا منطقة انتداب فرنسية   

لوضع مشروع االنتداب الذي كان عليه أن يعرض فيما بعد على جملس عـصبة األمـم              
أُعلن رمسياً انتداب إنكلتـرا علـى       ] هـ١٣٣٨ان  شعب ١٥[١٩٢٠أيار   ٣ويف  . للمصادقة

وضــع العــراق وفلــسطني حتــت االنتــداب  «) ســان رميــو(وهكــذا تقــرر يف . )١(»العــراق
"
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.)١(»الربيطاين، ووضع سوريا ولبنان حتت االنتداب الفرنسي

الـشهرية، كانـت علـى خـالف     ) ولـسون (ومما يذكر أن مبادئ الرئيس األمريكـي    
مل تكن على األرجح ترى أن كيانات الـشرق      ) ولسون(إدارة  «ولكن إن   ! هذه املقررات 

األوسط ناضجة مبا فيه الكفاية، لكي تكون مستقلة، ومـن هنـا قبلـت واشـنطن ضـمناً                   
، وحتمست علناً لفكرة االنتداب، بينما كان العرب يرون يف        )سايكس بيكو (بتقسيمات  

يـا  : اننا النطق ههنا نقول، وإذا كان بإمك)٢(»[!]واشنطن قوة عصرية مؤيدة لالستقالل 
) ولسون(للعجب من هذه الرؤية السطحية الساذجة، واحلقيقة اليت نراها هي أن مبادئ              

كانت ضمن اللعبة الدولية، وتقسيم األدوار بني األقوياء لضمان املـصلحة االسـتعمارية    
يقـول الكاتـب   . بشكل عام من جهة، وضمان املصلحة األمريكية حتديداً من جهة ثانية      

لقد كان نظام االنتداب عبارة عن شكل جديد مـن أشـكال         «): منتشاشفيلي(السوفييت  
وودرو (االستغالل االستعماري، جاءت املبادرة يف تطبيقيه من رئيس الواليات املتحـدة    

كان أحد األسباب الرئيسية يف إدخال نظام احلكـم االنتـدايب يف املنـاطق الـيت             ). ويلسون
ق الـودي هـو تلـك التناقـضات العميقـة الـيت متـزق الـدول          استولت عليهـا بلـدان الوفـا      

.. االستعمارية آنذاك، وحركة التحرر الوطين اآلخذة باالتـساع لـشعوب البلـدان احملتلـة          
ــضيف[ ــور  ].. وي ــرب بلف ــد اعت ــا  -وق ــة بريطاني ــر خارجي ــد وضــعه  -وزي ــداب قي االنت

"
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لوا عليهـا، ولكـن يف   املنتصرون على أنفسهم يف ممارسة سيادم يف األراضي الـيت اسـتو    
.)١(»الواقع إن املنتصرين مل يقيدوا أنفسهم وإمنا قيدوا شعوب األراضي احملتلة

، هــاج ١٩٢٠بعــد إعــالن االنتــداب الربيطــاين علــى العــراق يف ربيــع  «ولــذلك 
وكان يف طليعة املقاومني للفكرة، املعارضة اإلسـالمية وعلـى          . )٢(»العراقيون وعارضوه 

راجع بل كان هاجس اخلوف لدى الربيطانيني من فتوى املرجع األعلى        رأسها العلماء امل  
للشيعة، تلك الفتوى اليت حترك الساحة العراقية ضدهم كمـا حـدث يف ثـورة العـشرين             

فتـوى يف امتـشاق احلـسام بوجـه         ] قائـد ثـورة العـشرين     [صدرت عن الـشريازي     «حيث  
دعو إىل املطالبـة بــاحلقوق  الـسلطة، فأصـبح النــاس يف حـل عــن الفتـوى األوىل الـيت تــ     

.)٣(»الوطنية سلمياً

بعد االتفاق بني الدول     -فلذلك انصبت اجلهود الربيطانية ملعاجلة العقبة الداخلية        
إىل العـراق،  ) كـوكس (فبعـث  -االستعمارية على تقسيم املنطقة فيما بينهم بالتراضـي     

به السياسية واإلداريـة    باعتباره أفضل من يقوم ذه املهمة يف العراق وكانت له جتار          
مؤكداً من خاللـه  -املار الذكر -، وبالفعل باشر يف إعالن بيانه األول        -كما أسلفنا  - 

ــورة إىل     ــة، ودعــا منــاطق الث ــة العراقي علــى ضــرورة التعــاون لغــرض تــشكيل احلكوم
علــى اختـاذ إجـراءات استرضـائية معينـة، كــان     -أيـضاً  -، ومـن مثّ أقـدم   )٤(التفـاوض 

ورائهـا كـسب الـرأي العـام، فمـثالً أصـدر عفـواً عـن املعـاقبني وخفّـف              يستهدف مـن    
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، كما وشهدت األجهزة اإلدارية توسعة ملموسة )١(الضرائب ال سيما عن مشايخ الثورة
وإن كانت ملغومة بالربيطانيني، بل كان قرارها الـرئيس بيـد الربيطـانيني، وقـد شـهدت                  

ر يف عهد االحتالل، قياساً باملرحلة املاضية   أيضاً رواتب املوظفني نوعاً من النمو والتطو      
وإىل جانب هذا األسلوب املعسول الذي بدأ يفت يف عضد األمـة     . )٢(يف العهد العثماين  
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٥٥٩........................................................................السیاسیالمعتركفیاإلسالمیون

وقد جتلّى ذلك يف املنـاطق الـيت     -أيضاً  -سياسة العنف   ) كوكس(شيئاً فشيئاً، استخدم    
وفرض غرامات عليهـا    ال زالت ملتهبة بالثورة، فاستخدم ضدها القوة العسكرية، كما        

لغرض إخضاعها ونزع السالح منها وذلك بواسطة اجليش الربيطاين، وبالفعـل اسـتطاع      
حيـث  . من أغلب املناطق بـشكٍل تـدرجيي      -ذه الطريقة    -أن يرتع السالح    ) كوكس(
للحكومـة  ) نـزع الـسالح  (مل يكن من احلكمة يف شيء أن يترك أمر حل هـذه املـشكلة                «

معناه أا ستعجز عن توطيـد األمـن واالسـتقرار الـضروريني إلقامـة         العربية، ألن ذلك    
حىت أن الغرامات اليت كان اجليش الربيطاين قد فرضها على رجال           . إدارة حكومية فعالة  

القبائـل كـان يقـصد ــا أن تكـون نوعـاً مـن الــضمانة لنجـاح مـشروع إقامـة احلكومــة          
.)١(»العربية

حول ترتيب األمور وتعبيـد الطـرق للحكومـة          وبذلك تركّز دور اجليش الربيطاين    
وهـي مهمـة كـبرية    . احمللية املؤقتة، فأصبح كالدرع الواقي هلـا، واليـد الـضاربة ألعـدائها     

كانت يف غاية الصعوبة واحلساسية وخاصة يف أوساط العشائر الشيعية اليت تدين بوالئها 
ط االستـسالم حلـني    املطلق لسلطة اتهد األكرب حيث علّقت بعـض املفاوضـات وشـرو           

وكان الشيخ عبد الواحـد     «عرضها على اإلمام شيخ الشريعة االصفهاين، ونيل رضاه،         
سكر، شيخ قبيلة آل فتله، والشيخ مرزوق العواد، شيخ قبيلة احلميدات من بـني الـذين     

"
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آنذاك -ولكن حماولة كهذه مل يقيض هلا النجاح     . وضعوا مثل هذه الشروط لالستسالم    
اتهد األكرب شيخ الشريعة فجأة يف شهر كانون األول، الذي كان يقـوم            بسبب وفاة  -

بـدور بــارز يف بــث الدعايــة ضــد الــسلطة الربيطانيـة، وبعــد وفــاة اتهــد األكــرب رفــض   
وبرفضه هذا أنزل نيابة عـن سـلطة احلكومـة اجلديـدة       . مطالب زعماء القبائل  ) كوكس(

تلك الـسلطة الـيت يتمتـع ـا العلمـاء،      أول ضربة قاضية على سلطة أهل احلل والعقد، 
.)١(»واليت تعترب العقبة الكأداء األوىل

ومعىن ذلك أن املعركة السياسية بلغت شوطاً متقدماً يف خارطـة الـصراع، وذلـك      
مبحاربة أقدس شعار للثورة وهـو املطالبـة باالسـتقالل التـام، هـذا              ) كوكس(حينما بدأ   

ون وعلـى رأسـهم القيـادات العلمائيـة واملرجـع      الشعار الذي كان يتمسك بـه اإلسـالمي   
فإذن دخلت القضية يف مرحلة العنـف الـسياسي واإلرهـاب الفكـري     . األعلى بالتحديد 

ــادة     لفــصل العــشائر عــن العلمــاء أي تفتيــت القــوى املتالمحــة علــى طريــق الثــورة بقي
.الدينيةاملرجعية

المؤقتةالحكومة. ب

لطة االحـتالل حلركـة األمـة املناديـة باجتـاه      إن احملاوالت االسـتيعابية مـن قبـل سـ     
التحرر واالستقالل عن أية سلطة أجنبية على املـستوى الثـوري والـسياسي، شخـصت          
الضرورة امللحة يف تشكيل حكومة مؤقتة، يرأسها أحـد العـراقيني، يـتم اختيـاره ضـمن          

مسلسل مقاييس بريطانية حمسوبة، وذلك لكي يضمن سالمة اخلطوة الرئيسية األوىل يف          
ولكن السؤال املهم الذي مأل تفكري احملتلني   . تنفيذ اخلطة االستعمارية على أرض الواقع     

من سريأس هذه احلكومة؟، ومن ميتلك املـؤهالت املطلوبـة        : هو -آنذاك   -الربيطانيني  
ليكون جـسر العبـور لقطـار املـصاحل الربيطانيـة؟ وكـان البـد أن يكـون شخـصاً ذا وزن               
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وى الـديين واالجتمـاعي، ويف الوقـت ذاتـه يكـون منفّـذاً بـل مطيعـاً                 مقبول علـى املـست    
ــة ــإلدارة الربيطاني ــت أنظــار   . ل ــا توجه ــن هن ــسياسيني  ) كــوكس(فم ــشاريه إىل ال ومست

وذلـك  . املعارضني لثورة العشرين، وذلك اللتقائهم معاً على نقطة إدانة الثـورة والثـوار    
بـرز مرشـحان أساسـيان لرئاسـة     وقـد . )١(لغرض االعتمـاد علـيهم يف تـشكيل الـوزارة       

فقد كان رجالً «الوزارة بشكٍل واضٍح ومها نقيب األشراف ببغداد عبد الرمحن الكيالين     
فتم اختياره ملرتلته الدينية ولوالئه  . )٢(»حيتل مقاماً دينياً حمترماً، ومركزاً اجتماعياً مرموقاً      

فهـو طالـب النقيـب الـذي يعـد      أمـا املرشـح الثـاين    . )٣(التام لربيطانيا ومعارضـته للثـورة   
عبد الـرمحن الكـيالين، بينمـا    ) املس بيل(وقد رشحت . املنافس الرئيس للمرشح األول  

) كـوكس (، وبعد استشارات عديدة قـام ـا         )٤(طالب النقيب ) املستر جون فيلي  (رشح  
، )٥(مبرشـحها النقيـب الكـيالين     ) كـوكس (من إقنـاع    ) املس بيل (حول املوضوع جنحت    

صـفر  ٨املوافق ١٩٢٠تشرين األول ٢١يف ) كوكس(ٍع خاص عقد برئاسة  ففي اجتما 
نـاظر العدليـة، والرائـد    ) بونام كارتر(هـ مع اإلدارة الربيطانية يف العراق، حضره       ١٣٣٩

ايفلـني  (نـاظر الداخليـة، واملقـدم    ) واملستر سنت جـون فيلـي   (ناظر األشغال،   ) بوالرد(
سكرترية الشرقية لدار االعتماد الربيطـاين، وتقـرر       ال) املس بيل (و) سليتر(واملقدم  ) هاول

بعد مداوالت حثيثة، تكليف السيد عبد الرمحن النقيب الكيالين بتشكيل الوزارة املؤقتة        
تضع أمام نظره قضية تشكيل احلكومـة املنـوي تكوينـها يف العـراق مـن جهـة، وحتـث                   «
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.)١(»ا حتقيق ما طلبوهالزعماء الثائرين على الركون إىل اهلدوء والسكينة ليتسىن هل

يتمثـل يف أمـرين،     «لتـشكيل احلكومـة املؤقتـة       ) كـوكس (وكان اهلدف من إسراع     
إيهام الشعب العراقي بأن هدفه وطموحـه الـوطين قـد حتقـق بتـشكيل حكومـة                  : األول

. عربيــة، ومــن مث تــصفية الثــورة عــسكرياً باعتبارهــا متــرداً علــى ســلطة شــرعية وطنيــة 
الثورة وخاصة علماء الدين من شعار االستقالل واحلكم الوطين، جتريد زعماء : والثاين

ومن مث تصفية الثورة سياسياً، والتمهيـد إلقامـة نظـام غـريب إنكليـزي يكـرس الوجـود               
.)٢(»االستعماري يف العراق لفترة طويلة

والذي شجع سلطات االحتالل على جتاوز القيـادات اإلسـالمية، وغـض النظـر        
حباط إثر اهلزمية العسكرية للثورة، هو استغالل رفض العلماء، عن رأيهم يف ظروف اإل    

فحينمـا  )٣(م١٩٢٠وزعماء الثورة ملسألة التفاوض معها بشأن تشكيل احلكومة منذ آب        
م املوافق للثامن والعشرين من    ١٩٢٠تشرين األول    ١١إىل البصرة يف    ) كوكس(وصل  
ة، يف حينـها انتـهى عهـد    هــ، وهـو حيمـل مـشروعاً جديـداً بـشعارات براقـ       ١٣٣٩حمرم  

احلكومة العسكرية الربيطانيـة، بينمـا اسـتمرت األحكـام العرفيـة يف املنـاطق الـيت بقيـت                   
وحرصـاً مـن القيـادة اإلسـالمية علـى املـسرية اجلهاديـة ونتـائج الثـورة، رفـضت           . ثـائرة 

-التسوية السلمية مع جيش االحـتالل، واإلدارة الـسياسية ضـمن مفاوضـات الـصلح            
أو إعالن اهلدنة، ألن ذلك سيوفر الفرصة الكافيـة اللتقـاط جـيش              -روضة  بشروط مف 
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.جديدةاالحتالل أنفاسه، لترتيب وضعه واستعداداته خلوض املعركة بأساليب

هذا، ومما يذكر أن النقيب الكيالين كان قد أكد سابقاً بعدم قبوله استالم منصب    
، حيـث حـسم   )كـوكس (ماعـه مـع   سياسي يف البالد، إال أنه تراجع عن رأيـه بعـد اجت      

ويبدو أن أسباباً عديدة دعت الكيالين إىل القبول، منـها مـا تنقلـه إلينـا              . تردده باملوافقة 
أنـا  ..«: م حيـث قـال هلـا   ١٩١٩شـباط   ٦حينما قامت بزيارتـه إىل بيتـه يف         ) املس بيل (

ففـي  إن صريوريت رئيساً سياسياً للدولة هي ضد أشد مبادئ عقيديت تأصـالً،       .. درويش
أيام جدي عبد القادر إعتاد اخللفـاء العباسـيون استـشارته كمـا تطلـبني أنـِت وزمـالؤك          

، لكنه مل يكـن يوافـق علـى االشـتراك يف الـشؤون العامـة، وسـوف ال          [!]مشوريت اآلن 
أوافق أنا وال أي أحد من أحفاده على أن نفعل ذلك، وهذا جوايب من الوجهة الدينيـة           

إىل أسباب شخصية، فإين متقدم بالسن، وأرغب أن أقضي لكين سأعطيك جواباً يستند 
ال أتراجع عما قلته ..اخلمس أو الست سنوات اليت بقيت من حيايت يف الدرس والتأمل،  

ولكن املستعمرين يعرفـون  . )١(»اآلن، حىت إذا كان يف ذلك إنقاذ العراق من الدمار التام 
واملعـروف عـن الكـيالين إنـه     كيف يؤثرون على الرجال الـضعاف ويغيـرون قناعـام،     

لـذلك حينمـا اجتمـع إليـه     . )٢(يكره علماء الشيعة الذين أفتـوا باجلهـاد ضـد الربيطـانيني          
وإالّ سيتحول -يف رآسة الوزارة -أكد عليه ضرورة قبوله املنصب السياسي  ) كوكس(

إىل رجال الشيعة الذي يكرههم، لذلك وافـق علـى قبـول املنـصب ضـارباً كـل مبادئـه                
ولألسف الشديد لقد آجنر هذا الشيخ املـسكني إىل  . )٣(داته مع نفسه عرض احلائط  وتعه

هذا املوقع بدوافع طائفية، وفاته أن يفكّر جبدية من خالل الوعي اإلسالمي والوطين يف      
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) كـوكس (ومع كلّ ما تقدم، يبدو لنا إن السبب املهـم الـذي دعـا        . مصري البالد والعباد  
ألداء هــذه املهمــة -بإصــرار -كــيالين يف املرحلــة االنتقاليــة لالعتمــاد علــى النقيــب ال

الصعبة، هو أنه رجل كبري السن، حيث كان يناهز الثامنة والسبعني، وكان مـصاباً بـداء           
معـىن ذلـك أنـه كـان ضـعيف البنيـة اجلـسدية              . املفاصل، وزاهـداً عـن مناصـب دنيويـة        

يـستبطن ضـعفه أمـام اإلدارة    وضعيف االستعداد النفسي أيضاً، لتقبل هذا املنـصب ممـا     
الربيطانية وآستسالمه أمام قراراا السياسية، فال يستطيع أن يتخذ قراراً وطنيـاً ينـاهض              
اإلدارة الربيطانية فأصبح أشبه ما يكون حبمامة السالم أمام القرار الربيطـاين، وهـذا هـو          

مـن انـسحابه مـن    ودعماً لرأينا هذا ما سـنالحظه  . املطلوب بريطانياً من رئيس احلكومة    
معارضته اجلادة يف ترشـيح فيـصل ملكـاً علـى العـراق، وذلـك حينمـا علـم أن اإلرادة                      

.ملكاًالربيطانية سائرة باجتاه تنصيبه

للوزارة وألعضائها ) كوكس(وهكذا بعد قبوله منصب رئاسة الوزارة، أخذ يقرر 
سلطة، األمـر الـذي   ال يترك يف أذهان الناس انطباعـاً إنـه مـصدر الـ    «باسم النقيب لكي   

.)١(»يسيء إىل مشاعر العراقيني

كانـت تقتـضي االعتمـاد علـى رجـل      -) كـوكس (حسب تقدير   -فإذن املرحلة   
ضعيف ومعجب بالسياسة الربيطانية املتمثلة باملندوب السامي، وقد كان الكيالين شديد         

. )٢(حتديداً) كوكس(اإلعجاب بشخصية 

وهكـذا قـرر   . مطيـة للوصـول إىل مآربـه    وعليه فاختـذه املنـدوب الـسامي أفـضل          
يكون لكل وزيـر مستـشار      . )٣(تشكيل احلكومة العراقية املؤقتة، من رئيس ومثانية وزراء       
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باإلضـافة إىل اثـين عـشر وزيـراً دون مناصـب            . )١(بريطاين هو احلاكم الفعلي يف الوزارة     
مجيـع الـوزراء    واحلقيقـة إن    . وزارية أي بال حقائب، وهم مبثابة االستشاريني للحكومـة        

مجيع القرارات اليت تتخذ «العراقيني هم مبرتلة املستشارين للمندوب السامي، وذلك ألن        
ثانياً جيب أن ختضع لسلطة . يف مجيع الوزارات جيب أن ختضع أوالً ملوافقة جملس الدولة

املفوض السامي الربيطاين ويف كالم واضح كان الوزراء العرب وزراء امسيني ال فعلـيني،   
حبيـث  «. )٢(»مل يكن جملس الدولة سوى جمرد ستار تتستر به السلطة الربيطانيـة احلقيقيـة       و

وتكـون  ] الربيطـاين [تعرض مقترحـات الـوزير علـى جملـس الـوزراء بوسـاطة املستـشار                
أن هــذه «واحلقيقــة . )٣(»قــرارات جملــس الــوزراء نافــذة بعــد مــصادقة املنــدوب الــسامي

ومل . ر الربيطاين كان مبثابة وزير ثـان داخـل الـوزارة         التعليمات تظهر بوضوح أن املستشا    
يكن جملس الوزراء أكثر حظاً من ممارسة سلطته من الـوزير داخـل دائرتـه، إذ أن مجيـع            

وبعـد صـدور املنـشور    .. األمور أوالً وآخراً كانت تتوقف على موافقة املندوب الـسامي    
وصـالحياا، اسـتمرت   األخري للمندوب الـسامي الـذي أعلـن فيـه تـشكيالت الـوزارة            

.)٤(»جريدة االستقالل يف مهامجة احلكومة املؤقتة

خطواتـه امليدانيـة لغـرض ترتيـب       ) كـوكس (ومن ناحيته واصل املندوب السامي      
أجهزة احلكومة واملؤسسات اإلدارية، وهكذا أخذت تسري األمور باجتاه آخر، يف أذهـان              

ــع ال      ــن املواق ــاً ع ــاس، حبث ــوم الن ــسياسيني وعم ــض ال ــة   بع ــائف اإلداري رمسيــة والوظ
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واالستقرار، وبذلك تعرض الوطنيون الثائرون إىل ضغوط قاسـية خـصوصاً يف املنـاطق        
بعـد تـشكيل الـوزارة بيانـاً إىل     ) كـوكس (وبالفعـل وجـه   . اليت مازالت مـشتعلة بـالثورة     

، كـرس مـن خاللـه سـلطته اإلداريـة العليـا يف       ١٩٢٠الشعب العراقي يف تشرين الثـاين       
، وأكد على أن احلكّام السياسيني الربيطانيني يف املناطق اهلادئة سـتتخذ إجـراءات              العراق

استبداهلم بإداريني عراقيني، أما يف املناطق اليت ال زالت مضطربة وثائرة فيتعذر استبدال              
ـ  ١٣٣٩صفر ١٤قد أذاع يف   ) كوكس(كما كان   . حكامها الربيطانيني حبكام حمليني    -هـ

م بياناً خياطب من خالله الثوار، ويدفعهم للتفـاهم مـع أقـرب    ١٩٢٠تشرين األول  ٢٦
حاكم سياسي هلم إلمالء شروطهم وأهدافهم لغرض التوصل إىل احلل األمثل، ويعـين          
ذلك أن البقاء على حالة الثورة سيؤخر مناطقهم من احلصول على االمتيازات املطلوبـة    

.)١(اليت وعد ا أهل العراق

-بقـدر ملحـوظ   -أن يضع الثوار يف الزاويـة احلرجـة      ) كوكس(وبذلك استطاع   
.)٢(»حماولة إبراز الثورة على اإلنكليز كعقبة أمام تقرير العراقيني ملصريهم«يف 

ينفّذ خطواته على ضوء سياسة ما ميكن حتقيقه، من دون          ) كوكس(وبذلك أخذ   
عب بقايـا امتـدادات   االنتظار لسيادة االستقرار التام يف البالد، ومعىن ذلك إنه بدأ يـستو       

الثــورة يف املــدن املقدســة والفــرات األوســط، عــرب خطواتــه العمليــة يف إنــزال املــشروع  
حماولة المتصاص املعارضـة اجلماهرييـة،    «فكان بيانه مبثابة    . احلكومي على أرض الواقع   

وأسلوب لتهدئة املناطق الثـائرة، علـى اعتبـار أن اسـتمرارها يف الثـورة سـيعيق تـشكيل          
الــشعب العراقـي كمــا أن  ] يقـصد بانعقـاده  [ر العـام الــذي كـان يطالـب بتــشكيلة    املـؤمت 
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.)١(»أراد أن حيصل على تعاطف زعماء العراق وتأييدهم للوزارة العراقية) كوكس(

املؤقتةموقف اإلسالميني من احلكومة

أمام هذه التطورات، بقـي موقـف اإلسـالميني متجـسداً بـالرفض التـام لتـشكيل         
ريقــة تـشكيلها واختيــار الــوزراء، فنـادوا باالنتخابــات املباشـرة مــن قبــل    احلكومـة، ولط 

الشعب، رافضني التعيينات الفوقية اليت تصب يف إطار املصاحل الربيطانية، ودأب العلمـاء         
بتحـريض الثـوار والعـشائر يف    -تلـك  -على مواصلة ضغطهم ضد اخلطـوة الـسياسية       

فاسـتمر القائـد اإلمـام شــيخ    . املخطـط االسـتمرار باألعمـال الثوريـة، وذلـك إلســقاط    
الشريعة يف قيادة املعارضة ضد مشروع االحتالل الربيطاين واالنتداب وتشكيل احلكومـة       

وكان علماء . هـ١٣٣٩م، ربيع األول ١٩٢٠املؤقتة حىت وفاته املفاجئة يف كانون األول      
بينما . )٢(ها اإلنكليزالنجف ينظرون نظرة ريبة وختوف إىل احلكومة املؤقتة اليت يتوىل أمر

شكك علماء الكاظمية يف صـدقيتها ومتثيلـها إلرادة النـاس، وطـالبوا بتـشكيل حكومـة               
وهكـذا أضـحى التيـار اإلسـالمي العـام ينظـر إىل احلكومـة             . )٣(منتخبة من قبل الشعب   

املؤقتة بأنـها واجهة إدارية لـسلطات االحـتالل الربيطـاين، مهمتـها تنفيـذ إرادة املنـدوب                
امي من دون مناقشة، وإا ال متتلك قـدرة صـناعة القـرار، لـذلك شـهدت الـساحة              الس

االجتماعية واألندية الثقافية والسياسية مظاهر متعددة تعـبرياً عـن معارضـتها للحكومـة         
، مما زاد يف عزلتها عن الساحة االجتماعية فضالً عن فقدان هيبتـها يف ميـادين             )٤(املؤقتة
مستعجالً لتنفيذ مشروعه يف اسـتكمال إنـشاء املؤسـسة        ) وكسك(من هنا اندفع    . الثورة

السياسية العليـا، معرضـاً عـن تـشكيل الـس التأسيـسي، الـذي كـان يـراه مـن مهـام                   
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وذلك لكـي ال  . )١(احلكومة املؤقتة يف البداية، وأجل موضوعه إىل ما بعد تنصيب امللك       
نية الذي بات وقوعه مؤكـداً      تدخل احلكومة يف صراع حاد مع املعارضة اإلسالمية الوط        

ــها سيمــسك         ــسي، ويف حين ــس التأسي ــة يف تــشكيل ال ــادرة احلكومــة املؤقت ــام مب أم
ومـن  . اإلسالميون زمام القيادة يف الس، وبذلك سـيتقهقر خمطـط املـشروع الربيطـاين              

ناحية أخرى عارض عدد من زعماء الثورة الالجئني إىل احلجاز تشكيل هذه احلكومة،            
ر أبــو الــتمن، والــسيد هــادي املكـوطر، والــسيد حمــسن أبــو طبــيخ، ونــور  جعفــ: وهـم 

شـباط  ١٠الياسري، وعلي البازركان، وقد اعتربوها يف رسالتهم اليت وجهوهـا بتـاريخ            
حكومـة عربيـة   «هـ، إىل عبد اهللا بـن الـشريف حـسني          ١٣٣٩مجادى الثانية   ٢م،  ١٩٢١

ومن مثّ بايعوا فيصل . )٢(»األهلونميقتهم الوطن و) اإلنكليز(كاذبة، من رجال صنعتهم 
-ومن ناحيته، واصل الشيخ حممـد رضـا جنـل اإلمـام الـشريازي            . )٣(ملكاً على العراق  

يف توجيه رسـائله مـن   -م ١٩٢٠الذي أبعدته سلطة االحتالل من العراق منذ حزيران         
منفــاه يف طهــران إىل بعــض العلمــاء وزعمــاء العــشائر، يوضــح مــن خالهلــا خططــه يف  

وذلك عرب تفريـق كلمـة األمـة، ومتزيـق     )٤(ة اإلنكليز، مبيناً أساليبهم اإلستيالئية    معارض

 










 

 
 



٥٦٩........................................................................السیاسیالمعتركفیاإلسالمیون

لقد سقط بعض املتصدين للوضـع    -لألسف   -ولكن  . وحدة صفوفها يف وجه احملتلني    
السياسي ضمن التشكيلة الوزارية يف الفخ الطـائفي الـذي أهلـب األوضـاع حنـو التفرقـة            

علـى  ) كـوكس (وقـد حـرص    . م الـوطين املـصريي    وتفكيك الوحدة اإلسالمية والـتالح    
للوصول إىل الغاية املنشودة يف حتكيم السيطرة  ) فرق تسد (استخدام هذا السالح اخلطري     

إن اإلنكليـز كـانوا قـد عينـوا         «: من هنا يقـول األسـتاذ النفيـسي       . الربيطانية على البالد  
ية السكان فيهـا مـن الـشيعة    وقائممقامني سنيني يف املناطق اليت غالب ] حمافظني[متصرفني  

وقـد توقعـت دائـرة االسـتخبارات الربيطانيـة أن تـؤدي       ..يف مجيع أرجاء منطقة الفرات،   
.. ، وخلـق حالـة مـن سـوء التفـاهم     ]املسلمتني[هذه السياسية إىل اإليقاع بني الطائفتني   

يف إقصاء الـشيعة عـن احلكـم يف العـراق مل         ) كوكس(إن السياسة اليت اتبعها     ] ويضيف[
شخصياً إن وزيـراً شـيعياً واحـداً مـن أصـل       ) كوكس(وكان يرى   . تكن سياسة حكيمة  

وعلى املنوال ذاته اسـتطاع أن حيـدث شـرخاً يف          . )١(»تسعة وزراء مل يكن لريضي الشيعة     
بنية الصف الشيعي بنسبة حمدودة، وذلك بإظهار خط فكري سياسي يف وسط املـسلمني   

بـأوامر وأفكـار القيـادة الدينيـة املرجعيـة يف الـشأن       الشيعة، ينادي بالتخلي عن اإللتـزام      
الـسياسي، والــسعي للـدخول يف العمليــة الـسياسية، وحتقيــق بعـض املــآرب الشخــصية     

هذا الشعور أثّر يف املستقبل على إضعاف اللحمة الشيعية، كما          . واحمللية والطائفية أيضاً  
لوحـدة الوطنيـة، واملعارضـة    قد أثر سابقاً يف إضعاف اللحمة السنية، وبالتايل إضـعاف ا      

إالّ أن علمـاء الـشيعة أدركـوا خمـاطر سياسـة التفرقـة              .اإلسالمالعراقية الشاملة يف ظل   
املذهبية بني املسلمني، لذلك واصلوا يف خطة مضادة لتلك الـسياسة الربيطانيـة، فكـانوا                

لمـة  يبثون باستمرار مفاهيم الوحدة اإلسـالمية وضـرورة التعـاون الفعلـي وتوحيـد الك              
.)٢(واملوقف فيما بني مجيع املسلمني ضد الكفرة احملتلني

JOE 
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العراقتنصيب فيصل ملكاً على. ج

مضت اخلطـة الربيطانيـة يف مـشروعها اإلداري، لتـسجل إجنـازاً بعـد إجنـاز علـى                
األرض، وإن كان سعيها احلثيث يعاين من التلكؤ الواقعي إال أنه يعترب خطوة وإن كانت 

األمــام، بينمـا أضــحت املعارضـة الوطنيـة تعــيش شـعارات التغــيري     قـصرية، ولكنـها إىل   
واإلصالح ولكنها كانت تراوح يف موقعها من الزاوية العملية، واملراوحة يف املكان ذاتـه    

فباحملـصلة كـان ميـزان القـوى     . يف العمل السياسي تعين التراجع ولو خبطوة قصرية أيضاً   
د اكتمال الوزارة توجـه االهتمـام الربيطـاين    على الساحة يبدو ذه الصورة، وبالفعل بع  

إىل مسألة البحث عن ملك مناسب للعراق، وذلك ليتم اسـتكمال تـشكيل املؤسـسات              
اإلداريــة ظاهريــاً، ومــن مثّ لتنــصب جهــود احملــتلني حنــو تنفيــذ مــا تبقــى مــن املخطــط    

.للعراقاالستعماري

، )ولسون(أيام ١٩١٨وقد كانت مسألة عرش العراق قد حبثت للمرة األوىل يف      
برز يف امليدان صـراع سياسـي يـستقطب بعـض االجتاهـات املناوئـة لالجتـاه             «ومن هناك   

اهلامشي الذي تبلور بترشيح األمري عبد اهللا أول األمـر مث بـاألمري فيـصل، يف جتمـع ضـم         
عدداً من الساسة يف مقدمتهم عبـد الـرمحن النقيـب، وطالـب النقيـب وتوفيـق اخلالـدي         

وقــد حاولــت هــذه الكتلــة االســتعانة مبعــروف الرصــايف  . ان وغريهــموحكمــت ســليم
كفكـرة معارضـة لالجتـاه    .. إلصـدار جريـدة تـروج لفكـرة العـراق للعـراقيني       ] الشاعر[

.)١(»الشريفي اهلامشي

أكثرهم اندفاعاً حىت أنه أبدى استعداده يف أحد «ومما يذكر أن طالب النقيب كان  
ار جريدة أن يدفع ضعف املبلغ الذي يدفعـه عبـد       االجتماعات اليت عقدت لبحث إصد    

لـرية  ١٠٠و٠٠٠الرمحن النقيب، عندما أشار الرصـايف إىل أن املـشروع املـذكور يكلـف       
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.)١(»عثمانية، فاستعظم السيد عبد الرمحن النقيب املبلغ املذكور

عمليـة اسـتكمال أجهـزة      ) كـوكس (ومع ظهـور هـذا االخـتالف واصـلت إدارة           
لوم أن مسألة العرش من املسائل اخلطرية واحلساسة أيضاً، فهي حباجة        السلطة، ومن املع  

إىل إخراج فين دقيق، يضمن بشكٍل تـام توجهـات احلكومـة الربيطانيـة مـن ناحيـة، ويف               
الوقت ذاته يتوافق مع عدم إثارة املعارضة، من علماء الدين وإىل الرأي العام من ناحية 

اجتاه ترشيح فيصل هلذا املوقـع، أبرزهـا الـدعم    أخرى، وملا كانت عدة اعتبارات تدفع ب 
-الـسياسية والعـسكرية واإلعالميـة واملاليـة     -الربيطاين املدروس، على كافة األصعدة      

. باعتباره صنيعتهم، خصوصاً هلكذا ظرف مهم

ولكن وبالرغم من اخـتالف وجهـات نظـر الـساسة الربيطـانيني، إالّ أـا آتفقـت         
أن نشري إىل اسـتخدام محلـة دعائيـة دقيقـة لتـرويج مسعتـه،        وهنا ال بأس    . على ترشيحه 

وخاصة يف األوساط الشعبية، وقد استغل نسبه الشريف الذي له قيمة كربى يف أوسـاط     
وأهل بيتـه  صلى اهللا عليه وآله وسلمالعراقيني بشكٍل عام، لقدسية موقع النيب األعظم   

ن الناحية السياسية فكان لزامـاً    أما م . )٢(يف نفوس الناس وخاصة الشيعة     عليهم السالم 
على بريطانيا أن تنال موافقة فرنسا يف ترشيحه، وكانت تعتـرب هـذه القـضية الـسياسية،                  

اللـورد  (رئيسية يف بعد العالقات الدوليـة وأثرهـا علـى املوضـوع، لـذلك عنـدما فـاتح                    
نـسيني  وزير خارجية بريطانيا، فرنسا بذلك، بدا االمتعاض على املـسؤولني الفر           ) كرزن

فاموا فيصالً بتقلبه وعدم ثباته، وإنه كـان يتفـق معهـم سـراً يف سـوريا ضـد الوجـود                  
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ومع ذلك مل جتد بريطانيـا أفـضل منـه يف تلـك املرحلـة، فـتم االتفـاق معـه           . )١(الربيطاين
أن يتجنـب أي عمـل      : وثانيـاً . أن يقبـل فيـصل باالنتـداب الربيطـاين        : أوالً«: بشرطني

وإنـه جيـب أن يتظـاهر أمـام النـاس بأنـه مـستقل ولـيس               .. ورياعدائي ضد فرنسا يف س    
.)٢(»ألعوبة بيد احلكومة الربيطانية

وبالفعل ميكن القول، أن فيصل جنح يف مهمته وجنحت األجهزة املخططة له مـن     
ويبـدو أن حالـة مـن       [!]. خلفه، ليظهر للنـاس مبظهـر املنقـذ هلـم واحملقـق لطموحـام               

فكان لتحرك الشريف بريق خـاص      -آنذاك   -إلسالمية  االضطراب عاشتها الشعوب ا   
يدغدغ أحالم الشعوب العربية املسلمة، ومن هنا نفهم السر يف توجهات أطراف داخل           
املعارضة العراقية بدأت متيل حنو الشريف وأبنائه، ظنـاً منـها أن سـبيل اخلـالص يتحـدد       

االلتفـاف حـول الـشريف،      باختيار أهون الـشرين، أمـا احلكـم الربيطـاين املباشـر، وأمـا               
ازداد التعلـق بـه مـن    -ظاهريـاً  -وحينما أبدت بريطانيا حالة عدم التحمس حنو فيصل  

املـرء   -قبل الشعب العراقي وبعض العلماء والرموز االجتماعية، كـل ذلـك مـن بـاب                
لذلك حرصت احلكومة الربيطانية املركزيـة، علـى    )٣(-كما يقال  -حريص على ما منع     
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جلنـة  (يف العراق بصورة دقيقة، لتوحيد الرؤيـة والقـرار، فلـذلك أنـشأت     دراسة وضعها  
تابعة لوزارة املستعمرات لتنـسيق األعمـال والـصالحيات يف العـراق،            ) الشرق األوسط 

وأبـرز عمـل قـام بـه      . بني وزارة اخلارجية الربيطانية، وحكومة اهلند،ووزارة املستعمرات      
٣م، ١٩٢١آذار ١٢د مـؤمتر القـاهرة يف     ، هو عقـ   )ونستون تشرشل (وزير املستعمرات   

يف ) تـشرشل (هــ، حـضره عـدد كـبري مـن اخلـرباء الربيطـانيني ومستـشاري            ١٣٣٩رجب  
الــشؤون الــشرقية، وقــد مثّــل العــراق، املنــدوب الــسامي برفقــة القائــد العــام للقــوات   

، وساسـون أفنـدي حـسقيل وزيـر املـال، وجعفـر            )يلمـر هلـداين   (الربيطانية يف العـراق     
وقـد  . كري وزير الدفاع، وبعض مستشاري الوزراء، واملس بيل السكرترية الشرقية   العس

تناول املؤمتر مسألة اختيار ملك العراق، وقضية اجليش العراقي وخفض النفقات املالية،       
ــة   ــب العالقــات العراقي ــة-وكــذلك ترتي ــار اخلــرباء  . الربيطاني ــد أن وقــع اختي هــذا وبع

ية والعــسكرية احلاضــرين يف املــؤمتر علــى األمــري فيــصل الربيطــانيني يف الــشؤون الــسياس
ليكون ملكاً على العراق، حسم األمر لدى املؤمترين باعتباره املرشح األوحـد، وبـذلك       

.)١(احنسر أثر املرشحني اآلخرين هلذا املنصب

كانت مسألة تنصيب األمري فيصل بـن احلـسني، ملـك سـوريا الـسابق، قـد            «وقد  
وعندما حل وقت انعقـاد مـؤمتر    . مة الربيطانية قبل انعقاد املؤمتر    حبثت بني فيصل واحلكو   

كان فيصل قد وافق علـى العـرض الـذي تقـدمت لـه بـه احلكومـة الربيطانيـة                 .. القاهرة
ليكون ملكاً على العراق، وكانت مجيع النقاط البارزة قـد حـسمت بينـه وبـني احلكومـة       

على ترشـيحه، ورسـم اخلطـة الـيت تتبـع يف       الربيطانية ومل يبق ملؤمتر القاهرة غري املصادقة      

"
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.)١(»تنصيبه ملكاً على العراق
هذا، وقد كـان هنالـك عـدد مـن املرشـحني هلـذا املنـصب، إال أن أسـباباً معينـة                     
حالـت دون حتقيــق طموحـام، أبرزهــا أـم مل ينــالوا احلظـوة املطلوبــة لـدى ســلطات      

انية مرشـحني لعـرش العـراق    ن مثوقد وضع بعض الباحثني قائمة م. االحتالل الربيطاين 
عبــد اهلــادي العمــري -٣طالـــب النقيــب، -٢عبــد الـرمحـــن الكيالنـــي، -١: وهــم

آغـا خـان زعــيم   -٥، )العثمـاين (برهـان الـدين بـن عبـد احلميـد الثـاين       -٤املوصـلي،  
أحـد  -٨ابـن سـعود أو أحـد أبنائـه،         -٧الشيخ خزعل أمري احملمـرة،       -٦االمساعيلية،  

.)٢(يف حسنيأبناء الشر
أما عبد الرمحن الكيالين، فقد كـان رجـالً متقـدماً بالـسن، ومعـتال مـن الناحيـة                    
الصحية، باإلضافة إىل عدم متتعه بثقة كافية داخل أوساط املعارضة، مما أضعف املراهنة  

وسنتحدث عن طالب النقيب بعد ذكر املرشـحني اآلخـرين بـشيء           . على جناح ترشيحه  
أما املرشح عبد اهلـادي العمـري فإنـه يعتـرب لـدى      . يث عن فيصلمن التفصيل قبل احلد   

م يف عهــد ١٩١٩الــبعض أليــق املرشــحني، حيــث لقــي بعــض التأييــد يف اســتفتاء عــام 
أما األمري  . ، إال أنه فضل البقاء يف تركيا، ودخل الوزارات التركية عدة مرات           )ولسون(

ت لـه شـعبية داخـل األوسـاط     برهان الدين فهو من أبناء أحد سالطني آل عثمان وكانـ       
املوالية للعثمانيني، وكان له نفوذ واسع يف كركوك، ويف أوساط التركمان بالذات، وقـد    

وهي لفظة تركية معناها العائدون، وذلـك لتـروجيهم    ) كليورلر(كان يطلق عليهم كلمة     
ــة عارضــت ترشــيحه لتقطــع  . فكــرة عــودة العهــد العثمــاين  ولكــن الــسلطات الربيطاني
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أمـا الـشيخ خزعـل أمـري احملمـرة فيبـدو أن الربيطـانيني أرادوه         . متاماً بالعثمانيني الصالت  
ألدوار أخرى، فلم حيصل على تأييد كامل من قبلهم لنيـل هـذا الطمـوح، بـالرغم ممـا           
أشيع من أن اجتاهاً علمائيـاً يف النجـف كـان يؤيـد ترشـيحه، تبنـاه الـشيخ عبـد الكـرمي               

لغطـاء، ومهـا مـن العلمـاء البـارزين، إال أنـه سـحب               اجلزائري، والشيخ علي كاشـف ا     
.)١(ترشيحه حينما أحس مبيالن امليزان الربيطاين لصاحل فيصل

هنالك ما يسوغ هلذا االجتاه العلمائي موقفه حنو ترشـيح الـشيخ            -ويف نظرنا    -
ا خزعل املعروف بارتباطه باإلنكليز، وهو أن سحباً قامتة ضيعت الرؤية الصحيحة، وبد            

نوع من التقهقر النفسي يلوح يف اآلفاق، مما دفـع بعـض القـادة اإلسـالميني إىل الـتفكري        
بأية وسيلة ممكنة لضمان بقايا احلقوق اليت ميكن أن تفتقد كاملة، وإن هذا الشيخ قريـب      
مـن بعـض العلمـاء، فيمكنـهم حتقيـق بعـض املكاسـب مـن خاللـه، وخاصـة يف اــال           

طــالق الــسجناء، كمــا ورد يف الرســائل اخلطيــة الــيت بعثهــا  اإلنــساين، كتــوفري األمــن وإ
الشيخان الفاضالن، ومها يطلبان منه إعادة النظر يف قرار انسحابه أمام فيصل، والعودة       

أمـا طالـب النقيـب، فكـان يعـد املنـافس الـرئيس              . )٢(إىل ترشيح نفـسه لعـرش العـراق       
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ه املقترنة بـالعنف والـبطش،      ، إال أن مسعت   )كوكس(لفيصل، وذلك لعالقاته الوثيقة مع      
باإلضافة إىل طموحه السياسي غري احملدود، الذي أثـار شـكوك الربيطـانيني يف إخالصـه            

، بالرغم من سـعيه احلثيـث   )١(هلم، مـما دفعهم إلرغامه على اخلروج من دائرة الترشيح  
خابه ملكاً لتثبيت وضعه، فقد اشتغل كثرياً لترويج مسعته يف األوساط الشعبية متهيداً النت        

لـسفرمها إىل  ) املس بيل(و) السري برسي كوكس  (على العراق، وخاصة يف فرصة غياب       
القاهرة حلضور املؤمتر، وذلك قرابة ستة أسـابيع، حيـث قـام جبـوالت ميدانيـة واسـعة،                
طاف خالهلا مدن وعشائر الوسط واجلنوب، يف الكوت والعمارة والناصـرية والديوانيـة          

للتقرب من الناس ومجع األنصار واألصوات النتخابه، وكان والنجف والبصرة، وذلك
إىل بغداد مـن مـؤمتر   ) كوكس(فلما عاد . )٢()العراق للعراقيني(شعاره يف هذه احلمالت  

القاهرة، وجد أن طالب النقيب قد قطع شوطاً يف اإلعالم لنفسه منطلقاً من كونه وزيراً 
جــون (مستــشاره الربيطــاين يف الــوزارة للداخليــة يف احلكومــة املؤقتــة، ويؤيــده يف ذلــك

فلذا خشي أن يستثمر شعبيته ويفوت الفرصة على ما متّ االتفاق عليه يف مؤمتر              ). فيليي
القـاهرة، يف شــأن تتـويج فيــصل ملكــاً علـى العــراق، فكــان يتحـين الفرصــة لتقلــيص     

جتـاوزه  وبالفعل استطاع أن يتخلص منه، فاعتقله وأبعده عـن العـراق حبجـة              . )٣(نفوذه
"
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٥٧٧........................................................................السیاسیالمعتركفیاإلسالمیون

وبـذلك أخلـى الـساحة للمرشـح     . )١(على كرامـة بريطانيـا، وذلـك يف إحـدى خطاباتـه        
إىل ضـربة  «وهكذا فقد تعرض التكتل السياسي املعارض لفيـصل     . األوحد وهو فيصل  

١٩٢١نيـسان  ١٦فرقت رجالـه، وذلـك باعتقـال أكـرب رؤوسـه وهـو الـسيد طالـب يف              
ــ ١٣٣٩املوافق للثامن من شـهر شـعبان        [ دما حـاول أن يتحـدى االجتـاه الـذي      ، عنـ  ]ه

املوافـق للثالـث   [١٩٢١آذار ١٢استقر عليه اإلنكليز يف مؤمتر القـاهرة الـذي انعقـد يف      
. )٢(»وسرعان ما أبعـد عـن املـسرح الـسياسي منفيـاً إىل سـيالن       ].. هـ١٣٣٩من رجب   

ارة وهكذا نالحظ أن الطرح الربيطـاين للملـك فيـصل أخـذ طابعـاً هادئـاً بعيـداً عـن إثـ                  

"
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املعارضة واستفزاز الشعب، وقد كانت اإلدارة الربيطانية ترتب له األمور يف اخلفاء باجتاه 
لكـي  . تنصيبه، وأما يف اإلعالم فكانت تطرح امسه بصورة مدروسة ال تثري الـرأي العـام   

ال يدرك الناس إن سلطة االحتالل تتبىن ترشيحه، بل بالعكس متاماً فقد تركت املـسألة               
لرأي الشعب، ألا تعلم متاماً إن الشعب سيوافق على ترشـيح مـا        -هر  حسب الظا  -

.)١(يعارض الرغبة الربيطانية













 



٥٧٩

األوحد؟ِّـاذا فيصل اِّـرشح

إن حتديد فيصل بن الشريف حسني، كمرشح أوحد دون منافس لعـرش العـراق    
الل تـشخيص إدارة االحـت  : جاء تلبيةً لعدة توجهات، وحتقيقـاً لعـدة أغـراض، أبرزهـا         

لقوة املعارضة اليت بدأت تنمو سياسـياً وإعالميـاً، وأخـذت تكتـسح      ) كوكس(وبالذات  
الساحة الشعبية، بشكٍل يفرض سيطرا على القـرار الـسياسي مـستقبلياً، وبالتـايل يـتم               
انفالت زمام األمور يف الس التأسيسي املقترح تشكيله من يد سلطة االحـتالل، هـذا              

نونياً مسألة تشخيص امللـك ونـوع احلكـم والعالقـة بـني العـراق        الس الذي سيتوىل قا   
أن يفـوت فرصـة مواجهـة املعارضـة يف الـس الـيت باتـت                ) كـوكس (فـأراد   . وبريطانيا

مؤكدة لديه، وذلك بآختـاذ خطـوة سـريعة وحامسـة لـصاحل مرشـحهم األوحـد فيـصل،                
يعـد خطـوة   . لعـراق خدمة للمشروع الربيطاين، واحلقيقة إن تتـويج فيـصل ملكـاً علـى ا        

ــة     ــة تأجيــل هــذا التنــصيب ســتدخل املعادل ــذ املــشروع، بينمــا يف حال رئيــسية حنــو تنفي
يف ميدان الـصراع الـسياسي، ويف حالـة االصـطدام بـني اإلرادة الربيطانيـة             ) الدميقراطية(

وذلـك لظهـور   . واإلرادة العراقية رمبا ستتهيأ الفرصة الساحنة الندالع الثورة مـن جديـد       
ولعلّ اهلاجس اخلطري لـدى املؤسـسة   . عطيات يف اإلطار احلركي، دالة على ذلك  بعض امل 

الربيطانية احلاكمة يف العراق، يـأيت مـن وجـود ثغـرات مـثرية يف املـشروع االسـتعماري،                  
سيجد اإلسالميون العراقيون منفذاً مـن خالهلـا إلعـادة تالمحهـم مـع الدولـة العثمانيـة          

مي ضد الكفار احملتلني، مما يؤلب الرأي العام ضـدهم        والدخول يف مسألة اجلهاد اإلسال    
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.)١(بصورة ال تطاق
بتسمية امللك كخطـوة رئيـسية حنـو اسـتكمال املؤسـسات          ) كوكس(لذلك عجل   

يتوجـه مطمـئن     -ذات األمهيـة البالغـة       -السياسية احلاكمة وحينما يضمن هذه املـسألة        
.-فعالًكما حدث ذلك-)٢(البال حنو تشكيل الس التأسيسي

وضمن هذا السياق للسياسة الربيطانية كانت لفيـصل ظروفـه اخلاصـة بعـد عزلـه         
عن عرش سوريا، وإن الربيطانيني شخصوا فيـه امتيـازات حمببـة لـديهم، باإلضـافة إىل                

اليت صقلت شخصيته باجتاه االلتصاق بـاإلنكليز،  )٣(جتربته السياسية واإلدارية يف سوريا  
ا كانت مبثابة الدرس القاسي لـه حيـث تكرسـت لديـه ضـرورة      وإن كانت قصرية إال أ    

االعتماد على بريطانيا حلفظ عرشه، وإن االعتمـاد علـى الـضباط العـرب لوحـدهم ال              
يكفي لضمان النجاح، وذلك ألن فيصل بن الشريف حسني كان يظن بأن اإلنكليز قـد         

أخـرى، إن تتـويج فيـصل    ومن ناحيـة  . ختلّوا عنه وسلّموه للفرنسيني يف الساعة احلامسة  
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٥٨١..............................................................................األوحد؟المرشحفیصللماذا

ملكاً على العراق عرب هذه القناعة تعد صفقة راحبة للربيطانيني حيـث سـتعيد سـيطرم             
على الشريف وولـده فيـصل، وقـد أُفهـم فيـصل بـأن مـساندم لـه ومحايتـهم لوضـعه             
وتقدميهم املعونة املالية ألبيه، كل ذلك متوقف على مدى انسجامه مع اخلطة الربيطانيـة             

وهـذه العمليـة تعـد إعـادةً صـرحية للثقـة يف نفـوس           . )١(الذي يسلكه يف احلكم    والسبيل
، الـيت أكـدت إبـان    )مكمـاهون -حـسني  (املتعاملني مع بريطانيـا، وتكريـساً ملراسـالت       

علـى  )٢(احلرب العاملية على تكوين دولة عربية واحدة تـضم سـورية والعـراق واحلجـاز             
الـذي  ) ونـستون تـشرشل  (املستعمرات الربيطانية  فقد كان رأي وزير     . الطريقة الربيطانية 

ترأس املؤمتر اخلاص للمسؤولني الربيطانيني يف أقطار الشرقين األدىن واألوسط يف الثـاين           
م، إن عـرش العـراق يـسند إىل امللـك فيـصل مــما يـوفر سـيطرة         ١٩٢١عشر مـن آذار   

طقــة العربيــة بريطانيـة عليــه وعلــى أبيــه شــريف مكــة، ومعــىن ذلــك الــسيطرة علــى املن 
وممــا ال خيفــى أن موقــف الــشريف حــسني املتــأرجح بــني الزعامــة الدينيــة  . )٣(بالكامــل

والسياسية جيعله الشخص األنسب للتعامل معه، للحاجة املتقابلـة، وتبـادل املنفعـة بـني         
وكان موقـف امللـك حـسني مـن الربيطـانيني، ومـن             «: الطرفني، يقول عبد اهللا النفيسي    

كان احلسني يف . اسباً جداً للمصاحل الربيطانية يف هذه البقعة من األرض    األتراك موقفاً من  
ولكن احلسني مرغم على أن يضع قناعاً .. حاجة إىل مساندة الربيطانيني املالية والسياسية

أنه كان ] ويضيف.. [خيفي حقيقة صالته مع الربيطانيني لكي يتربر أمام العامل اإلسالمي    
.)٤(»جود الربيطاين هناك أمراً يستسيغه الرأي اإلسالمي العامتفامهاً ساعد على جعل الو
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إن عدداً من رجال اجلـيش الربيطـاين     «كما و . وهكذا كان االتفاق ضرورة متبادلة    
سامهوا باقناع الدوائر املسؤولة، ) لورنس وغريه(الذين عملوا مع العرب يف احلجاز مثل     

قـضية احللفـاء ودور األمـري فيـصل بـصورة      بأمهية اخلدمات اليت أدـا الثـورة العربيـة إىل    
خاصة، باإلضافة إىل أن الصحافة الربيطانية لعبت دوراً يف الترويج لفكرة إسناد العرش       
العراقي إليه، وأشارت إىل ما تنطوي عليه هذه الفكرة من مزايا عديدة منـها استرضـاء             

ومن زاوية أخـرى،  . )١(»العرب وختليص بريطانيا من أعباء إدارة العراق وتكاليفه املالية       
ستضمن مسألة إعادة تأهيل احلليف الربيطاين فيصل عودة اهلدوء للرأي العام الربيطاين،     
وذلك ألن الصحافة الربيطانيـة أحـدثت ضـجة عامـة ضـد الـسياسة املتبعـة مـع فيـصل                    

٢٧م،  ١٩٢٠تـشرين الثـاين      ٩يف  ) ويستمنـستر كازيـت   (فمثالً كتبـت    . حليف بريطانيا 
وفيما يتعلق بفيصل فإنه ساعدنا بعربه يف التقدم حنـو دمـشق     ..«: تقول هـ١٣٣٩صفر  

.)٢(»..أكثر بكثري من الفرنسيني، ولكنا نتخلى عنه اآلن

وباإلضافة إىل كل ما سبق، فإن اختيـار فيـصل ميثـل احلـل الوسـط مـن الناحيـة                     
ملاذا فيـصل  ومن هنا ميكن أن جنيب على السؤال املاضي،          )٣(املذهبية بني السنة والشيعة   

املرشح األوحـد؟ وكـذلك نتـساءل ملـاذا احنـصر خيـار عمـوم العـراقيني اإلسـالميني يف             
ويف احلقيقة كان ترشيح فيصل يف نظرهم ميثل إختيار أهون الـشرين،            . شخص فيصل؟ 

 


 






 



٥٨٣..............................................................................األوحد؟المرشحفیصللماذا

فاتهـدون إذ  «. ألنه سيحافظ على الوحدة اإلسالمية بني الـشيعة والـسنة علـى األقـل         
عداء بني الشريفيني وعائلة سعود احلجازية اليت اعتنقت املـذهب  كانوا يدركون مشاعر ال 

الوهايب، عولوا على قيام فيصل بالدفاع عن اإلسالم الشيعي يف العراق ضد اهلجمـات            
الوهابية احملتملة يف املستقبل عن طريق إخوان ابن سعود، كما وإن فيـصل أكّـد لـبعض              

من بريطانيا فقادهم بـذلك إىل األمـل يف أن   إنه جاء إىل العراق لينقذه   . اتهدين الكبار 
لذلك جاءت تأييـدات العلمـاء لفيـصل        . )١(»يتمكنوا من طرد الربيطانيني مبساعدة امللك     

هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر إن       . مشروطة بعدم التدخل األجنيب والتقيد بالربملان   
، وهـذه  )٢(ت إدارتـه موقفه السليب من البلشفيك مينع انتشار الشيوعة يف بالد إسالمية حت 

املسألة تريح الربيطانيني من احتمال بروز خصم منـافس هلـم يف املنطقـة واملـسألة املهمـة            
األخرى يف هذا االجتاه هي املسألة الدستورية حيث إن املناداة بتسليم العرش ألحد أبناء 

عـام  )ولسون(الشريف متت من قبل العراقيني أنفسهم يف االستفتاء الشعيب الذي أجراه    
كان واضعو السياسة الربيطانية واملخططون هلا يف العراق «، وقد -كما مر معنا-١٩١٨

يعتربون الشريف حسني رجالً يستطيع أن ميارس الضغط على أهل العراق، وأن يوجـه            
. الرأي العام بطريقة تضمن لإلنكليز وجوداً عسكرياً وممارسـة للهيمنـة والـسلطة هنـاك              

كليز يتدارسون السبل اليت متكنهم من االنتفاع بالثورة اليت قام         كان اإلن  ١٩١٦ويف سنة   
ا احلسني ضد األتراك، واالستفادة منها يف القطر العراقي، ولكنـهم أكتـشفوا بواسـطة           
التقارير اليت كان الضباط السياسيون يبعثون ا إىل دوائرهم، إن الثورة العربية مل تثر يف       

إذ جيـب أن نتـذكر أن معظـم هـذه     . محاسة أو اهتمـام نفوس رجال القبائل العراقية أي    
القبائل كانت من الشيعة، وكان معظم العراقيني قـد تلقـوا خـرب نـشوب الثـورة العربيـة                
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ــري        ــالً غ ــذا القطــر عم ــشريف يف ه ــورة ال ــربوا ث ــاالة، واعت ــور والالمب ــن الفت ــشيء م ب
ف حسني حيث هذا وبالرغم من ظهور الصفة اإلسالمية يف حركة الشري. )١(»مستحسن

أطلق الشريف حسني الرصاصات األوىل إيذاناً بالثورة، وأصدر بيانه األول الذي ام           «
، إالّ أن هذه احلركة اتـسمت باالرتبـاط الوثيـق      )٢(»فيه االحتاديني باخلروج على الشريعة    

) بيكـو (كان اتصال اجلمعيات العربية يف بالد الشام بالقنـصل الفرنـسي   «بأوروبا، حيث   
وت، كمــا كــان اتــصال مجعيــة الالمركزيــة اإلداريــة العثمانيــة باملعتمــد الربيطــاين  يف بــري

وقــد ظهــر هــذا التحــالف بــأجلى صــورة خــالل احلــرب األوىل يف  . يف مــصر) كتــشنر(
وبـشكل عـام سـجلت هـذه     . )٣(»اتفاقيات الشريف حسني مـع الـسيد هنـري مكمـاهون        

خـدمات واضـحة للمـصاحل األجنبيـة يف     العلمـاين -احلركة العربية املتغربـة لالجتـاه القـومي     
إن الدعاة القوميني يف البالد العربية خاضوا يف أواخـر        «: تلك املرحلة، يقول حسن العلوي    

.)٤(»القرن املاضي، وأوائل القرن احلايل معارك حامية لفصل الدين عن السياسة

ش وجتدر اإلشارة إىل بروز أزمة نفسية بني فيـصل وهـو يف طريقـه السـتالم عـر             
العراق، وبني أخيه األكرب عبد اهللا، الذي كانت رغبة العراقيني حتوم باجتاهـه، حيـث مت              

آذار ٧اختياره ملكاً على العراق يف مـؤمتر املعارضـة العراقيـة املنعقـد يف دمـشق بتـاريخ                
ــ ١٣٣٨مجـادى الثانيـة   ١٨م، ١٩٢٠ كـان رأي  «-أيـضاً  -، ومـن داخـل العـراق    )٥(ه

مري عبد اهللا على اعتبار أن فيصل كان قد شـغل عـرش سـوريا،            زعماء العراق مييل لأل   
وظلت هذه الرغبة حـىت بعـد سـقوط حكومتـه، لكـن اإلنكليـز كـانوا مييلـون لترشـيح                     

 
 
 
 


 



٥٨٥..............................................................................األوحد؟المرشحفیصللماذا

هذا وقد متّ رفع هذه اإلشكالية النفسية   . )١(»فيصل، ألم يرونه أقدر من أخيه عبد اهللا       
زور عبـد اهللا بنفـسه يف جـدة، ويف    بأن يـ  ) لورنس(فتعهد  «بني األخوين مببادرة بريطانية     

عهـداً علـى عبـد اهللا بأنـه ال يعـارض      ) لـورنس (عصر يوم واحـد مـن املباحثـات أخـذ      
) تـشرشل (ويذكر الوردي أن الترضية متت يف القدس بإشراف         . )٢(»ترشيح أخيه فيصل  

ــ ١٣٣٨رجـب  ١٠م، ١٩٢٠آذار ٢٩وزير املـستعمرات اجلديـد يف        ، إال أن بعـض  )٣(ه
والصحف العراقية اختذت من هذا االنقالب بني األخوين مادة دمسـة لألخـذ       السياسيني  

.)٤(والرد، للرفض والتأييد

وممــا يــذكر يف هــذه املــسألة، إن الــشريف حــسني كــان متــردداً يف املوافقــة علــى   
إرسال أحد أبنائه لعـرش العـراق، وذلـك ألنـه كـان دائمـاً يتـذكر فاجعـة كـربالء ومـا                      

عليـه الــسالم اإلمـام احلـسني   ى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   صـل جـرى علـى سـبط الرسـول     
هـــ، فكــان ينظــر للــساحة العراقيــة يف  ٦١وعيالــه مــن املــصائب العظيمــة يف عاشــوراء  

ومن الِعربة التارخييـة أن نقـرأ روايـة األسـتاذ     . عصره مبنظار ذلك العصر الدموي احلزين     
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ان يف ضــيافة إنــه كــ«: علــي البازركــان يف حديثــه مــع الــشريف حــسني، حيــث يقــول 
م، عندما وصلته برقية من بعـض رؤسـاء العـراق      ١٩٢١حسني يف مكة عام     ] الشريف[

ولكـين أخـشى يـا    : يطلبون منه ابنه فيصل ليكون ملكاً عليهم، فقـال الـشريف حـسني          
مـن  عليـه الـسالم  شيخ أن يعامل أهل العراق فيصالً كما عاملوا جـده اإلمـام احلـسني         

سـيدي لقـد تغيـر الـزمن وإن أهـل العـراق اليـوم         «: ائالًفـرد عليـه البازركـان قـ       . »قبل
يـا  «، عند ذلك ضرب الشريف كفّاً بكف وصاح بلهجته احلجازيـة        »..ليسوا كأسالفهم 
.)١(»عيال نادوا فيصل

مـدير   ١٩٢٣إنـه كـان يف عـام        .. حدثين أمحد الراوي  «: ويقول الدكتور الوردي  
يأيت بعائلته وابنه غازي منها، ولكنـه  شرطة املنتفك، فأرسله امللك فيصل إىل مكة لكي         

أخـاف  «]: قـائالً لـه  . [عند وصوله إىل مكة مل يسمح له الشريف حـسني بأخـذ العائلـة         
عليـه الـسالم  منكم يا أهل العراق أن تفعلوا بعائلته مثلما فعلتم بعائلـة اإلمـام احلـسني      

، حيـث  ١٩٢٤ومل يوافـق حـىت تـشرين األول    . وبالفعـل عـاد الـراوي خائبـاً      . »من قبل 
.)٢(١٩٢٤كانون األول١٦وصلت العائلة إىل بغداد يف 

 














 



٥٨٧

رسميًافيصل ملك العراق

حينمــا يــأت األجــواء املناســبة لفيــصل، أعلــن وزيــر املــستعمرات الربيطانيــة يف 
شـوال  ٧م، املوافق  ١٩٢١حزيران   ١٤خطابه الذي ألقاه يف جملس العموم الربيطاين يف         

ويف ..«: ية إلسناد عرش العراق إىل فيصل، ومما جاء يف خطابههـ، املوافقة الرمس ١٣٣٩
بإدارة أساسها مجعية عمومية منتخبـة، وذلـك يف   .. النية االستعاضة عن احلكومة املؤقتة    

بضعة أشهر مقبلة، وليس يف النية إكراه الشعب على قبول حاكم خمصوص، وسـتطلق             
ان ذلك يف أمر انتخـاب احلـاكم أو   احلرية التامة يف البحث واإلفصاح عن الرأي سواًء ك        

وقد بلّغت حكومة صاحبة اجلاللة الربيطانية      ] إىل أن يقول  .. [انتخاب اجلمعية العمومية  
األمري فيصالً أا ال تعارض ترشـيحه، وإنـه إذا مت انتخابـه فاحلكومـة الربيطانيـة تؤيـده،        

قـد توصـلنا إىل   وهو اآلن يف طريقه إىل البصرة، وال شك أنه إذا انتخب فيـصل نكـون       
.)١(»حٍل فيه خري مستقبل سعيد ناجح

وعلى ضوء هذه التطورات، أُخلي اجلو لفيصل متاماً وحسم الصراع الـداخلي يف   
، وقـد كـان اعتقـال طالـب وإبعـاده عـن العـراق مـن قبـل          )٢(أجهـزة الـسلطة الربيطانيـة   


 





!
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ودوا على سياسة مبثابة تلويح ذكي بالعصا الغليظة ألصدقاء بريطانيا الذين تع  ) كوكس(
اللني، وذلـك لكـي يتعلمـوا كيـف ومـىت يـسحبون آراءهـم املخالفـة لـإلرادة الربيطانيـة                     

ويف ذلـك درس بـالغ األمهيـة    . وينصاعون هلا؟ أو على األقل ليحسموا موقفهم أمامهـا      
بأن الـسلطة الربيطانيـة ال تتـردد يف اختـاذ     -أيضاً   -ألصدقاء بريطانيا وللشعب العراقي     

.شيءاحلازمة لغرض تنفيذ إرادا، فاإلرادة الربيطانية فوق كلالقرارات 
ــا نفهــم ســبب التراجــع املفــاجئ لــرئيس الــوزراء النقيــب الكــيالين مــن    مــن هن
معارضته الشديدة، يف إسناد العرش ألحد أبناء الشريف حسني، حيث غير موقفه متامـاً      

إنـين مـن أقـارب    «.. للمس بيلوذلك نزوالً إلرادة اإلنكليز يقول عبد الرمحن الكيالين         
إين سوف ال أوافق علـى  .. الشريف وأحندر من نفس الساللة وأشاركه يف مذهبه الديين   

إن ] حـىت يقـول  [تعيني الشريف أو أحد أجناله أمرياً يف العراق، فإن احلجاز غـري العـراق        
إىل كرهي لإلدارة التركية احلاضرة معروف لديك لكنين أفضل ألف مرة من عودة الترك

وكان يبـيح مبـشاعره   . )١(»بغداد على أن أرى الشريف أو أحد أبنائه ينصب أحدهم هنا   
:شعيبهذه إىل أصدقائه مترمناً بشعر

ـــــــول أگ   
   

 
  

  "
 






 

 


 



٥٨٩.................................................................................رسمیًاالعراقملکفیصل

له من إالّ أن التحول من موقف املبغض املعادي لفيصل إىل موقف احملب املناصر
قبــل الكــيالين النقيــب إمنــا جــاء اســتجابة للقــرار الربيطــاين وتكريــساً ملــسؤوليته الدينيــة  

وهكذا أبدى رغبته . أليس كذلك؟ (!) وأمام العراقيني عباد اهللا     (!). والوطنية أمام اهللا    
هــ، برقيـة    ١٣٣٩شـوال   ١٣،  ١٩٢١حزيران   ١٩، فبعث يف    )١(الكبرية الستقبال فيصل  

وصـرنا  ..«: حسني، يعرب فيها عن شوقه واعتزازه بفيصل، جاء فيها  جوابية للشريف   
وأما األمر السامي امللوكي هلذا الداعي بالسعي مجيعاً فيمـا      .. ننتظر قدومه ساعة فساعة   

ومن مث، بدأ بإحياء السرية املاضـية       . )٢(»[!]..يستلزم راحة البالد، فهو واجب االمتثال       
) كـوكس (إلنشاء احلزب الشريفي الذي أسـسه  للشريف حسني وأبنائه عن طريق دعمه  

ــة لفيــصل يف أوســاط  )٣(وفيــصل، مــن األشــخاص املعتــدلني  ، ليواصــل محلتــه الدعائي
وعلى الرغم مـن أنـه مل يكـن يـسمح علـى إنـشاء أحـزاب                 «: يقول النفيسي . العراقيني

وافـق علـى إنـشاء حـزب معتـدل مسـى نفـسه احلـزب                ) كوكس(سياسية يف البالد، فإن     
ي غايته خلق رأي عـام مـواٍل لفيـصل، وراحـت الـصحافة تعمـل للدعايـة هلـذا              الشريف

) لــسان العــرب(و) العــراق(و) الــشرق(احلــزب الــشريفي وملــساندته وال ســيما جريــدة  
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.)١()»األوقات العراقية(و

م، وإىل بغـداد يف  ١٩٢١حزيران ٢٣وعلى العموم، وصل فيصل إىل البصرة يف  
العاجلـة  ) كـوكس (هــ، وتركـزت خطـة    ١٣٣٩وال ش٢٣م املوافق ١٩٢١حزيران  ٢٩

ذي القعدة هـ املوافـق  ٤بتنصيبه من قبل جملس الوزراء، وبالفعل لقد اجتمع الس يف           
واختذ قراراً يقضي مبناداة فيصل ملكاً على العـراق، شـرط أن تكـون             «١٩٢١متوز   ١١

الـسري برسـي   (عر حكومة مسوه حكومة دستورية نيابية دميقراطية مقيدة بالقانون، وقد ش        
إن قرار جملس الوزراء ال يكفي وإنه البد مـن صـب عمليـة التتـويج يف قالـب           ) كوكس

يف أن يقوم جملس تأسيسي منتخب بترشيح فيصل     .. دستوري، وإعطائها مظهراً شرعياً   
وملـا كانـت الظـروف غـري مواتيـة هلـذا اإلجـراء القـانوين لكثـرة املعارضـني              . )٢(»وتتوجيه

، استبعد إنشاء الس التأسيسي، وعوجل األمر بالتصويت العام عـرب      واحتماالت الفشل 
وقد أصبحت هذه العملية مادة . مضابط التصويت باملبايعة بدالً من أسلوب املؤمتر العام

.)٣(غنية للصحافة واملعارضة يف حينها

 
 



 



٥٩١

لسامياالخطوات اإلدارية للمندوب

لتثبيـت فيـصل علـى      ) كـوكس (اتبعهـا    من هنا ندرك أمهية اخلطوات الثالث اليت      
العرش، وهي تصفية األجواء له بعد التخلص من منافسيه املرشحني للعرش، ابتداًء من 

وكذلك إعالن جملس الوزراء تأييده لفيـصل، مث       . أخيه عبد اهللا، وانتهاًء بطالب النقيب     
وعليه فقد . ياًتوجه حنو الشعب العراقي إلجراء االستفتاء حول فيصل، ليتم تثبيته قانون

كمـا وأذاع   . أصدر الـس قـراراً إىل وزارة الداخليـة الختـاذ التـدابري إلجـراء االسـتفتاء                
هـ، إىل عموم العـراقيني أكـد فيـه     ١٣٣٩شوال   ٢٩م،  ١٩٢١متوز   ٥بياناً يف   ) كوكس(

إن احلكومة ..«: على حرص بريطانيا وسعيها على مساعدة العراق، ومما جاء يف البيان          
ية كانت دائماً وال تزال تـرى أن أفـضل طريقـة للقيـام بعهودهـا وواجباـا هـي                الربيطان

حكومـة دسـتورية   ..مساعدة أهايل العراق على إقامة حكومـة وطنيـة منـهم مبـساعدتنا،       
يف ) كـوكس (، هـذا وقـد وضـع        )١(»..مقبـول لـدى أهـايل الـبالد       ) حـاكم (برآسة وازع   

لـذلك  . -احملـروزة -من موافقة الـوزراء     حسبانه رأي الشعب باعتباره األهم يف املسألة        
١١م، ١٩٢١متـوز  ١٦أصدر بالغاً عاماً للشعب العراقي، صدر عن ديوانه اخلاص يف     

:التايلهـ، إىل عموم األهايل بالنص١٣٣٩ذي القعدة 
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هــ، قـرر ١٣٣٩ذي القعدة سنة ٥اجلاري املوافق ١١إن جملس الوزراء فـي جلسته يوم «

اقرتاح صاحب السامحة والفخامة رئيس الوزراء، املناداة بـسمو األمـري فيـصل ًباإلمجاع، بناء عىل 

ًملكا للعراق، برشط أن تكـون حكومـة سـموه، حكومـة دسـتورية نيابيـة، وديمقراطيـة مقيـدة 

ًبالقانون، وحيث أن هذا القرار قد أرسـل إىل املنـدوب الـسامي ألجـل التـصديق، وذلـك طبقـا 

ندوب السامي يشعر أنه مع وجود مجيع األسـباب التـي حتملـه عـىل لألصول املتبعة، فإن فخامة امل

االعتقاد بأن قرار املجلس السالف الذكر يمثل شعور البالد السائد، يرى أن من الواجب عليـه أن 

حيصل عىل ترصيح مبارش مـن األمـة بموافقتهـا، قبـل أن يوافـق املجلـس بموافقتـه عـىل القـرار 

إىل جملس الوزراء أن يوعز إىل وزارة الداخلية بأن تتخذ الوسـائل املذكور، وعليه قد طلب فخامته 

اإلدارية للحصول عىل تعبري رسمي عن رغائب الشعب، أما الطريقة املبنية للحـصول عـىل ذلـك 

.»فستعلن فـي حينها

١٩٢١متوز سنة١٦بغداد 

.)١(املندوب السامي فـي العراق: كوكس

-الـشيعة  -لتبسة برز دور اإلسـالميني  وعلى ضوء تلك املستجدات السياسية امل     
باخلصوص، وذلك لكي ال يعينوا الظاملني على ظلمهـم، أو يعطـوا الـسكني جلـزارهم،                
لذلك شهدت الساحة العراقيـة نـشاطاً سياسـياً إسـالمياً رغـم اإلرهـاب الـذي مارسـته                

ذلـك  ففي بغداد حيـث احلالـة الـسياسية املتميـزة للمعارضـة، و     . السلطة يف وجه األهايل  
لقرا من التطورات اإلداريـة املتـسارعة واألحـداث الـسياسية الـساخنة، لـذلك بـرزت                 
املعارضة اإلسالمية الوطنية يف نشاط سياسي مهم وذلـك يف االجتمـاع الـذي دعـا إليـه          

م املوافـق  ١٩٢١متوز ٢٩حمافظ بغداد رشيد اخلوجة يف سينما رويال، وذلك يف صبيحة       
للشيخ مهـدي احللـي، الـشاعر البـصري األثـر الكـبري يف          هـ، وكان ١٣٣٩ذي القعدة    ٢٤
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إثارة االجتماع بقصائده الثورية، حىت أن احملافظ مل يتمكن مـن مقاومـة تيـار املعارضـة،               
وهكـذا أُجـرب علـى      . »إن املضابط بيدكم فضعوا عليهـا مـا تـشاؤون         «: فانربي قائالً هلم  

لالجتمـاع، وأدخلـت عليهـا       إضافة مطاليب املعارضة ضـمن املـضبطة الرمسيـة اجلـاهزة          
:التايلبالنص-فيما بعد -تعديالت إضافية قرأها احملافظ على اتمعني 

اجتمعنا، فصوتنا بامجاع الرأي على تتويج مسو األمري فيصل ملكـاً علـى القطـر            «
العراقي، حبدوده الطبيعية على أن يكون ملكاً يرأس حكومة دسـتورية نيابيـة دميقراطيـة        

جمردة مـن كـل قيـد، منقطعـة عـن سـلطة الغـري، وإن أول عمـل تقـوم بـه              حرة مستقلة 
تشكيل ومجع املؤمتر العـام الـذي يـسن القـوانني والدسـتور فــي مـدة ثالثـة أشـهر مـن                 

.)١(»استالمه زمام األمور

والذي ميكن قوله، إن املعارضة اإلسالمية بالرغم من قوا يف إثارة الرأي العام، 
من ضعف واضح يف وعيها الـسياسي، فـآجنرت إىل أجـواء هيأـا         إال أا كانت تشكو     

اإلدارة الربيطانية بشكٍل مدروس، لذلك ما طالبـت بالدسـتور اإلسـالمي للـبالد، وهـو          
-أكثـر مـن ذلـك    -الطرح املناسب هلا، واملناقض للطرح الربيطاين يف الوقت ذاته، بـل          

، وهذا مـا  !!لبت حبكومة دميقراطيةفقد أكدت املعارضة اإلسالمية تأييدها لفيصل، وطا     
ولكن لإلنـصاف أـا اسـتطاعت أن تـسجل موقفـاً مهمـاً يف       . كانت دف إليه بريطانيا 

هذه املضبطة أال وهو املطالبة باالسـتقالل التـام ومـع ذلـك ال ميكـن فهـم هـذا املطلـب          
!.خالله؟بوضوح، وفيصل هو امللك فهل ميكن حتقيق االستقالل من

املواقف الوطنية أخذت سلطة االحتالل تالحق تطورات املضابط ومع جالء هذه 
حمافظ بغـداد علـى تقـدمي    ) كوكس(ونشاطات املعارضة، خوفاً من إتساعها، فقد أَرغم   
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وباملقابـل حتـرك فيـصل ضـمن هـذه اخلطـة       . )١(االستقالة، الستجابته ملطاليب املعارضـة    
ضـة، باعتبـاره احملـرض علـى     القمعية إليقـاف الـسيد حممـد الـصدر عـن نـشاطاته املعار          

هـذا وبـني عـشية    . اجتماع بغداد، فوجه إليه إنذاراً ملدة ثالثة أيام لالبتعاد عن املعارضة     
مـن  )٢(%٩٧وضحاها أعلنت نتائج االستفتاء بشكل غامض ومثري، حيـث ظهـرت أن         

.!! فقط ضد هذا االنتخاب% ٣الشعب العراقي صوت إىل جانب فيصل، بينما توقف 
ال تــصدق بتاتـاً، حيــث أن األكـراد والتركمـان والــشيعة بأعـدادهم اهلائلــة     وهـي نـسبة  

يؤلفون قرابة سـتة يف املائـة       .. إن سكان كركوك  «قاطعوا االنتخابات، ووقفوا ضدها، و    
حتفظـت  «وقد  . )٣(»من جمموع سكان العراق، باستثناء السليمانية اليت قاطعت االستفتاء        

ماية األقليات، واشـتراط البـصرة أن يكـون هلـا        املوصل عن طريق املطالب بضمانات حل     
واجلــدير بالــذكر، كــان مــن املؤمــل علــى ضــوء تأكيــدات . )٤(»جملـس تــشريعي خــاص 

وجملس الوزراء، ووزير الداخلية، أن يعقد مؤمتر عـام للوقـوف علـى حقيقـة          ) كوكس(
-كما يقول احلـسين -رأي الشعب العراقي مباشرة اجتاه فيصل، إال أن املسألة حتولت         

وكانت هذه الطريقة االنتخابية تتم بأسلوب خطايب، ،»مضابط التوكيل بدل املؤمتر «إىل  
حبضور أعيان اتمع والوجهاء، وبعـد االتفـاق علـى موعـد ومكـان حـضور األهـايل،             

-جممالً -يفتتح االجتماع بتالوة آيات من القرآن الكرمي، مث تلقى اخلطب، وهي تدعو 
أ على اتمعني قرار جملس الوزراء بترشـيح فيـصل ملكـاً علـى      النتخاب فيصل، مث يقر   

هـل  : العراق، مث يسألون شفوياً، فتأيت اإلجابة لفظية وبصورة مجاعية، ينـادي اخلطيـب    
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مث تقدم املضبطة وهي مطبوعة . هل تعارضون؟ ال، ال . نعم، نعم : توافقون؟ فيقولون 
لـصاحل فيـصل، وال   % ١٠٠الـدائرة   وبذلك تغلـق  . ، ليتم التوقيع عليها   )١(ومعدة سلفاً 

مث جتمع فيما بعد يف بيت احملافظ، فيدعو بـدوره خنبـة   . من حساب وال من كتاب بعدها     
. من رؤساء العشائر وأعيان املدن، فتشكل وفود املبايعة، مث تنطلق لزيارة األمـري فيـصل      

يف هـذا  أما املضابط فتسلم إىل وزارة الداخلية، وتـتم زيـارة خاصـة للمنـدوب الـسامي              
مـضبطة كلـها تبـايع امللـك فيـصل      ١٥٧وبالفعل صدرت يف بغداد . )٢(-أيضاً -اإلطار  
مـضبطة  ٤٧منها تطالبه باالستقالل عن سـلطة الغـري، ويف البـصرة صـدرت          ٦٨ولكن  

مضبطة ٦٨كلها تبايع امللك فيصل، ومعظمها يشترط االستقالل ومن املوصل صدرت 
وهكـذا  . ماية حقـوق األكـراد واألقليـات األخـرى      منها تطالب حب   ٦كلها تؤيد فيصل و   

.)٣(١٩٢١آب١٩املناطق األخرى وقد وصلت هذه املضابط إىل بغداد يف 

ومما ال خيفى لقد كان للضغوط الربيطانية أثرها الكـبري علـى متـشية هـذه املـضابط          
بتلك النتائج، فقد مورس اإلرهاب الفكري بشكٍل واضح على الشعب، يقول الدكتور   

٢٥عثرت من بني وثائق البالط امللكي على رسالة شخصية مؤرخة يف يـوم          «: رديالو
م، مرســلة مـن الديوانيــة يريــدون  ١٩٢١متـوز  ٣١هـــ، وهـو يوافــق  ١٣٣٩ذي القعـدة  
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االقتداء ببيعة حجة اإلسالم اخلالصي، وكان املستـشار الربيطـاين وأعوانـه مـن الوجهـاء            
وقـد  . بط واشـتراط الوصـاية الربيطانيـة فيهـا    والرؤساء يبذلون كل جهدهم لتبديل املضا  

أبـايع  «: ذكر صاحب الرسالة نص البيعة اليت حاول هؤالء فرضها علـى األهـايل وهـي         
، ويقـول أن هـذه   »األمري فيصل بأن يكون ملكـاً علـى العـراق، حتـت وصـاية اإلنكليـز           

.)١(»الفقرة جيب أن يكتبها كل شخص فوق توقيعه وإال طردوه

انتخاب وتنصيب فيصل ملكاً علـى العـراق، وبنـاًء علـى ذلـك             ذه الطريقة، مثّ  
ويف حينـها   -أصـولياً    -قدم رئيس احلكومة النقيـب الكـيالين اسـتقالة وزارتـه للملـك              

على جهودهم، وطلب من النقيب تشكيل أول حكومـة للمملكـة       -فيصل   -شكرهم  
ــ ١٣٣٩ذي احلجـة    ١٠م املوافـق    ١٩٢١آب   ١٥العراقية، وذلك يف     ، وممـا جـاء يف   )٢(ه

من أهم األمور اليت تعتين ـا وزارتنـا هـو تـأليف املـؤمتر         «: بيان منهاج هذه الوزارة أنه    
.)٣(»..املمثل للشعب العراقي، ووظيفته سن القوانني األساسية

ذي احلجـة  ١٨وقد أقيم للملك مهرجان تتويج يف يـوم ذكـرى عيـد الغـدير، يف          
اليوم عشوائياً بل املة املسلمني الشيعة يف ذكرى هـ، ومل يكن هذا االختيار هلذا١٣٣٩

اإلمـام علـي بـن    صلى اهللا عليه وآله وسـلم عيد الغدير، حيث نصب الرسول األعظم   
:خليفة على املسلمني بأمر اهللا تعاىل فقد قال سبحانهعليه السالمأيب طالب 

>JKLMNOPRQSTUVWYXZ
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همني عيد الغدير األغر وعيد التتويج للملك، وقد استجاب   فجمع بني عهدين م   
.امللكاملعتمد السامي لرغبة

م، ١٩٢١آب ٢٣هـ، ١٣٣٩ذي احلجة ١٨ويف حفل تتويج امللك الذي أقيم يف    
ــى      ــوه عل ــوزراء ليتل ــان ســكرتري جملــس ال ــاً إىل حــسني افن ــدوب الــسامي بيان ــاول املن ن

زراء باتفاق اآلراء بناء على اقتراح مسـو رئـيس   لقد قرر جملس الو «: احلاضرين، جاء فيه  
الوزراء املناداة بسمو األمري فيصل ملكاً على العراق يف جلسته املنعقـدة يف اليـوم الرابـع           

علــى أن تكــون . م١٩٢١متــوز ١١هـــ املوافــق ١٣٣٩مــن شــهر ذي القعــدة مــن ســنة 
دوباً جلاللـة ملـك     حكومة مسوه دستورية نيابية دميقراطيـة مقيـدة بالقـانون، وبـصفيت منـ             

بريطانيا رأيت أن أقـف علـى رضـى الـشعب العراقـي البـات قبـل مـوافقيت علـى ذلـك               
مـن  % ٩٧القرار، فأُجري التـصويت العـام برغبـة مـين، وأسـفرت نتيجـة عـن أكثريـة                 

.)١(»..جمموعة املنتخبني املثقفني على املناداة مسو األمري فيصل ملكاً على العراق

، كما !ل كلمة التتويج شكر فيها الشعب على مبايعته له    وبدوره ألقى امللك فيص   
أال وأن أول ..«، ومما جاء يف كلمته !وشكر بريطانيا ملواقفها التحررية إىل جانب العرب   

عمل أقوم به هو مباشرة االنتخابات، ومجع الس التأسيسي، ولتعلم األمة أن جملسها      
.. قواعـد احلكومـات الـسياسية      هذا هو الذي سيـضع مبـشوريت دسـتور اسـتقالهلا علـى            

ويصادق ائيـاً علـى املعاهـدة الـيت سـأودعها لـه فيمـا يتعلـق بالـِصالت بـني حكومتنـا                  
.)٢(»..واحلكومة الربيطانية العظمى
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وعلى سبيل التقومي نؤكد على أن هذه احلفلة كانت تظـاهرة سياسـية ال تتجـاوز         
ية من خلـق تلـك املـسرحية، ويف    الشكل الديكوري، اهلدف منها مترير األهداف الربيطان     

احلقيقة مل تكن هذه احلفلة نابعة عما أعلنته سلطة االحتالل مـن نتـائج االسـتفتاء، وممـا        
يدلل على عدم صدقيتها لدى العراقيني هو ضعف احلضور والتفاعـل الـشعيب يف تلـك               

) الـد الـديلي هري (احلفلة، وقد انعكس ذلك يف الصحافة اإلنكليزية، فمثالً كتبت جريدة       
ــدد   ــة يف ع ــاين  ٣اإلنكليزي ــانون الث ــن مجــادى األوىل   ١٩٢٢ك ــق للخــامس م م، املواف

لقد توج فيصل خلسة يف الساحة بني األعمدة اخلـشبية،  «: هـ، عن التتويج قوهلا  ١٣٤٠
وحبضور املوظفني اإلنكليز وقلة من أنصاره الشخصيني، وإىل خلفه كانـت تقـف كتيبـة       

.)١(»اا على أهبة االستعدادمن املشاة الربيطانيني، وحر


 



٥٩٩

فيصلموقف اِّـعارضة اإلسالمية من تنصيب

بقيت املعارضة اإلسـالمية متثـل أقـصى توجهـات املعارضـة العامـة، فقـد كانـت                  
ومــن ورائــه احلكومــة الربيطانيــة، يف مــسألة  ) كــوكس(أجواؤهــا خمالفــة متامــاً لــسياسة  

فيـصل ملكـاً علـى العـراق، وذلـك ألن      االنتداب، وتشكيل احلكومـة املؤقتـة، وتتـويج        
التوجه اإلسالمي منذ بداية ثـورة العـشرين كـان منـصباً حنـو التغـيري اجلـذري يف سـبيل                      
حتكيم الشريعة اإلسالمية على أرض الرافدين، وإن ذلك هلو الطموح الطبيعـي لـشعب     

الدينيـة  ويف مقدمته القيادة الدينيـة، فقـد كـان املوقـف العـام للمرجعيـة                . العراق املسلم 
العليا سلبياً اجتاه تنصيب فيصل ملكاً على العراق، فقد أشيع يف األوسـاط اإلسـالمية،      

غـري راٍض علـى   -السيد أبو احلسن االصفهاين -والشيعية بالتحديد، بأن اتهد األكرب    
وقـد انعكـس   . تنصيبه وذلك ألنه ميثل السلطة الربيطانية يف العـراق، ال الـشعب املـسلم       

رجعية داخل األوساط احلركيـة والتجمعـات الـشعبية، فظهـرت عـدة مواجهـات        رأي امل 
ضد امللك املرشح وسلطات االحتالل بشكٍل واضح، فمثالً هتف اتمعون يف املدرسة          

هــ، بعـد خطـاب    ١٣٣٩ذي القعـدة  ٣م املوافـق لــ      ١٩٢١اجلعفرية يف التاسع من متوز      
على ضرورة فك االرتباطات الربيطانيـة       فيصل، بشعار االستقالل التام الناجز، وركّزوا     

لـذلك  . )١(عن العراق، وهذه اهلتافات تعد رسائل واضحة الداللـة للملـك ومـن وراءه             
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يالحظ املتتبع لألحداث، اهتمام فيصل املتزايد بالعلماء منـذ وصـوله إىل العـراق، ألنـه       
علـى  كان حيمل صورة واضحة عن خطورة أدوارهم السياسية، ومدى تأثريهم الواسع          

إثارة الرأي العام باجتاه املعارضة السياسية إىل مستوى الثورة ضد املشروع الربيطاين وملن 
فلذلك بدأ حياته السياسية يف زيارات ميدانية يف الفرات األوسط واملـدن املقدسـة            . ميثله

ففي املدة اليت قضاها يف العراق قبل تتوجيه      . يف حماولة منه الستمالة بعضهم أو حتييدهم      
١٨شـوال إىل  ١٧، أي منـذ  ١٩٢١آب ٢٣حزيـران إىل     ٢٣واليت بلغت شهرين منـذ      

. هـ، شـهدت الـساحة عـدة احتفـاالت، ووالئـم تكرمييـة متعـددة لـه                ١٣٣٩ذي احلجة   
كـان حيـاول فيـصل مـن خالهلـا التقـرب مـن          )١(ألقيت فيها اخلطب واألشعار احلماسـية     

فاتراً رغم الدعاية واإلعالم لـه، ال سـيما   اإلسالميني وقادم، إال أنه استقبل استقباالً    
وهكذا أخذت تعيش املعارضة اإلسالمية حالة املواجهـة الفعليـة   . )٢(يف كربالء والنجف 

على التنكّر «ضد النظام املفروض على الساحة، فانصب سعي اإلسالميني جبٍد ومثابرة          
ت والثـورات طـوال     لتلك اخلطة االستعمارية املرسومة بعد الثورة، وتعـددت االنتفاضـا         

وندد قادة الرأي بأساليب احلكم واحلكّام، ووقفـوا منـها موقـف املعـارض مـن        .. احلكم
-ملـاذا مل تتجـدد الثـورة الــشاملة    : ومـع ذلـك ميكـن أن نتـساءل    . )٣(»األول إىل األخـري 
االستيالئي؟يف وجه هذا املشروع-كثورة العشرين 

ت يف الـساحة اإلسـالمية إثـر    إن تطـورات خاصـة حـصل    : ولإلجابة ميكن القول  
اهلزمية العسكرية لثورة العشرين، وغياب املبادرات السياسية من قبل القيـادة اإلسـالمية             
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تتجاوز احلالة النظرية ومتتاز بالصفة العملية وامليدانية، هي الـيت عرقلـت حالـة التـصعيد         
ازي قائـد الثـورة،   وقد يتربر هذا الغياب الفعلي بسبب وفاة اإلمـام الـشري         . الثوري جمدداً 

هـ وكـذلك خلفـه اإلمـام شـيخ الـشريعة االصـفهاين       ١٣٣٨ذي احلجة سنة ٣وذلك يف   
ــاه األجــل يف   ــذي واف ــاين  ٨ال ــع الث ــزل يف   ١٣٣٩ربي ــورة مل ت ــت الث ــت كان ـــ، يف وق ه

استمراريتها، مما جعل التركة تتحول إىل عبٍء ثقيل على اللجنة القيادية العلمائيـة الـيت            
وقـد يكـون هـذا التوقـف عـن تكـرار االنفجـار           . -فيمـا بعـد    -يـادة   استلمت أمـور الق   

الثوري، ناجتاً عن ضـعف الـوعي الـسياسي العـام يف صـفوف اإلسـالميني عمومـاً، أو          
ولرمبـا اإلدارة الربيطانيـة أحـسنت إخـراج مـسرحيتها      . لدى بعض القياديني اإلسـالميني    

وقـد مثّـل دور البطـل يف    -فنا كما أسل-ذات الفصلني املتعارضني من الناحية الشكلية     
، ممـا أرهـق وضـع اإلسـالميني،       )كـوكس (، ويف الفصل الثـاين      )ولسون(الفصل األول   

فصرفوا قسطاً مهماً من طاقام وجهودهم حنو ترميم الوضع االجتماعي واالقتـصادي     
.التحديالذي خلفته الثورة وعمليات املقاومة وحاالت

مرجعيـة الدينيـة العليـا، إال أن املوقـف        وبالرغم من ذلـك املوقـف املبـدئي لل        
- بـدوره  - اإلسالمي انتابه ضعف عام، إثر انقسام القـرار القيـادي الـذي عكـس               

تزعزعاً يف متاسك البنية اإلسالمية، فـشهدت الـساحة نوعـاً مـن التـصدع الـداخلي            
لعدم اتفاق القيادة الدينية على رأي موحد يف تلك الظروف واملالبسات أمام ترشيح 

فربز اجتاه سياسي إسالمي خمالف الجتاه املرجعية العليا، وعليه فقد انقسمت . يصلف
الساحة اإلسالمية إىل اجتاهني خمتلفني حول ترشيح فيـصل، مثّـل االجتـاه املعـارض          

اإلمام السيد أبـو احلـسن   : لترشيحه اثنان من كبار العلماء اتهدين يف النجف ومها  
- أحد كبـار الفقهـاء   - والشيخ حممد حسني النائيين - املرجع األعلى - االصفهاين  

وكان رفض هذا االجتاه يستند إىل ضرورة حصول االستقالل التام للعراق وتشكيل  
ومعىن هـذا إن معارضـتهم شـاملة لكـل مرشـح يف ظـل             . حكومة دستورية إسالمية  
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بـرز يف  أمـا االجتـاه املؤيـد لفيـصل، فقـد          - كمـا بينـا سـابقاً        - . االنتداب الربيطـاين  
الـشيخ مهـدي اخلالـصي،     : ومهـا  - أيـضاً    - الكاظمية وبغداد، ومثّله عاملان كبريان      

فقد أيـد الـشيخ اخلالـصي ترشـيحه، والتعـاون معـه ضـمن           . )١(والسيد حممد الصدر  
ويبدو أن فكرة الشيخ اخلالصي مل تكن وليدة الساعة، وإمنا كانت   . ضوابط وشروط 

هـذا  - وقد شـجع  . م بترشيح مشروٍط لفيصل  ضمن األجواء العامة اليت كانت تتس     
عدد من العلماء وزعماء العشائر، وكانوا قـد أبرقـوا للـشريف حـسني يف          - التوجه  

مكة، يطالبونه بإرسال ابنه فيصل ليكون ملكاً على العراق، مقيداً بالس النيـايب،            
ة إنــه حينمـا يــأت الربقيـات مــن قبـل اخلالــصي وبقيــ   - يف ذلــك الوقـت  - ويـذكر  

الرؤساء والوجهاء، تـدخلت اليـد الـشيطانية الربيطانيـة يف اللعبـة الـسياسية، حيـث                 
عارضت إرساهلا دائرة الربق يف الكاظمية، فأَدخل الشيخ اخلالـصي، نـوري الـسعيد              

على إرساهلا فبعثت، وقد عد يف - فيما بعد - وسيطاً يف القضية، فحصلت املوافقة 
.)٢(!ية الوطنيةوقته هذا العمل، إجناز مهم للقض

وحينما تطورت األحداث، ووصل فيصل إىل العراق، وبدأ بتحركه، زار الـشيخ       
هـــ، أي يف يــوم ١٣٣٩م املوافــق للرابــع مــن ذي القعــدة ١٩٢١متــوز ١١اخلالــصي يف 

: إعالن قرار احلكومة بترشيحه، وهنا أعرب الشيخ اخلالصي عن رأيه صراحة، قائالً له
أن تسريوا باحلكم سرية عادلةً، وعلى أن يكون احلكم دستورياً إننا نبايعكم ملكاً، على«

.)٣(»ونيابياً، وأن ال يتقيد العراق يف عهدكم بأية قوة أجنبية
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رأيــه بإصــداره فتــوى البيعــة، وقــد مت نــشرها يف )١(هــذا وتــوج الــشيخ اخلالــصي
:نصهاالصحف احمللية، هذا

:ثقتيبسم اهللا الرمحن الرحيم وبه

ّالذي نرش لواء احلق عىل رؤوس اخللق فأيدهم بالنرص برئاسة مـن حـاز الـرشف احلمد هللا 

فيـصل األول [!] ّامللك املبجل عظمة مليكنا . له علينا اإلتباع[!] والفخر، امللك املطاع، الواجب 

فـأحكموا بيعتـه، وأبرمـوا -دامـت دولتـه -نجل جاللة امللك حسني األول -دامت شوكته -

باسمه، مذعنني حلكمه، ونحن ممن اقتفى هذا األثر، وبايعـه فــي الـرس واجلهـر، طاعته، واهتفوا 

ًعىل أن يكون ملكا عىل العراق، مقيدا بمجلس نيايب، منقطعا عن سلطة الغري، مستقال معه بـالنهي  ً ً ً
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.األمرواألمر، وهللا

حممد مهدي اخلاليص عفي عنهالراجي عفو ربه

.)١(»١٩٢١متوز ١٣-هـ ١٣٣٩ذي القعدة ٧


 










 























 



٦٠٥..............................................................فیصلتنصیبمناإلسالمیۀالمعارضۀموقف

حول هذا التنوع يف املواقف واألدوار، -بروح إجيابية هادئة  -والذي ميكن قوله    
وكـان  -ال سيما لدى الشيعة      -إن حلحلةً سياسية أصابت الساحة اإلسالمية العراقية        

باإلمكان ممارسة دور ذكي من خالل املوقفني السياسيين املتضادين لدى العلماء والقادة            
اه ترشيح فيصل، ليتم الضغط املـؤثر علـى فيـصل ومـن يقـف وراءه، مـن                الدينيني باجت 

اجلانبني، دف إصالح الوضع السياسي خدمة للعباد والبالد، وذلك عرب احملافظة علـى         
ــة       ــر يف ســاحة املواجه ــعف أو تقهق ــن دون ض ــسياسي، م ــصراع ال ــوة يف ال ــع الق مواق

املوقفني مل حتصل، واألدهى مـن     ولكن هذه التكاملية يف العمل السياسي بني        . السياسية
ذلك ابتالء بعض القادة بالبساطة والطيب املفرطين يف التعامل السياسي، مع وجـٍه لـيٍن                
يظهر الصدق يف لسانه والتقوى يف ظاهره، لكنه حيمـل يف داخلـه قلـب الثعلـب املـاكر،       

. )١(»عوكان فيصل أقدر إنـساٍن وجـدناه، علـى التزويـر واخلـدا            «: يقول حممد اخلالصي  
ولصفته هذه متّ آختياره ليكون الواجهـة لـذئاب الـسياسية أي القرصـنة الدوليـة، فـإم           
يتعاملون مع البسيط الطيب باعتباره احلمل الوديع، فهو أفضل فريسة تقع بـني خمالبـهم     
وأنيام، وقد يضحكون إىل حد االستلقاء على األرض من طيبنا وبساطتنا، وحقاً مـن        

. ن يسعى أحد لتحقيق االستقالل التام عن طريق التعـاون مـع فيـصل    البساطة مبكان، أ  
ألن مبايعتـه تقتـضي   . فقد كانت اللعبة الـسياسية أكـرب بكـثري مـن هـذا التـصور الـساذج          

.العراقينياالستسالم لإلرادة الربيطانية، اليت تريد فرض فيصل على
اً علـى   ولعل أصـحاب االجتـاه املؤيـد لفيـصل، أدركـوا أن تنـصيب فيـصل ملكـ                 

من األوىل االحننـاء أمـام   -طبقاً هلذا الرأي     -العراق، أمر مفروض ال مفر منه، وعليه        
وال يتحقق ذلك إال باملبايعة املقيدة بشروط حمددة، ويف حالة إخالله . العاصفة الربيطانية

: يقـول اإلمـام اخلالـصي مـدافعاً عـن رأيـه        . ا تسقط البيعة امللزمة مـن أعنـاق النـاس         
لكين خشيت أن يبايعه الناس بيعة جمملة، وال قـوة لنـا علـى طـرده، فيـذهب حـق                  و..«
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.)١(»..العراقيني بامضائهم صك العبودية جهالً ولو باسم فيصل

وعلى ما تقدم، لقـد كـان فيـصل معروفـاً لـدى أقطـاب املعارضـة، بأنـه مرشـح             
معه، يتوقع من خالل اإلنكليز، إال أن أحد القادة يأيت منفرداً ويستخدم تكتيكاً سياسياً   

ــز   ــة ضــد اإلنكلي ــربح اجلول ــسذاجة يف العمــل   !تكتيكــه أن ي ــد تكمــن ال ــا بالتحدي ، هن
يقـول حممـد مهـدي      . السياسي، وبالفعل لقد خسر التاكتيـك واالسـتراتيجية فيمـا بعـد           

ن جعفـر أبـو الـتمن وعبـد         ~السيدي -حاكم بغداد العسكري     -سأل بلفور   «: البصري
.)٢(»اخترنا حليفكم: ترمت، فرد عليه احليدري بقولهالرمحن احليدري، من اخ

يف اجتاه التحليل لظاهرة االخـتالف يف       -أيضاً   -وهنالك فكرة ميكن أن نقدمها      
يفرض تنسيقاً يف حـدود  -عادةً -املوقف السياسي، وهي أن العمل اجلهادي والثوري      

هلـدف املوحـد، فـال    معينة يف اجلهود، ويدفع حنو رص الصفوف ضد العـدو املـشترك وا           
وإن كانـت  . يربز موقف معاكس للموقف العام يف ظروف املقاومة والتـضحية إالّ نـادراً      

بذور االختالف موجودة يف األوساط احلركيـة، إال أـا ال جتـد املنـاخ املناسـب لنموهـا            
وبروزها يف الساحة السياسية والدينية، وبالذات لدى القيادات الواعية، ولكن يف العمل   

سياسي وما يرافقه من الظهور يف وسائل اإلعالم، واحلصول علـى اإلمكانيـات املاليـة     ال
تـربز القناعـات املتـضاربة،    -عادةً -واملواقع السياسية والوطنية، ضمن هذه املؤثرات،      

وعندها تسكب العربات، وكلٌّ حيمل وجهة نظره استحقاقات املرحلة، ويقدم مسوغات 
ا املطب اخلطري هو الذي أضـعف املوقـف الـوطين يف املعارضـة      خاصة لتدعيم رأيه، وهذ   

ذلك ألن تأييـد أحـد االجتـاهني لفيـصل، والركـون إىل             «السياسية يف املرحلة احلرجة، و    
سياسته، شلّ من فاعلية املعارضة لإلنتداب واحلكومة، وسهل بالتايل لكثري من قيـادات             

شائر، االنتقــال إىل جانــب احلكومــة ســيما رؤســاء العــاملعارضــة الدينيــة والــسياسية، ال
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.)١(»ومواالة اإلنكليز أحياناً

مع العلم أن الرأي املعارض لفيصل كانـت لـه قاعـدة شـعبية أوسـع مـن الـرأي              
ويف اية املطاف تراجع اخلـط املؤيـد لفيـصل عـن     . املؤيد له، ضمن أوساط اإلسالميني   

الـسياسية الربيطانيـة، الـيت    تأييده بعد أن اكتشف بوضوح أن تنصيبه كان ضـمن اللعبـة            
.والقاهرةحيكت فصوهلا يف لندن

وهكذا تراجع اإلمام اخلالصي عن موقفه، فخلع بيعة امللك حينما أعلن يف مدرسـته            
لقـد بايعنـا فيـصالً ليكـون ملكـاً علـى العـراق             «: يف الكاظميـة ذلـك بقولـه      ) جامعة العلم (

، »نا وأعناق الشعب العراقي أيـة بيعـة  بشروط، وقد أخلّ بتلك الشروط فلم يعد له يف أعناق    
كما وأصدر اإلمام اخلالصي فتوى حلرمة الدخول يف األجهزة اإلدارية التابعـة للدولـة، ألنـه         

عنـدما فتحـت   . ١٩٢١نوع من التعـاون مـع الكـافرين، وذلـك يف الـشهر األول مـن عـام                   
ء الـشيعة وقادـا   لقـد أدرك زعمـا  «: ، يقـول النفيـسي  )٢(احلكومة أبواا للوظـائف اإلداريـة   

.)٣(»إدراكاً تاماً أن امللك فيصل إمنا ميثل استمرار الوجود الربيطاين يف العراق

وانعكس املوقف السليب اجتاه فيصل على الساحة االجتماعيـة العامـة، حـىت أنـه                
كما أشرنا هلـا  -مشل املخدوعني بأساليبه، ظهر ذلك جلياً بعد خطبة امللك يوم التتويج      

إن فيصالً رجـل رفيـع   «: سان حال الناس عبر عنه السيد حسني الصدر بقوله    ول -آنفاً  
حيث أشـار  . النسب، سامي اخللق، إال أنه أفسدته عالقته مع الربيطانيني، وارتباطه م         

يف خطبته إىل ثقته باحلكومة الربيطانية، وهذه هي احلجة القاطعة والدليل الـصارخ علـى          
.)٤(»بريطانيته
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ارضة على الساحة بعـدة مظـاهر إعالميـة وثقافيـة، وخاصـة يف        كما وظهرت املع  
بغداد واملدن املقدسة، فمـثالً يف الكاظميـة، دعـي امللـك فيـصل مـن قبـل الـسيد حممـد                 

ــ ١٣٣٩ذي احلجــة ٢٠م، ١٩٢١آب ٢٥الـصدر يف   وقــد أقيمــت لـه حفلــة عامــة،  . ه
ك، ولتحصني التيار استغل اإلسالميون هذه الفرصة إلظهار مواقفهم السياسية أمام املل  
وبالفعـل القيـت يف   . اإلسالمي العام من حماوالت امللك يف استدراج النـاس وخـداعهم    

االحتفال كلمات محاسية، وقصائد شعرية، وكانـت اإلثـارة الـصرحية يف قـصيدة رشـيد       
:امللكاهلامشي التائية اليت قال فيها خماطباً
 

 
  

        
 

 

وهكذا شكل تراجع اإلمام اخلالصي عن خطوته املؤيدة لفيصل، منعطفاً جديـداً          
وبنـاًء علـى ذلـك    . حنو توحيد الساحة اإلسالمية، عرب توحيـد فتـاوى القيـادات الدينيـة            

سالمية يف عملها السياسي، رافعـة شـعاراا وأهـدافها الـيت جتـسد           انطلقت املعارضة اإل  
طموحات الشعب املـسلم، وكانـت أول مبـادرة عكـست وحـدة املوقـف لـدى قيـادات             
املعارضة اإلسالمية، االتفاق على انعقاد مؤمتر كربالء، الذي نعتربه مفصالً تارخيياً مهماً 

يف طريق املعارضة، كما وسنالحظ  وبالفعل توحد مسار اإلسالميني   . يف تلك األحداث  
-العراقيـة والـس التأسيـسي    -املواقف اإلسـالمية املوحـدة ضـد املعاهـدة الربيطانيـة        

.-أيضاً

 



٦٠٩

الهاممؤتمر كربالء اِِّـْفصل التاريخي

مــؤمتر ) م١٩٢٢نيــسان ١٣-٨هـــ، ١٣٤٠شــعبان ١٥-١٠(لقــد عقــد مــا بــني 
السلبية ضد سلطات االحتالل وامللـك أوجهـا،        كربالء، وذلك حينما بلغت التراكمات    

وقد اتضح فشل امللك يف إجياد مظلة شرعية واقية لسلطته، من علماء املسلمني وعموم           
املعارضة الوطنية، لذلك احنصر اخليار الربيطاين بافتعال قضية هجوم قـوة مـن الوهـابيني     

رجـب  ١٣وافـق  م امل١٩٢٢آذار  ١١التابعني البـن سـعود علـى عـشائر العـراق، ففـي              
هـ، أي بعد سبعة أشهر تقريباً من تتويج فيصل، أغارت قوة كبرية بقيادة فيـصل       ١٣٤٠

الــدويش علــى عــشائر املنتفــك وكــان هجومــاً واســعاً أوقــع خــسائر كــبرية يف األرواح   
وكان لواء اهلجانة يف بداية تشكيله قد وقع ضحية اهلجوم املباغـت أيـضاً،              . )١(واملعدات

:التايلبالشكلوجاءت اخلسائر

رأس غــنم، ٤٣٠١٠محــاراً، ٣٨١١مجــالً، ٢٥٣٠خــيالً، ١٣٠إنــساناً، ٦٩٤
-بيت شعر، وأعلن فيصل الدويش إن حدود جند هي خط سكة حديـد البـصرة      ٧٨١

.)٢(الناصرية
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إن هذه احلادثة املروعة أحدثت ردة فعل شديدة يف األوساط العراقية، خـصوصاً         
رمسي للحكومة مل يتناسب مع حجـم الكارثـة، وقـد وجهـت        حينما لوحظ أن املوقف ال    

.اهلجوميةالقيادة الدينية واملعارضة السياسية اامها إىل اإلنكليز يف هذه العمليات

ويبدو أن اإلنكليز أرادوا ذا التحريك العسكري البن سعود ضرب عـصفورين        
حلركـة اجلهاديـة   وذلك إلرباك التحـرك اإلسـالمي وخاصـة ا   -كما يقال   -حبجر واحد   

املتنامية يف وسط وجنوب العراق، عرب إجياد نقلة نوعية يف شـعور العـراقيني حنـو العـدو              
املتربص بالعراق ووحدته وخرياته، ومما ال خيفى أن هذه احلالة تفـرض تفـاعالت معينـة       

ــد    ــي أن تتجم ــن الطبيع ــساحة، وم ــاً -يف ال ــة   -مرحلي ــشاطات املعارض ــعارات ون ش
وان على الوطن من قبل عـصابة الوهـابيني، الـذين ينطلقـون مـن مبـدأ              لالنشغال بالعد 

تكفري اآلخرين خصوصاً الشيعة، فآستخدمتهم قوى االستعمار ليعيثوا يف الـبالد فـساداً         
ودماراً، بالعنف والقتل والسلب حبق املؤمنني اآلمنني يف ديارهم، فالتكفرييون كانوا وال      

، هدفهم تفريق وحـدة املـسلمني ومتزيـق متاسـكهم،           زالوا ينطلقون من أفكارهم اهلدامة    
وذلــك عــرب إثــارة الفتنــة الطائفيــة بــني الــسنة والــشيعة، خدمــةً للمــصاحل االســتعمارية، 
فعملهم اإلرهايب العدواين على مدن وعشائر شيعة العراق متّ بتـدبري اإلنكليـز، وبالتـايل             

يطانيـة يف العـراق لـصد    أدى إىل تكريس مسألة ضـرورة وأمهيـة االحتفـاظ بـالقوات الرب       
هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى، كـان هـذا العمـل                 . العدوان عـن الـوطن وأهلـه      

ــة      ــام حتــت املظل ــسري بانــضباط ت ــة رســالة شــديدة اللهجــة إىل امللــك، لي اإلرهــايب مبثاب
ننسى ما كان بني العائلتني اهلامشية والسعودية، من عـداء        «الربيطانية، وعليه ال ميكن أن      

تأمل امللك فيصل منها أملاً شديداً، وقد زاد يف أملـه  ) األخوان(عندما حدثت غارة قدمي، و 
، )١(»مـن فتـور وتـردد يف اختـاذ التـدابري الرادعـة ضـد األخـوان        ) كـوكس (ما وجد لدى  

وكانت خطة اإلنكليز أن يسعوا بعد احلـادث إىل القيـام بـدور احلَكـم املـصلح وتنظـيم            «
 



٦١١....................................................................الهامالتاریخیمِفْصلالکربالءمؤتمر

بح اإلنكليز أبطـال التحريـر والـسالم يف نظـر الـشعب      معاهدة بني الطرفني، وبذلك يص   
.)١(»وعندها مير صك االنتداب بسالم

إالّ أنه، قد انقلب السحر على الـساحر، وكُـشفت الدسيـسة الربيطانيـة مـن ِقبـل         
أيـاً مـن اهلـدفني، وقـد فكّـر امللـك مبـؤازرة العـشائر           -هذه اخلطة    -الشعب، ومل حتقق    

وانية إن حـدثت يف املـستقبل، وهـذا األمـر أي التـسليح          وتسليحهم لصد احلمالت العد   
الـشعيب ســوف ميــنح الثــورة فرصــة جديــدة لالنفجــار ضــد احملــتلني يف يــوٍم مــا، إال أن  
سلطات االحتالل أدركت خطورة املوقف فطأطأت برأسها أمام العواصف، وقد تراجع 

.فكرتهامللك عن
آذار ١٦جلـسته املنعقـدة يف   أما الذي حدث رمسياً هو ما قرره جملـس الـوزراء يف       

يف تقـدير اخلــسائر  ) الناصــرية(هـــ بتخويـل حمــافظ املنتفـك   ١٣٤٠رجـب  ١٨م، ١٩٢٢
آذار قرر الس إرسال   ١٨وتسديدها للمتضررين من احلوادث، ويف جلسته املنعقدة يف         

م جلنة للوقوف على أسباب احلادثة، وتفصيالا وأسباا، ومن مث تقدير اخلسائر وما يلز
آذار،  ٢٧وبالفعل قدمت اللجنـة تقريرهـا إىل جملـس الـوزراء يف             . من املعونات لألهايل  

بعد جولتها امليدانية، وقد أرفقت تقريرها بعـدة توصـيات خاصـة، لتفـادي أمثـال هـذه              
.)٢(العمليات اهلجومية يف املستقبل

ذي احلجـــة ١٨م، ١٩٢١آب ٢٣ولقـــد كـــان امللـــك فيـــصل منـــذ تتوجيـــه يف  
يعــيش حالــة مــن التجــاذب بــني املنــدوب الــسامي وبــني أوســاط املعارضــة  هـــ، ١٣٣٩
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يريد أن ميسك العصا من الوسـط بـشكٍل متـوازن،         -كما يبدو لنا     -وكان  . اإلسالمية
ليضمن دعم بريطانيا لعرشه من ناحيـة، ولكـي ال يـثري املعارضـة اإلسـالمية ضـده مـن           

وكانـت  . باأللغـام، بـشكٍل حـذر    فكأنه حياول أن يـسري يف حقـٍل مـزورٍع           . ناحية أخرى 
ــادات      ــدى القي ــره واضــحاً ل ــان أم ــه، وإن ك ــه وخطابات ــر يف أحاديث ــة تظه ــه القلق حالت
اإلسالمية إالّ أن حماوالته التقريبية ال ختلو من تأييد شعيب معني، وأحياناً كانـت ختدمـه       
حالة احلماس الشخصي فيقف إىل جانـب مطاليـب الـشعب بانـدفاع، فمـثالً يف مـسألة               

العتداء على عشائر العراق من قبل آل سعود، يذكر أن امللك كان متحمساً ملعاجلتـها،     ا
.)١(بأن اخلطة كانت مدبرة-فيما بعد -إال أنه اكتشف 

ويف الس انقسم الوزراء على أنفسهم أثناء مناقشة تقرير اللجنة، فخلقت أزمة             
ل جملس الـوزراء إىل أجـواء    وقد انعكست هذه املشادة من داخ     . )٢(-يف حينها  -وزارية  

إالّ أن الطريقة الدبلوماسية اهلادئة اليت سلكتها احلكومة . )٣(الرأي العام والصحف احمللية
ــادة        ــة القي ــت قناع ــراق، كرس ــشائر الع ــى ع ــة عل ــداءات اخلارجي ــة االعت ــة أزم حللحل

لـوطنيني  اإلسالمية، بأا من تدبري السياسة الربيطانية، وذلك لتشكل ضغطاً فعلياً على ا         
يف العراق ال سيما يف أوساط التيار اإلسالمي الثوري، من خالل إثبـات عجـزهم عـن              
رد تلك االعتداءات، ومن مثّ لبلورة الفكرة القائلة، إن الدفاع عن الـبالد مهمـة كـبرية،        

حيـث كـان مـن      . ال ميكن احرازهـا إالّ باالعتمـاد علـى بريطانيـا عـسكرياً ودبلوماسـياً              
إقناع العراقيني بضرورة بقاء احلماية الربيطانية، والوجـود العـسكري يف         «أهدافهم املهمة   

 


 



 



٦١٣....................................................................الهامالتاریخیالمِفْصلکربالءمؤتمر

ــه أمــام     العــراق، ألنــه مــن دون ذلــك، فــإن العــراق عــاجز عــن أن يقــف علــى رجلي
، ومما ال خيفى أن معارضـة فكـرة ضـرورة االعتمـاد علـى بريطانيـا بـصورة                    )١(»املخاطر

طاقـات، وذلـك لوجـود شخـصيات     عملية، قد كلّفت اإلسالميني كثرياً مـن اجلهـود وال         
عشائرية مهمة عقدت مصريها بتحالفها املستميت مع بريطانيا وسلطة االحتالل مباشرة         

.)٢(الشيخ فهد بن هذال، وغريه: أمثال


 












 



٦١٤

الوطنيمؤتمر كربالء، وحدة اِّـوقف

إن تطور األحداث يف الساحة، مع ما رافقها من تطور يف أساليب السلطة، دف 
إلسالميني وإظهار ضعفهم، بل لدفعهم خارج إطار حلبـة الـصراع الـسياسي،          ميش ا 

كل ذلك أيقظ الشعور اجلهادي يف األمة، وعلى رأسها علماء الدين اإلسالمي، لـذلك           
قرر اإلسالميون التصدي وشحذ اهلمـم الـشعبية للوقـوف أمـام تلـك االعتـداءات الـيت           

قدت عدة اجتماعات تداوليـة، بـني   وبالفعل ع. هتكت حرمات الشعب املسلم يف وطنه     
واملـريزا  -املرجع األعلـى   -علماء النجف وعلى رأسهم السيد أبو احلسن االصفهاين،         

، قــرروا عقــد مــؤمتر يف كــربالء، حيــضره كبــار -أحــد كبــار الفقهــاء-حــسني النــائيين 
لـزم  العلماء، ورؤساء العشائر، ووجهاء املـدن، ملناقـشة األمـور املـستجدة، واختـاذ مـا ي                

جيتمـع العلمـاء الكبـار، وقـد ردمـت اهلـوة            -مـرة أخـرى     -وبالفعـل   . شرعاً باجتاههـا  
ــوطنيني،       ــسياسيني ال ــالميني وال ــر اإلس ــات نظ ــدت وجه ــهم، وتوح ــا بين ــسابقة فيم ال

عرب التعاطي املباشر وغري املباشر مع موقف احلكومة  -ميدانياً  -وتكرست هذه الوحدة    
ل بعـث الـسيد أبـو احلـسن االصـفهاين، والـشيخ حممـد        وبالفعـ . وامللك إثر هذه األزمـة   

حسني النائيين برقية إىل الشيخ مهدي اخلالصي يف الكاظمية لشد األزر والتوجـه بكامـل       
:نصهاالثقة لغرض إجناح مؤمتر كربالء، هذا
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.-بركاتهدامت-جناب حجة اإلسالم حممد مهدي اخلاليص 

يطانيـة يف دفـع رش اخلـوارج اإلخـوان عـن إنه ال ينبغي االتكال عـىل وعـود الـسلطة الرب

عليـه زيـارة اإلمـام احلـسني[املسلمني فبناء عليه نأمل حضوركم فـي كربالء قبل الزيـارة بأيـام 

، )اليـارسي(، وتأمرون رؤساء العشائر كالـسيد نـور ]ليلة النصف من شعباناملخصوصةالسالم

ضور كام أننا نحرض مع من فـي طرفنـا مـن وأمري ربيعة، وسائر الرؤساء بعد إبالغهم سالمنا باحل

.تعاىلالرؤساء ألجل املذاكرة فـي شأهنم، إن شاء اهللا

.)١(»ختم أبو احلسن االصفهاين والشيخ حممد حسني الغروي النائيني

وقد استجاب الشيخ اخلالصي هلذا الطلب، فبعث حوايل مائة ومخـسني برقيـة إىل          
:التايلثهم على احلضور يف املؤمتر، بالنصرؤساء العشائر والشخصيات السياسية حي

بمناسبة جتاوز األخوان عىل حدود العراق، تقرر أن حيرض العلامء ومجيع رؤسـاء القبائـل «

.)٢(»ّفـي اليوم العارش من شهر شعبان املعظم فيلزم حضوركم فـي اليوم املذكور إىل كربالء

يات عـرب دوائـر الـربق، إالّ      ومما يذكر هنا إن احلكومة تدخلت لعرقلة وصول الربق        
يـداً بيـد   -أن جدية الشيخ وطريقته اخلاصة يف توصيلها، باعتماده على الربيد الشخصي        

.)٣(أجربت احلكومة على التراجع عن قرار املنع، وبالتايل مسحت بإرسال الربقيات-

نيـسان  ١٣-٨هـ املوافق ١٣٤٠شعبان ١٥-١٠وكان موعد انعقاد املؤمتر هو يف   
م، برئاسـة الــشيخ  ١٩٢٢لـذلك تـشكلت جلنــة إلدارة املـؤمتر يف أوائـل نيــسان     م ١٩٢٢

اخلالــصي وعــضوية الــسيد نــور الياســري، والــشيخ كــاظم أبــو الــتمن، والــسيد كــاطع  
العوادي، والسيد علوان الياسـري، والـشيخ حممـد بـاقر الـشبييب، واحلـاج عبـد احلـسن                    
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ج من ثالث عشرة مـادة، طبعـت        وقد اجتمعت اللجنة واتفقت على وضع منها      . اجلليب
:هييف بغداد وأهم ما ورد يف املنهاج تشكيل أربع جلان فرعية

وعبـد احلـسني اجللـيب وأبـو     ] االبـن [تؤلف مـن حممـد اخلالـصي      : اللجنة األوىل «
طالب االصفهاين، ومهمتها بث النصح يف وجوب احملافظة على الراحة التامة والـسكينة       

..االجتماعاتيف
تؤلف من السيد صادق االسـترابادي، ومحـدي البـاججي، وعبـد      : انيةاللجنة الث 

الرسول كبه، وإدريس الكاظمي، وعبد اهلادي اجلليب، ويكون كاظم أبو التمن املسؤول    
عنها واملوكول بإدارة شؤوا، ومهمتها إعداد العدة لسفر الشيخ مهدي اخلالـصي ومـن       

.ءفكربالمعه من أهايل الكاظمية وبغداد إىل احللة
وعيـسى البـزاز،   . تؤلف يف كربالء من حممـد حـسن أبـو احملاسـن           : اللجنة الثالثة 

وخليل االسترابادي، وهاشم شاه، وحممد الكـشمريي، وحممـد رضـا نـصر اهللا، وعمـر            
.كربالءومهمتها تنظيم االجتماعات يف. العلوان، وعبد الكرمي العواد

قدسـة يف كـربالء، ومهمتـها    تؤلف من رؤساء وخـدم العتبـات امل  : اللجنة الرابعة 
.)١(»التعرف على القادمني وتعيني حمل سكناهم ومتهيد طريق إيصاهلم إىل االجتماعات

وقد قررت اللجنة يف اجتماعها، موعد االنطالق إىل كربالء يوم التاسع من شهر 
برنـامج  -أعضاء اللجنـة  -كما وحدد اتمعون  . م١٩٢٢نيسان   ٧هـ،  ١٣٤٠شعبان  
، الذي يدور حول االعتداءات األخـرية علـى عـشائر العـراق،     )٢(هدفه األساس املؤمتر و 

وأكدوا على أن قرارات املؤمتر تعترب نافذة علـى املـسلمني بعـد إمـضاء املرجعيـة الدينيـة                
مث آتفقــوا علــى أن يكــون مكــان انعقــاد املــؤمتر يف دار اإلمــام الــشريازي  . العليــا عليهــا

ولقــد . املــؤمتر يؤيــد سياســة فيــصل يف صــد العــدوان الراحــل، وأشــاروا أيــضاً إىل أن 
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استجابت الشخصيات الدينية والعشائرية عمومـاً وأعيـان املـدن والوجهـاء مـن خمتلـف             
مناطق العراق للدعوة واحلضور، إال أن قبائل الدليم أبرقت بعـدم حـضورها للمؤمتــر،        

.)١([!]ألـا تعتـرب هـذه األمـور مـن اختصـاص احلكومة 

ويذكر احلسين بأن الشيخ اخلالصي حينما وصل إىل بغداد استقبل استقباالً حافالً        
وانضم إىل موكبه عدد كبري من البغـداديني، وقـد ضـجت كـربالء باحلـشود املتجمهـرة،          

، وقد نزل اإلمام اخلالـصي بعـد زيارتـه لإلمـام         )٢(واليت قدرت بنحو مائيت ألف شخص     
.)٣(القائد الراحل-يف دار اإلمام الشريازي ، )عليهما السالم(احلسني والعباس 

وحضر املؤمتر رؤساء القبائل وعلماء الدين الـسنة والـشيعة، كمـا وأصـدر عـدد مـن              
. علماء املسلمني السنة بيانات وفتاوى تؤيد املؤمتر وتستنكر اعتداء الوهـابيني علـى املـسلمني     

قد تفاعل علماء السنة مع هذا وهكذا حتققت الوحدة اإلسالمية من خالل مؤمتر كربالء، و        
احلدث بشكٍل جدي، ففي بغداد اجتمع عدد منهم يف تكية اخلالدية لبحث هجوم اإلخـوان            

هـ وكان الشيخ عبد ١٣٤٠شعبان ٨املوافق . م١٩٢٢نيسان  ٥واملوقف املطلوب وذلك يف     
ى انتخـاب  وبعد التداول استقر رأي اتمعني علـ . الوهاب النائب هو املتحدث يف االجتماع 

وفد إسالمي للمشاركة يف مؤمتر كربالء، فـتم اختيـار الـشيخ النائـب رئيـساً للوفـد، وأمحـد               
الشيخ داود، وإبراهيم الراوي، وعبد اجلليل اجلميل، بصفة أعضاء، كما وأصـدروا الفتـوى          

ما قول علمـاء املـسلمني   «: التالية بناًء على االستجواب الذي قدم إليهم على الشكل التايل         
ألعالم فيمن يدعي اإلسالم وحيكم بشرك مـن خـالف معتقـدهم مـن مجاعـات املـسلمني            ا

مستحلني قتاهلم ودمـاءهم وأمـواهلم وسـيب ذراريهـم بغـري سـبب، وقـد هجمـوا علـى بـالد                     
اجلـواب واهللا  : املسلمني غداًء وبداًء، فهـل جيـب قتـاهلم ودفـاعهم أم ال؟ أفتونـا مـأجورين          
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وقد وقّع عليها عدد كـبري مـن العلمـاء منـهم،     . »احلالة هذهنعم، جيب قتاهلم و: تعاىل أعلم 
عبد الوهـاب النائـب، وعبـد امللـك الـشواف، وإبـراهيم الـراوي، وخـضر القاضـي، ومـنري             

.)١(القاضي، ونعمان األعظمي، واء الدين النقشبندي وغريهم
نيـسان،  ١٠وهكذا، وصل وفد علماء املسلمني السنة مـن بغـداد إىل كـربالء يف             

: نيـسان مؤلـف مـن   ١٠صل أيضاً من املوصل وفد علماء املسلمني الـسنة يف مـساء       وو
مولود خملص، وسعيد احلاج ثابت، وأيوب عبد الواحد، وعبد اهللا النعمة، وثابت عبـد        

. النــور، وعبــد اهللا آل رئــيس العلمــاء، وعجيــل اليــاور، وحممــد آغــا رئــيس الكركريــة 
ريت وشـرقاط يؤيـدون املـساعي التحرريـة     ووصلت برقية للشيخ اخلالصي من أهايل تك     

.)٢(وقد انتدبوا مولد خملص ليمثلهم يف املؤمتر وإم قيد التنفيذ لقرارات املؤمتر

ــرؤس     ــصل للحــضور وت ــه دعــوة إىل امللــك في ــشيخ اخلالــصي قــد وج وكــان ال
شعبان، إال أن املندوب ١٤، وقد استجاب لذلك يف البداية على أن حيضر يوم )٣(املؤمتر

، خشية الـضغط املتزايـد علـى فيـصل وبالتـايل إجبـاره بتأييـد                )٤(سامي عرقل حضوره  ال
طلب االستقالل التام للعراق من بريطانيا، وقد انتدبت احلكومة وزيـر الداخليـة توفيـق        
اخلالدي ليحضر املؤمتر، مزوداً بأوامر مشددة بااللتزام مبنهج اخلالـصي املعلـن فحـسب،            

هـذا، وقـد   . )٥(»ثب، ويوايف البالط امللكي بكل ما يدور فيه لرياقب املؤمتر عن ك   «وذلك  
بعثت احلكومة قوة عسكرية إىل كربالء ملراقبة األحداث حتسباً للتطورات املفاجئة حتـت            

مـن اخليالـة   ٥٠جنـدي مـشاة و  ٢٠٠غطاء احملافظة على األمن، وهـي قـوة مؤلفـة مـن      
مـد اخلالـصي ذكيـة أمـام هـذا      بقيادة حمي الدين السهروردي، وكانـت التفاتـة الـشيخ حم         

 
 
 
NO 
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اإلجراء احلكومي، فقد زار اجلنود يف مقـرهم بـصحبة حممـد حـسن أبـو احملاسـن وألقـى         
عليهم كلمة حذّر من خالهلا استجابتهم لإلنكليز يف رمـي إخـوام املـسلمني اـتمعني          
ملصلحة البلد والشعب، وقد أيد أحد الضباط كالم الشيخ مؤكداً له، لو نشبت احلـرب             

.)١(اجليش معكم ضد اإلنكليزف

ضمن هذه األجواء املتوترة ازداد احلماس الشعيب، فعقد املؤمتر يف أول جلـسة لـه         
٩هــ املوافـق   ١٣٤٠يف دار اإلمام الشريازي وذلـك يف اليـوم احلـادي عـشر مـن شـعبان        

وكـان يف مقدمـة   . )٢(م، مث استمر يف عقـد االجتماعـات يف أمـاكن خمتلفـة    ١٩٢٢نيسان  
املرجع األعلى السيد أبو احلسن االصفهاين والشيخ مهدي اخلالصي، ومل حيضر         احلضور  

املريزا النائيين ولعله كان حيمل منهجاً للمؤمتر خيتلف عن منهج اإلمام اخلالصي، ولكنـه            
قد توفرت لديـه  -أيضاً كما يبدو -ما كان يرى الظروف احمليطة تناسب طرحه، ولعله  

متر مـن قبـل الـسلطة، ممـا جيعـل عمليـة قطـف الثمـار                معلومات صحيحة بـاختراق املـؤ     
املرجوة من انعقاده صعبة املنال، وقد ذكر الشيخ حممد اخلالصي يف مذكراتـه املخطوطـة             

.)٣(»امتنع من احلضور معتذراً بأنه بلغه إننا رتبنا منهجاً هلذا االجتماع«بأن املريزا النائيين 

يف مقدمة اتمعني باعتباره ممثالً للملك أن توفيق اخلالدي كان -أيضاً  -ويذكر  
فيصل، مع كبـار املـدعوين، وبعـد لقـاءات أوليـة وجلـسات مكثفـة بـني علمـاء الـدين                    
ورؤساء العشائر ووجهاء املدن والسياسيني، عقد املؤمترون اجتماعهم األخري يف صـحن          

١٣املوافق هـ ١٣٤٠يف اليوم اخلامس عشر من شهر شعبان  عليه السالم اإلمام احلسني   
م، وخطب احلاج حممد جعفر أبو التمن خطبة وضح مـن خالهلـا أهـداف           ١٩٢٢نيسان  

.قراراتاملؤمتر وضرورته وما توصل إليه من

 
 
 



٦٢٠

للمؤتمرالبيان الختامي

:نصه، هذا)١(أصدر املؤمترون بيام اخلتامي

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه ثقتي

ء وأرشاف مدن العراق، أصالة عن أنفسنا ووكالـة عـن سادات وزعام: نحن املوقعني أدناه

قـد . منيبينا، تلبية لدعوة حجج اإلسالم دامت بركاهتم، الذين يمثلوننا والـرأي اإلسـالمي العـام

حرضنا االجتامع املنعقد بكربالء للنظر فـي قضية األخوان، تلك االجتامعات املبتدئـة مـن عـارش 

، وبنـاء عـىل مـا أوقعـه اخلـوارج األخـوان ]هــ١٣٤٠سـنة [شعبان واملنتهية باخلامس عرش منه 

وقد اتفقت كلمتنا بحيـث مل . بإخواننا املسلمني من األفعال الوحشية، من القتل والسلب والنهب

يتخلف منا أحد عن كل ما تقتضيه مصلحة بالدنا عامة، وحفظ األماكن املقدسة وقبـور األوليـاء 

ًخصوصا عاديـة األخـوان، وقررنـا معاونـة القبائـل خاصة، وسالمتها من مجيع طوارئ العدوان

بكل ما فـي وسعنا واستطاعتنا ملدافعة األخوان ومقاتلتهم، العائـد أمـر تـدبريها إلرادة صـاحب 

ً، وبنـاء عـىل تعلقنـا [!!]اجلاللة امللك فيصل األول، الساهر عىل حفظ استقاللنا واستقالل بالدنا 

ه أن يتكرم بإسعاف طلـب األمـة املتعلـق بإغاثـة منكـويب فإنا نطلب من جاللت[!] بعرش جاللته 
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وقد نظمنا هلذا امليثـاق نـسختني قـدمنا . )١(حوادث اإلعتداء وتعويضهم عن اخلسارة الالحقة هبم

)التواقيع. ()٢(»أحدمها ألعتاب صاحب اجلاللة، والثانية للعلامء اإلعالم، واهللا املستعان

متر ببيانه اهلادف يعد، مفصالً تارخيياً مهمـاً،  وعلى ضوء ما قررناه من أن هذا املؤ    
عن حالة ظنيـة واحتماليـة لـدى املتـصدين ألعمـال املـؤمتر مـن كبـار العلمـاء ورؤسـاء                       
العشائر، يف وعيهم الـسياسي، هـذه احلالـة تقتـضي اسـتدراج امللـك فيـصل إىل جانـب             

وبني أربابه اإلنكليز،   املعارضة الوطنية يف مطاليبها، ومعىن ذلك إيقاد شعلة اخلالف بينه           
عــرب إيقــاع اخلــالف أو تعميقــه بــني امللــك وســلطة االحــتالل، وعلــى رأســها املنــدوب  

): يف سـبيل اهللا (السامي، يقول الشيخ حممد جنل اإلمام اخلالصي يف مذكراته املوسـومة       
إن الشيخ مهدي اخلالصي كان خيطّط لعمٍل ضد اإلنكليز على غـرار ثـورة العـشرين،            «

م فرصة دعوتـه مـن علمـاء النجـف، فـصمم علـى مجـع القبائـل والعلمـاء يف           وإنه اغتن 
والظاهر أن تفكـريه كـان يتجـه        .. كربالء، وإنذار اإلنكليز بإاء االحتالل وترك العراق      

املنـدوب الـسامي يف   ) كوكس(ويف هذا الصدد يقول . )٣(»إىل توجيه اإلنذار باسم امللك   
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مكتب امللك قبل انعقاد مؤمتر كربالء بأسبوع، جاء رسالته اخلاصة اليت وجهها إىل مدير       
إن هدف التحركـات الـيت تـشهدها النجـف، لـيس للـدفاع ضـد اإلخـوان، إمنـا              «: فيها

اهلدف هو استدراج امللك إىل حضور االجتماع، ومن مث إجباره بواسـطتهم ألن يطلـب         
رين ســيحاولون مــن احلكومــة الربيطانيــة مــنح العــراق اســتقالله التــام فــوراً، وإن املــؤمت 

احلصول على السالح من السلطات الربيطانية لغرض الدفاع عن احلـدود العراقيـة ومـن      
.)١(»مث استخدامه لغرضهم املذكور أعاله

ومع هذه التوقعات السلبية من قبـل سـلطة االحـتالل إزاء املـؤمتر، إال أن امللـك              
الوطنيـة مبلوكيتـه     -سالمية  أظهر ارتياحاً لبيان املؤمتر الذي تضمن اعتراف املعارضة اإل        

على العراق، وكان هذا االعتراف وذا احلجم الكبري، وحبضور املرجـع األعلـى وكبـار      
العلمــاء، يــشكل قفــزة نوعيــة للوضــع الــسياسي للملــك شخــصياً، حيــث كــان إقــرار  

تعـبرياً عـن ارتياحـه    -لذلك أبرق إىل كـربالء  . اإلسالميني به هاجسه املقلق منذ البداية 
:التاليةبالربقية-ئج املؤمتر لنتا

لقد بلغنا مـا جتـىل بـه اجـتامعكم : الكرامإىل حرضات حجج اإلسالم األعالم والرؤساء«

"
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٦٢٣..................................................................................للمؤتمرالختامیالبیان

هذا التارخيي، من مظـاهر احلميـة الـرشيفة، والوطنيـة الـصادقة، ومـآثر احلكمـة والرويـة، ومـا 

مـة خـري اجلـزاء، وأنـا ّأظهرمتوه من اإلخالص نحونا، جزاكم اهللا عنا وعن الـدين والـوطن واأل

، أن يوقفنا وإياكم ملا فيه حفظ كيان الوطن املحبوب، وتعزيـز كلمـة األمـة تعاىلأبتهل إىل الباري 

.)١(»وإعالء شأهنا، واهللا خري جميب، والسالم عليكم أمجعني

واملالحظ على هذه الرسالة اليت متتاز بـالعواطف والتحيـات، خاليـة مـن موقـف               
هذا ما كان مييز أحاديث امللك، فهو مل ينتقد هجوم الوهابيني ومل سياسي مباشر حمدد، و

يرِم باملسؤولية على احلكومة، وال على بريطانيا، وذلك يـدلل علـى لباقتـه الـسياسية يف       
اليت غالباً ما تورط صاحبها يف القـرارات املـصريية          ) التكتيكية(هذه اللباقة   . إدارة األمور 

.واخلطابسألة ال تتوقف على جمرد الكالمواملواقف الصعبة، وذلك ألن امل

 



٦٢٤

السياسيمؤتمر كربالء َّـ اِّـيزان

اختبـار، يكـشف    ) بـالون (إنه بالفعل كـان     : يف تقيمنا ملؤمتر كربالء، ميكن القول     
عن قدرات القادة السياسيني يف توحيد مواقفهم، والتنازل عن بعض الـذاتيات، وذلـك         

لمـاء اإلسـالم يف ذلـك، حيـث إـم مجعـوا كبـار               وقد جنح ع  . ملسك زمام حركة األمة   
ومعىن ذلك أن اهلزمية العسكرية لثـورة  . القوم، وحركوا مشاعر األمة ضمن تعبئة هادفة 

العشرين، وما تبعتها من آثار اجتماعية وسياسـية حمبطـة لآلمـال، مل تـؤثر علـى املـسرية              
لتحمل -مرة أخرى -ية التحررية للعراقيني املخلصني، لذلك عادت املعارضة اإلسالم

راية املقاومة والـرفض ملـشاريع الـسيطرة الربيطانيـة، يف حماولـة جـادة حنـو تثبيـت شـعار            
االستقالل التام عن أية قوة أجنبية، كهدف مقدس جلهاد الشعوب يف البلدان احملتلة، ال   

ومـع ذلـك تبقـى املالحظـة األساسـية الـيت          . ميكن التخلي عنه رغـم املـتغريات املرحليـة        
تــسجل علــى مــؤمتر كــربالء، تــدور حــول عــدم بلــورة مــشروع سياســي لألمــة يقــاوم  
االحتالل، ويضع سقفاً زمنياً خلروج احملتل ونيل االستقالل التام كمطلـب وطـين عـام،          

ويف . باإلضافة إىل ما ذكر يف البيـان مـن مـساندة العـشائر ملقاومـة املعتـدين مـن اخلـارج          
كذا مشروع من خالل املؤمتر يعين إن املعارضة ضـيعت     تقديرنا إن عدم املبادرة لطرح ه     

على نفسها فرصة مهمة من الفرص الذهبية يف ذلك الظـرف احلـساس ولألسـف صـار               
سعيها يف حقيقة األمـر وراء األحـداث الـسياسية، يف حـني كـان بإمكاـا التخلـي عـن                      

بـل كـان مـن    يف حماولـة اسـتدراج امللـك إىل جانبـها،      -غـري النافعـة     -السياسة القدميـة    



٦٢٥.......................................................................السیاسیالمیزانفیکربالءمؤتمر

املفروض أن تعتمد على قدراا الذاتية اليت هي قـدرات األمـة الواعيـة، وتـصنع إجنـازاً       
بينما أظهرت تلك النتيجة حالـة االتكاليـة لـدى    . وطنياً يف مشروع إنقاذ متكامل للوطن 

املعارضة وبانَ ضعفها يف مواجهة املشاريع الربيطانية، ومبا أن امللك هو حلقة مهمـة مـن     
ت املشروع الربيطاين، فبدأ التخطيط مـن خاللـه لتفتيـت وحـدة املعارضـة الوطنيـة                 حلقا

.قواوتشتيت

إن ضــعف املبــادرات مــن جانــب املتــصدين للمعارضــة العراقيــة يف جمــال اإلدارة 
واحلكم ما بعد الثورة شـجع اإلنكليـز يف مواصـلة اقتحـامهم للـساحة عـرب اإلمكانيـات              

ا جعل جناح اخليار السياسي يف الصراع ضد اإلنكليز باالتفـاق  الكبرية املتوافرة لديهم، مم  
وقـد سـعت سـلطة االحـتالل     . مع امللك الذي أشاد به بيان مؤمتر كربالء، صعب املنال   

عرب جهود مكثفة، ومبعية املتعاونني احملليني معها، لتشويه مـساعي اإلسـالميني بالـذات،        
ل إثـارة الـسلبيات والـشكوك حـول         وإشاعة حالة اإلحباط يف األمـة، وذلـك مـن خـال           

التحرك اإلسالمي والوطين، ومدى قدرة املعارضة على الوقوف واملواجهة ضد احملـتلني         
وكانت للمندوب السامي حماوالت جدية يف هذا االجتـاه، عـرب حتريـك العـشائر املواليـة                 

الء أُعـدت  فبعـد مـؤمتر كـرب   . لإلنكليز يف إبداء معارضتها للوطنيني يف املعركة الـسياسية       
مضابط عديدة، مضادة ملضابط املؤمترين بتوجيـه خـاٍص مـن سـلطة االحـتالل، وذلـك          

وكـذلك للـضغط   -ولو باإلطار الظاهري  -إلجياد حالة من التوازن السياسي يف األمة        
وإمنـا حيـصر خيـاره متامـاً     . على امللك، كي ال ينـساق وراء توجهـات املعارضـة الوطنيـة       

نكليز، والدخول يف العملية السياسية ضمن هـذا اخليـار، مث سـعت    باالرتباط الوثيق باإل  
نيـسان  ٢٣سلطة االحـتالل إلفهـام امللـك عمليـاً، وذلـك فيمـا بعـد املـؤمتر، فمـثالً يف               

ذهب علي سليمان، ومعه أربعون من رؤساء العشائر،        «مباشرة  ) كوكس(وبتوجيه من   
، فـذكروا لـه بعبـارات       )كـوكس (وقابلوا امللك وأخذوا يتحدثون إليـه مبـا أوصـاهم بـه             
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.)١(»واضحة، إم مل يقسموا بالوالء له إال بشرط أن يصغي للنصائح الربيطانية

ومع كل تلك املالحظات حول املـؤمتر، وكـذلك حمـاوالت تـشويهه مـن اجلانـب         
الربيطاين فقد عرب مؤمتر كربالء عن بقاء الكلمة الكربى يف التـأثري علـى جمريـات الـساحة             

يد املعارضة اإلسالمية وعلى رأسها القيادة العلمائية، وبالذات املرجع األعلـى  العراقية ب 
لألمة، فاملؤمتر أعـاد الـدور القيـادي للعلمـاء إىل الواجهـة بعـد اهلزميـة العـسكرية لثـورة           

باإلضافة إىل أنه قلّص فجـوة اخلـالف بـني علمـاء النجـف مبـا فـيهم املرجـع                . العشرين
لـى رأسـهم الـشيخ مهـدي اخلالـصي، وبـذلك توحـدت            األعلى وعلمـاء الكاظميـة وع     

وكـذلك فـوت مـؤمتر    . العراقيـة -مواقف العلماء اجتاه امللك فيصل واملعاهدة الربيطانيـة   
كــربالء الفرصــة أمــام ســلطة االحــتالل إلرهــاب الــرأي العراقــي العــام عــرب هجمــات  

فتوحــة ضــد الوهــابيني وأمثاهلــا، ولــذلك اســتمرت املعارضــة اإلســالمية يف معركتــها امل
إال أن املسالة احلساسة اليت البد مـن التأكيـد عليهـا،    . )٢(املعاهدة الربيطانية العراقية بقوة 

، وهي تتلخص يف كون هذا املؤمتر الكـبري  )٣(وقد يشاركين أكثر من باحث يف هذا االجتاه 
   عه باحلضور واملسامهة، مل يسفر عن نتائج متناسبة مع الكماهلائل حبجمه، والكبري يف تنو


 








 

 


 



٦٢٧.......................................................................السیاسیالمیزانفیکربالءمؤتمر

آلمال الـرأي العـام، املتوثـب لتنفيـذ القـرارات الـصادرة عـن املـؤمتر يف تلـك الظـروف                    
اخلاصة، كما أن جماملتهم للملك فيصل بالصورة اليت رسخت ملوكيته ومنحـت عرشـه    

من املؤكد إن هذه ااملة ال تتناسـب  . املستند أصالً على اإلنكليز شرعية وطنية خاصة 
ومـن هنـا، يظهـر أن بعـض املعارضـني           . هلادفة حنو االستقالل التام   مع حركة املؤمترين ا   

كان ينقصهم الوعي السياسي املطلوب، خلوض غمـار املعركـة الـسياسية بنجـاح، ضـد           
أعداء األمة، وذلك مبسك زمام املبادرة يف التـصدي للمحـتلني وصـنيعتهم امللـك علـى             

بيـام هـذا، يف تقويـة رمزيـة     سامهوا مسامهة فعالـة ب   -ولألسف   -ولكنهم  . حد سواء 
امللك فيصل يف األوساط العراقية العامة، مما وضع الساحة الشعبية يف حالة من الترقـب         
واالنتظار لفيـصل ومبادرتـه يف حتقيـق آمـال الـشعب يف االسـتقالل التـام والـدفاع عـن            

، إال أنه!!، وعقدت بعض األطراف الشعبية آماهلا على شخصه وسعيه!!أراضيه وقيمه 
، بينمـا بقـي املوقـف    -كما يقال-) حاميها حراميها(حينما انفلق فجر الصباح تبين أن       

ينظر إىل فيصل بريب وشك بل وقف منه موقفـاً مـضاداً بـشكل      -داخلياً   -اإلسالمي  
تام، وبـذلك دخلـت املعارضـة اإلسـالمية تقييمـاً جديـداً للمـستجدات، وأفـرزت عـن            

كمـا سـنرى ذلـك مــع    -ط والتحــرك الـسياسي  ظهـور حالـة هلـا خـصوصيتها يف النـشا     
.-األحداثتطور

والبــد أن نــشري يف اخلتــام إىل النتيجــة الــسياسية امللموســة ملــؤمتر كــربالء، الــذي  
تفاعلت فيه األمـة بكـل أطيافهـا، متحـورت حـول إجبـار سـلطة االحـتالل علـى تغـيري               

ىل اسـتعمار العـراق،   أسلوا اإلداري فقط، من دون املساس باخلطة اجلوهريـة املؤديـة إ          
سياسة االحتواء هلذا التصعيد اإلسالمي والوطين يف الـساحة خوفـاً مـن    ) كوكس(فاتبع  

لــذلك أبــرق . تطــوره يف قنــوات تنظيميــة قــد تــؤدي إىل االنفجــار الثــوري يف املــستقبل
البن سعود، طالبه فيهـا بإيقـاف اهلجمـات علـى العـراق، ومتـت املـصاحلة يف             ) كوكس(
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واحلكومـة  ) كوكس(حبضور املندوبني عن    ) احملمرة(، وذلك يف معاهدة     )١(ترسيم احلدود 
وابـن  ) كـوكس (مقابل البحرين بـني  ) العقري(العراقية وابن سعود، واكتملت يف اجتماع    

سعود مباشرة حبضور صبيح نشأت وزير املواصالت واألشـغال، وكـذلك فهـد اهلـذّال               
) امليجـر ديكـسون   (طـاين يف الكويـت، و     القنـصل الربي  ) امليجر مور (رئيس عشرية عرته، و   

م، واسـتمرت  ١٩٢٢تشرين الثاين ٢٨وذلك يف  . الوكيل السياسي الربيطاين يف البحرين    
املفاوضات ستة أيام أسفرت عن رسم احلدود بشكل متّ فيه إرضاء اجلانـب العراقـي، مث     

.)٢(»أخذ من الكويت ليعطي ابن سعود

نّ مقْدم فيصل إىل العراق سيغيظ ابـن   يعلم أ ) تشرشل(فقد كان   «يقول النفيسي   
سعود، وبسبب هذا اقترح ابن سعود أن تزداد املعونة املالية اليت تدفعها لـه بريطانيـا إىل              
مائة ألف لرية إسترلينية سنوياً، تدفع له شهرياً شريطة أن حيافظ ابن سعود على الـسلم         

.)٣(»..مع كلٍّ من العراق والكويت واحلجاز


 

 


 



لثانيالفصل ا

اِّـعارضة اإلسالمية الوطنية فـي مواجهة 

العراقية وانتخابات -اِّـعـاهدة اليطانية

م ١٩٢٤اِّـجلس التأسيسي عام 





٦٣١

العراقية-معارضة اِّـعاهدة اليطانية . أ

خطوة-سلطة االحتالل وسياسة الخطوة 

يادا للـساحة   جددت املعارضة اإلسالمية وعلى رأسها القيادات الدينية العليا، ر        
السياسية عرب مؤمتر كربالء، واتضح لإلنكليز جمدداً مدى القدرات اهلائلـة الـيت ال زالـت           
يف يد العلماء اتهدين واحلركة اإلسالمية، وتأثريها املباشر يف العمـق اجلمـاهريي الكـبري        

وعلــى ضــوء هــذه احلقيقــة بــدأ يتــصرف  . الــذي ميثــل تيــار املعارضــة العراقيــة عمومــاً 
حبذٍر شديد عرب اخلطط املدروسة وذلـك لتكملـة مؤسـسات الدولـة بـشكٍل ال       ) وكسك(

وكان مـن املفـروض تـشكيل مـؤمتر عـام           . يؤلب عليه التيار اإلسالمي بصورته الشاملة     
لشعب العراق ملناقشة دستور الدولة، وترسيم حدود العالقة بني العـراق وبريطانيـا، إال      

صخور املعارضـة اإلسـالمية وامتـداداا الواسـعة يف     أن الربيطانيني حتاشوا االصـطدام بـ      
سـينعكس داخـل املـؤمتر لـصاحل اإلسـالميني ويف       -إن حـدث     -هذا االصطدام   . األمة

.االنتدابحينها ستربز املطالبة امللحة باالستقالل التام للوطن ورفض

لذلك قـرر الربيطـانيون فـتح جبـهات غـري أساسـية لغـرض االنـشغال يف معـارك             
ة على حساب املعركة املصريية الفاصلة، وذلك إلبعاد فرصـة املعركـة احلقيقـة مـن            جانبي

ومن املعلوم أن املعارك . أمام اإلسالميني الذين باتوا على أهبة االستعداد التام خلوضها      
اجلانبية توزع االهتمامات والطاقات بدالً عن تركيزها يف اجتاه مركزي واحـد، واملـسألة       
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لــشعبية أن املعــارك اجلانبيــة مل تــستنفر الطاقــات والقــوى بأكملــها، األهــم يف الثــورات ا
وبـذلك سـتخلق أزمـات وانعكاسـات قـد تكــون حـادة أحيانـاً، تعرقـل مشوليـة املــسرية          

.الربيطانيةاملناهضة للمخططات

ويف أجواء هذه األزمة املتنامية أخذ يعـاين مـن معاجلتـها امللـك ورئـيس احلكومـة               
التوجه األول لـدى سـلطة االحـتالل    : توجهني خمتلفني أساساًمعاً، وذلك حلصرها بني  

حيث إا حتاول إبرام معاهدة تكون مبثابة صورة طبق األصل عن االنتـداب الربيطـاين،        
.االحتاللباإلضافة إىل حتقيق بعض املكاسب املالية أيضاً لتغطية نفقات

تـنظم العالقـة بــني   والتوجـه الثـاين لـدى املعارضـة، فإـا تريــد مـن املعاهـدة أن       
.)١(البلدين بإلغاء االنتداب واعتبار العراق بلداً مستقالً

فمن خالل التجربة العملية للوجود الربيطاين يف العراق، قررت سلطة االحـتالل             
عدم االصطدام املباشر باملعارضـة اإلسـالمية الـيت تعتـرب معارضـة شـعبية واسـعة، فقـد               

ه الشعب العراقـي لنظـام االحـتالل اإلجنليـزي،          العداء الذي يكن   ١٩٢٠أظهرت ثورة   «
ولقـد اتعـظ اإلجنليـز بالتجربـة املـرة،          . وإلدخال احلكم االنتدايب يف العراق على السواء      

فقرروا أن يعطوا االنتداب شكل معاهدة ثنائية تعقد بني إجنلترا والعراق، غـري أن ذلـك         
كـس أرادوا ـذه اخلطـوة أن    ال يعين بأم تبنـوا فكـرة اجلـالء عـن البلـد، بـل علـى الع        

يرسخوا االحتالل ويطيلوه، ذلك أن هذه اخلطوة يف رأي دهاقنة االسـتعمار اإلجنليـزي            
كانت ستقضي على خوف العراقيني من احلماية املقنعة، وهو ما كان االنتداب بعينـه يف       
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لقـد كـان علـى املعاهـدة املقترحـة أن حتفـظ            .. الواقع، وسيمنح اإلجنليـز حريـة العمـل       
إلجنلترا كافة االمتيازات واحلقوق األساسية للدولة املنتدبة، حيـث كـان االسـتعماريون             
يعتربون بأن مصاحلهم التوسعية ميكن أن تتحقق عن طريق املعاهدة والتواطـؤ مـع كبـار            

.)١(»اإلقطاعيني والتجار أفضل منها عن طريق االحتالل العسكري الطويل األمد

عركة فامللك أخذ جانب التوجه الثـاين وذلـك بتقربـه         ويف الواقع هنا يكمن سر امل     
للمعارضة، وقـد شـجعت الـسلطات الربيطانيـة هـذا التوجـه لـدى فيـصل ليـتم توزيـع                    
األدوار بينهما يف اإلدارة، وبالتايل سيتم استيعاب توجهات الساحة من اجلانبني، ولكـن             

هم إحـساس مـضاد   حينما منت هذه احلالة لدى فيصل، توجس الربيطانيون منـه، ودخلـ       
خوفـاً مـن تطـور وضـعه يف املـضي حتـت تـأثري املعارضـة إىل درجـة            . حنوه، بنسبٍة معينة  

مما يسبب هلم متاعب إضـافية، هـم يف      . االستجابة لبعض مطاليبهم العادلة كاالستقالل    
عنهاغىن.

واللينتقاسم األدوار، بين الشدة

املعارضـة بينمـا توجهـت    لقد مارس املندوب السامي واحلكومة دور البطش ضـد    
جهود بريطانيا إلبراز فيصل بالوجه اللّني، ألن إقحام امللـك يف الـدور العنيـف مـضيعة              
جلهود بريطانيا، ومعىن ذلك انفالت بعض اخليوط االجتماعية يف سـاحة املعارضـة ولـو               
علـى املــستوى الــشعيب مــن املـدار املرســوم لــسياسة امللــك، وهـذا يعــين رفــد املعارضــة    

ونتيجة هلذه السياسة اإلدارية، اخندع قسم   . مية بدماء جديدة تزيد حركتها نشاطاً     اإلسال
هذا األمر يفسر لنا تعلّـق بعـض النـاس        . من التيار العام بسياسة امللك ولو لفترة قصرية       

عاطفيــاً بــشخص امللــك، وكانــت تــرده بعــض الرســائل املؤيــدة لشخــصه مــن ميــدان   
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ومــن . )١(!حــداث التفــصيلية باعتبــاره نــصريهماملعارضـة، وذلــك ليكــون يف صــورة األ 
الطبيعي أن هذا السلوك الساذج وفّر مناخاً مناسباً لنمـو روح االزدواجيـة القاتلـة لـدى             

.-األحداثكما سنالحظ ذلك أثناء تطور-بعض احملسوبني على املعارضة الوطنية 

اج سياسـة  التوجـه األول وذلـك بانتـه   ) كوكس(ومقابل هذه السياسة اللينة اختذ      
ومــا بــني الــسياستني كَمــن شــيطان اخلــالف بــني . العنــف والــشدة إىل جانــب احلكومــة

وامللك، وبرزت احملـسوبيات الشخـصية والطموحـات الذاتيـة، مـستغلة هـذه              ) كوكس(
الفراغات بني جانيب صراع االرادتني واملصاحل، فتساقطت بعض الشخـصيات وسـحقت     

أجـادت لعبـة   -أيـضاً  -ضة شخـصيات متناقـضة   بعض اآلراء ومنت يف األجـواء املتناقـ     
القفز على أكتاف املنتصرين بروٍح نفاقية واضحة، ستظهر على املسرح السياسي بـدعم        

الـذي ميثـل تلـك اإلدارة    ) كـوكس (واملعروف أن -كما سنرى    -من اإلدارة الربيطانية    
ــاء    ــة اجلــوهر، وذلــك بإبق ــة املظهــر، بريطاني روح كــان يــسعى لتــشكيل حكومــة عراقي

حكومـة أكثـر ثباتـاً    «االنتداب الربيطاين يف العراق، ولكن عرب واجهة عراقية تتجـسد يف           
وأوسع نفوذاً حبيث ال يكون بإمكاا أن توقّع املعاهدة فحسب، وإمنا ستستطيع تنفيذها   

بينما كان امللك ماٍض يف سعيه لكسب ود بعض أطراف املعارضة اإلسالمية،  . )٢(»أيضاً
. العلمـاء، وذلـك لتثبيـت وتقويـة وضـعه الشخـصي يف اإلدارة واحلكـم          وخاصة بعـض    

وكثرياً ما كان يطلب امللك من أصـدقائه أن يعينـوه علـى احلكـم وعلـى الـصمود يف           ..«
..! وجه املندوب السامي أو رئيس الوزراء من أجل حتقيق أهدافهم، وأهـداف الـشعب              
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ومـن أجـل امتـصاص نقمـة        من أجل احملافظـة علـى كرسـيه مـن االهتـزاز،           ] واحلقيقة[
هذا، وقد سجلت هذه السياسة اإلداريـة بـشقيها العنيـف     . )١(»..الشعب وغضب الثوار  

رغم بروز اجتاهات متذبذبة ومترددة، ضـمن  «واللني تأثرياً واضحاً على الساحة، ولكن   
تيارات املعارضة، وخاصة بني رؤساء عشائر الفرات، وضمن قيادة املعارضة يف بغـداد،        

ت القيادة الدينية تتمسك مبوقفها املبدئي الثابت، وحتتفظ مبوقفها كممثلة لالجتاه فقد ظل 
-خطته يف إبرام املعاهدة ) كوكس(وعلى العموم، باشر . )٢(»األقوى تأثرياً يف األحداث

وكانـت اخلطـوة املهمـة الـيت تلـي املوافقـة احملـروزة مـن امللـك          -ضمن تلـك األوضـاع     
ملعاهدة على الس التأسيسي، وحينما يـصادق عليهـا،   واحلكومة، تتلخص يف عرض ا   

العراقيـة الـيت تتـضمن روح        -يتم قانونياً حكم العـراق عـن طريـق املعاهـدة الربيطانيـة              
.االنتداب

أرادوا أن حيكموا العـراق بطـرق قانونيـة مـزورة،          «فالربيطانيون يف حماولتهم هذه     
ــشرعية واالســتق    ــن ال ــاً م ــم اجلــائر ثوب ــسوا احلك ــا  ويلب ــصاغوا معاهــدة ظاهره الل، ف

االستقالل وباطنها االنتداب واحلكم املباشر، وقدموها للملك فيصل وللشعب العراقي           
بغية تصديقها من سلطة دستورية مسؤولة، وأرفقوا ذه املعاهدة مـشروع         . ١٩٢٤سنة  

ــانون أساســي ( ــة   ) ق ــه حكوم ــشأ مبوجب ــة(ودســتور، تن ــد  ) برملاني ــسؤول مقي ــك م ومل
يء جملس تأسيسي تضمن فيه أكثرية «لذلك سعت بريطانيا سعياً حثيثاً     . )٣(»بالدستور

متجاوبة مع السياسة واملـصاحل الربيطانيـة، يقـوم بتـصديق املعاهـدة العراقيـة الربيطانيـة،                 
ومناقشة الئحة القانون األساسي العراقـي، وإبرامهـا دون إجـراء تغـيريات جذريـة فيهـا        
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. يها معظم بنود الئحة االنتداب الربيطاين علـى العـراق      تتناقض مع املعاهدة اليت صب ف     
واملتتبع لقرارات الس التأسيسي يرى أن ذلـك قـد طبـق فعـالً فقـد صـدقت املعاهـدة               
وأُقرت الئحتا القـانون األساسـي وقـانون انتخـاب النـواب بالـصيغة الـيت كـان يريـدها              

ومـة الربيطانيـة أرادت تنظـيم    أي إن احلك «،  )١(»املندوب السامي تنفيذاً لسياسة حكومتـه     
وقد ..عالقاا بالعراق بأقل كلفة وأقل احتكاك مما قد حيدث لو كان حكمها له مباشراً،
أما .. ظهرت فكرة املعارضة الشعبية يف العراق ألي شكل من أشكال السيطرة اخلارجية   

ألن العراقيــون فلــم تكــن املعاهــدة تعــين بالنــسبة هلــم، غــري زوال االنتــداب املمقــوت، 
.)٢(»..املعاهدة تدل على االستقالل، وهي ال تعقد إال بني األمم املستقلة

م ١٩٢١أيلول  ٢٩ومما يذكر أن املندوب السامي قدم مسودة املعاهدة للملك يف           
يومـاً، لغـرض   ٣٦هـ، أي بعد تتوجيه بــ  ١٣٤٠املوافق للرابع والعشرين من شهر حمرم    
ومـن جانبـها واصـلت    . )٣(تعـديل بعـض بنودهـا   املناقشة، وكانت للملـك حمـاوالت يف       

م، بنشاط دؤوب إلسقاط هـذا      ١٩٢٢املعارضة اإلسالمية يف فترة الربيع واخلريف لعام        
املخطط فاجتهدت لتوصـيل صـوا الـرافض لالنتـداب، وكـذلك للمعاهـدة الـيت تعتـرب          

هـا مـن   وذلـك إىل املـسؤولني املعنـيني وإىل األمـة أيـضاً لغـرض تنبيه      . صورة مبطنة عنه  
وكانت املعارضة قد باشرت يف حركتها السياسية ذا االجتاه منـذ بدايـة   . خماطر املعاهدة 

املفاوضات بني الوزارة النقيبة ودار االعتمـاد الربيطـاين حـول املعاهـدة األوىل، وحينمـا                 
علمت أن حكومة النقيب موافقـة علـى املعاهـدة صـعدت املعارضـة مـن أعماهلـا ضـد                    

ركت فئات شعبية يف التنديد بعبـد الـرمحن النقيـب، ووصـفته باملرتـد               فقد اشت «احلكومة  
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وقد نظّم . )١(»مع بريطانيا١٩٢٢عن اإلسالم، ال سيما يف فترة اندفاعه لتوقيع معاهدة 
الفراتيون باخلصوص مواثيق خاصة، يطالبون فيها باالستقالل التام ورفـض االنتـداب،    

لك بإطالق حرية الصحافة ليقـف الـرأي العـام       بل يطالبون بإلغاء االنتداب رمسياً، وكذ     
.)٢(مباشرة على أحداث املفاوضات وبنود املعاهدة

، -آنذاك-ومن املفيد أن نسجل مالحظة مهمة حول أدبيات املعارضة اإلسالمية   
فمما يظهر من خـالل مطالعتنـا لـبعض املواثيـق والبيانـات الـصادرة عنـها، إـا كانـت               

ثة تتالئم مع مفاهيم الـسياسة الغريبـة، كالدميقراطيـة         تستخدم مصطلحات سياسية حدي   
والقومية، وذلك لغرض خماطبة مراكز القرار السياسي يف العامل بلغة مفهومة لديهم، وملا 

.اللغةكانت املرحلة سياسية فالبد من توجيه اخلطاب السياسي بتلك

السياسيالمعارضة اإلسالمية والتصدي

بكافـة قادتـه وقطاعاتـه    -لساحة السياسية املعارضـة  توحد االجتاه اإلسالمي يف ا    
الشعبية، مستوعباً التوجهات السياسية احلديثـة الـيت أخـذت تنـادي بالوطنيـة يف بغـداد،               
وذلك ضمن خطة املقاومة الشاملة ضد كل معاهدة متس االستقالل التام للعراق، وقـد     

ــصميمها ا      ــة ت ــك واحلكوم ــن املل ــالً م ــة ك ــادات الديني ــت القي ــسك  أبلغ ــدئي يف التم ملب
ــام  ــشاشفيلي . )٣(باالســتقالل الت ــول منت ــن مهــدي   «: يق ــه م ونظمــت املعارضــة بتوجي

اخلالصي، مظاهرات احتجاج يف العاصمة، فأغلقت األسواق واحلوانيت والورشـات يف         
املدينة، ونتيجة الدعاية املعادية لإلنكليز توقف بشكل تام تقريباً نشاط اإلدارة احملليـة يف         

أما جبايـة الـضرائب وهـي الـدليل     . وبدأت بالظهور بوادر جدية للهياج الشعيباأللوية،  
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.)١(»املوثوق هليبة احلكومة فإا هبطت إىل الصفر يف هذه املناطق

-والذي شخص املوقع املتقدم للمعارضة اإلسالمية يف خارطة العمل الـسياسي            
) ونستون تـشرشل (لربيطانية هو وزير املستعمرات ا-على املستوى الدويل والشعيب معاً    

رمـضان   ٢٦م املوافـق    ١٩٢٢أيـار    ٢٣حيث صرح يف جملس العمـوم الربيطـاين بتـاريخ           
وحكومتـه مل خيـربا بريطانيـا عـن رفـض الـشعب       ] فيـصل [إن امللك   «: هـ، بقوله ١٣٤٠

وملا كان املناخ السياسي العام مناسباً حلركة املعارضـة وتوسـيعها           . )٢(»العراقي لالنتداب 
ألوساط الشعبية، فقد زاد هذا التصريح من محاسـها، وعليـه انطلقـت املعارضـة يف              يف ا 

املــدن املهمــة وعــشائر الفــرات، فنظمــت احتجاجــات سياســية واســعة ضــد االنتــداب   
وقـد إلتــهبت  . واملعاهـدة، وكـذلك نـددت باحلكومـة املستـسلمة أمـام اإلرادة الربيطانيـة       

الـذي أشـرنا    ) تـشرشل (سـتقالل تـصريح     عندما نشرت جريـدة اال     -متاماً   -األوساط  
هـ، ودعت أهايل ١٣٤٠املوافق لألول من شوال ١٩٢٢مايس / أيار٢٨إليه، وذلك يف 

بغداد إىل عقد اجتمـاع يف عـصر ذلـك اليـوم، الـذي صـادف اليـوم األول لعيـد الفطـر           
.)٣(املبارك، وذلك يف جامع احليدر خانه ببغداد

م، وهو اليوم األول من شهر ١٩٢٢أيار ٢٨وقبيل هذا االجتماع أي يف صبيحة    
أُلقيت خطباً محاسية باحلشود اجلماهريية حبـضور  -عيد الفطر املبارك  -هـ  ١٣٤٠شوال  

، ممـا زاد مـن متاسـك املعارضـة، وتقـرر      )الـوزير (أقطاب من املعارضة وذلـك يف جـامع    
نـع االجتمـاع   االجتماع عصر اليوم ذاته يف جامع احليدر خانه، ومما يذكر أن حماوالت م      

-كـذلك    -ويف هذا االجتمـاع املهـم ألقيـت         . )٤(من قبل الشرطة باءت بالفشل الذريع     
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واإلدارة -الـذي اسـتنكروا تـصرحيه        -) تـشرشل (اخلطب احلماسـية ليـسمعها مباشـرة        
الربيطانية، كتعبري واضح عن رفض الشعب القاطع للمعاهدة واالنتداب، وأكدت علـى        

وقد حضر االجتماع أشخاص ينوبون عن   . الل التام للعراق  مطلبه الرئيس وهو االستق   
الشعب، وبالفعل تشكلت جلنـة إداريـة للمتابعـة، أُنتخبـت مـن اـتمعني، لتمثيـل رأي              

الـسيد حممـد الـصدر،    : الشعب يف حتركهم السياسي املعارض ومتابعة التطـورات وهـم     
د، وحممـد مهـدي   والشيخ حممـد اخلالـصي جنـل اإلمـام اخلالـصي، والـشيخ أمحـد الـداو           

وقررت اللجنة مقابلة امللك وإبالغه الـرفض الـشعيب التـام،           . البصري، ومحدي الباججي  
وكذلك قررت توصيل نـدائها عـرب الربقيـات إىل اهليئـات الدبلوماسـية واـالس النيابيـة             

لقاء إال أنه وافق على ال. )١(أما امللك فإنه رفض املقابلة بالصفة الرمسية يف البداية . املعنية
إال . )٢(يف اليوم التايل، وأخذ امللك بأسلوبه الدبلوماسي يتحـدث باجتـاه مـصاحل العـراق      

أخـذ  «أن الشيخ حممد اخلالـصي علـى مـا يـذكر يف مذكراتـه تقييمـاً حلـديث امللـك بأنـه           
خيادعنا على عادته مبهارة تفوق احلد، ولكنها مل تـؤثر علينـا ملعرفتنـا بأسـاليب خداعـه،       

إلحلـاح علـى أن نعلـن رفـض االنتـداب، ونعلـم عـصبة األمـم بـذلك               وقد وافق بعـد ا    
.)٣(»برقياً

:التاليةالربقية-بعد ذلك -وقد نظمت اللجنة 

لقد أثبت العراقيون رغبتهم األكيدة فـي االسـتقالل التـام، ورفـضهم أي انتـداب كـان «
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ًرفضا باتا، وحركتهم اخلطرية سنة  املـسرت (ة تـرصيح م، أعظم شاهد عىل ذلـك، وبمناسـب١٩٢٠ً

فـي الربملان اإلنكليزي بشأن مسألة االنتداب فـي العراق، أقام الشعب العراقي مظاهرة ) ترششل

َسلمية فوضنا فيها أن نعلن أمام جملسكم املوقر، ولدى الربملانات األخرى عـن رأيـه فــي رفـض  ّ

.»قالل التام للعراقوعليه فإننا نرفض كل انتداب ونحتج عىل كل قرار يعارض االست. االنتداب

حممد اخلاليص، السيد أمحد الداود، السيد حممد الـصدر، محـدي بـك البـاججي، : التواقيع

.)١(حممد مهدي البصري

وقد أبلغت اللجنة نداءها عن طريق الربقيات إىل عصبة األمم، واـالس النيابيـة     
عمـل الـسياسي يف     يف إنكلترا وفرنسا وإيطاليا والواليات املتحـدة، وذلـك السـتكمال ال           

البعد الدويل، ولكنها اصطدمت يف دائـرة الـربق ببغـداد، وطهـران أيـضاً، حيـث منعـت          
واحلقيقـة متّ املنـع بـأوامر    . الربقيات عن اإلرسـال والنـشر مـن قبـل الرقابـة يف الـدائرتني           

الــسلطة الربيطانيــة لكــيال يــصل صــوت االحتجــاج الــشعيب إىل احملافــل الدوليــة خــارج  
وعلى ضوء هذا املنع للربقيات، أصدر وزير الداخلية بياناً ميكـن وصـفه بأنـه         . )٢(العراق

امتصاص للنقمة، ضمن حماوالت احلكومة لتخفيف حدة املوقف املعارض، وكان ميتـاز    
بدبلوماسية عالية، حيث أكد البيان على رفض العراقيني لإلنتداب، كما وأشـار إىل أن            

ام معاهـدة أمنيـة حتـدد العالقـة بـني بريطانيـا       املفاوضات ال زالت مـستمرة يف شـأن إبـر         
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واحلكومة العراقية، قائمة على أسس التحـالف بـني الطـرفني، وإن احلكومـة ماضـية يف                 
-بذل سعيها لتحقيق آمال الشعب بالتدريج، كما وصدر بيان آخر من وزيـر الداخليـة           

ــع فيــه االجتماعــات الــسياسية غــري املرخــصة مــن وزارتــه   -أيــضاً  أن هــذه إال. )١(من
احملــاوالت مل تــؤثر كــثرياً علــى تــصعيد احتجاجــات املعارضــة يف خمتلــف مــدن العــراق   

خارج العاصمة أيضاً، وبـدأت     ) تشرشل(اندلعت االحتجاجات ضد تصريح     «وبالفعل  
وبدأت دالئل خطرية لالضـطرابات تظهـر مـن        .. محلة تنظيم العرائض املناوئة لالنتداب    

مجـع الـضرائب الـذي تقـاس بـه سـلطة احلكومـة قـد           كمـا أن  . جديد يف مناطق الفرات   
آضمحل إىل أن أصبح مهمالً، وكان أخطر ما يف احلال تعطّل اإلدارة يف بعـض املنـاطق     

ويف املوصل أعلن عن رفض االنتداب علـى لـسان أعـضاء جملـس      . نتيجة االضطرابات 
إدارا وجملس بلديتها ووجهائهـا، وأرسـلت برقيـات عديـدة أخـرى، وكانـت صـحف            

.)٢(»الوطنيني يف بغداد تنشر هذه الربقيات كجزء من محلة قوية ضد االنتداب

لفضح املؤامرة، فسادت االضـطرابات     )٣(وهكذا فقد نشطت املعارضة اإلسالمية    
شــوال  ٢٩م، املوافــق ١٩٢٢حزيــران  ٢٤واملظــاهرات الــصاخبة يف بغــداد يف يــوم    

لبقّالني وغريهم، أي أخذت طـابع      هـ، من خمتلف األصناف املهنية، كاحلدادين وا      ١٣٤٠
وقد قدم جعفر أبو التمن وزير التجـارة اسـتقالته مـن       . الشمولية يف الرفض واالحتجاج   

احلكومة احتجاجاً على موافقة احلكومة على املعاهدة، ففي جلسة جملس الوزراء بتاريخ 
ارة هـ، اعترض جعفر أبو التمن وزير التج١٣٤٠شوال ٢٧املوافق ١٩٢٢حزيران ٢٢
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إن هذه املسألة ال ميكن للمجلس أن يقوم ا، وجيب أن تعـرض    «: على املعاهدة قائالً  
.»إطالقاًعلى الربملان، إن السادة الدينيني وأعمدة اإلسالم ضد أية معاهدة

حزيران، وحبيلة دبلوماسية رتبها امللك فيصل ضـد أبـو     ٢٥فتأجل االجتماع إىل    
حزيـران بغيـاب    ٢٥رعاية لصحته، فانعقد الس يف       التمن، ودعاه إىل مقاطعة الس    

هـذا وقـد ذيلـها النقيـب الكـيالين بــضرورة      . أبـو الـتمن، ومتـت املوافقـة علـى املعاهـدة      
إن جعفر أبو الـتمن، كـان مبثابـة       -ويبدو لنا   -،  )١(تصديقها من قبل الس التأسيسي    
ذلك يف يوم اسـتقالته بتـاريخ    يف داخل احلكومة، ل    )٢(العني الساهرة من قبل اإلسالميني    

، اجتمع عدد من رؤساء العشائر ووجهاء املـدن باإلمـام اخلالـصي،        ١٩٢٢حزيران   ٢٦
فتصاعدت نـشاطات املعارضـة داخـل    . أكد هلم بأن بيعة امللك فيصل الغية عن اجلميع        

بغداد، وقد آنعكس تطورات األحداث فيها على عموم الساحة العراقيـة، خـصوصاً يف      
حيث شهدت النجف وكربالء وعشائر الفرات تصعيداً ملحوظاً . العراقوسط وجنوب

يف أعمال املعارضة سياسياً، ابتـداًء مـن املـسريات العامـة، وبرقيـات االحتجـاج للملـك             
واحلكومة، وإىل االضطرابات وعمليات املقاومة املسلحة أحياناً ضد قـوات احلكومـة يف           

. )٣(بعض املناطق

٢٠م املوافـق   ١٩٢٢ضني اإلسالميني يف أواسـط حزيـران        فمثالً كتب أحد املعار   
إن قبائلنـا   «: من املنتفك رسالة شخصية إىل سكرتري امللـك جـاء فيهـا           . هـ١٣٤٠شوال  

ــسلمية واالحتجاجــات       ــام باملظــاهرات ال ــرام مــن القي ــا ي ــوم، هــم علــى أحــسن م الي




 

 
 



٦٤٣..................................................................العراقیۀ-البریطانیۀالمعاهدةمعارضۀ.أ

لفجـرة إىل  ورفقهـائهم ا ) كجنـك (اإلسالمية، وذلك عند ورود مشاور املنتفك ومعاونه        
كلـها ممـضاة   ٢١وقد أرسلت برقيات جممـوع صـورها    .. سوق الشيوخ يف مرات عديدة    

].. ويف اخلتـام  [من الزعماء الكبـار تـصرح يف رفـض االنتـداب مـن مجلتـها لـسعادتكم                  
. »فنسأل اهللا أن يوفقنا لرضـائه، ورضـا العلمـاء وطاعـة ملكنـا وسـيدنا دامـت شـوكته                   

.)١(األحقر حممد الشيخ حيدر

بتلك ) كوكس(من هنا نفهم جناح اللعبة الربيطانية يف توزيع األدوار بني امللك و    و
وعليه فقـد اسـتغلت جهـود       . الطريقة اخلادعة اليت نعتربها ضمن التخطيط الداخلي هلما       

بعض املعارضني، وبالتحديد على املستوى امليداين ال القيادي يف اجتاه تقوية سلطة امللك 
ومع ذلك كان يثري تصرف امللك ذا االجتـاه        . لو لفترة وجيزة  حيث، آعتربوه مالذهم و   

حفيظة األجهزة الربيطانية وذلـك خوفـاً مـن حتـول توجهـات امللـك بـشكٍل صـادق إىل               
وقد . الثورة من جديد بشكٍل معني) سيناريو(، وعليه فسيعود !جانب مطاليب املعارضة

لـك وذلـك يف رسـالتها الطويلـة     عن قلقها حول تطور املسألة لدى امل   ) املس بيل (عربت  
.)٢(هـ١٣٤٠شوال ١٩٢٢اليت كتبتها ألبيها يف أوائل حزيران 
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السلميةالمعارضة اإلسالمية ومطالبة الحقوق بالطرق

استمرت املعارضة اإلسالمية يف مطالبة احلقوق بالطرق الـسلمية، وكـادت أن       
كر املذكرة االحتجاجية تأخذ طابع الشمولية يف عموم األوساط العراقية، فللمثال نذ

املهمة اليت رفعت إىل الشيخ مهدي اخلالصي والسيد حممد الصدر، واليت وقعت مـن         
٧م، املوافق ١٩٢٢قبل اثنني وتسعني رئيساً من رؤساء عشائر الفرات يف أوائل متوز 

ــداب   ١٣٤٠ذي القعــدة  هـــ، فيهــا مطالبــة واضــحة لالســتقالل التــام ورفــض االنت
عاش «وهكذا . )١(ا وأم استنكروا موافقة احلكومة على املعاهدةواملعاهدة معاً، كم

العراق مدة غليان ونشاط لقوى املعارضة لالنتـداب الـذي يريـد اإلنكليـز تثبيتـه يف             
عقـد اجتمـاع   ] ففي النجـف األشـرف  .. [املعاهدة وتصديق الس التأسيسي عليها   

ذي احلجـة  ٣[م ١٩٢٢متـوز ٢٧لألهايل هناك يف جامع اهلنـدي صـباح يـوم اجلمعـة         
.. فألقيــت اخلطــب والقــصائد يف رفــض انتخابــات الــس التأسيــسي ].. هـــ١٣٤٠

ويف بغـداد نظمـت عريـضة موجهـة إىل     .. ورفض أية معاهدة متـس اسـتقالل الـبالد     
.. تعرب عن التصميم للحصول على االستقالل التام ورفض املعاهـدة .. امللك فيصل 

ن فيهـا إن هـؤالء الـذين يفـشلون يف محايـة      كما وأصدر مهدي اخلالصي فتـوى أعلـ     
استقالل وطنهم من الـسلطات األجنبيـة جيـب أن يطـردوا مـن جمتمـع ذوي العقائـد            

كما عقدت اجتماعـات يف   . احلقة، وأم ال يستحقون حىت الدفن يف مقابر املسلمني        
كربالء، ويف اجتماع الرابع من آب تقرر إرسال برقيتني سياسيتني إىل امللـك فيـصل           
واملندوب السامي، طالبت األوىل امللك برفض االنتـداب، وإعـالن بريطانيـا إلغـاءه              

وإطــالق حريــة .. رمسيـاً، وإســقاط أيــة وزارة تـصدق معاهــدة ال يرتــضيها الـشعب   
وقد طالبت الربقية املرسلة إىل املندوب الـسامي بـرفض االنتـداب رمسيـاً،           . الصحافة

عمرات، بـل لـوزارة اخلارجيـة، ومنـع     وعدم مراجعـة حكومـة العـراق لـوزارة املـست        
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.)١(»تدخل ممثلي أية سلطة أجنبية

ذي احلجـة، اجتمـع   ١٨ويف النجف األشـرف، ومبناسـبة ذكـرى عيـد الغـدير يف           
بالعلماء عدد مـن رؤسـاء العـشائر، ووجهـاء املـدن، وعـدد كـبري مـن الزائـرين، وكـان                  

ة خبطـورة املوقـف    الظرف حساساً، نتيجـة تطـور األوضـاع يف بغـداد، فأحـست الـسلط              
فبعثت قوة كـبرية مـن الـشرطة ملراقبـة األحـداث والـسيطرة علـى املـستجدات احملتملـة،              
وكذلك بعثت الـسلطة حمـافظ كـربالء عبـد العزيـز القـصاب لرياقـب بنفـسه التطـورات                 

وقد وصل حمافظ احللة أيضاً وقائممقام الـشامية وأبـو صـخري وبعـض مـوظفي               . املرتقبة
وكان يلوح يف اآلفاق أمام أنظار الـسلطة وضـعاً خطـرياً    . لغاية ذاااحلكومة من احللة، ل  

فاختذت هذه اإلجراءات لغرض التواجد الفعلـي يف الـساحة خوفـاً مـن خطـورة تطـور                 
بينمـا كانـت   . )٢(املوقف الـذي قـد يـؤدي إىل انفجـار ثـورة علـى غـرار ثـورة العـشرين          

يف التأكيد على مطاليبـها بـالطرق       مستمرة   -على رأسها العلماء     -املعارضة اإلسالمية   
آب ليلة عيد الغدير اجتمع األعيـان ورؤسـاء العـشائر بـاملرجع     ١١السلمية، ففي مساء  

األعلى السيد أبو احلسن االصفهاين، يف داره، فبعث على حمافظ كربالء ليحضر أيـضاً،      
فحضر وكان مـن احلاضـرين عبـد الواحـد احلـاج سـكر، وحمـسن أبـو طبـيخ، وعبـادي                 

وقـد افتـتح املـؤمتر      . سني، وعلوان الياسري، وشعالن أبـو اجلـون، وقـاطع العـوادي           احل
اإلمام أبو احلسن االصفهاين مطالباً رفع ضغوط املستشارين الربيطـانيني يف املنـاطق عـن               
األهايل، وذلك ليمارسوا حقهم املشروع يف املعارضة السلمية، وأن يعلنوا عن مطلبـهم             
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ويف اية هذا املؤمتر املهم رفعت مـذكرة   . ستقالل التام للعراق  الوطين والديين يف نيل اال    
ــز القــصاب إىل امللــك، فيهــا قــرارات املــؤمترين     عــن طريــق حمــافظ كــربالء عبــد العزي

.)١(ومطاليبهم

وقد انعكست هذه احلالة يف األوساط العامة، فتواصلت االحتجاجات يف عمـوم          
.وبغداداملناطق يف الفرات األوسط

الغربيةواتباع منهج السياسيةالحكومة 

هـ، ١٣٤٠شوال ٣٠املوافق -م ١٩٢٢حزيران ٢٥لقد أصدر جملس الوزراء يف 
قانوناً مينح اإلجازة الرمسية لتشكيل األحزاب السياسية، وذلـك ـدف تقـنني نـشاطات                
املعارضـة، وحـصرها حتـت سـقف املوافقـة الرمسيـة، ليتعـود الـسياسيون املعارضــون يف         

ى أسـلوب األحـزاب املعارضـة يف الـدول الغربيـة، فـال تظهـر مظـاهرات أو          العراق علـ  
ــة  ــة إالّ مبوافقــة قانوني ــشاطات  . احتجاجــات املعارضــني للحكوم ــك شــل الن ومعــىن ذل

اإلسالمية وخاصة السياسية منها، وبالفعل لقد تعرضت التجمعات غري اازة رمسياً إىل 
، يــذكر احلــسين إن وزارة )٢(قــانوناالســتجواب والعقوبــة الــصارمة علــى ضــوء هــذا ال 
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متــوز ٢١هـــ، ١٣٤٠ذي القعــدة ٢٧ســنت قانونــاً لالجتماعــات نــشرته يف «الداخليــة 
م، منعت مبوجبه عقد أي اجتماع مل تـصدر فيـه رخـصة رمسيـة، وقـد جـاء هـذا                     ١٩٢٢

ويقدم الدكتور الوردي عدة أسـباب دعـت    . )١(»القانون مقيداً حلرية االجتماع والتفاهم    
كانـت  «مة إىل اختاذ هذا القرار، ويبدو أن أمهها هو السبب األول الذي يقول فيـه      احلكو

م إىل مثـل مـا تطـورت إليـه يف صـيف           ١٩٢٢احلكومة ختشى أن تطور احلالة يف صـيف         
م، من حيث إقامة املظاهرات السياسية باسم املواليد النبوية والتعـازي احلـسينية،        ١٩٢٠

.)٢(»فأرادت ذلك عن طريق القانون

وبغض النظر عن هذه التحليالت، فلقد شهدت الساحة العراقيـة تـشكيل ثالثـة              
الـذي  ) احلـزب احلـر  (أحدها مؤيد للـسلطة هـو       . ١٩٢٢أحزاب سياسية يف أيلول وآب      

أُسس بدعم رئيس الوزراء عبد الـرمحن النقيـب، وبإيعـاز مـن دار االعتمـاد الربيطـاين،              
زارة يف مـشروع التوقيـع علـى املعاهـدة،     بالذات، وذلك لـدعم الـو   ) املس بيل (وتوجيه  

، برئاسة ١٩٢٢أيلول ١٣فشكل احلزب يف  . وكذلك إجراء انتخابات الس التأسيسي    
يف ) احلـزب الـوطين  (وكـذلك أُسـس   . االبن األكرب لرئيس الوزراء السيد حممـود النقيـب     

م، وكــان مــدعوماً مــن اإلمــام ١٩٢٢آب ٢هـــ املوافــق ١٣٤٠ذي احلجــة ٨بغــداد يف 
ذي ٢٥الـذي أُسـس يف الكاظميـة يف    ) حزب النهضة(اخلالصي، أما احلزب الثالث فهو    

.)٣(م، وكان مدعوماً من السيد حممد الصدر١٩٢٢آب ١٩املوافق . هـ١٣٤٠احلجة 
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وميكننا أن نوجه موقـف اإلمـام اخلالـصي اجتـاه احلـزب الـوطين توجيهـاً خاصـاً،             
ياسية، وعـدم العزلـة واإلنكفـاء عـن     يتلخص يف ضرورة مواكبة مستجدات الساحة الس   

حبد ذاـا  -إن هذه املواكبة    -كما نراها    -مواصلة مسرية بناء الوطن املستقل، واحلقيقة       
حتمل داللة النضج السياسي يف العمل امليداين، ولكنها يف الوقت ذاتـه تعـد اسـتجابة                 -

الستدراج يف شـراك   غري موفقة يف توقيتها، فكأمنا هي تعبري عن حالة الرضوخ لظروف ا           
اللعبة السياسية بـصورة غـري طبيعيـة، وذلـك مـن خـالل قـرار حكـومي ينتـهج سياسـة                    

ومع هذا التوجيـه املرحلـي   . اإلستقواء على املعارضة دف لوي ذراعها بطريقٍة قانونية      
تشكل هذه املواكبة جتربة مهمة تضاف إىل جتارب املعارضة السياسية، فإا سعت حلفظ     

ياسي، فلما كانت األحزاب تنشأ مبوافقـة احلكومـة، دخـل اإلمـام اخلالـصي         التوازن الس 
داعماً احلـزب الـوطين، ليمـسك بيـده سـالحاً عـصرياً، قـد ينفـع التحـرك املعـارض يف                    

.-أيضاً-ظروف الحقة، ولكي ال يتخلّف اإلسالميون عن مزاولة هذا السالح 

د أعمـال ونـشاطات   وبالفعل كان لظهور هذه األحـزاب، مـسامهة دفعيـة لتـصعي           
يعـد احلـزب الـوطين وحـزب النهـضة مـن       «املعارضة املبدئية، خصوصاً يف بغـداد حيـث       

العراقـي  -وكانا حزبني معارضني للحكـم املـزدوج، الربيطـاين      .. أوائل األحزاب اازة  
وعلـى أثـر تـصعيد      . )١(»مع مطالبتهما بإزالة االنتداب وطلب االستقالل الكامل للبالد       

"
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عارضة ضد املعاهدة، سـقطت حكومـة النقيـب الثانيـة، حيـث قـدم النقيـب            نشاطات امل 
ــ ١٣٤٠ذي احلجـة  ٢٦م املوافـق  ١٩٢٢آب ١٩اسـتقالته يف   وقـد أُشـيعت فكـرة    . )١(ه

تشكيل احلكومة برئاسة أحد العلماء، وقد تردد اسم حممد الصدر هلذا املنـصب، إال أن               
لتوجــه، ألن هــذه احلكومــة غــري املرجــع األعلــى والعلمــاء اآلخــرين وقفــوا ضــد هــذا ا

أن اإلنكليـز  -فيما بعـد  -مستقلة، وإن العلماء ال يعينون من قبل اإلنكليز، وقد تبني          
.)٢(كانوا وراء هذه اإلشاعة

-إنّ التصعيد السياسي للمعارضة، أدى إىل تعكري األجواء بني احلكومة وامللك،      
تطورات عكست ظالالً قامتة علـى  ، وهذه ال-حيث قدمت احلكومة استقالتها، كما قلنا   

املندوب السامي يعتـرب فيـصالً لينـاً    ) كوكس(العالقة بني امللك واملندوب السامي، فكان  
يف تعامله مع قادة املعارضة املستمرة باملطالبة باالستقالل التام بشىت الطـرق والوسـائل،           

سبة لقمع ثورة إسالمية واإلدارة الربيطانية بالتفكري الختاذ إجراءات منا ) كوكس(مما دفع   
مرتقبة، بدالً من الدخول يف صراع ضـد امللـك، وذلـك ألن املعارضـة سـتقفز حبركتـها             

وامللك إىل موقع متقـدم يف الـصراع ضـد املـشروع           ) كوكس(أثناء الصراع الداخلي بني     
.)٣(الربيطاين من األساس

ذي ١٦ق م املوافـ ١٩٢٢وقد كتب امللك إىل املندوب السامي يف العاشر مـن آب   
هـ، يطالبه بتحديد املسؤول األول يف اإلدارة الداخليـة للـسلطة، ليـستطيع             ١٣٤٠احلجة  

ومما جاء يف كتابـه   . أن حيدد طريقته اإلدارية ملعاجلة األمور، والتوصل إىل اهلدف املنشود         
إين لست مسؤوالً عن نتائج التردي والتغاضي يف اإلدارة والسياسة الـيت ال يبعـد أن          ..«
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أمـا أن  : ، وبقي يل أن أطلب من فخامتكم أحـد أمـرين  )اخلطر(عنها ثورة شديدة   ينشأ  
تأخذوا على شخصكم باسم بريطانيا مسؤولية الـبالد، وتطبقـوا سياسـتكم بكـل حـزم        
وجد لتخليصها من اخلطر احملدق ا واخلراب الذي يتهـددها، وأمـا أن تلقـوا املـسؤولية              

.)١(»..ري األمورعلى عاتقي وتتركوين مطلق اليدين لتدب

أن املندوب السامي كتب جواباً شديداً يف احلال، يلقـي فيـه مـسؤولية             «ومما يذكر   
احلالة الراهنة، على عاتق امللك نفسه، إالّ أنه أوقـف إرسـال هـذا اجلـواب لـئالّ حيـدث           

.)٢(»تأثرياً سيئاً على االحتفال يوم التتويج الذي أصبح قريباً جداً

اإلسالميينضدسياسة القمع واإلرهاب

من املعلوم إن هذا التخـبط اإلداري يف القمـة اإلداريـة، دليـل واضـح علـى قـوة            
) كـوكس (التصعيد املؤثر للمعارضة ضد توجهات رمـوز الـسلطة، إال أن امللـك، كمـا              

واإلدارة الربيطانية أيضاً، أحسوا خبطـورة تـصعيد العمـل الـسياسي للمعارضـة الوطنيـة                
ست متجهـة جلانـب مـن جوانـب اإلدارة يف الـبالد، وإمنـا هـي          العامة، هذه اخلطـورة ليـ     

شاملة، تستهدف املنـدوب الـسامي واحلكومـة وامللـك واإلدارة احملليـة يف نتيجـة األمـر،             
اتبـاع  ) كـوكس (لذلك قررت بريطانيا عن طريق مندوا السامي        . ولكن ضمن مراحل  

حة باعتبارهم رأس احلربة سياسة القمع واإلرهاب ضد اإلسالميني، وامتدادام يف السا
كمـا  . )٣(يف مشروع املعارضة الوطنية الشاملة، ليتم حينذاك إاء معارضتهم بشكٍل تـام           
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أن هذا اإلجراء القمعي سيضع امللك يف الزاويـة احلرجـة، ومـن مث سـيعود بوضـوح إىل       
.الربيطاينبيت الطاعة

رة احلكـم لوحـده،   ، فـانفرد يف إدا )كوكس(ويف األثناء، قفزت فرصة ذهبية أمام      
وذلك إلبتعاد امللك عن املسرح السياسي فجأةً، وذلك إلجرائه عملية استئصال الزائدة       

ــ ١٣٤١حمـرم  ٣م املوافـق يف  ١٩٢٢آب ٢٥الدوديـة يف   ، فاسـتغل الفرصـة لتنفيــذ   )١(ه
سياسة القمع والعنف بقراره املركزي، الذي يتحمل أعباءه مباشـرة، ويف الوقـت ذاتـه،        

عية امللك املتناسبة مع دوره املرسوم له، باعتبـاره ميثـل جانـب اللـني يف              حافظ على وض  
.الربيطايناملخطط

مـن حـادث وقـع يف احتفـال التتـويج، ذريعـة مباشـرة لـسياسته           ) كـوكس (وقد اختذ   
) كـوكس (إن : القمعية، وكانت هذه احلادثة مبثابة القشة اليت قصمت ظهر البعري، خالصتها      

، فغـضب  )ليسقط االنتداب، ليسقط اإلنكليز (هتف أحد احلاضرين     أثناء دخوله لالحتفال،  
، إال أن سـرعان   )٢(ويف البداية أراد توريط امللك يف املـسألة       !! هلدر كرامة حكومته  ) كوكس(

بـالقرار الرمسـي ملـرض امللـك،        ) كـوكس (إىل أن انفـرد     . ما مت اسـتدراك األمـر مـن قبلـهما         
هــ، يقـول الـسيد    ١٣٤٠ذي احلجـة  ٢٦ملوافق ا-م ١٩٢٢آب ١٩والستقالة احلكومة منذ   

:فتذكر املعتمد، عمرو بن العاص خياطب محامة الفسطاط«: احلسين
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، إىل عموم أهايل العراق، ملؤه ١٩٢٢آب ٢٦بالغاً عرفياً يف   ) كوكس(فأصدر  
رر تعطيل احلزب الوطين وحزب النهضة رمسياً، وأمر باعتقـال أو      ، فق )١(الوعيد والتهديد 

إبعاد قيادات احلزبني إىل جزيـرة هنجـام يف اخللـيج، وهـذا اإلجـراء يعـد خطـوة أوليـة،              
فـسارع بآختـاذ التـدابري    . مهدت إلنزال الـضربة املباشـرة ضـد رمـوز التحـرك اإلسـالمي        

:التالية

جعفـر أبـو الـتمن،    : التاليـة أمسـاؤهم  أمر بإلقاء القبض علـى األشـخاص    : أوالً
.وغريهممهدي الباججي، الشيخ مهدي البصري احللي

إقفال احلزب الوطين وحزب النهضة مؤقتـاً، لتقـدمي ضـمانات كافيـة للـسري       : ثانياً
.قانونيةعلى طريقة

.)٢(وإبعاد مديريهما) الرافدين(و) املفيد(تعطيل جريديت : ثالثاً

وهي األهم، فقد تركزت لضرب التحرك اإلسالمي ) كوكسل(أما اخلطوة الثانية 
هـ حيث مت توجيه ١٣٤١حمرم ٦، ١٩٢٢آب ٢٨مباشرة، وبدأت هذه اخلطوة من يوم  

إنذار إىل اإلمام اخلالصي وإىل السيد حسن الصدر بإخراج ولـديهما إىل خـارج العـراق             
ابا لذلك ومت تـسفري  ساعة، وإالّ ستلحق اإلهانة ما مباشرة، وبالفعل استج     ٢٤خالل  

ومما يؤسف لـه مل حيـدث شـيئاً مـضاداً داخـل الـساحة             . )٣(ولديهما إىل إيران  ) احملمدين(
إختبار ) بالون(-كما يبدو لنا -العراقية، مؤثراً ومشهوداً، وكان هذا اإلجراء وما تبعه   

اء ورمـوز  حلركة األمة ومعارضتها السياسية يف حالة إبعاد اخلالصي بذاتـه أو بقيـة العلمـ           
إنّ هذه اإلجراءات الشديدة كانت تعترب مفاجأة قاسية : وميكن القول. احلركة اإلسالمية

فومجــت بغــداد سـاكتة ســاكنة تتحمــل مـضض الــصرب واألمل، واســتمرت   «لإلسـالميني  
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حواضــر الفــرات األوســط يف صــالبتها، فأرســل املعتمــد رفــاً مــن القاذفــات الربيطانيــة  
يف ) خفاجـة (، وقبيلة )عفك(يف ) األكرع(، وقبيلة   )املهناوية(يف  ) آل فتلة (قصفت قبيلة   

، ووابـالً مـن القنابـل، دمـر األكـواخ واملنـازل       )املنصورية(يف ) العزة(، وقبيلة  )الشطرة(
وأحرق الزرع والضرع، وسىب األطفال والنساء، فقضى على املعارضـة قـضاًء ظاهريـاً،            

.)١(»وجتاوز عن النار حتت الرماد

دف من هذه اإلجراءات العنيفة إيقـاف صـوت املعارضـة اإلسـالمية،     وكان يسته 
مــن متريــر املعاهــدة عــرب تــشكيل الــس  ) كــوكس(بتحقيــق هــدوء نــسيب ميكّــن إدارة  

.واإلرهابالتأسيسي يف أجواء العنف

على أعمالـه ووصـفها بالـسياسة احلازمـة،         ) كوكس(أما امللك فبعد شفائه شكر      
ا خري امللك بني االعتذار عـن مواقفـه الـسابقة، أو االسـتقالة         والتدابري الضرورية، وحينم  

ــار االعتــذار، فكتــب إليــه يف    حمــرم ٢٠م املوافــق ١٩٢٢أيلــول ١١عــن منــصبه فاخت
:يقولهـ،١٣٤١

عزيزي السري بريس، اآلن وقد تم شفائي بحمد اهللا تعاىل وسـمح يل أطبـائي أن أسـتأنف «

أن أتـوىل هـذه التبعـة أن أقـدم إىل فخـامتكم تـشكرايت أشغايل فـي الدولة، أرى من واجبي، قبل

القلبية، وأن أعرب لكم عن إعجايب الشديد للـسياسة احلازمـة، والتـدابري الـرضورية التـي اختـذها 

ًفخامتكم، بصفتكم ممثال حلكومة صاحب اجلاللة، لصيانة املصالح العامة، واملحافظة عـىل النظـام 

صادف بغتة فـي املدة التي تنقيض عادة بـني اسـتقالة الـوزارة، واألمن، أثناء مريض املفاجئ الذي 

بغـداد . ًوتأليف وزارة غريها، وختاما أكرر تشكرايت اخلالصة لفخامتكم عىل مـساعدتكم الثمينـة

.)٢(»صديقكم املخلص فيصل. ١٩٢٢أيلول ١١
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وهكذا أصبحت الكلمة األوىل ومن دون نقاش للمنـدوب الـسامي، فبعـد تلـك            
سياسـية  -القمعية وما تبعتها من أجـواء إرهابيـة، وظهـور طبقـة اجتماعيـة          اإلجراءات  

إال أنـه ويف  . ، واصل ضرباته املتتالية للمعارضة اإلسالمية ورموزها )١(منحازة إىل القوة  
مـن امللـك فيـصل أن    ) كـوكس (سبيل إحكام القبضة على امللك واحلكومة معاً، طلـب    

ومة للمرة الثالثة، وبالفعل تشكلت الوزارة يف  يكلف عبد الرمحن الكيالين بتشكيل احلك     
م، برئاسة النقيب الكيالين، كما وأسـندت وزارة  ١٩٢٢أيلول  ٣٠-هـ  ١٣٤١صفر   ٨

، واملالية إىل ساسون حسقيل، والـدفاع إىل جعفـر     )٢(الداخلية إىل عبد احملسن السعدون    
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ق اخلالـدي،   العسكري، واملواصالت واألشـغال إىل صـبيح نـشأت، والعدليـة إىل توفيـ             
واألوقاف إىل حممد علي فاضل، وبقيـت وزارة املعـارف شـاغرة العتـذار عبـد احملـسن             

.)١(شالش من قبوهلا وذلك لكثرة أعماله التجارية

واملعروف عن شخصية النقيب الكيالين إنه كان مستسلماً أمام اإلرادة الربيطانيـة            
هامهم باخلطـة الربيطانيـة قبـل    أما الوزراء فقد أمكن إف-كما أوضحنا موقفه من قبل   -

إصدار امللك بالغه بتأليف احلكومة، وذلك عرب كتاب غري رمسي بعثـه املنـدوب الـسامي          
واحلقيقة مل يكـن أعـضاء   . إىل امللك، الذي أحاله بدوره إىل الوزراء املرشحني  ) كوكس(

الوزارة اجلديدة خيتلفون عـن الـوزارة الـسابقة سـوى أـا شـهدت تـصعيد حممـد علـي               
هذا ويتلخص  . فاضل إىل وزارة األوقاف، وتبادل توفيق اخلالدي والسعدون منصبيهما        

هدف اخلطة الربيطانية يف إجياد صيغة قانونية الستعمار العراق بإرادة العراقيني ابتداًء من      
وهكذا وقّع على املعاهدة يف أجواء استثنائية كل مـن النقيـب      !!. جملس الوزراء العراقي  

، واملنــدوب ١٩٢٢تــشرين األول ١١هـــ، ١٣٤١صــفر ١٩يالين يف عبــد الــرمحن الكــ
وقد متّ نشر نصها اإلنكليزي يف لندن يف      . ، وذيلها امللك بتوقيعه أيضاً    )كوكس(السامي  

املـستر  (تـشرين األول، مرفقـاً بـبالغ وزيـر املـستعمرات            ١٢صفر،   ٢٠اليوم التايل أي    
ية وهي شاعرة بقوة العهود الوثيقة اليت إن احلكومة الربيطان  ..«: الذي جاء فيه  ) تشرشل

قطعتها للعراق مقتنعة بأن إبقاء هذه العهود حىت الوفاء يـتم بواسـطة معاهـدة التحـالف       
"
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وعندئٍذ تبذل احلكومة الربيطانية خري مساعيها يف سبيل محل عصبة األمم .. اليت أُمضيت 
.)١(»..على قبول العراق يف عضويتها بشرط تنفيذ هذه املعاهدة

تـشرين األول  ١٣هــ،  ١٣٤١صـفر  ٢١هذا وقد أصدر امللـك فيـصل بالغـاً يف         
م، أشـاد باملعاهـدة وبــين أـا بنيـت علــى أسـاس املـصاحل املتبادلــة بـني بريطانيــا        ١٩٢٢

والعراق وآعتربها يف مصلحة العراق وشعب العراق، وهي خطوة يف طريـق االسـتقالل         
العراقي بـاحترام املعاهـدة واالسـتعداد      وطالب الشعب   . التام والدخول يف عصبة األمم    

وممـا  . )٢(للخطوة القادمة وهي انتخابات الس التأسيـسي، ووضـع القـانون األساسـي            
ــرم عهــود بريطانيــا العظمــى   ..«جــاء يف بالغــه  ــا أخــذنا علــى أنفــسنا أن حنت وكمــا أنن

رام ومــصاحلها الدوليــة، فإــا تعهــدت مبعاونتنــا واعترفــت باســتقاللنا الــسياسي وبــاحت 
سيادتنا ومجيع االتفاقيات اليت تتفرع عن املعاهدة ستبىن على أساس هذه املبادئ ومل يبق 
علينا إالّ أن نباشر باالنتخابـات جلمـع الـس التأسيـسي، ووضـع القـانون األساسـي،          

.)٣(»..وبذلك خنطو خطوة ثانية

ة وهكذا تتالحق األحداث املفروضة على الساحة بقوة اإلرهـاب مـن قبـل سـلط       
االحتالل، بعد طول معاناة، وقد واصلت هذه الـسلطة أسـلوا اهلجـومي خطـوة بعـد              

، وعلـى ضـوء هـذه       )٤(خطوة حنو استكمال املشروع الربيطاين يف السيطرة علـى العـراق          
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التطورات أخذت تواجه املعارضة اإلسالمية الوطنية مزيداً من األتعاب واجلهود املضنية           
مل تعاجل أزمة ومل خترج من استيعاب ظرٍف عسٍري وهي مثخنة مما أثقل كاهلها، وحقاً إا 

جبراحها إالّ وتواجه حلبة صراع أخرى كـان لزامـاً عليهـا أن تقتحمهـا أيـضاً، وجتـرب                    
نصبيها فيما نصب هلا من عقبات وأزمات، وهكذا آستمرت بكل ما أوتيت من قـوة يف        

خطــوات مــشروعها علــى الــساحةحالــة املقاومــة الدائمــة ملظــاهر الــسياسة الربيطانيــة و
.العراقية

"

 



٦٥٨

التأسيسيمعارضة انتخابات اِّـجلس-ب 

واإلدارة الربيطانيـة باإلضـافة إىل   ) كـوكس (مما مضى من األحـداث جيـسد فـشل      
ــشكل        ــراق بال ــتعمار الع ــو اس ــشود، وه ــدف املن ــول إىل اهل ــك يف الوص ــة واملل احلكوم

ية الوسائل الدبلوماسية املتاحة، لـذلك      يشعر بعدم جدوائ  ) كوكس(، مما جعل    !القانوين
أراد بلــوغ هدفــه عــرب اتبــاع سياســة القمــع واإلرهــاب وإبطــال مفعــول سياســة اللــني    
والتراضي خاصة مع قادة اإلسالميني، باإلضافة إىل اتباع سياسة إقـصاء مـا ميكـن مـن             
ــني        ــة الل ــة سياس ــمن خط ــك، أي ض ــط املل ــم يف خ ــذين ه ــة، ال ــني يف احلكوم اإلداري

.عارضةاملمع

، )كـوكس (وسنالحظ يف هذه املرحلة، وأمام هـذا األسـلوب العنيـف مـن قبـل                
وابتعاده عن مواجهة األحداث مباشرة -ضمن اخلطة اإلدارية املرسومة -تراجع امللك   

وذلك لتبقى لـه بقايـا مـن الـسمعة الطيبـة داخـل األوسـاط العراقيـة الـيت ـم الـسياسة              
ها يف البالد، عالوة على ضرورة احملافظـة علـى رصـيده         الربيطانية العامة يف دعم مصاحل    

.الالحقةللمرحلة-أيضاً -الشخصي 

ولــذلك اســتمرت آمــال اإلنكليــز مرتبطــة بتــشكيل الــس التأسيــسي لغــرض    
احلصول على املظلة القانونية يف تنفيذ سياستهم، وكذلك كان األمر بـالغ األمهيـة لـدى       

آلخـر، وذلـك ليأخـذ شـرعيته القانونيـة يف ممارسـة            امللك فيصل فقد كان متحمساً هو ا      
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تـشرين  ١٧وعليه فقد آختذت تدابري خاصـة يف جملـس الـوزراء يف     . )١(سلطته الدستورية 
تــشرين األول، حمـدداً موعــد  ١٩، رفعـت إىل امللـك فأصــدر موافقتـه يف    ١٩٢٢األول 

شرين األول تـ ٢٤هــ،  ١٣٤١الشروع النتخابات الس التأسيسي يف غرة ربيـع األول       
:هييف ثالثة أمور«م، وقد حصرت مهمات الس ١٩٢٢

.املعاهدةالبت يف-١

.للملكةسن الدستور-٢

.)٢(»وضع قانون االنتخابات للمجلس النيايب-٣

وذلك على ضوء النظام املؤقت لقـانون االنتخابـات للمجلـس التأسيـسي الـذي              
م، ومــن مث نــشر يف الــصحف احملليــة يف ١٩٢٢أقرتـه اإلدارة امللكيــة يف الرابــع مــن آذار  

.)٣(هـ١٣٤٠رمضان ٥، ١٩٢٢مارس / األول من أيار 

ليقـر القـانون األساسـي للملكـة     «وكان السعي متواصالً لتشكيل الـس وذلـك      
، وقـد نـشر إىل     )٤(»العراقية، وقانون انتخاب جملس النواب واملعاهدة العراقية الربيطانيـة        

ية، بيان وزير الداخلية إىل شعب العـراق يوضـح فيـه مـسؤولية     جانب قرار اإلرادة امللك 
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الشعب يف ممارسة حقه يف االنتخاب، كما وقدم توصيات يف اإللتزام بالـسكينة، وعـدم             
إفساح اال للمشوشني املعارضني، كما وجـه تعليماتـه للمحـافظني واملـوظفني الختـاذ               

.)١(جانب احلياد يف االنتخابات

االنتخاباتسالمية منموقف المعارضة اإل

أمام هذه اإلجراءات السريعة مـن قبـل امللـك واحلكومـة، وبـشكل مباشـر وزيـر              
الداخلية حتدد اخليار أمام املعارضة اإلسالمية، يف صب اجلهود لغرض عرقلة مسرية هذا  

ولـذلك حتفـزت املعارضـة خلـوض هـذه         . املشروع، وإبطال مفعول سـريان االنتخابـات      
باعتبارها خطوة أساسـية حنـو تـصديق املعاهـدة، كمـا تريـد بريطانيـا،                املعركة الوطنية،   

ــدى اإلســالميني    ــة ل ــت معروف ــائج كان ــك ألن النت ــأن هــذه  -ســلفاً -وذل ــام ب إلمي
االنتخابات ال تتم بشكٍل حٍر ويف اهلواء الطلق، فعليه قـرر اإلسـالميون بقيـادة العلمـاء              

ف أمام اللهاث السياسي الذي تبديه بعض      الكبار عرقلة االنتخابات من البداية، والوقو     
األطراف يف الساحة بشكل عـام، جـراء اإلغـراءات بـاملواقع الـسياسية، وحتقيـق بعـض          

.الشخصيةاملصاحل

ويف حالة تشكيل الـس بالطريقـة الربيطانيـة، سـتحقق اإلدارة الربيطانيـة هـدفها         
         لس التأسيسي، وهكـذا اعتـرب    الكبري يف استعمار العراق بإرادة ممثلي شعب العراق يف ا

اإلسالميون جناح االنتخابات بالطريقة اليت تطمح إليها احلكومة، خسارة كربى للـشعب    
يف آخر حـصن مـن حـصون املقاومـة الـسياسية، باملقابـل اعتـرب اإلسـالميون، إن جنـاح                
عرقلتهم لالنتخابات مينح املعارضة فرصةً مهمة تفتح من خالهلا آفاق مستقبل جديد يف 
املعترك السياسي، ومبعىن آخر، إن املعارضة اإلسالمية ستنجو من ضربة قاضية يوجهها      
الس التأسيسي إىل مشروعها الوطين يف حالة تشكيل الس، ألن اهلدف من تـشكيله       
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بالدرجة األوىل املصادقة على املعاهدة، وعليه سيطول أمد الصراع السياسي واجلهـادي          
ولكـن،  . الـسيطرة الربيطانيـة ألجـل نيـل االسـتقالل التـام           عرب حماوالت رفض مشاريع     

بالرغم من أن جراح املعارضة ال زالت عميقة، وهي لـما تندمل بعد من ضربة املندوب 
السامي يف شهر آب املاضي، إالّ أا تصدت للمؤامرة اجلديـدة بثوـا القـانوين، وذلـك               

طاين، لـما أصاا من حمن وأزمـات يف    بكل قوة وصالبة مل تتوقّعها سلطة االنتداب الربي       
.خطتهاطريق تنفيذ

فأصدر املرجع األعلى السيد أبو احلسن االصفهاين الفتوى التاليـة حلـسم األمـور             
:نصهالدى الناس باجتاه مسألة االنتخابات، هذا

إىل إخواننا املسلمني، إن هذا االنتخاب يميت األمة اإلسالمية، فمن انتخب بعد مـا علـم «

ّمة االنتخاب حرمـت عليـه زوجتـه وزيارتـه، وال جيـوز رد الـسالم عليـه، وال يـدخل محـام بحر

.»بالصواب، هذا ما أدى إليه رأينا واهللا العامل)١(املسلمني

مـن نفـي    ) كوكس(أما الشيخ اخلالصي فأصدر فتوى شرعية فيها تنديد ألعمال          
:فيهالطائرات، ومما جاءوتشريد وإرهاب الناس باألساليب العنيفة، وقصف العشائر با

إن املداخلة باالنتخابات وكل ما يبتنى عىل هذا األساس املرض بمـستقبل العـراق، بـل ..«
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.)١(»..ًبجميع شؤونه حمرمة رشعا بإمجاع املسلمني ونحكم بخروجه عن ربقة املسلمني

تـشرين  ٥هــ، املوافـق   ١٣٤١ربيـع األول    ١٥وقد بلغت هذه الفتاوى القمـة يف        
حينما صدرت من العلماء الثالثة الكبار، املتصدين للساحة السياسية         . )٢(م١٩٢٢الثاين  

وهم اإلمام السيد أبو احلسن االصفهاين، واملريزا حممد حسني النائيين، والشيخ مهدي -
إجابات الستفتاءات وجهت إليهم من قبل األمة تشدد على حرمة الدخول        -اخلالصي  

ى الفتاوى السابقة الـيت صـدرت عنـهم يف هـذا االجتـاه،      يف لعبة االنتخابات، وتؤكد عل   
:التايلوكانت اإلجابات بالشكل

ّنعم قد صدر منا حتريم االنتخاب فـي الوقت احلارض ملا هو غـري . بسم اهللا الرمحن الرحيم«

ٍخفي عىل كل باد وحارض، فمن دخل فيه أو ساعد عليه فهو كمن حـارب اهللا ورسـوله وأوليـاءه 

.»عليهم أمجعنيصلوات اهللا 

األحقر أبو احلسن املوسوي االصفهاين

نعم حكمنا بحرمة االنتخاب وحرمـة الـدخول فيـه عـىل كافـة . بسم اهللا الرمحن الرحيم«

األمة العراقية، وإن من دخل فـي هذا األمر أو ساعد عليه أدنـى مـساعدة فقـد حـاد اهللا ورسـوله 

.»اذ اهللا اجلميع من ذلكواألئمة الطاهرين صلوات اهللا عليهم أمجعني، أع

األحقر حممد حسني الغروي النائيني
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ّنعم قد صدر منـا احلكـم بتحـريم االنتخـاب عـىل كافـة األمـة . بسم اهللا الرمحن الرحيم«

ّالعراقية، فمن دخل، أو تداخل أو ساعد فيه فقد حاد اهللا ورسوله، وقد قـال عـز مـن قائـل فــي 

>:;6789./543210<: كتابه املجيد
.»أعاذ اهللا اجلميع من ذلك. )١(><=

)٢(الراجي حممد مهدي الكاظمي اخلراساين اخلاليص عفي عنه

وبعد صدور هذه الفتـاوى مت استنـساخها وتوزيعهـا يف األوسـاط العامـة بـشكٍل                 
، مما جعل موقـف احلكومـة حمرجـاً أمـام النـاس، واحنـصر يف        )٣(مكثف كالنار يف اهلشيم   
كمعاجلـة سياسـية أُرغمـت علـى اتباعهـا إثـر         -كما سنرى    -ا  موقع الدفاع عن قراره   

ذلك التصعيد، وقد جاءت مطالب املعارضة اإلسالمية واضحة من خالل تلك الفتاوى  
أنه ال جيـوز للـشعب أن يـشترك    «: الشرعية اليت أعلنت مقاطعة االنتخابات تتلخص يف  

:وهيروعةفيها، ما مل ترتل احلكومة عند رأيهم، فتجيب مطاليبهم املش

.العرفيةإلغاء اإلدارة-١

.واالجتماعاتإطالق حرية املطبوعات-٢

.بغدادمن املناطق إىل) الربيطانيني(سحب املستشارين -٣

.السياسينيإعادة املنفيني-٤
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.)١(»)..األحزاب السياسية(السماح بتأليف اجلمعيات -٥

ر العلمـاء يف هـذا االجتـاه،     وهكذا نالحظ اتفاق كلمة اتهدين املتصدين، وسـائ       
وكان للشيخ اخلالصي الدور الكبري يف توضيح بعض احلقـائق الـيت اكتـشفها بنفـسه عـن               

املـسرية اجلهاديـة   -بعد نقضه للبيعـة  -كثب، وذلك يف فترة مبايعته للملك، مـما أثرى  
. عارضةبزخٍم هائل من املعلومات املفيدة والقناعات املستجدة اليت زادت يف معنويات امل 

وعليه فإن املوقف احلاسم الذي اختذته القيادات اإلسالمية، بآنعكاسـاته املباشـرة علـى              
الرأي العام، أَدخل اإلنكليز يف نفق مظلم ذي شعٍب متعـددة مـرة أخـرى، وذلـك ألنّ           
تعطيل االنتخابات يعين عدم تشكيل الس التأسيسي، وبالنتيجة عدم إبـرام املعاهـدة،     

بينما . إىل املربع األول-مرة أخرى  -دة املشروع الربيطاين من األساس      ومبعىن آخر عو  
دخلت القضية يف صراع حاد بني فتاوى العلماء احملرمة إلجـراء االنتخابـات مـن جهـة،            

وقد نشر وزير الداخليـة عبـد احملـسن    . وبني احلكومة املصرة على إجرائها من جهة ثانية     
علـى ضـرورة إجـراء االنتخابـات، ومؤكـداً علـى أن           السعدون بياناً إىل الشعب مشدداً    

ــب      « ــال للتالع ــسح ا ــسبيل، وال يف ــذا ال ــة يف ه ــضد احلكوم ــشعب أن يع واجــب ال
، ويبدو لنا، إن الشعور املتبـادل بـني الطـرفني قـد بلـغ ذروتـه عنـد هـذه                 )٢(!!»مبقدساته

تابعة هلا، وبالفعل املعركة، وأُعتربت معركة مصريية بالنسبة لسلطة االحتالل واحلكومة ال  
وصلت املسألة إىل القمة الفاصلة بني االرادتني، فلو متّ جتاوز هـذه العقبـة بنجـاح لنـال                

فاإلسـالميون كـانوا يعتـربون انتـصارهم تتوجيـاً          . املنتصر اسـتحقاقات املواقـف الـسابقة      
ومـن  . جلهادهم الطويل، وإن إخفاقهم يعين ضياع الفرصة الذهبية يف الصراع الـسياسي  
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نا ميكن فهم أجواء املرحلة احلرجة اليت كانت متر على سـلطة االحـتالل ومـن ضـمنها        ه
احلكومة، لذلك اختل توازا وأقدمت على استخدام أساليب العنف واإلرهاب لتثبيت      

ويف حينها فشلت احلكومة يف منع نشر فتاوى التحرمي يف عموم         . مشروعها االستعماري 
ف احملليـة عمومـاً، فعمـدت احلكومـة علـى إشـاعة         املناطق، حيـث مت نـشرها يف الـصح        

ــأن العلمــاء ال يعارضــون أصــل      ــة ب ــل أشــاعت يف األوســاط العام األكاذيــب، وبالفع
وكانت هذه اخلطوات وقائية . االنتخابات، وإمنا لديهم شروط من املمكن التفاهم عليها

للناس، كمـا  خوفاً من تطور األحداث، إال أن اإلسالميني نشطوا يف توزيعها وتأكيدها     
ــاوى املراجــع      ــاس علــى التمــسك بفت ــة وسياســية حلــث الن ــدات علمائي وصــدرت تأيي

وكذلك بدأت احلملة اإلسالمية ضد رموز احلكومة بعد موافقتها املبدئية على    . )١(الكبار
املعاهــدة، فقــد وصــفت بعــض اإلعالنــات النقيــب الكــيالين بأنــه مرتــد عــن الــشريعة  

ــده املعاهــد  ــراق،   اإلســالمية لتأيي ة، ألن تــصديقها يعــين مــصادرة آراء املــسلمني يف الع
وكـان النـاس يتبـادلون أقـوال الـشاعر الـشعيب عبـود              . )٢(وتضييع مثرات جهادهم املرير   

:منهاالكرخي يف ذم النقيب
 ــب ــا نقيــــ ــب يــــ ــا نقيــــ ــحيب يــــ ــدك صـ ــا عنـ ــب مـ عجـ

ــد  ــدك حممــ ــب جــ )٣(حبيـب ) كـوكس (صار إلـك    مــــن عگــ

الصعبةهمات البريطانيةالسعدون رجل الم

أمام هذا التطور اخلطري، كان الربيطـانيون يبحثـون عـن رجـل املرحلـة، فـرأوا يف                
شخصية عبد احملـسن الـسعدون ضـالتهم، وأصـبح عنـد حـسن ظـنهم، يف وقـٍت كـان                     
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وبالفعـل  -سياسـياً  -الكيالين، قد ضاق ذرعاً من تصعيد أعمال املعارضة اإلسـالمية          
قيبيـة الثالثـة يف إجـراء االنتخابـات، يف مجيـع أحنـاء العـراق، وذلـك               فشلت احلكومـة الن   

ملوقف املعارضة اإلسالمية يف الوسط واجلنوب إثر الفتاوى الدينية احملرمـة لالنتخابـات،       
وعليـه اضـطرت   . )١(وكذلك لضعف سيطرة احلكومة على املنـاطق الكرديـة يف الـشمال     

ــتقالتها يف    ــدمي اسـ ــى تقـ ــة علـ ــشرين١٧احلكومـ ــاين تـ ــع األول ٢٧م، ١٩٢٢الثـ ربيـ
أي بعد صدور الفتاوى بأسبوٍع واحد تقريباً على ضـوء التقريـر الربيطـاين               . )٢(هـ١٣٤١

ــ ١٣٤١ربيـع األول     ١٩م،  ١٩٢٢تشرين الثـاين     ٨الذي حدد صدور الفتاوى يف       . )٣(ه
ــراء         ــة، يف إج ــة والكوف ــف وكــربالء واحلل ــة يف النج ــان االنتخابي ــشلت اللج ــث ف حي

ويف كربالء حاول . ويف الكاظمية أعلن املوظفون فشلهم يف تشكيل اللجان. اتاالنتخاب
ويف بغـداد واملوصـل   . احملافظ جتديد اهليئة التفتيشية ألكثر من مرة، لكنـه فـشل يف ذلـك           

.)٤(تعطلت احلركة االنتخابية، وهكذا يف سائر أحناء العراق إثر فتاوى العلماء

االحتالل، رجحت كفة النظريـة الـسعدونية،   وبعد هذه اهلزمية للحكومة ولسلطة  
الداعية إىل استخدام العنف، وبالفعـل انـربى الـسعدون لتـشكيل الـوزارة بتكليـف مـن           
امللك بعد يومني من استقالة احلكومة، فأصبح الـسعدون فيهـا رئيـساً للـوزارة، ووزيـراً            

حيث إنـه تـصدى    وبالفعل أصبح رجل املهمات الربيطانية الصعبة،       . )٥(للعدلية بالوكالة 
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لشعبه واملعارضة بالتحديد بأشد األساليب القمعية، وذلك إلمخاد صوم وطموحام،     
فكان تشخيص اإلنكليز له ناجحاً، ملؤهالته الشخصية املساعدة ألداء هذا الدور، فمنذ             

أظهـرت حياتـه   ).. املبعوثـان العثمـاين  (نائباً عراقيـاً سـابقاً يف جملـس    «أن كان السعدون    
بية تلك بأنه مل يكن سياسياً بارزاً ومل يتميز بعاطفة وطنيـة مندفعـة، وهـذان األمـران        النيا

.)١(»..كانا كافيين لكي يشغل عبد احملسن السعدون منصب الوزارة

ويف حينها صمم السعدون على إجراء االنتخابات يف جو ضاغط، فقـد أشـار يف        
اقبـة املقـاطعني هلـا واملخلّـني بـاألمن،      بيانه الوزاري إىل قـانون االنتخابـات املتـضمن مع         

-أيـضاً  -والناشرين لفتاوى العلماء الداعية للمقاطعة، إالّ أنه قوبل باملقاطعة الـشاملة     
مجــادى ٧املوافــق ١٩٢٢كــانون األول ٢٥لــيس فقــط يف املنــاطق الــشيعية، فمــثالً يف 

يق الدفاتر األساسـية  هـ أكدت رسالة املوصل على أن اهليئة التفتيشية لتدق      ١٣٤١األوىل  
أعلنت فيه أن هناك عراقيل تقـف يف طريـق   «املنجزة اختذت قراراً بالتوقف عن العمل و   

وقـد أرسـل   .. عملها وهي تأثري الفتاوى الدينية، ومساع الشتائم يف اتمعـات العموميـة         
قرار اهليئة التفتيشية هذا إىل وزارة] م١٩٢٢[كانون األول ٢٨متصرف لواء املوصل يف 

يذكر «، و)٢(»الداخلية معلناً إن اهليئة التفتيشية يف املوصل مل تعد ترغب مبواصلة مسعاها  
التقرير الربيطاين، إن أثر الفتاوى الدينية مل يقتصر على الشيعة وحـدهم، بـل اسـتجابت       
الطائفـة الـسنية لـه أيـضاً، وقـام رجـال الـدين املـسيحي بالـدعوة ملعاضـدة املـسلمني يف            

ففي املوصل مل تقتصر املقاطعة على املسلمني بـل مشلـت املـسيحيني أيـضاً          . )٣(»حركتهم
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ظهرت إعالنات موجهة إىل املسيحيني ختربهم بأن رجال الدين املـسيحيني أفتـوا         «حيث  
.)١(»مبقاطعة االنتخابات، ومؤازرة املسلمني يف ذلك

إن هذه التطـورات وضـعت احلكومـة يف الزاويـة احلرجـة، فاضـطرت إىل إيقـاف              
االنتخابات يف املدن الشيعية، وحينما أخذت املقاطعة طـابع الـشمولية العامـة يف معظـم             

وهكـذا فـشلت االنتخابـات    «. ١٩٢٣املناطق، أعلنت احلكومة إيقافها يف كـانون الثـاين        
، وانتهت إىل االيار، ومل يستطع الـس التأسيـسي       ١٩٢٢اليت بدأت يف تشرين األول      

وبـذلك انتـهت اجلولـة األوىل       . )٢(»كما كان مقرراً لـه     ١٩٢٣االجتماع يف كانون الثاين   
.الشعبيةلالنتخابات بالفشل بسبب املقاطعة

وعند هزمية احلكومة يف هذه اجلولة أمـام إرادة املعارضـة الوطنيـة قـدم الـسعدون               
نفسه متطوعاً بإصراٍر على أداء املهمة الصعبة، ومتعهداً بـإخالٍص علـى تقـدمي العـراق                

سائغة إىل الربيطانيني احملتلني، وقد عـرض علـيهم طريقتـه اخلاصـة يف سـبيل إـاء           لقمة  
األزمة لصاحلهم، عرب إرغـام الـشعب علـى خـوض االنتخابـات، بـشرط قبـوهلم علـى                   
تصديه املباشر للقرار السياسي بشكٍل يضمن إطالق يـده يف إختـاذ اإلجـراءات التنفيذيـة      

ناق عليه بـشىت الوسـائل، وذلـك عـرب توليـه      الالزمة لغرض إرهاب الشعب وتضييق اخل     
-وزارة الداخلية إىل جانب رئاسة الوزراء، وإسناد وزارة العدلية إىل نـاجي الـسويدي                

ولـما رأت سلطة االحتالل هذا اخليار بالنسبة إليهـا يعـد إنقـاذاً       . -وزير الداخلية احلايل    
١٦املطلـوب وذلـك يف      ملشروعها االستعماري، سارعت إىل إجـراء التعـديل الـوزاري           

لينطلق السعدون يف إدارته القمعيـة، بقـرارات يتخـذها لوحـده            )٣(م١٩٢٣كانون الثاين   
بـصورة مباشــرة وســريعة، مــن القنــاة األوىل رئاســة الــوزارة إىل القنــاة التنفيذيــة وزارة  
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الداخلية، وبذلك يضمن تنفيـذ قراراتـه احلامسـة باجتـاه رمـوز املعارضـة اإلسـالمية دون               
ؤ أو تأجيل، وعندها سيجرب الـشعب علـى الـدخول يف االنتخابـات مرغمـاً يف ظـل        تلك

إالّ أنـــه حينمـــا اســـتلم الـــسعدون . اإلرهـــاب الفكـــري واســـتخدام القـــوة والـــبطش
املسؤوليتين، وعلى خالف التوقّعات، اتبع سياسة التساهل واللني، يف البدايـة كخطـوة             

قيـق بعـض مطاليبـها الـيت ابتـدأت          المتصاص قسٍط من غضب املعارضة وذلـك عـرب حت         
هـ، باتباعها أي قبيل ١٣٤١ربيع الثاين ١٩املوافق  ١٩٢٢كانون األول    ٨احلكومة منذ   

فأعــادت املعــتقلني -فيمــا بعــد -توقــف االنتخابــات، واســتمرت علــى هــذا املنــوال   
بعـد أن قـدموا تعهـدام اخلطيـة، بعـدم تدخلـهم يف         ). هنجـام (السياسيني املبعدين إىل    

.)١(أعمال املعارضة املخلّة باألمن والنظام

مـع املعارضـة يف تلـك    -علـى الظـاهر    -وهكذا واصل السعدون سياسته اللينة      
ضـمن منهاجـه حريـة الـصحافة       «املرحلة، حسب ما تقتضيه املـصلحة الربيطانيـة حيـث           

. )٢(»وحرية االجتماع، وتأليف األحزاب وفقاً للقوانني املرعية

نّ هـذه األمـور هـي مـن مطاليـب املعارضـة، وكـذلك أقـدمت              ومما ال خيفى أ   
وهـو تعـديل   - أيـضاً  - احلكومة على اختاذ إجراء آخر يعد مـن مطاليـب املعارضـة         

مجادى الثانيـة  ٣م املوافق ١٩٢٣كانون الثاين  ٢١نظام التفتيش اإلداري الصادر يف      
. )٣(هـ١٣٤١

، واملقـر العـام يتـوىل مهمـة     وعليه تكـون بغـداد املقـر العـام للمفتـشني اإلداريـني         
إرسال املفتشني إىل املناطق حسب احلاجة اليت تشخصها وزارة الداخليـة، وكـان اهلـدف            

إقناع العقول السياسية يف العراق من املعارضني لربيطانيا، وانتـزاع       «من هذا اإلجراء هو     
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.)١(»الشك السائد بأن بريطانيا ترمي إىل سيطرة دائمة على العراق

شخيص السبب الدافع للسعدون ولسلطة االحتالل باتباع سياسـة اللـني           وميكن ت 
حيث تصاعدت نـربة  -آنذاك  -هو ضغط الظروف املوضوعية احمليطة بالقضية العراقية        

، فتركت بريطانيـا واحلكومـة العراقيـة      )٢(التهديدات التركية يف الشمال ملطالبتها باملوصل     
يف إشـغال الـرأي العـام العراقـي مبـشكلة      لتلك التهديدات فسحة زمنيـة لتعمـل عملـها        

املوصل، وذلك ليدرك العراقيون ضرورة االلتفاف حول احلكومة لتقويتـها أمـام العـدو              
.)٣(اخلارجي، وذلك يف مرحلة هزميتها أمام الشعب إثر توقف االنتخابات

ولعل التغيري الـذي حـصل يف اإلدارة الـسياسية يف بريطانيـا نفـسها، يعـد العامـل           
ربيـع  ٣املوافـق  ١٩٢٢تـشرين األول  ٢٣م واملباشر التبـاع هـذه الـسياسية، ففـي       األه

االئتالفيـة، فظهـرت صـيحة صـحفية       ) لويـد جـورج   (هـ، استقالت وزارة    ١٣٤١األول  
ونيابية ضد الوجود الربيطاين يف العراق، ملا أعقبه من تكاليف مالية باهضة، مما استدعي    

هـ، ١٣٤١مجادى الثانية ٢، ١٩٢٣كانون الثاين ١٩إىل لندن فذهب إليها يف ) كوكس(
إىل بغداد ) كوكس(وحينما عاد املندوب السامي . وكيالً عنه) السري هنري دوبس(خملفاً 

هـ، كان حيمل اإلجراء األبـرز يف جعبتـه    ١٣٤١شعبان   ١٤م املوافق   ١٩٢٣آذار   ٣١يف  
العراقيـة، بـني   -طانيـة  باجتاه سياسة إرضاء املعارضة، وهو توقيع ملحق للمعاهـدة الربي     

السعدون رئيس الوزراء، واملندوب السامي، الـذي يقـضي بتقلـيص مـدة املعاهـدة مـن                  
١٤م املوافـق  ١٩٢٣نيـسان  ٣٠عشرين سـنة إىل أربـع سـنوات، وعليـه أذاع امللـك يف        
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:فيههـ، بالغاً إىل الشعب العراقي جاء١٣٤١رمضان 
متكّنـت  اهللا عليه وآلـه وسـلم    صلىاملصطفى  وروحانية نبيه    عز وجل بعناية اهللا   «

حكومتنا بأن ختطو خطـوة كـبرية أخـرى يف سـبيل حتقيـق أمـاين األمـة، وذلـك بعقـدها                  
.)١(»الربيطانية-امللحق اجلديد للمعاهدة العراقية 

إن دخول العراق عصبة األمـم سـيتم   : وأهم ما جاء يف هذا البالغ، قول امللك      «
حتديد ختـوم العـراق الـذي       : بع سنوات، األول  بعد حتقيق شرطني مهمني خالل مدة أر      

هـو مـا   : والثـاين . )٢(سيتم عما قريب، ويقصد بالذات حدود العراق ومـشكلة املوصـل   
وعلـى مـا   .. يبذله شعبنا الكرمي مـن التفـاين واملـؤازرة يف سـبيل تعزيـز جانـب احلكومـة           

بالـسرعة  ستصرفه حكومتنا من اجلد والعزم يف تنفيذ خططها، ومجع الـس التأسيـسي    
.)٣(»الالزمة وتوطيد دعائم احلكومة على أسس دستورية مدنية

المتبادلالتحدي-المعارضون والسلطة 

بـأن هـذه اإلجــراءات   -كمـا يبـدو لنـا    -إن املعارضـة اإلسـالمية كانـت تعتقـد     
االسترضائية، السيما ختفيض املدة إىل أربع سنوات، إمنا هي معاجلة ختديرية حتتـاج إىل           

ة أسلوب املعارضة والرفض لكي ينال الشعب أهدافه، وتـشخص لـدى العلمـاء        مواصل
املتصدين لقيادة األمة أنّ الربيطانيني سيضطرون إىل اخلروج عن البالد يف حالة اإلصرار           
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املتواصل على مطلب االستقالل التام، وما هـذه اإلجـراءات والتنـازالت الربيطانيـة إال        
املعارضـة، لـذلك اسـتمرت املعارضـة يف التـصعيد        وسيلة واضحة للهروب من مواجهة    

ضد الوجـود الربيطـاين واملطالبـة باالسـتقالل التـام، بينمـا كـان املؤمـل أن حتـدث هـذه             
ــف       ــالميني، وختّف ــف اإلس ــة يف مواق ــة معين ــة حلحل ــازالت الربيطاني ــراءات والتن اإلج

. املـصاحلة االحتجاجات ضد احلكومة باعتبارها خطَت خطوات عديدة حنـو التراضـي و           
وعلى العكـس مـن ذلـك، وقـف اإلسـالميون وعلـى رأسـهم العلمـاء موقفـاً حازمـاً،                  
رافضني تلك القـرارات الترقيعيـة الـصادرة مـن احلكومـة واإلدارة الربيطانيـة، وكـان رد                  

قويـاً، حيـث عملـوا علـى توظيفـه لتوسـيع نطـاق         «الفعل علـى تقلـيص أمـد املعاهـدة          
.)١(»يف آٍن معاًمعارضتهم للمعاهدة ولالنتخابات 

-على ضوء سياسة اللـني  -ومع هذا املوقف الصلب، أتيحت فرصة للحكومة      
بفتح بعض الثغرات داخل اجلدار الشعيب املتماسـك خلـف القيـادة الدينيـة، ألن جهـود             
احلكومــة وامللــك وإدارة االحــتالل، انــصبت حنــو عــزل القيــادة اإلســالمية عــن القــادة  

بغداد، وكذلك عن رؤساء العشائر يف الفرات، ومـن مثّ إضـعاف   الثانويني وامليدانيني يف  
يقـول األسـتاذ    . تأثري الفتاوى اإلسالمية الصادرة من العلماء املراجع على الـرأي العـام           

، فـدأبوا علـى   ]خطورة العلماء وعمقهـم العـشائري  [! وقد أدرك الوطنيون    «: النفيسي
أدركوا يف جالء إم لن    [!] لوطنينيحتطيم قوة العلماء وسلطة شيوخ القبائل، كما أن ا        

يرون إن [!] هلذا السبب كان املعتدلون الوطنيون . يستطيعوا االحتفاظ بقوم ومبكانتهم   
خالصهم الوحيد هو يف بقاء اإلنكليز يف البالد، لكـي يـساندوا هـذه الـسياسة، سياسـة           

.)٢(»القضاء على قوة العلماء والشيوخ ويعضدوها ملدٍة من الزمن
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٦٧٣..................................................................التأسیسیالمجلسانتخاباتمعارضۀ-ب

احيتها استغلت حكومة السعدون مسألة جتديد التهديدات التركيـة العـادة          ومن ن 
املوصل إليها، وبالفعل حشد األتراك قوام على حدود العراق الشمالية، وقد شـكلت      
هذه التطورات ضغطاً معاكساً ضد املعارضـة، باجتـاه االنـسجام مـع مقـررات احلكومـة               

قائـه موحـداً بيـد العـراقيني، وبالتـايل      لضرورات مرحلية، حتت شعار وحدة العراق، وإب    
ستتاح فرصة جيدة للحكومـة إلجنـاز االنتخابـات، يف أجـواء التعبئـة العـسكرية حلمايـة             
الوطن من الطامعني، وبالفعل لقد حشدت سلطة االحتالل قواا املتواجـدة يف العـراق           

. للغايـة ذاـا  ملواجهة تركيا، وهكذا حشدت احلكومة العراقية قواا من اجليش العراقي     
هــ،  ١٣٤١رجـب  ٢٦م املوافـق    ١٩٢٣آذار   ١٣كما وهامجـت الطـائرات الربيطانيـة يف         

مدينة السليمانية اليت كانت حتت سيطرة الشيخ حممود البارزاين، وكان األتراك قد بعثوا            
دعام إىل داخل العراق بصورة سرية لالتـصال بـبعض زعمـاء املعارضـة مـن العلمـاء             

العشائر ال سيما الكردية منـها، وسـلّموهم رسـائل ـذا اخلـصوص،          اتهدين ورؤساء 
وكـان الـوتر احلـساس الـذي تـثريه      . وقد حصل اإلنكليز على عـدد مـن تلـك الرسـائل        

الدعوة التركية هو أن األتراك من املسلمني، وإن اإلنكليز من الكفار، والـشارع اإلسالمــي          
.)١(-البلـد اإلسالمي -كـم العـراق ال جييـز استبـدال املسـلمـني بالكـافريـن حل

ومن ناحيتهم أدرك علماء اإلسـالم يف العـراق خطـورة اللعبـة، فتـداركوا األمـر                
ألم بطبيعة مهمتهم ال يعترفون باحلدود القومية أو السياسية اليت تفرق بني املسلمني،         «

الفارسـي،  أمـة واحـدة ال فـرق فيهـا بـني التركـي أو العـريب أو              ) يف نظرهم (فاملسلمون  

"
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ولكن العلمـاء يعلمـون يقينـاً بـأن احلكومـة           . )١(»واملسلم أوىل من الكافر على أي حال      
هــي جــزء مهــم يف اللعبــة االســتعمارية الــساعية إىل إــاء الدولــة   -آنــذاك -التركيــة 

العثمانية املسلمة ومتزيق الوحدة اإلسـالمية، لـذلك وقـف العلمـاء ضـد هـذه اإلثـارة،                   
نكليز والسلطة احمللية فرصة االسـتفادة مـن هـذه التهديـدات، فأصـدر              وضيعوا على اإل  

العلماء املتصدون فتواهم الشرعية ذا اخلصوص، وهذه الفتوى يف احلقيقة هـي رسـالة          
إىل سلطة االحتالل أكثر من أا رسالة حلكّام تركيا، وذلك لكي ال يلعبوا بالنار، ومـن      

اجتاه املعركـة ضـد اإلنكليـز وصـنايعهم ـدف نيـل       ناحية ثانية هي حماولة جدية لتركيز    
ألن تلك املعركة الومهية مـع      . االستقالل بدالً من تشتيت الطاقات على أكثر من جبهة        

لذلك أصـدر املرجـع األعلـى الـسيد أبـو      . األتراك ال جيين مثارها إالّ اإلنكليز أوالً بأول  
نيــسان ١٢وى شــرعية يف احلــسن االصــفهاين، والــشيخ النــائيين والــشيخ اخلالــصي، فتــ

تقـول  . هـ، حترم علـى املـسلمني حماربـة األتـراك املـسلمني          ١٣٤١شعبان   ٢٦م،  ١٩٢٣
إن اتهدين أصدروا فتوى يف حتـرمي الـدفاع عـن العـراق ضـد األتـراك،          «): املس بيل (

وقد وصلتين نسخة منها مبكراً يف هذا ] وتضيف[وألصقت على باب صحن الكاظمية،   
.)٢(نيسان١٢بيحة أي يف ص» الصباح

وهكذا أُحبطت حماولة استثمار قضية املوصل لصاحل سلطة االحتالل واحلكومـة،          
بفضل الوعي السياسي املتميز للعلماء املراجع، مما دفع املسؤولني الربيطـانيني للـتفكري يف      

تقـول  . طريقة أخرى للتخلص من القيادات اإلسالمية املعيقـة ملـشروعهم االسـتعماري         
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ماذا سوف تصنع احلكومـة  : والسؤال هو..«-استمراراً لكالمها املاضي -) املس بيل (
إن اتهــدين املــوقعني علــى ) املــستر كورنــواليس(العراقيــة يف هــذا الــشأن؟ ففــي رأي 

. )١(»الفتوى جيب نفـيهم إىل إيـران باعتبـارهم رعايـا إيـرانيني، ولكـن هـذا قـرار خطـري           
طريقـة حامسـة للـتخلص مـن العلمـاء املتـصدين            وبذلك بدأ التفكري اجلدي للتوصل إىل       

.العراقللتحرك السياسي املعارض لوجود اإلنكليز يف

مكشوفةاإلسالميون يخوضون معركة

اإلسالميتشديد املوقف-١

استمر التصعيد اإلسالمي ضد توجهات احلكومة وسلطة االحـتالل، فقـد جـدد              
ـ  ١٣٤١بدايـة شـوال   -م ١٩٢٣علماء النجف والكاظمية تشاورهم يف أواسـط أيـار          هـ

أيار ظهرت إعالنـات  ١٧فاتفقوا على االستمرار يف التصدي ملقاطعة االنتخابات، ففي    
ملصقة على أبواب صحن الكاظمية ليالً، تؤكد على ضرورة االلتـزام بفتـاوى العلمـاء        
امللزمة حلرمة املشاركة يف االنتخابات، وتطالب األمة باليقظـة واحلـذر مـن مكـر وخـداع        

إن احلكومـة حتـاول اآلن خـداع الـشعب يف العـراق مبلحـق         «حلكومة، وتنـادي بالنـاس      ا
فــال تنخــدعوا ..املعاهــدة، بــدعوى إــا خطــت خطــوة واســعة يف ســبيل االســتقالل، 

إن احلكومة اآلن تبذل قصارى جهدها يف إجـراء االنتخابـات، ضـاربة           . بزخارف القول 
.)٢(»أويل األلبابفَعوا وابصروا يا.. بفتاوى العلماء األعالم

هـ، أصدر العلماء فتوى مـشتركة   ١٣٤١شوال   ١٥م املوافق   ١٩٢٣أيار   ٣٠ويف  
فـتم توزيعهـا بـالطرق الـشعبية يف املـدن املقدسـة،       . أكدوا فيها على حرمـة االنتخابـات      

وبغداد، وبقيـة منـاطق العـراق، بتوقيـع الـسيد أبـو احلـسن االصـفهاين، واملـريزا حـسني               

IbidVolp 
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والـشيخ  .. حممـد مهـدي الـصدر، وعلـي الـشريازي، وحممـد األسـدي       النائيين، والـسيد    
نعم، ما حكَم به حجج اإلسالم وآيات املِلك العالّم ماٍض «: اخلالصي وقد ذيلها بقوله

فانعكست هذه الفتاوى . )١(»نافذ، والراد عليهم راد على اهللا وهو على حد الشرك باهللا
ضغوط الرأي العام بشكل مشويل تقريباً ضد يف الساحة العراقية، وعلى أثرها تصاعدت 

االنتخابـات وضــغوطات احلكومــة علــى النــاس، إال أنـه بــالرغم مــن املوقــف الــصلب   
للعلماء اإلسالميني، فإن بعض التيارات السياسية يف بغداد بدأت تتملمـل يف مواقفهـا،              

خاصة باجتاه أمام حماوالت التقرب واالسترضاء اليت بذلتها إدارة االحتالل واحلكومة، و     
وكمـا اتبعـت احلكومـة    . )٢(العلماء املتصدين لقيادة األمة، وعلى املستوى الشخصي هلم  

فـاحتوت بـسياستها تلـك بعـض رؤسـاء           -أيـضاً    -سياسة الشدة واللـني مـع العـشائر         
. العشائر بعد إعالن التوقيع على امللحق، وكانوا مـن املعتمـدين لـدى العلمـاء املراجـع          

مـع رؤسـاء عـشائر    -ضمن اخلطة املرسـومة لـه       -فيصل لغة ودية    وقد استخدم امللك    
الفرات وجنوب العراق، فقد استدعى امللك جمموعة من شيوخ عشائر الفرات األوسط     
منهم، عبد الواحد احلاج سكر، وحمسن أبو طبيخ، وعلوان الياسري، وقاطع العوادي،          

امللحـق لـصاحل العـراق،    وشعالن أبو اجلون، وأقـنعهم بـضرورة االنتخابـات، وإن هـذا      
فوافقــوا علــى رأيــه عــدا حمــسن أبــو طبــيخ الــذي أكــد حرصــه علــى موافقــة العلمــاء   

وقد كلف امللك كـالً مـن علـوان الياسـري وقـاطع العـوادي بالتحـدث مـع          . )٣(املراجع
اإلمام اخلالصي لسحب فتواه حبرمة االنتخابات، ولكنهما فشال يف املهمة، بـل امهمـا              

 


 

 

 



٦٧٧..................................................................التأسیسیالمجلسانتخاباتمعارضۀ-ب

، ومـن ثَـم طلـب امللـك مـن حمـسن أبـو طبـيخ مغـادرة          )١(-كما قيل -اخلالصي بالكفر 
وكذلك ما )٢(م١٩٢٣حزيران ١٤-هـ ١٣٤١شوال ٢٩البالد، فغادرها إىل سوريا يف 

م، ١٩٢٣حزيران ١٨اكتفى باستدعاء بعض رؤساء العشائر، وإمنا قام جبولة ميدانية يف 
جتمع إىل بعضهم، واستطاع بالنتيجة أن يف املناطق العشائرية يف الوسط واجلنوب، وقد ا

يقنع بعض املعارضني من رؤساء العشائر حبديثه، فتعهدوا له باملـشاركة يف االنتخابـات،      
.)٣(وبالفعل حتول بعضهم من صفوف املعارضة إىل الصف املوايل للملك واحلكومة

أين نفوذ العلمـاء واتهـدين يف     : ورب سائل يسأل، على ضوء تلك التحوالت      
أوساط العشائر بالوسـط واجلنـوب أمـام حمـاوالت امللـك السـتمالة بعـض رؤسـائهم؟                   

ــصرة ميكــن القــول  ــة املخت ــدة أدت إىل بــروز هــذه الظــاهرة   : ولإلجاب إن عوامــل عدي
ضعف الوعي السياسي عموماً، وقد استغل امللك هذا الضعف، ومأل : التراجعية، أمهها

يف تقوية -لألسف -ة، وإن من الذين سامهوا فراغ القائد السياسي للساحة بنسبٍة معين  
-الرمزية السياسية للملك يف األوساط االجتماعية هم بعض العلماء والزعماء احمللـيني    

ومن العوامل املهمة أيضاً هو التقصري الواضح لدى اإلسالميني يف طريقة . -كما مر معنا
مع الفتاوى املعطلـة، حيـث مل   التعاطي مع األوساط الشعبية، مما أضعف التفاعل الكبري       

بينمـا أجـاد   . يكن يف مقدور اإلسالميني الشروع يف برنامج سياسي له صفة بنائية عملياً       
امللك وحاشيته استخدام اللغة املناسـبة، الـيت قوامهـا إبـراز القـوة وإظهـار حالـة الكـرم             

سلية، لـذلك  بالتواصل االجتماعي املباشر مع الناس، يف جو مشبٍع حبيويـة الوعـود العـ         
ونتيجة التباع هذه السياسة اجلديدة يف التحـرك   . خلق اجتاهاً مؤيداً له يف تلك األوساط      
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بنسبة -على القواعد الشعبية، وبعض الوجهاء وبعض القيادات الدينية أيضاً، تفكّكت      
أواصر املعارضة، وتفتت التماسك املصريي الـذي كـان يـربط النـاس بالعلمـاء               -معينة  

زعمـاء العـشائر مـن جهتـهم انقـسموا علـى أنفـسهم حـول         «درجة كبرية، فـــ     املراجع ب 
يف صفوف املعارضة، وهذا ما كانت تريده ] الالّثقة[املوقف، مما أدى ذلك إىل إثارة أزمة 

فانــشق تيــار املعارضــة اإلســالمية يف بغــداد وعــشائر الفــرات يف الوســط   . )١(»بريطانيــا
امتدادام، باجنذاب بعض رؤساء العشائر باجتاه واجلنوب، وختلخل توازن اإلسالميني و

ومـع هـذه    . امللك، فعزلت بعض القيادات الدينية عن الساحة السياسية بـصورة عمليـة           
التطورات استمرت القيادة املرجعية علـى مواقفهـا املبدئيـة الثابتـة ضـد األجـنيب احملتـل،           

راقية املاضـية يف مـشروع   وواصلت مواقفها الوطنية على الطريقة ذاا، ضد احلكومة الع       
.التامالتسوية على حساب حق الشعب يف حماولة حصوله على االستقالل

إثـر معطيـات املواقـف املـستجدة أن      -كمـا يبـدو لنـا        -ورمبا كان من املفروض     
ـــ    ــادة اإلســالميني ب ــدى الق ــة ل ــسياسة القدمي ــدل ال ـــ  ) تكتيكــات(تتب ــة مناســبة ل مرحلي

لك ليتم احلفاظ على العمق الشعيب للقيـادة اإلسـالمية،          السلطة وامللك، وذ  ) تكتيكات(
الذي هو مبثابة الدروع احلصينة للعلماء املراجع، والسواعد املعتمـدة لتنفيـذ فتـاواهم يف              
ساحة املعركة، لكي ال يدخل العلماء واإلسالميون يف معركة مكشوفة ليس هلا الغطـاء            

عبية مـن العـدو املـاكر، ويعرقـل     االجتماعي الكثيف، الذي يضمن إسقاط الشرعية الش     
إن اســتمرار القيـادة علـى النـسق نفـسه يف التــصعيد     : ومـع ذلـك نعـود لنقـول    . تقدمـه 

تعبري عن اإلرادة اإلسالمية الصلبة، -هو حبد ذاته -واملواجهة ودخول املعركة بإصرار 
-انفـردوا  إالّ أـم  . لدى املراجع الكبار، وذلك ملا يتحلّون به من روٍح مبدئيـة صـادقة            

.بالنتيجةيف مواجهة اإلجراءات التعسفية اليت نالت أشخاصهم-تقريباً 
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-ورموزهرأس التحرك اإلسالمي-اعتقال ونفي العلماء املراجع -٢

العقبة الكأداء أمـام مـشروعها   -بدقٍة ووضوح -لقد شخصت سلطة االحتالل     
يتبعهم من رمـوز التحـرك اإلسـالمي    االستيالئي، بأنها تتجسد يف العلماء املراجع ومن   

لـذلك توصـلت سـلطة االحـتالل مـع      . والوطين الذين حيركون الساحة باجتاه املعارضـة     
احلكومة وامللك، إىل أن مشروعهم االستعماري ال ميكن اجراؤه بسالم إالّ بعد أن يـتم     

حة جتفيف مصادر الفتاوى الشرعية، وتصفية املراجع الكبار، وذلك بإبعادهم عـن الـسا      
السياسية متاماً، والذي سيعكس هذا اإلجراء بدوره تـشتيت العمـق اجلمـاهريي للعلمـاء         

وبالفعل انصبت اجلهـود حنـو حتقيـق اهلـدفني املـذكورين      . املراجع يف كافة مناطق العراق    
عرب توجيه ضربة قاصمة للعلماء أشـبه مـا تكـون باملغـامرة، واالسـتفادة مـن حمـاوالت                  

ويف حالة إنـزال الـضربة   . واألعيان ملواقف امللك واحلكومةتقريب بعض وجوه العشائر   
للعلماء يتم التخلص من وجودهم الفاعل بالساحة، ومن مث تشل احلركة اإلسالمية من 

وبالنتيجــة . الــصميم وبالتــايل يتفــرق النــاس بــصورة عامــة عــن تلــك املواقــف الــصلبة 
، ليتمكنوا من احلضور يف  إىل معركة سياسية متكافئة اجلانبني     -على األقل    -سيصلون  

حلبة الصراع، والشروع باملواجهة الفعلية، على عكس اجلولة األوىل اليت انتـهت زميـة     
يف هذا الظرف احلساس، أصبحت احلاجـة ملحـة لـدى        . نكراء للسلطة أمام اإلسالميني   

يف السلطات الربيطانية لرجل املهمات الربيطانيـة الـصعبة، مقـررةً دعمـه دعمـاً اسـتثنائياً        
سبيل دفعه خلوض هذه املغامرة، وكانـت اسـتعدادات عبـد احملـسن الـسعدون واضـحة                  

فاختـذوه خـري مطيـة لتطبيـق سياسـة العـصا الغليظـة ضـد             -كما بينا سـابقاً      -لإلنكليز  
وبالفعـل كـان الـسعدون رجـل        . )١(املعارضة اإلسالمية، وعلى رأسها العلمـاء املراجـع       
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صياً بـالوالء الكـبري لإلنكليـز، ومحاسـه املتميـز يف تطبيـق             املرحلة، وذلك ملا ميتاز به شخ     
قرارات احلكومة الربيطانية، باإلضافة إىل اتـصافه بـاحلزم والقـسوة ضـد املعارضـة وإنـه                 
ميتلك قدرات خاصة يف فرض جـو مـن اإلرهـاب والعنـف يف الـساحة، غرضـه تـسوية         

.القائمةاألمور الداخلية لصاحل اإلنكليز واحلكومة

بالنسبة للقضايا اخلارجية فقد أنيطت لسلطة االحـتالل واحلكومـة الربيطانيـة            وأما  
م أُحيل اخلالف بني ٢٠/١١/١٩٢٢وقبل أن تباشر الوزارة السعدونية أعماهلا يف «لذلك 

بريطانيا والعراق من جهة، وبني تركيا من جهة أخرى حول قـضية املوصـل، إىل مـؤمتر      
إىل ٢٢/٢/١٩٢٣زان األول الذي أى أعماله يف لوزان، ومل تتوصل مباحثات مؤمتر لو

حلّ حاسم لتلك املسألة، حيث إن األتراك متسكوا مبطالبتهم بوالية املوصـل، وأعربـوا              
عن رغبتهم يف إجراء استفتاء حملي يؤخذ فيه رأي الـسكان، أمـا اجلانـب الربيطـاين فقـد       

) اللـورد كـرزن  (إذ أرسـل  فند مزاعم األتراك، واقترح إحالة املشكلة إىل عصبة األمم،      
مجــادى األوىل ١٧املوافــق [م ١٩٢٣/كــانون األول / ٢٥ممثــل بريطانيــا يف املــؤمتر يف 

رسالة إىل السكرتري العام للعصبة، راجياً إدخال املوضـوع يف جـدول أعمـال     ] هـ١٣٤٢
.)١(»اجتماع جملس عصبة األمم يف باريس

فقـد تنمـر الـسعدون إلنـزال     وعلى ضوء توزيـع األدوار بـني الـداخل واخلـارج،         
ــاء املراجــع    ــة للعلم ــالمية   -مباشــرة -ضــربة موجع ألجــل إضــعاف املعارضــة اإلس

وفاعليتها يف الساحة السياسية، وذلك قبل خوض اجلولة الثانيـة لالنتخابـات، وبالفعـل        
حيـث صـعدت املعارضـة    . )٢(كلفت هذه العملية احلكومة السعدونية حوايل سـتة أشـهر     

شاطاا باجتاه مقاطعة االنتخابـات، فـتم نـشر الفتـاوى الـشرعية يف أوسـاط          اإلسالمية ن 
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شــديد -األمـة بكثافــة، ويف حينـها تــوترت األوضـاع كــثرياً، فأصـدرت احلكومــة بيانـاً      
م، يتـضمن تعـديالً   ١٩٢٣حزيـران    ٢٥هــ املوافـق     ١٣٤١ذي القعدة    ١٠يف   -اللهجة  

كــذلك منحـت لنفــسها احلـق يف نفــي   يف قـانون العقوبــات ضـد املخــالفني لـسياستها، و   
األجانب عن العراق يف حالة إعاقتهم ملسريا وخمالفتهم لسياستها، وممـا جـاء يف البيـان            

ورغماً عما بذلته احلكومة من اجلهود يف هذا الـشأن، والـسعي املتواصـل إىل صـيانة             ..«
هلـم  حقوق الـشعب لتثبيـت أركـان الدسـتور، قـام نفـر مـن الـدخالء الـذين ال عالقـة                    

ــة  ــة [!]بالقــضية العربي ــبالد احلقيقي ــواالً . ، وال مهــم مــصاحل الــشعب وال خيتلقــون أق
زعموا أا مستنبطة مـن الـشرائع الدينيـة، وأـم مل يقـصدوا بـذلك إال اإلخـالل بـسري                   
االنتخابات، وتضليل الرأي العام بنشرهم اإلعالنات وإلصاقها باجلدران، لتأخري تقـدم            

نجاح، والوقوف يف سبيل الـشعب مـن الوصـول إىل الـسلطة الـيت لـه       سري اإلدارة حنو ال   
وإنّ ما أظهرته احلكومة من احللم واألناة جتاه هـذه األعمـال، قـد شـجع               . أن يتمتع ا  

هؤالء الغرباء املتهوسـني علـى التمـادي يف التـضليل حـىت إـم جتـاوزوا مـؤخراً حرمـة                
إن احلكومـة ال ميكنـها أن تتـهاون    [!].. املراقد املقدسة حبركات ختـالف اآلداب الدينيـة     

يف مثـــل هـــذه األعمـــال، وســـتعاقب كـــل مـــن يتـــصدى للعبـــث حبقـــوق الـــشعب   
.)١(»املشروعة

وكانت نقطـة الـضعف الـيت شخـصتها سـلطة االحـتالل وحكومـة الـسعدون يف               
املعارضة اإلسالمية، هي أن أغلب اتهدين الكبار، املتـصدين لقيـادة الـساحة سياسـياً               

فمنهم من كان من أصل إيراين فعالً، ومنهم «ياً، هم من محلة اجلنسية اإليرانية،      وجهاد
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وقـد وجـد   . من اختذ اجلنسية اإليرانيـة يف العهـد العثمـاين ربـاً مـن التجنيـد اإلجبـاري          
فكان رأيه إن اتهدين عجـم، وهـم      . السعدون يف هذا، ثغرة ميكن أن ينفذ منها إليهم        

ليس هلم حق التدخل يف سياسة هذا البلد، أما إذا أرادوا العمل إذن غرباء عن العراق، و
يف السياسة فالواجب عليهم أن يتجنسوا باجلنسية العراقية، وإال فإن احلكومة جيوز هلا أن 

ومن املعلوم أن الغرض األساس هلذا البيان هو سياسـي حبـت،       . )١(»تبعدهم عن البالد  
سالمية، عرب إخـراج كبـار العلمـاء مـن سـاحة            يستهدف اإلسالميني وبالذات القيادة اإل    

العمل السياسي العراقي بذريعة كوم إيرانيين، وذا اإلجراء سيدب الـضعف يف تيـار        
املعارضة الوطنية، وستربز اخلالفات داخل صفوف املعارضـة، وبالتـايل ستـسهل عمليـة              

ث قـرر جملـس   لذلك باشرت احلكومـة بـاخلطوة العمليـة، حيـ         . السيطرة على قرار األمة   
هـــ، ١٣٤١ذي القعــدة ٤م املوافــق ١٩٢٣حزيــران ١٧الــوزراء يف جلــسته اخلاصــة يف 

باألكثرية البدء باجلولة الثانية لالنتخابات وذلك بعد عودة امللـك مـن جولتـه يف املنـاطق       
وقد تناولت . املختلفة من العراق، وكان هدفه من تلك اجلوالت امليدانية كسب ود الناس

مسألة إنزال العقوبة للمقاطعني لالنتخابات، وتأديب املقاومني -أيضاً -كومية اجللسة احل
.)٢(هلا واملشوشني عليها، باإلضافة إىل مسألة إخراج األجانب من البالد

أمام ذلك، نشط اإلسالميون يف توزيع فتاوى العلماء الداعية إىل املقاطعة، وقـد             
مــما  . تخابات، متّ نشرها يف أحنـاء العـراق    صدرت فتاوى جديدة حترم االشتراك يف االن      

دفع احلكومة السعدونية إىل تنفيذ املخطط املرسـوم هلـا سـلفاً، ومبـا أن اإلمـام اخلالـصي        
كان يف واجهة املعارضني للحكومة يف العاصمة بغداد، واملنادين مبقاطعة االنتخابات عرب  

سياسة اإلرهاب حبقّه، وحبـق  فتاواه ومواقفه الشهرية، فقد أقدمت احلكومة على ممارسة       
برجـال الـشرطة واألمـن،    ) جامعـة العلـم  (مؤيديـه، فطوقـت مدرسـة الـشيخ اخلالـصي      
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وأخذت تالحق املوزعني للفتاوى واملنشورات اإلسـالمية، وامللطقـني هلـا علـى جـدران        
املساجد وصحن الكاظمني بشكٍل آستفزازي، فوقـع اصـطدام بـني الـشرطة والنـاس يف          

ــران ٢١ ــر ذلــك جنــل   ١٣٤١ذي القعــدة ٨املوافــق ١٩٢٣حزي هـــ، واعتقــل علــى أث
.)١(اخلالصي وعدد من العلماء وكثري من الناس

ويبدو أن حماولة املالحقة واالعتقال لإلسالميني، وبالذات جنل اإلمام اخلالصي،          
كانت مبثابة جس النبض لردود الفعل من قبل املعارضـة واألمـة، وعلـى ضـوء موقـف                 

العتقــاالت، ســوف تتحــدد سياســة احلكومــة، ضــد رمــوز التحــرك   األمــة مــن هــذه ا
اإلسالمي أي العلماء األعالم، فإما تستمر احلكومة يف عملية االعتقال، ومن مثّ التسفري 
للعلماء الكبار، أو التراجع عن هـذه املغـامرة الـصعبة، يف حالـة تـصعيد املعارضـة مـن                 

ستفـشل احلكومـة يف سياسـتها القمعيـة     احتجاجاا إىل درجة الغليـان الـشعيب، فحينئـٍذ      
ويف . كذلك، ويبدو أن هذه السياسة كانت آخر اخلطوات يف مسلسل السياسة الربيطانية       

حالة كون ردود الفعل عند األمة ممكنة االحتواء فـستقابل باملزيـد مـن العنـف، ومـن مثّ        
مليـة  سيتم ترويض الـساحة العامـة بطريقـة الترهيـب والترغيـب لغـرض الـدخول يف ع         

.األزمةاالنتخابات وإاء

ــك        ــد تل ــة ض ــرابات العام ــالمية إىل اإلض ــة اإلس ــت املعارض ــها دع ــن جانب وم
ــك      ــددة بتل ــاهرات من ــت االحتجاجــات والتظ ــواق وعم ــت األس ــاالت، فأغلق االعتق

بينما نصبت احلكومة نفسها، مبرتلة احملامي عن       . )٢(اإلجراءات القمعية ضد علماء الدين    
اإلسالم واملسلمني، يف حماولة منها لتضعيف الدور القيادي للعلماء          الوطن واملدافع عن  

املراجع، وتشويه رؤيتهم الوطنية، فدفعت الساحة باجتاه احلرب اإلعالمية ضـد العلمـاء     
دعـوة مكـشوفة حملاربـة األجانـب الطـارئني علـى العـراق،              ) العاصـمة (فنشرت جريـدة    
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عـرب بـسبب تدخلـهم يف سياسـة العـراق           وطالبت احلكومة بطرد غري العـراقيني وغـري ال        
وتعد هـذه احلـرب اإلعالميـة مقدمـة متهيديـة لتـسديد ضـربة شـديدة ضـد                . )١(الداخلية

.)٢(العلماء والتحرك اإلسالمي ابتداًء بالشيخ اإلمام اخلالصي

مندوباً سامياً يف العراق، فقد كان ) السري هنري دوبس(هذا ومنذ أوائل أيار عين    
من اإلجراءات العنيفة ضد اإلسالميني وبالذات العلماء املراجع، إال     -اً  أيض -متخوفاً  

أنه ترك األمر للسعدون، لشدته وتعهده بعـدم حـصول اضـطرابات أمنيـة مـؤثرة علـى               
.)٣(إجراءات احلكومة، وأبدى إمكانية استيعاا لو حصلت

ذلك وضمن اخلطة املرسومة حماولة تشتيت أفكار الناس، ودأة عواطفهم، و       
عرب توزيع األدوار على رموز السلطة، وبالفعل قام امللك يف جولـة ميدانيـة جلنـوب             

ــراق  ــالمية   - الع ــة اإلس ــشعيب للمعارض ــق ال ــاريخ  - العم ــدأها بت ــران ١٨ابت حزي
م، وذلك لتقوية شعبيته ورمزيته يف األوساط العامة، واهلدف األدق يف تلـك           ١٩٢٣

      ا جيـري يف الكاظميـة وبغـداد ضـد العلمـاء       املرحلة هو اشغال الرأي العام هناك عم
ومما ال خيفى أن امللك كان متردداً يف قبول اإلجـراءات العنيفـة   . والتحرك اإلسالمي 

ضد العلماء املراجع، إال أن السعدون أصر على املـضي يف سياسـة الـشدة والعنـف          
ضدهم ليضمن إرغام الناس لغـرض إجـراء انتخابـات الـس التأسيـسي، وهكـذا                

جع السعدون يف مواصلة االعتقاالت اليت ابتدأت باعتقال جنلي اإلمام اخلالـصي             تش
من دون أن حيدث شيئاً مؤثراً يزعزع وضع احلكومة، ويردع سلطتها القمعية، فبادر 
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كما - . على اعتقال اإلمام اخلالصي بذاته مع مساعديه ونفيهم مجيعاً خارج العراق
عنـد اعتقـال جنلـي اإلمـام اخلالـصي حـسن          ومما يؤسف له حقـاً أنـه       - سنرى ذلك   

وعلــي، مل حيــدث شــيئاً مربكــاً للــسلطة، لــذلك طمــأن الــسعدون كــالً مــن امللــك   
بعدم حدوث اضطرابات كبرية، فقد بعث برقية إىل امللك يف البصرة خمرباً            ) دوبس(و

اً الشيخ مهدي حيرك الناس جهر..«: إياه لإلقدام على اخلطوة احلامسة، ومما جاء فيها
وعلى كل حال ال ميكن للحكومـة أن تـصرب علـى        . على القيام يف بغداد والكاظمية    

] أحـد تالمذتـه  [أفعاله، فأرى من الضروري إبعاده عـاجالً هـو وأوالده والقطيفـي           
املعتمد السامي يوافق على إبعادهم بـشرط أن      . حفيد اخلالصي ] تقي[والشيخ علي   

. »سلون إىل البـصرة ومنـها إىل جـدة حبـراً    ال يكون ذلك إىل إيران، فإذا توافقون ير 
إذا كان العمل ضرورياً اجتاه الشيخ مهدي فأرغب أن «: أجابه امللك بربقية جاء فيها

يكون بكل احترام، وبصورة ال ختل بكرامتـه الشخـصية، وأن ال تعجـز عائلتـه وال         
لكـم  «: ، مث أعقبها بربقيـة أخـرى يكـشف عـن سياسـته احلقيقيـة جـاء فيهـا                  »ختوف

الــصالحية املطلقــة فيمــا تــروه مناســباً يف الكاظميــة وبغــداد حلفــظ األمــن وشــرف   
أخربوا جمتهـدي النجـف بواسـطة       . احلكومة، وجيب اختاذ خطة حازمة بعد الكاظمية      

بكل مـا جـرى مـع اخلالـصي واتباعـه، وطمنـوهم بـأن يـداوموا                 ] احملافظ[املتصرف  
مع إبالغهـم أسـف احلكومـة علـى     حمافظني على السكينة وقائمني بواجبام الدينية 

اضطرارها إىل اختاذ هذه اإلجراءات رغماً عن الوسـائل الـسلمية الـيت اتبعتـها حـىت             
.)١(»أعلنوا ذلك يف الصحف بصورة مناسبة. اآلن

وبعد دراسة أحداث الساحة، وتقييم أوضاع ردود الفعـل مـن الناحيـة الـشعبية،               
مام اخلالصي، وبالفعل متّ اعتقاله من قبـل   قررت احلكومة وسلطة االحتالل، اعتقال اإل     

من بيته ليالً، وبعث هو وجنليـه وحفيـده علـي    ١٩٢٣حزيران   ٢٦قوات الشرطة مساء    
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تقي مع أبرز تالمذته الشيخ سلمان الصفواين القطيفي بقطار خـاص إىل البـصرة مث إىل        
.)١(مث انتقلوا إىل مدينة قم يف إيران. احلجاز

الصي وأنصاره ضربة موجعة للمعارضة ولرموز التحـرك      لقد كان نفي الشيخ اخل    
وقد عبرت اجلماهري . اإلسالمي وبالذات بقية العلماء املراجع املتصدين للعمل السياسي      

العراقية عن احتجاجها لنفي اخلالصي باإلضرابات العامة، والتظاهرات االحتجاجيـة يف      
ولكي تتعمق . رات والبصرةالكاظمية وبغداد والنجف وكربالء وبعض مدن وعشائر الف

حالة االستياء العـام يف أوسـاط األمـة سـواء يف العـراق أو إيـران، قـرر العلمـاء الكبـار                    
االلتحاق بالشيخ اخلالصي يف إيران احتجاجاً على اعتقاله ونفيه من العراق، تعبرياً عـن          

-هـذا  -استيائهم الشديد لذلك اإلجراء، ويبدو لنا إن اهلدف الرئيس من قرار العلماء 
هو وضع األمة يف زاوية حتمل املسؤولية املباشرة، للوقوف يف وجـه إجـراءات احلكومـة            
ضد علمـاء اإلسـالم، وذلـك باالحتجـاج والتظـاهر املـستمر واإلضـرابات لـشل احليـاة           
االقتصادية يف البلد، واالنتصار لكرامة العلماء وبالذات الشيخ اخلالصي، وبالتايل لتثمـر      

كومة وسلطة االحتالل بتغيري سياستها اجتاه شعب العراق الذي يقوده الضغوط على احل  
حزيران وصل عدد من علماء النجف كان يف مقدمتهم السيد ٢٨ففي . العلماء املراجع

أبو احلسن االصفهاين، واملريزا النائيين، إىل كربالء يف طريقهم للهجرة، فتظاهر عدد من      
م يف كربالء، إال أن السلطات اعتقلت تسعة من كبار العلماء وجماميع من الناس املؤيدة هل

العلماء يف كربالء، يف مقدمتهم السيد أبو احلـسن االصـفهاين، واملـريزا حـسني النـائيين،                
والشيخ جواد اجلواهري، والسيد عبد احلسني الطباطبائي، ومهـدي اخلراسـاين، وحـسن         

م املوافق ١٩٢٣متوز ١هم يف الطباطبائي بصحبة مخسة وعشرين عاملاً آخر، وقد مت تسفري
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ويف احللـة اعتقلـت الـسلطات       . )١(هـ إىل إيران عن طريق خانقني     ١٣٤١ذي القعدة    ١٨
الشيخ حممد مساكه وكيل العلماء الكبـار هنـاك، لقيادتـه مظـاهرة احتجاجيـة علـى نفـي           

.)٢(م، ومتّ إبعاده إىل بغداد١٩٢٣متوز ٢العلماء اتهدين، وذلك يف 

الشديدة اليت اندفع عبد احملسن السعدون لتنفيذها، كانت قد         هذه اإلجراءات 
- املـار الـذكر   - رمستها له دار االعتمـاد الربيطـاين منـذ البدايـة ففـي بيانـه الـوزاري         

٦٦، ٦٥، ٦٤تضمن تلوحياً خاصاً على معاقبة من ينشرون الفتاوى مبوجب املـواد       
ء الدين من العـراق، وإبعـادهم   إخراج علما«فتم مبوجبها  . )٣(من قانون االنتخابات  

إىل خارج البالد وعلى رأسهم الشيخ مهدي اخلالصي، ومع أن إلقـاء القـبض علـى     
الشيخ كان حيمل معه خماطر اهلياج اجلماهريي، إال أن احلكومة دبرت خطة تتماشـى        

، فقـد اسـتعرض الـسعدون قواتـه يف سـاحات وشـوارع       )٤(»..ا مع اخلطـر احملتمـل     
لردة فعل شعبية، وبذلك أضاف جـواً إرهابيـاً مباشـراً يف الـساحة،           الكاظمية حتسباً 

وما اكتفى بإرهاب الكاظمية، وإمنا كان قد عمم احلالة اإلرهابية إىل أوساط العشائر 
ــرب العمــق       - مبكــراً-  ــي تعت ــتها فه ــيم معارض ــشاطاا، وحتج ــق ن ــك لتطوي ، وذل

مجـادى   ٢م املوافـق    ١٩/١/١٩٢٣ففي  . االجتماعي واالقتصادي للقيادة اإلسالمية   
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هـ وجه السعدون قوة من اجليش العراقي من بغداد إىل سامراء الختـاذ     ١٣٤١الثانية  
اإلجراءات التأديبية ضد قبيلة العبيد، وجنح يف إلزامها بالتخلي عـن الـسالح ودفـع             
الغرامة املالية اليت فرضت عليهـا، وقـد حـدث أيـضاً أن ثـارت عـشرية بـين أسـد يف                   

حلكومة، وقتلـت أفـراداً مـن الـشرطة متحديـة بـذلك احلكومـة علنـاً،          اجلبايش ضد ا  
فسعى السعدون إىل تقدمي ضمانات وتعهدات للجهات الربيطانية الستخدام الطريان       
ضد بين أسد، وبالفعل أمطرت الطائرات الربيطانية بالقنابل مواقع بين أسد، فكانت      

جـه اللـني يف النظـام، وهـو امللـك      الضربة أكرب مما يتوقعون، فتوالت الربقيات إىل الو      
.)١(فيصل، وذلك لغرض إيقاف القصف احلكومي

ــاء        ــال العلم ــر اعتق ــساحة إث ــرك ال ــة مل تتح ــواء اإلرهابي ــذه األج ــر ه ــى أث وعل
ورب سائل يسأل ملاذا وصلت ساحة املعارضـة إىل هـذه           . وتسفريهم، بالشكل املطلوب  

الــصعبة، إال أن الظــروف الذاتيــة النتيجــة؟ يف الواقــع، تكثــر املــسوغات هلــذه املواقــف 
للساحة العراقية، والعوامل املوضوعية احمليطة بالقضية، فرضت حالة من التلكؤ احلركي 
يف األوسـاط العامــة، فاحلكومــة عـرب ممارســتها وإعالمهــا حـصرت أزمتــها الــسياسية يف    

دة النظـر  جانب اإلسالميني وبالذات العلماء املتصدين، مما أولد حالة من املراجعة وإعـا        
من قبل بعض السياسيني املعارضني وعموم النـاس، يف سـبب صـالبة فتـاوى العلمـاء،          
خصوصاً لو عرفنا أن الساحة االجتماعية بنسبة معينـة بـدأت متيـل إىل الـسلوك الـودي          

باإلضافة -كما نوهنا سابقاً    -للملك، وإىل اإلجراءات االسترضائية من قبل احلكومة        
مــن قبــل احلكومــة أوقــف قــسطاً كــبرياً مــن فاعليــة نــشاطات   إىل أن العمــل اإلرهــايب

خصوصاً لو عرفنا أن املواجهـة مـا ابتـدأت بـصفة مشوليـة مـن قبـل احلكومـة          . املعارضة
وســلطات االحــتالل وإمنــا جتــزأت يف ظاهرهــا واحتــدت يف حقيقتــها وأهــدافها، لــذلك 

التغيري احلاصـل  «ه فإن وعلي. قوبلت بردة فعل على غرار أدائها ال حتمل صفة الشمولية        
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يف شكل التحدي وليس جوهره، واستخدام بريطانيا للواجهة وسياسة املرونة والتـآمر،            
ومـع وجـود نقـاط القـوة       . وحساب األمور بدقة، أدى إىل ضياع احلدود املعلومة للعدو        

العديدة يف املعارضة إالّ أن سقف الذهنية العامة يف العراق يصعب عليـه جتـاوز ظـواهر         
، إن بـروز التيـار القـومي شـطر املعارضـة إىل شـطرين              ]وكذلك.. [ور إىل خلفياا  األم

عندما حاول التصدي يف الـساحة، وحتولـت تطلعـات فئـات مـن الـشعب إىل تطلعـات            
. )١(»قومية، كما أن القوميني حاولوا أن يكونوا بديالً عن القيادة اإلسالمية

يف بغداد، كـواجهتني حـركيتني      ) النهضة(و) الوطين(ومع ذلك فقد حترك احلزبان      
يف الـساحة الـسياسية باجتـاه التنديـد والعمـل ضـد إجـراءات احلكومـة يف شـأن العلمــاء          

ــة يف ١٩٢٣اإلســالميني، فرفــع احلزبــان مــذكرتني يف متــوز   إىل قناصــل الــدول األجنبي
، إالّ أن احلكومـة  )٢(بغداد، تعبـران عـن احتجاجهمـا علـى نفـي العلمـاء خـارج الـبالد               

-تمرت يف سياستها اليت تعتربهـا اخليـار األوحـد لتحقيـق املـصاحل الربيطانيـة، لـذلك               اس
ــذكر     ــسالف ال ــة ال ــان احلكوم ــوء بي ــى ض ــة   -)٣(عل ــدى احلكوم ــاهيم ل ــست املف انعك

أصبح الشيخ مهدي اخلالصي زعيم املعارضـة العراقيـة عـدو العروبـة     «السعدونية فمثالً  
.)٤(»وفقاً لبيان السعدون

أصداء هذا التصعيد ضد العلمـاء والتحـرك اإلسـالمي يف العـراق              وقد انعكست 
على املسلمني يف إيران، وعليه سجلت األمة املسلمة يف إيران حضوراً فاعالً يف الساحة         
بتظاهراا واحتجاجاا ضد إجراءات حكومة العراق وسلطة االحـتالل الربيطـاين حبـق             
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هـذا  . )١(يـة احلاكمـة يف املنطقـة بـشكل عـام        العلماء مما جعلها تنال من الـسياسة الربيطان       
املوقــف الكــبري مــن قبــل الــشعب اإليــراين املــسلم لنــصرة اإلســالميني العــراقيني يــدلل  

وقـد أصـبح موقـف    . وبوضوح على عظمة روح األخوة الدينية بـني الـشعوب املـسلمة           
علـى  اإلسالميني اإليرانيني من أهم الضغوط على سـلطة االحـتالل الربيطـاين وبالتـايل             

ــة للــدخول يف مفاوضــات عــودة العلمــاء املراجــع إىل العــراق   إالّ أن . احلكومــة العراقي
املالحظ على الساحة العراقية، بعد اعتقال ونفي اإلمـام اخلالـصي، ومـن مث نفـي كبـار               

عنـد غيـاب   -العلماء، أا فرغت من القيادات الدينية الكربى، حيث بقي اإلسـالميون      
الساحة الـسياسية بالفتـاوى الـسابقة، وذلـك لبـث روح املقاومـة       يغذون -القادة الكبار   

ومعىن ذلك أن املراجع الكبار بعد نفيهم ما أتيحت هلـم الفرصـة        . واملقاطعة لالنتخابات 
املناسبة لقيادة وتوجيه املعارضة يف العراق، مما جعل املعارضة اإلسالمية تفتقد حيويتـها            

من قبل احلكومة وبريطانيـا، وعليـه فـإن وجـود       السابقة يف مواكبة اإلجراءات املستجدة    
املرجع األعلى يف املنفى مع بقيـة العلمـاء املتـصدين للـساحة الـسياسية، أضـعف التيـار               

إن -ويبـدو لنـا   -اإلسالمي فأخذ يسجل تراجعات واضحة أمـام إجـراءات الـسلطة،     
من التطورات، الكثري-اهلجرة خارج البالد -العلماء كانوا يتوقعون من خطوم تلك 

إال أن الذي حدث دون مـستوى التوقعـات داخـل املعارضـة الـسياسية واالحتجاجـات           
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ومع ذلك فقد اسـتمر اإلسـالميون يف نـشاطام ببقيـة العلمـاء املتواجـدين يف                 . الشعبية
الــساحة العراقيــة، وأخــذوا يواكبــون األحــداث بنــسبة معينــة، كمــا واصــلوا يف توزيــع  

قة اليت متثل الزاد الروحي حلركة املعارضة اإلسالمية، بالرغم مـن  الفتاوى الشرعية الساب  
: وظهـرت آثـار تلـك النـشاطات بوضـوح يف املـدن املقدسـة          . نفي العلماء املصدرين هلا   

وقد اجتمـع العلمـاء والوجهـاء يف    . النجف، وكربالء، والكاظمية، وكذلك احللة واحلي   
سـة الـشيخ عبـد الكـرمي اجلزائـري،      برئا١٩٢٣النجف اجتماعـاً سـرياً يف أواسـط متـوز        

وجواد اجلواهري، وحممد علي حبر العلوم، وحمسن شالش، وعباس الكليدار، وهـادي    
النقيب، وقرروا مواصلة املقاطعة لالنتخابات، ووقعوا مضبطة يف ذلـك، عـدا الكليـدار             

.)١(فإنه ختلف عن التوقيع
د ساد فيها االرتياح العـام،  أما أجواء احلكومة وامللك ودار االعتماد الربيطاين، فق 

ملا أجنزته احلكومة السعدونية عرب سياسة الشدة والقمع اليت آتبعتها ضد علمـاء اإلسـالم    
.العراقوإرادة شعب

٢٣وقد بعث جعفر العسكري منـدوب العـراق يف لنـدن إىل حكومتـه ببغـداد يف       
:فيههـ، كتاباً قال١٣٤٢حمرم ١١املوافق ١٩٢٣آب 

ًلة نفي العلامء تأثريا حسنا فـي مجيع دوائـر لنـدن وصـحفها، أمـا املحافـل ّلقد أثرت مسأ« ً

الرسمية واملالية، فبدأت تعتقد بوجود سلطة وطنيـة، وقـوة أهليـة كافيـة لـردع مـن يريـد إيقـاع 

.)٢(»الفوىض فـي البالد، وإن أكثرهم أتوين شاكرين عىل عمل احلكومة وباركوا هذه املوفقية

فرديمشروع-مدينة قم اإلمام الخالصي في 

م ١٩٢٣وصل الشيخ اخلالـصي إىل منفـاه، يف مدينـة قـم، أواخـر تـشرين األول           

 
 



العراقیۀ-المعارضۀ اإلسالمیۀ الوطنیۀ فی مواجهۀ المعاهدة البریطانیۀ : الفصل الثانی/ الباب الثالث ..........٦٩٢

وإىل . هـ، والتقى بالعلماء املراجع الذين وصلوا إليها قبله١٣٤٢ربيع األول ٢٠املوافق 
جانب التأييد الشعيب الكبري للعلماء املغادرين من العراق، إشتد غضب الشعب اإليـراين           

سلطات الربيطانية، باعتبارها هي اليت أهانت مقدسات اإلسالم واملسلمني بتـسفري     ضد ال 
وقد نشط الشيخ اخلالصي مع أعوانـه يف حركـة معاديـة لالسـتعمار الربيطـاين،               . العلماء

فأصبحت سلطة االحتالل وامللك بني كماشتني ضاغطتني بالرغم من تسجيل احلكومـة      
فاملعارضـة مـستمرة يف نـشاطاا       . مـن القـادة الكبـار     تقدماً ملحوظاً، إثر إفراغ الـساحة       

داخـل العـراق بـشكٍل أو بــآخر، وكـذلك اشـتدت املعارضــة يف إيـران ضـد الربيطــانيني        
احملتلني، مـما جعلهم حيذرون من بلورة حالة االستياء، وتطورها إىل التذمر العام ومـن            

ضية، وإمخــاد الــنريان قبــل مثّ إىل انــدالع الثــورة، لــذلك فكــروا جبديــة إلــاء هــذه القــ 
متـوز  ٢٢اندالعها من حتت الرماد، لذلك سافر السفري الربيطاين يف طهران إىل بغـداد يف    

هـ، إلجراء مفاوضات إعـادة العلمـاء املنفيـين مـن      ١٣٤١ذي احلجة    ٩م املوافق   ١٩٢٣
يف العراق قبل اشـتداد املعارضـة اإلسـالمية بقيـادم يف إيـران، ضـد الوجـود الربيطـاين          

.)١(املنطقة

إال أن امللفــت للنظــر يف توجهــات اتهــدين املنفــيني كوــا مل تتفــق مــع الــشيخ  
. )٢(اخلالـصي، وذلــك ألـم آثــروا العــودة إىل النجـف ملزاولــة أدوارهـم الدينيــة العامــة    

وكانت سلطة االنتداب يف بغداد قد آختذت خطـوات مدروسـة يف اجتـاه عـودم، فلـم                
ــذلك بقــي امللــك بوجهــه اللــني، وبأســلوبه   حيرقــوا كــل أوراقهــم يف  هــذه املغــامرة، ل

الدبلوماسي اهلادئ، يعاجل املسألة بروٍح مطاطية عالية، وإنه ما قطـع شـعرة معاويـة مـع              
ورغم أن «العلماء املنفيني وبقية اإلسالميني، إمنا كان يدس السم بالعسل أثناء حواراته            

على أن مـن األفـضل إرجـاء ذلـك إىل مـا      حكومة السعدون اتفقت واملسؤول الربيطاين    
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بعد إمتام االنتخابات، وعقد الس التأسيسي، فإن االهتمام الذي أبداه اإلنكليز باألمر 
كان يعكس مدى املخاوف اليت ساورم من تفاعالت ردود الفعل يف إيـران علـى هـذا         

.)١(»اإلبعاد

لمـاء املنفـيني، وآسـتطاع    ففي تلك املرحلة نشطت املراسالت فيما بني امللك والع        
امللك بأسلوبه اخلاص أن ينتزع الفتيل من صاعق االنفجار عند العلماء املراجع، وذلك              
بإلقاء مسؤولية هـذه األحـداث علـى إجـراءات رئـيس احلكومـة الـسعدون، وأوعـدهم            

مؤكـداً  !! امللك يف مراسالته بإسقاط حكومتـه وتـشكيل حكومـة برئاسـة رجـل شـيعي           
وكمـا  . )٢(العراقيـة  -اق، والسعي احلثيث على إلغاء املعاهدة الربيطانية        عودم إىل العر  

).. العنـف واللـني   (معـني هـو سياسـة الـوجهني         ) تكتيـك (اعتمد النظام على    «قلنا لقد   
أمـا الوجـه الثـاين    .. وكان ميثل الوجه األول البـشع دائمـاً رؤسـاء الـوزارات املختلفـون             

ن جيهـد باسـتمرار علـى الظهـور مبظهـر الـوطين        اجلميل، فقد كان ميثله امللـك الـذي كـا         
وعلى ضـوء مراسـالت امللـك     . )٣(»..واملخلص وحمب الشعب ورمبا املعادي لالستعمار     

ووعوده، بعث العلماء إىل وكالئهـم يف العـراق بتجميـد فتـاواهم احملرمـة لالنتخابـات،           
عـدم نـشر   وذلك لتعهدات امللك باالستجابة ملطاليب األمة، كما وطلبوا مـن وكالئهـم        

هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى        . )٤(هذا التطور لـديهم، لـريوا تنفيـذ امللـك لتعهداتـه           
استمرت املباحثـات مـن وراء الـستار بـني احلكـومتني اإليرانيـة والعراقيـة ومـن ورائهمـا            

م ١٩٢٤اإلدارة الربيطانيــة، إىل أن متــت املوافقــة علــى عــودة العلمــاء يف أوائــل شــباط  
هــ، وذلـك بـشرط تقــدمي تعهـدام اخلطيـة بعــدم      ١٣٤٢ى الثانيــة املوافـق أواخـر مجـاد   
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تدخلهم يف الشؤون السياسية للعـراق، وممـا يـذكر أن املوافقـة حـصلت جلميـع العلمـاء             
، وكانت خطة الشيخ اخلالصي تتلخص يف االستمرار بتوجيه       )١(باستثناء اإلمام اخلالصي  

العـراق، يقـول الـشيخ حممـد جنـل       الضربات حنو االستعمار الربيطـاين يف إيـران كمـا يف            
ملـا  ..«: اإلمام اخلالصي، يف مذكراته عن موقف والده من بقية العلماء املنفيني يف إيران           

ورد أيب إىل قــم، ورأى مــا أصــاب العلمــاء مــن الــوهن واخلــوف مبراجعتــهم لفيــصل،  
، وعزمهم على العودة إىل العراق المهم أشد اللـوم، وبـين هلـم أنّ التكليـف الـشرعي              

واألمر اإلهلـي ال يـساعدان علـى هـذا العمـل، وأنـه جيـب البقـاء يف إيـران والـسعي يف              
إصالحها مث إصالح العراق وسائر البالد اإلسالمية بواسطتها، ألا إذا صلحت تكـون    
مركز احلركات اإلصالحية يف مجيع البالد اإلسالمية، ملوقعها اجلغرايف واستقالهلا التـام،     

إىل اإلنكليـز، وفيـصلهم، وال سـيما بعـدما أقـدموا عليـه مـن نفـي         وإنه حيـرم التـسليم    
العلماء مجيعهم، وعدم رعايتهم حرمة أحد منهم، وبين هلـم أن رضـوخهم إىل الـضيم         
واستسالمهم إىل الذل برجوعهم إىل العراق يوجب يأس العامل اإلسـالمي، واستـسالم     

لمـاء، ويف هـذا هـالك املـسلمني     سائر الطبقات من املسلمني إىل مثل ما آستسلم إليه الع  
.)٢(»عامة، وإيران خاصة، وإن ذلك من أشد احملرمات الشرعية

ذا الوعي الثوري الذي تبلور لدى الشيخ اخلالصي من خالل جتربته املؤملـة مـع          
امللك، انطلق يف معاجلة األزمـة الـسياسية يف العـراق، ولكـن حـصرت هـذه املبـادرة يف                   

اآلخرون، ولعلّ جتربته الفردية مع امللك اليت أشرنا إليها، هي شخصه ومل يؤيده العلماء 
ولذلك عجلت . اليت جعلت مبادرته احلالية فردية أيضاً بتبادل املوقفني يف ظرفني خمتلفني

سلطة االحتالل بالتعامل معه على انفراد، فقد ورد يف التقرير الربيطـاين الـذي قـدم إىل            
م، بعد موافقة املندوب الـسامي، أنْ لـيس    ١٩٢٤اط  تقرر يف شب  «: عصبة األمم ما يلي   
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هناك ما مينع عودة اتهدين، ما عدا الشيخ مهـدي، بـشرط أن يتعهـدوا للملـك بـأم            
إن احلكومـة العراقيـة تـستحق       ] ويضيف التقرير .. [سوف يتجنبون التدخل يف السياسية    

اإليـرانيني  ) ينرجـال الـد  (التهنئة علـى موقفهـا الـصلب الـذي انتـهى بانتـصارها علـى             
.)١(»[!]املشاغبني

ومن ناحيته ما آستطاع الـشيخ اخلالـصي أن يقنـع العلمـاء املنفـيني بآختـاذ موقفـه                 
الثوري املعارض لسلطة االحـتالل واحلكومـة وامللـك يف العـراق، رغـم إحلاحـه علـيهم         

توقيع وحتذيره إياهم من إبداء املوافقة على العودة املشروطة للعراق، ودعاهم لتجنب ال          
واحلقيقة إن  . على التعهدات اخلطية امللزمة هلم بعدم التدخل يف شؤون السياسة العراقية          

الـشيخ اخلالــصي كــان يعــي خطــورة هـذه التعهــدات علــى احلركــة اإلســالمية وعمــوم   
اسـتحقاقات  -ضـمناً  -أيـضاً، ألـا حتمـل       -املسلمني يف ذلك الوقـت، ويف املـستقبل         

مية على دفعها مرغمةً، علـى شـكل فـواتري مـن الـضرائب        كارثية ستستمر األمة اإلسال   
الدائمة، ال تقف عند تلك املرحلة فحسب، بل تتعـداها إىل مراحـل مقبلـة، وسـتورث          
أبناء العراق الوطنيني تركة ثقيلة من املشقة والعناء، يقول الشيخ جواد اخلالصي، حفيـد         

ار الذي جرى حـول العـودة إىل        لقد كان لقاء العلماء يف قم واحلو      «: )٢(اإلمام اخلالصي 
االحتالل أو رفض هـذه العـودة املـشروطة، نقطـة       ] سلطة[العراق وفق شرائط فيصل و    

فإن فريقاً منهم وكان على رأسـهم الـسيد أبـو           . التحول يف قيادة العلماء لشعب العراق     
الـذي  قد أبدوا ليونة أمام الطرح     -رمحه اهللا -احلسن االصفهاين واملريزا حسني النائيين      
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قُدم إليهم للعودة مقابل إعطاء تعهد شخصي وخطي بعدم تدخلهم يف شـؤون العـراق        
) الوالـد (ومعـه الـشيخ حممـد    رمحـه اهللا  ] اإلمام اخلالصي [وكان الشيخ الكبري    . السياسية

يريان أن هذا التعهد يشكل نكبة كربى جلهاد املـسلمني يف العـراق واملنطقـة، واستـسالم          
. وتفــريط بكــل اجلهــود والــدماء املبذولــة طــوال ســنوات املقاومــة مريــع إلرادة العــدو، 

قد جرى احلوار، وتصاعدت وتائره ألن الشيخ اخلالصي كان يصر وبعنـف،       ] ويضيف[
وكانت تأيت ضغوط على اآلخرين لكـي يتخلـصوا مـن ضـغوطه ويـستمروا علـى هـذا                

يم عنـد أي عـامل   وبسبب استمرار اخلالف طلب اإلمام اخلالصي الكـبري، التحكـ   .. القرار
مؤسـس حـوزة قـم،    . بارز يقبله الطرف اآلخر، وقـد اختـاروا الـشيخ احلـائري اليـزدي         

وأستاذ املراجـع املتـأخرين، وقـد حكـم الرجـل رغـم عـدم إشـتغاله بالـسياسة، لـصاحل              
والـسؤال الـذي يطـرح نفـسه اآلن هـو، ملـاذا       . )١(»املوقف الذي طرحه الشيخ اخلالـصي     

صي يف تلـك الظـروف احلـساسة؟ نتـرك اإلجابـة حلفيـد اإلمـام        ختلّى العلمـاء عـن اخلالـ     
فإن ذلك يعود إىل سببني .. أما سبب ختلي العلماء«: اخلالصي الشيخ جواد حيث يقول  

خارجيني، وسبب نفسي داخلي، أمـا اخلارجيـان فهمـا حمـاوالت االسترضـاء مـن قبـل                 
صرار اإلنكليز على ترك فيصل ومن ورائه اإلنكليز يف دعوم إىل العودة املذكورة مع إ      

والثـاين الـذي   . الشيخ اخلالصي فيما لو أصر على مواقفه وهو مصر عليها كما يعلمون           
يـتمم األول هـو ضـغط احلكومـة اإليرانيـة، لـدفع العلمـاء إىل العـودة بـأي شـكل مـن            

ختلصاً منـهم، واحتمـال اعتراضـهم علـى بعـض مـشاريعه، وتنفيـذاً للخطـة          . األشكال
أمـا الـسبب النفـسي      . يت تريد عـودم مقيـدين وعـاجزين عـن أيـة حركـة             اإلنكليزية ال 

بعجزهم عن مواصلة املسرية واليـأس مـن       ) العلماء العائدين (الداخلي، فهو إحساسهم    
استمرار الكفاح بعد تسلط اإلنكليز علـى أكثـر الـبالد اإلسـالمية، وتـشتيت ااهـدين                 

فـإم بـشر   (لرغبة يف بناء اد الشخصي هذا كله إضافة إىل ا  . وسقوط الدولة العثمانية  
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، الـذي مـا كـان ليـبىن بـشكٍل سـريع يف قـم، حيـث جيـدون منافـسني كثـار                     )ال مالئكة 
املهم، ملا يئس اإلمام اخلالصي من العلماء انفصل عنهم، وهـو معـِرض عـن       . )١(»هناك

والبقاء فيها، مشروع العودة املشروطة إىل العراق، ومن مثّ آثر السفر إىل مدينة خراسان          
مجعيــة اســتخالص احلــرمني وبــني (م، وأســس ١٩٢٤وبالفعــل وصــلها يف أوائــل عــام 

كمـا وأصـدر يف   . لنصرة الشعب العراقي ضد احملـتلني الربيطـانيني وأعـوام      )٢()النهرين
ــاين ٢٦ ــة ١٦-م ١٩٢٤كــانون الث ــة  -هـــ ١٣٤٢مجــادى الثاني ــه األم ــاً دعــا في بالغ

. )٣(املقدسة يف احلجاز والعـراق، وقـد تـرجم إىل عـدة لغـات      اإلسالمية لتطهري األماكن    
:التاليةوكان مشروعه حمدداً يف استمرار املقاومة يف إيران والعراق باخلطوات

استمرار املقاومة السلبية عرب الفتاوى اليت اسـتجاب هلـا الـشعب، فأسـقطت         -١«
.املزيفةاالنتخابات

ــاء العــشائ -٢ ر، وحــثهم علــى الثــورة املــسلحة  دعــم اجلمــاهري، وخــصوصاً أبن
.جديدمن

مواجهة مؤامرة تسليط رضا خان يف إيران، وقيادة الكفاح ملساعدة العناصـر         -٣
، ]أحد العلماء القـادة للحركـة اإلسـالمية يف إيـران آنـذاك      [الوطنية مع املرحوم مدرس     

.العاملنيوباقي

قـادراً علـى الـدفاع    تقوية اجليش اإليراين، وختليصه من العمالء حـىت يكـون         -٤
.ثورتهعن إيران ومساعدة العراق يف
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االستفادة من العامل الدويل، واالتصال بالبالشفه ملساعدة العراقيني تسليحاً     -٥
والـدعوة إىل  . ودعماً سياسياً، مع رفع الضغط عن املسلمني يف اجلمهوريات الـسوفياتية   

.)١(»فهم اإلسالم من جديد

الصي يف نشاطاته اإلسالمية يف مشهد حىت وافاه األجل هذا وقد استمر اإلمام اخل
-م، ودفــن فيهــا ضــمن تظــاهرة  ١٩٢٥نيــسان ٥هـــ، املوافــق ١٣٤٣رمــضان ١١يف 

وكـان لنبـأ وفاتـه أثـر كـبري يف بغـداد والكاظميـة وبقيـة مـدن          . نـادرة -علمائية وشعبية   
ــشعيب  ــة  . العــراق، علــى املــستوى احلركــي وال ــاس يف الكاظمي بالبكــاء حيــث ضــج الن

والعويل، وأصبح اليوم التايل يوم حداد عام، وخرجت مواكب العزاء من كافة أطراف        
الكاظمية حنو مدرسة اخلالـصي، ويـذكر أن موكـب األعظميـة مـن الطائفـة الـسنية قـد                    

:األهزوجةشارك مع مواكب العزاء ذه
 

 
  

  ت احلكومة مبثابة الشخص املتفرج على تفاعالت األحزان عرب إلقاء األشعار وكان
واخلطب وإقامة االحتفاالت احلزينة، اليت كانت تـستبطن روح املقاومـة اإلسـالمية ضـد        

.)٢(احلكومة واإلنكليز
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االنتخاباتاإلسالميون يواصلون نشاطاتهم ضد إجراء

ت اإلسالمية الرئيـسية، انـصبت جهـود    حينما أُفرغت الساحة العراقية من القيادا  
سلطة االحتالل حنو إجراء االنتخابات، ولو بصورة شكلية أو سرية، فاملهم أن تـشكل               

م، ١٩٢٣مـايس    ٣٠غطاًء قانونياً لوجودهم وممارسام اإلدارية لذلك حينما آلتقى يف          
ك مع امللـك فيـصل، أكـد امللـ    )١()هنري دوبس(هـ، املندوب السامي  ١٣٤١شوال   ١٥

من خالل اللقاء على ضرورة إجراء االنتخابـات يف هـذه الفرصـة الثمينـة، وقـد أطلعـه         
هذا وجرى استقراء عام مـن  . على نتائج زيارته إىل املوصل، والتفاف الناس من حوله        

قبل احملافظني واإلداريـني التـابعني لـوزارة الداخليـة حـول إمكانيـة خـوض االنتخابـات             
جاءت اإلجابات من املناطق املختلفة تقترب من إمكانيـة  بنجاح، وذلك بصورٍة سرية، ف    

٢٠م،  ١٩٢٣فمثالً رفعت إجابة حمافظة بغداد يف الثالـث مـن متـوز             . إجراء االنتخابات 
ومن جهتها قررت الوزارة . هـ، أي بعد نفي اإلمام اخلالصي وأنصاره١٣٤١ذي القعدة 

املغـامرة الكـبرية الـيت خاضـتها     السعدونية إجراء املرحلة الثانيـة لالنتخابـات، بعـد تلـك       
سلطة االحتالل واحلكومة ضد العلماء ااهدين يف اعتقاهلم ونفيهم، وذلك ابتـداًء مـن        

هـــ، بعــد أن تقـرر يف اجللــسة اخلاصــة لــس  ١٣٤١ذي احلجــة ٢-م ١٩٢٣متـوز  ١٢
م، وقـد مت  ١٩٢٣متـوز  ٣الوزراء اليت عقدت يف القصر امللكي برئاسة امللـك فيـصل يف             

جتديد اللجـان االنتخابيـة يف كافـة املنـاطق، وقـد وضـعت مـادة قانونيـة                 : التفاق على ا
ملحقة حلماية أعضاء الس التأسيـسي، وغريهـا مـن الترتيبـات، كمـا وتقـرر اسـتبدال               

.)٢(اهليئات التفتيشية السابقة بأخرى جديدة

تأسيـسي  ميكن تقسيم عمليـة انتخابـات الـس ال   «وعلى ضوء الوقائع التارخيية،     
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تـشرين األول  ٢٤إىل مرحلتني، األوىل تبدأ منـذ صـدور األمـر بـإجراء االنتخابـات يف            
وتبدأ املرحلة الثانية . ١٩٢٣يف أواخر كانون الثاين .. حىت توقفها بدون إمتامها. م١٩٢٢

م، بعد توقفها وحىت اية ١٩٢٣متوز ١٢عند صدور األمر بإجراء االنتخابات جمدداً يف    
.)١(»االنتخابات

متكنت حكومة السعدون وباستعمال أساليب الضغط واإلرهاب من إجنـاز  «ولقد  
، بانتخـاب املرشـحني الثـانويني،       ١٩٢٣املرحلة األوىل من هذه اجلولة يف تشرين األول         

حيث تتألف هذه   . )٢(»وأخذت تستعد إلجناز انتخاب النواب يف املرحلة الثانية واألخرية        
، وانتخــاب املرشــحني الثــانويني، ومــن مث )٣(األولــينيتــسجيل النــاخبني: املرحلــة مــن

انتخاب نـواب الـس التأسيـسي، ففـي اخلطـوة األوىل واجهـت الـسلطة صـعوبات يف               
عملية تسجيل الناخبني األوليني وتشكيل اهليئات التفتيشية وتعليق الدفاتر األساسـية يف           

، ١٩٢٣متـوز  ٢٢شية إالّ يف املدن املقدسة، ففي النجف مل يكتمل انتخـاب اهليئـة التفتيـ          
بعد جهود مضنية باشرت اهليئة أعماهلا، وجاء يف تقرير حمافظ كـربالء اإلداري للنـصف     

ــتني التفتيــشيتني يف مركــز كــربالء والنجــف واصــلتا   ١٩٢٣األخــري مــن متــوز   ، أن اهليئ
ورة أعماهلما، بينما أبرق احملافظ أيضاً إىل وزير الداخلية يف الثالث من آب يـضعه يف صـ    

وكان . االجتماع العلمائي املعارض لالنتخابات، الذي حرر مضبطة رافضة لالنتخابات       
وقد اسـتلم  . يف االجتماع الشيخ عبد الكرمي اجلزائري واجلواهري، وحبر العلوم وغريهم  
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احملـافظ تعليمـات مــشددة علـى معرفــة أخبـار هــذا االجتمـاع وتطــور انعكاسـاته علــى       
شيخ عبد الكرمي اجلزائري وغريه من العلمـاء، لالبتعـاد عـن          الساحة، وتوجيه التوبيخ لل   

آب مبدينـة كـربالء، أمـا يف    ٨هذه املداخالت، هذا وبالفعل صدقت الدفاتر وعلقت يف  
مدينة اإلمام اخلالـصي  -آب، بينما يف الكاظمية    ١٥النجف والكوفة فقد مت تعليقها يف       

لـه، وإلـصاقها علـى جـدران الـصحن      حترك مؤيدوه إلحيـاء الفتـاوى الـسابقة          -املنفي  
تعرفـون مجـيعكم أن دعامـة اإلسـالم     ..«: الشريف، فقد جـاء يف إعـالن ملـصق منـها        

، قد أعلن براءته من مجيع الذين يشاركون يف االنتخابات، اليت آنتهت )الشيخ اخلالصي(
من كوا مسألة سياسية، وأصبحت مسألة دينيـة، إننـا جيـب أن نكـون خملـصني لـديننا             

فقـد ختلـى خلفـاء    ..«: ، ويعلّق األستاذ األدمهي على هـذا اإلعـالن بقولـه     »ينني له ومع
، ومـع ذلـك   »اخلالصي من قيادة حركة املقاطعـة، ـذا اإلعـالن عـن اجلانـب الـسياسي       

شكّل غياب اإلمام اخلالصي إرباكاً للحالة اإلسالمية والوطنية املعارضة، لذلك شكلت         
وأمـا يف بقيـة احملافظـات    . وباشرت أعماهلا ١٩٢٣متوز   ٢١اهليئة التفتيشية بالكاظمية يف     

٢٤م املوافـق  ١٩٢٣أيلـول  ٥ويف  . واملناطق فقد متت فيها العملية األوىل بصورة أبسط       
أيلـول علقـت يف احملـالت العامـة      ٢هـ، كمل التسجيل يف قضاء أربيل ويف        ١٣٤٢حمرم  

ويـسنجق، واملالحـظ علـى    لالطالع على أمسـاء النـاخبني األولـني يف قـضائي أربيـل وك         
املناطق الكردية، أن التوجه القومي مل يشكل عائقاً رئيسياً كالسابق، وإمنا أصبح اخلـوف     
من التجنيد اإللزامي املعيق لعملية التسجيل، وكـان للوعـود بـاحلكم الـذايت لألكـراد يف       

.)١(الشمال، األثر الواضح يف تقدم االنتخابات

جتاه، هو موضوع انتخابات النـاخبني الثـانويني، مـن          أما اخلطوة الثانية يف هذا اال     
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ويف هـذه اخلطـوة واجهـت احلكومـة واألجهـزة اإلداريـة بالـذات            . أهل املـدن والعـشائر    
ذات تأثري «صعوبات كبرية من قبل املعارضة اإلسالمية، وأصبحت يف بعض املناطق املهمة 

م بـني امللـك واملنـدوب    أقلق السلطات الربيطانية، وأحدث يف بعض األحيان سوء تفـاه         
هـ، ودخلت ١٣٤٢حمرم ١٦م، ١٩٢٣آب ٢٨وقد ابتدأت يف بغداد بتاريخ . )١(»السامي

املعارضة يف تنافس شديد مع احلكومة يف كسب أكرب عدد ممكن من النـاخبني الثـانويني،         
. ففي املوصل كانت املعارضة شديدة، ملا يذكر من أن احملافظ كان متعاطفاً مع املعارضة      

أمـا يف  . دخلت السلطة يف املوصل لتعديل النتيجة النهائيـة لـصاحل املعاهـدة واحلكومـة        فت
يف الـدعوة  -على طريقتها الـسابقة  -الفرات األوسط فقد نشطت املعارضة اإلسالمية       

وشهدت مدينة احللة تلكؤاً شديداً يف سري العملية، وعليه تعرض . إىل مقاطعة االنتخابات
ذي يعترب من قادة املعارضة اإلسالمية لالعتقال، وعلـى أثـر هـذه         السيد عبد احلكيم، ال   

أما يف كربالء فواجهت احملافظ صعوبات كبرية . السياسة تقدمت العملية االنتخابية قليالً
عرقلت إجراء االنتخابات للناخبني الثانويني، فلم يرشح أحد نفسه إىل االنتخابات، وال 

. قدم من يضع صوته يف صناديق االقتراع إال بصعوبةإىل عضوية الس التأسيسي، ومل يت
١م، ١٩٢٣أيلـول  ١٢ومع ذلك فقد متت االنتخابات الثانويـة يف كـربالء والنجـف يف        

هـ، بالرغم من التصعيد اإلعالمي للمعارضة اإلسـالمية، حيـث اسـتمرت    ١٣٤٢صفر  
كـربالء والنجـف   حالة التفاعل مع الفتاوى الدينية املعارضة لالنتخابـات يف الكاظميـة و   

مـثالً،  -لـواء الكـوت   -ففي منطقة احلي  ). الناصرية(واحللة والعمارة وعشائر املنتفك     
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بـدالً مـن تـدوين أمسـاء املرشـحني      ) حـرام (ناخباً أولياً على أوراقهـم كلمـة      ٨١٧كتب  
أما يف الكاظمية، املدينة املقدسة املهمة، فقد أشارت مـضبطة انتخابـات الـس          . )١(فيها
سيسي إىل أن وجهاء البلد قد حصلوا على اقل األصوات، يف حني حصل على أكثر التأ

ممـا يـدل علـى التالعـب الواضـح يف إجـراء        . )٢(األصوات مرشحون غرباء عن املنطقـة     
بعد انتهاء مهـام الـس التأسيـسي، مقـاالً     ) االستقالل(االنتخابات وقد نشرت جريدة     

ي الفائت، وكُتب الكتاب، ونـادى املنـادون،      جرى انتخاب الس التأسيس   «: تقول فيه 
فجرى التالعب، وعبث األيدي وتدخل ذوي النفـوذ يف  . ولكن أسمعت لو ناديت حياً 
.)٣(»..سائر األلوية، واألمة صامتة

ــازات  ــورات الــسياسية الــيت حلقــت الــوالدة غــري املتكاملــة       ! تلــك اإلجن والتط
٥املوافـق  ١٩٢٣تشرين الثاين ١٥يف  لالنتخابات، دعت السعدون إىل تقدمي االستقالة     

لقد تسببت واقعة إبعاد علماء الـدين يف        «: ، يقول الدكتور نعمة   )٤(هـ١٣٤٢ربيع الثاين   
ولكـن  . توتر العالقات بني البالط واحلكومة وحاولت دار االعتماد رأب الصدع بينـهما      

فيـصل يف  يف تشرين األول تبين أن بقاء حكومة السعدون غـري مرغـوب فيـه وقـد جنـح        
ومل ميانع املندوب السامي ذلك، فإن خروج السعدون من الوزارة سيضمن           . )٥(»تنحيتها

جميئه رئيساً للمجلس التأسيسي، فجاءت موافقة املندوب السامي بناًء على تعهـد امللـك         
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أحـد رجالـه املعتمـدين لتـشكيل       )٢(فأسرع امللك بتكليف جعفـر العـسكري      . )١(يف ذلك 
ربيـع   ١٦-١٩٢٣تـشرين الثـاين      ٢٦شكلت الوزارة العسكرية يف     وبالفعل ت . احلكومة

وعلى ضوء هذا اإلجراء وتلك االتصاالت، حتلحل وضع املعارضة        . )٣(هـ١٣٤٢الثاين  
أما التعهد املهم من قبل امللـك للعلمـاء املنفـيني، وهـو العمـل علـى إلغـاء         . بنسبة معينة 

ت ذريعـة دراسـة املوضـوع وترتيـب     املعاهدة، فقد بقي يراوح يف موقعه دون تقـدم، حتـ        
إال أن األجواء اهلادئة وفّرت فرصـة مهمـة أمـام حكومـة العـسكري، إلجـراء          . إخراجه

وقـد كـان   .انتخابات أعضاء الـس التأسيـسي كخطـوة أخـرية يف مسلـسل االنتخابـات          
املندوب السامي يقضي بتأخري عودة العلماء املراجع إىل مـا  ) دوبس(االتفاق بني امللك و  

عد إجراء االنتخابات، وحينما اعترض العلماء املنفيون علـى اسـتثناء اإلمـام اخلالـصي      ب
، دخلت القضية يف املفاوضات بني الطرفني مما أطال الوقت، وكـان            )٤(من مسألة العودة  

م، مـن  ١٩٢٤شـباط   ٢٥وهكذا أجريت االنتخابات األخرية يف      . الزمن لصاحل احلكومة  
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.)١(دون مقاطعة تذكر، بشكٍل مشويل مؤثرقبل الناخبني الثانويني، من 

خالل انتخابات الناخبني الثـانويني، حـثّ مستـشار وزارة الداخليـة           «ومـما يذكر   
، بربقية سـرية جـداً مؤرخـة    ]احملافظات[كل املفتشني اإلداريني يف األلوية ) كور نواليس (

املرشــحني هـــ، علــى أن يربقــوا أمســاء ١٣٤٢حمــرم ٣٠م، املوافــق ١٩٢٣أيلـول  ١١يف 
، ومـن  ]احملـافظني [لعضوية الس التأسيـسي مـن املفـضلني لـديهم ولـدى املتـصرفني،             

الذين يعتقد أم سيصوتون لصاحل املعاهدة فيما إذا مت انتخام، وبالتشاور بـني املفـتش    
اإلداري واملتصرف يف كل لواء وصـلت إىل الداخليـة قائمـة بأمسـاء املرشـحني املعنـيني،              

٨ستفيضة هلذه األمساء، ولعدة أشـهر أرسـل مستـشار وزارة الداخليـة يف             وبعد دراسة م  
م إىل كل لواء قائمة بأمساء الذين ترغـب احلكومـة أن ينتخبـوا أعـضاءاً يف          ١٩٢٤شباط  

الس التأسيسي، وقد أوضح املستشار يف مذكرته املوجهة إىل مجيع األلويـة، إن قائمـة     
        ا امللك فيـصل ورئـيس الـوزراء، وإن إخـالص        كل لواء قد جاءت نتيجةً لدراسة قام

.)٢(»كل مرشح لسياسة احلكومة كان بضمان أحدمها أو كليهما

هكذا تـمت االنتخابات وبعد إمتامها، عقد الس التأسيـسي جلـسته االفتتاحيـة            
وقـد  . هــ، حبـضور امللـك واملنـدوب الـسامي         ١٣٤٢شعبان   ٢١-م  ١٩٢٤آذار   ٢٧يف  

لـة رمسيـة، وأقيمـت املهرجانـات يف بغـداد واحملافظـات باملناسـبة،               اعترب يوم افتتاحـه عط    
وقـد مت انتخـاب الـسعدون       . وأُطلق سراح بعض السجناء، وخفّضت بعض احملكوميات      

رئيساً للمجلس بإيعاز من اإلنكليز، وقد ألقى امللك خطاب العرش يف البداية، عبر فيه         
كداً على ضرورة البت يف تصديق     يف العراق، مؤ  ! عن فرحته بافتتاح أول جملس شورى     

إن أحكـام اإلسـالم مؤسـسة علـى الـشورى،      «: حيـث قـال  !! املعاهدة باسم اإلسـالم  
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ــه تعــاىل     ــات حيادهــا عــن قول ــف اإلســالمية مــن اخلطيئ ــه الطوائ ــا ارتكبت : وأعظــم م

>..pon<)ويترتب على كل مسلم يعلم ما يأمر به دينه، حاكماً كـان أو            )١ ،
ومن زاوية .. [حلكم اإلهلي، ومن تكاسل عنه فقد خالف أمر اهللاحمكوماً، أن يؤيد هذا ا

إن األمة قد انتخبتكم أيها النواب للنظر يف أمـور جوهريـة هـي األسـس            ].. أخرى قال 
-البـت يف املعاهـدة العراقيــة   : أوالً. املتينـة الـيت يـشاد عليهــا بنيـان نظامهـا واســتقالهلا     

سـن الدســتور العراقـي، لتــأمني حقــوق   : انيــاًث. الربيطانيـة، لتثبيــت سياسـتها اخلارجيــة  
Baghdad(كتبـت جريـدة   هـذا وقـد   . )٢(»..األفراد، ويراقب سياسة احلكومـة وأعماهلـا     

Times ( ــهاء ــد انت ــول بع ــات تق ــسي   «: االنتخاب ــس التأسي ــات ال ــهت اآلن انتخاب انت
زيـة سـينتهي   العراقي، ويرى حكّام أكْفاء إن التصديق املعقّد للمعاهـدة العراقيـة اإلنكلي         

بينمـا العلمـاء    . وبذلك احنلّت عقدة احلكومة وامللك واملندوب الـسامي       . )٣(»بدون شك 
٢٢املنفيون يواصلون سريهم يف طريـق عـودم إىل العـراق، فقـد وصـل معظمهـم يف                  

هـــ، بعــد تــسليم تعهــدام اخلطيــة بعــدم ١٣٤٢رمــضان ١٨م، املوافــق ١٩٢٤نيــسان 
الـسيد أبـو   -وكان على رأسهم املرجـع األعلـى      . عراقالتدخل يف الشؤون السياسية لل    

-احلــسن االصــفهاين، والــشيخ حــسني النــائيين، وقــد اســتقبلوا علــى احلــدود العراقيــة  
اإليرانية، ويف العاصمة بغـداد ويف كـربالء والنجـف مـن قبـل املـؤمنني، كمـا اشـتركت            

أ منوذجـاً مـن تلـك    ومـن املفيـد أن نقـر      . )٤(احلكومة يف قسم من مراسيم االستقبال هلـم       
ــو احلــسن االصــفهاين تعهــده     ــة للعلمــاء، فقــد كتــب اإلمــام الــسيد أب التعهــدات اخلطي
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:التايلبالشكل

بعـد الـسالم علـيكم، : ملكهّبسم اهللا الرمحن الرحيم حرضة جاللة ملك العراق، أيد اهللا«

ملرسـل مـع رجـب، ا٢٦نعـرض أن كتـابكم املـؤرخ . والسؤال عن أحوالكم ورمحة اهللا وبركاته

دامـت -حجتي اإلسالم جناب الشيخ جواد صاحب اجلواهر، وجناب مريزا مهدي آيـة اهللا زاده 

ْأخذته بكامل االحرتام، وكام ذكر متوه فيه، وأودعتموه فـي مطاويه صار معلـوم لـدينا، -بركاهتام 

وطلـب جاللـتكم ولقد أفادا بام دار بينكم من الشؤون، وبيان األسباب املوجبة إىل تأخري حركتنـا 

ّاملؤازرة، وكذلك املحروس السيد باقر رسكشيك، أقام بواجبه وبلغ خطاباته الـشفاهية، هـذا وإن 

كنا قد أخذنا عىل عاتقنا عدم املداخلة فـي األمور السياسية واالعتزال عن كلام يطلبـه العراقيـون، 

لـتكم، لكـن ولسنا بمسؤولني عن ذلك، وإنام املـسؤول عـن مقتـضيات الـشعب وسياسـته جال

املؤازرة امللوكية اهلاشمية حسبام تقتضيه الديانة اإلسالمية ذلـك مـن مبـدئنا اإلسـالمي، وأمـا مـا 

أمرتم من توحيد الكلمة، وتوطيد عرى الصداقة بني إيران والعراق، فذلك مـن وظائفنـا الدينيـة، 

والـسالم . املـربورةوحينام دخلنا إيران لن نزل نبذل اجلهد فـي ذلك، وسوف تظهر نتيجة أعاملنـا

.وبركاتهعليكم ورمحة اهللا

ــنة / ٢١ ــن س ــعبان م ـــ ١٣٤٢ش ــوي ] ١٩٢٤آذار ٢٧[ه ــسن املوس ــو احل ــر أب األحق

.)١(»االصفهاين

وقـد  «: يذكر جواد اخلالصي تعليق والده الشيخ حممد جنل اإلمام اخلالصي بقوله       
بـأن العلمـاء الـذين       )يف سـبيل اهللا   (وامسهـا   ..يف مذكراتـه  ) االبـن (علّق الشيخ اخلالصي    

أعطوا هذا التعهد قد قسموا اإلسـالم إىل قـسمني، احتفظـوا بواحـد ألنفـسهم وتركـوا          
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اآلخر لإلنكليز، أما القسم الذي بقي هلم فهو احليض واالستحاضـة والنفـاس وأحكـام       
أما الذي تركوه لإلنكليز فهو األمر باملعروف، والنـهي عـن املنكـر،       . اآلبار والنجاسات 

.)١(»العدل واحلكم بني الناس، وبناء الدولةوإقامة 

المعاهدةمحاوالت اإلسالميين في عرقلة تصديق

ومع كل هذه التطورات، مل تنته نشاطات املعارضة اإلسالمية يف رفض املعاهـدة،   
فقد عادت إىل سطح األحداث بعد افتتاح الس وانتخاب السعدون رئيساً لـه، حيـث             

عضاء الس، وكان قد وقّع جعفر العسكري رئيس الوزراء، قدم مشروع املعاهدة إىل أ
وذلـك  . االتفاقيات األربعة امللحقة باملعاهـدة  ) دوبس(نيابة عن امللك واملندوب السامي      

م ١٩٢٤قبيــل افتتــاح الــس التأسيــسي بيــومني، أي يف اخلــامس والعــشرين مــن آذار   
ظفني الربيطـانيني يف العـراق،      هـ، وهي املعاهـدة اخلاصـة بـاملو       ١٣٤٢شعبان   ١٩املوافق  

ويف اجللسة الثالثـة للمجلـس     . واالتفاقية العسكرية، واالتفاقية العدلية، واالتفاقية املالية     
وامللحـق  . ، قدم رئيس الـوزراء مـشروع املعاهـدة العراقيـة الربيطانيـة      ١٩٢٤آذار   ٣١يف  

عوامل الرئيسة أيضاً، وذلك لغرض تصديقها، وكان املشروع مشفوعاً ببيان توضيحي لل
وحتدث رئـيس الـوزراء جعفـر    . )٢(اليت تؤكد ضرورة تصديقها باعتبارها ملصلحة العراق 
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فقــام نــاجي الــسويدي «العــسكري للمجلــس حمــاوالً إقنــاع أعــضائه إلبــرام املعاهــدة، 
حنـن اآلن قـد وصـلنا إىل النقطـة احليويـة املتعلقـة حبيـاة الـبالد أو                   : مندوب بغداد قائالً  

ترح توزيع صور الئحة املعاهدة على النواب كلـهم لتـدقيقها والوقـوف علـى             اق.. مماا
مث جيب إعالا للشعب الـذي هـو الواسـطة الوحيـدة للبـت          . نصوصها واملداولة بشأا  

.)١(»..فيها، وحنن مضطرون إىل العمل برأي الشعب

ت وبناًء على تطور هذه املطالبة، انفتحت أمام اإلسالميني فرصـة مهمـة، انتعـش             
فيها حركة املعارضة السياسية وذلك عرب إدخال العمق الشعيب الذي يتمتع اإلسـالميون           
بتأييده يف املعركة بصورة مباشرة، وإن هـذا الرصـيد الكـبري سـيغري املعادلـة ويعيـدها إىل        

وبالفعـل إزاء تلـك املطالبـة انقـسم أعـضاء           . نقطة الصفر، إن استثمر بالشكل املطلوب     
ما بني مؤيد للمعاهـدة ومالحقهـا بـشكٍل مطلـق، وبـني مطالـب             الس على أنفسهم،  

بتعديلها، فأصبح اجلو العام مشككاً بنيل االستقالل التام للعراق، يف حالـة إبـرام هـذه               
.ومالحقهااملعاهدة

وحينما انعكس األمر على الساحة العامـة، حتـرك احملـامون واملدرسـون وطـالب          
١٩٢٤نيــسان ١٧عقــدوا اجتماعــاً مهمــاً يف احلقــوق، باالتفــاق مــع علمــاء الــدين، و 

ببغداد، حضره أعضاء الس وعدد كبري من احملامني واملـثقفني االختـصاصيني، ناقـشوا            
"
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وبـذلك دخلـت املعارضـة    . )١(من خالله بنود املعاهدة وانعكاساا السلبية على العـراق       
قفـوا باجتـاه   يف إطار آخر، فأخذت تناشد أعضاء الـس بـضغوط اجتماعيـة ونفـسية لي              

عدم املصادقة، فكانت تتم زيارات للنواب يف بيوم، فيـثريون فـيهم النخـوة العـشائرية        
واألحاسيس الوطنية، واملسؤولية الشرعية، لكي يتخذوا املوقف الـشريف الـذي تنـادي         

وإىل جانـب هـذا التحـرك    . به املعارضة، وقد لعبـت النـساء دوراً مـؤثراً يف هـذا االجتـاه      
هـ، الثـنني مـن شـيوخ    ١٣٤٢رمضان ١٥م، ١٩٢٤نيسان   ٢٠اغتيال يف   جرت حماولة   
منـدويب احللـة، ومهـا معروفـان بتأييـدمها      ) سلمان الـرباك (و) عداي اجلريان(العشائر مها  

للمعاهدة، وإن كانت أصابتهما غري خطرية، إال أـا أولـدت حالـة مـن الفـزع واخلـوف        
، وبالفعل أخذ عدد النواب يقل يف حضور  لدى النواب اآلخرين ليتجنبوا تأييد املعاهدة     

فأُحرج امللك . )٢(اجللسات، وقد قدم بعضهم استقالته إثر رسائل التهديد املوجهة إليهم       
ورئيس احلكومة جعفر العسكري، وطالبـا املنـدوب الـسامي مبفاحتـة احلكومـة الربيطانيـة         

: املعاهدة، ومهاللحصول على ضمانين لقطع التردد من قبل أعضاء الس يف تصديق    
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األول حلمايــة حــدود املوصــل مــن األتــراك، والثــاين إلــاء االنتــداب فعــالً بعــد أربــع  
إن «وميكـن القـول   . )١(سنوات، سواء أصبح العراق عضواً يف عصبة األمم أو مل يصبح        

طلب امللك فيصل ورئيس وزرائه مل يكن كما هو إجراء تعديل يف املعاهدة حبيث تصبح   
احلـصول مـن   ] كما يقول الـدكتور األدمهـي    [ستقالل التام بل كان يهدف      غري مفيدة لال  

وبالنتيجــة . )٢(»احلكومــة الربيطانيــة علــى تطمــني للمتــرددين يف املوافقــة علــى املعاهــدة 
مث أكـد   . وافقت احلكومة الربيطانية على تقدمي الضمانين، ولكن بقيود رفضتها املعارضة         

ــة ال متــانع مــن إعــادة النظــر يف املعاهــدة   املنــدوب الــسامي علــى أن احلكومــة الرب  يطاني
مـن املعاهـدة، وأكـد للملـك أن        ١٨واالتفاقيات امللحقة من وقت آلخر حـسب املـادة          

بريطانيا ال تريد البقاء يف العراق، بعد انتهاء املعاهدة، وقد نشرت الصحف احمللية تلـك            
عوامل ضاغطة على هـ، لتشكّل ١٣٤٢، أواخر رمضان ١٩٢٤التطورات يف أوائل أيار 

الرأي العام، الذي بدوره يضغط على أعضاء الس التأسيسي لإلسراع باملصادقة على   
.)٣(املعاهدة، خوفاً من ضياع املوصل ومصلحة الوطن

ومع ذلك قـدم العـسكري اسـتقالته يف أوائـل أيـار، ويف هـذه األجـواء بـرز دور                      
بـاعتراف الـسلطات الربيطانيـة،       ياسني اهلامشي، الرجـل املـصلحي املـزدوج يف سـلوكه،          
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فكلفه امللك بعد إشارة املنـدوب الـسامي بتـشكيل احلكومـة، وكـان طمـوح اهلـامشي أن              
يعتلي كرسي الوزارة وهو حيمل بـشائر مطمئنـة للـشعب بعـد إجـراء التعـديالت علـى                    
املعاهدة وبذلك سيعلو جنمه يف مساء العراق، إال أن أمله خـاب حينمـا رفـض املنـدوب                  

تلك التعديالت املقترحة، فرفض قبول الوزارة يف ذلـك الظـرف، لتـتم املـصادقة              إجراء  
. )١(على املعاهدة يف عهد العسكري، وقد وافق العسكري على أداء هذا الدور

وقد كانت اللجنة اخلاصة بدراسة املعاهدة يف الس التأسيسي قد قدمت تقريرها 
مطالبة بإجراء بعض التعديالت على هـ، ١٣٤٢شوال ١٦املوافق -١٩٢٤أيار ٢٠يف 

.)٢(املعاهدة ومالحقها باجتاه مصلحة االستقالل وذلك قبل تصديقها

واألمر املستجد الذي حصل حنو حسم املوقف، هو الضغط الربيطـاين املباشـر        
على احلكومة العراقية والس التأسيسي، حيث حددت بريطانيا يف قرارها األخـري،         

هـ، هو آخر موعد للبت ١٣٤٢ذي القعدة   ٩م، املوافق   ١٩٢٤حزيران   ١١أن يوم   
يف املعاهدة من قبل الس التأسيسي، وذلـك ألن جلـسة عـصبة األمـم سـتكون يف        
هــذا التــاريخ، لغــرض اختــاذ املوقــف الــدويل املناســب بــشأن العالقــة بــني بريطانيــا  

.)٣(والعراق

يالت علـى املعاهـدة    امللـك رمسيـاً بـأن التعـد       ) دوبـس (وقد أبلغ املندوب السامي     
، وقـد  )٤(واالتفاقيات امللحقة ال ميكن إجراؤها إالّ بعد تصديق املعاهدة من قبل الـس  
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٧١٣..................................................................التأسیسیالمجلسانتخاباتمعارضۀ-ب

تأكد امللك من نوايا احلكومة الربيطانية خطياً من قبل املنـدوب الـسامي بإمكانيـة إجـراء            
.)١(التعديالت بعد اإلبرام

التـصعيدية حـىت انفجـرت    من ناحيتها اسـتمرت املعارضـة يف أعماهلـا ونـشاطاا            
هـ، حول بناية ١٣٤٢شوال ٢٥م، ١٩٢٤أيار ٢٩شوارع بغداد مبظاهرات صاخبة يوم 

الس التأسيسي، وهو يوم االجتماع املهم ألعضاء الس، للموافقة على املعاهـدة أو      
وعند افتتاح اجللسة حنو الساعة التاسـعة والربـع شـرع املتجمهـرون يزيـدون،           «رفضها،  
طوا بالبناية وآلتصقوا بأسوارها وباا، وهم يهتفون لبعض النواب، ويصيحون         وقد أحا 

ليحىي االستقالل، ال متهروا املعاهدة، ال     ].. مندوب املنتفك [ليحيا سامل اخليون    : قائلني
متضوها، وكثرياً ما حاول رجـال الـشرطة بـالكالم إسـكام وـدأم، وهـم يـأبون إال          

.)٢(»لازدياداً يف الصراخ والعوي

وقد حاول أعضاء الس دأم، فلم ينجحوا، ومل يسمعوا كـالم مـدير األمـن       
العام، فخرج إليهم رئيس الس عبد احملسن السعدون مهـدءاً إيـاهم، ولكـن مـن دون      

وكذلك فشلت الشرطة يف تفريقهم، فتدخلت اخليالة من اجلنـود والـشرطة ومتّ              . جدوى
.)٣(مإطالق الرصاص يف الفضاء لتفريقه

وقد شهدت القاعة يف ذلك اليـوم، خطابـات محاسـية مـن قبـل بعـض األعـضاء                

"
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كـان  «وقـد   . )١(ملعارضي املعاهدة، كما مساها األسـتاذ الـوردي       » مبارات خطابية «ضمن  
اخلوف من حتمل مسؤولية تصديق املعاهدة ظاهراً حـىت بـني الـوزراء الـذين كـانوا أمـام         

أي حـديث، أو يف اختـاذ أي إجـراء مـن شـأنه أن      الرأي الصاخب يترددون من اإلدالء ب 
وعلى ضوء استمرار املناقشات   . )٢(»يعرضهم لالنتقاد الشخصي أو كراهية أبناء شعبهم      

ويف هذا التـاريخ مل يكتمـل نـصاب احلـضور مـن       . أيار ٣١تأجل االجتماع إىل     )٣(احلادة
املنـدوب الـسامي   حزيـران، إال أن ٢النواب، فقرر رئيس الس تأجيـل االجتمـاع إىل    

دخال إليهم يف غرفة االستراحة، وضغطا عليهم باملوافقة ) كورنواليس(، ومعه )دوبس(
لتكـون عامـل ضـغط مباشـر علـى      . على املعاهدة، وأبرزا ديدات تركيا لضم املوصل    

اختاذ املوقف اإلجيايب من املعاهدة، وذلك لضمان تنفيذ معاهدة لوزان الـيت عقـدت بـني      
، ومـا يتبـع هـذه املعاهـدة مـن اتفاقيـات ملحقـة ـا،         ١٩٢٣متوز ٢٤يا يف   احللفاء وترك 

. )٤(وذلك ليتم ترسيم احلدود بني تركيا والعـراق، واعتبـار املوصـل كجـزٍء مـن العـراق               
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٧١٥..................................................................التأسیسیالمجلسانتخاباتمعارضۀ-ب

بإجراء التعديالت على املعاهدة بعد املصادقة عليهـا، وكتـب      ) دوبس(ومن مثّ واعدهم    
إن احلكومـة الربيطانيـة   «: يـديهم، جـاء فيهـا     إليهم رسالةً عهديـة لـتكن وثيقـة خطيـة بأ          

مستعدة للنظر يف تعديل االتفاقيتني املالية والعسكرية، مبا يتفق والـسخاء املعـروف عـن                
الشعب اإلنكليزي، ما دامت املادة الثامنة عشرة من املعاهدة نفـسها جـوزت مثـل هـذا              

الرسالة سلّمها إىل رئيس وبعد انتهائه من كتابة . )١(»التعديل على أن يكون بعد اإلبرام     
إال أن املسألة ما انتهت لدى . الس، وغادر املكان مع صاحبه مستشار وزارة الداخلية      

املعارضة بعد تقدمي هذه الوثيقـة اخلطيـة، بـل اسـتمرت مـن قبـل بعـض النـواب داخـل                 
ية بينما اجتهدت املعارضة الوطن. )٢(الس وبصورة أشد، وذلك الشتداد حرية املندوبني    

٢٩يف رسـالتها بتـاريخ   ) املـس بيـل  (تقول  . يف خارج الس، بتعبئة األمة ضد املعاهدة      
ــار  ــصباح جــاء عجيــل اليــاور، منــدوب   «: هـــ١٣٤٢شــوال ٢٥، ١٩٢٤أي يف هــذا ال

خاتون جئت ألخـربك بأنـه ليـست هنـاك        : املوصل، الرجل العشائري اهلادئ، وقد قال     
جز من قبل هذا الس، فليس لـديك فكـرة عمـا    قوة يف العامل ميكن أن تدع املعاهدة تن    

جيري يف هذه املدينة، فهناك بائع متجول مرابط أمام داري ليل ار، إنه ليس كبرياً، بـل   
وال صغري، وهو كلما خرجت ودخلت ميسك بيـدي ويقبلـها، ويقبـل عبـاءيت وأطـراف             

ض هـذه املعاهـدة،   أواه أيها الشيخ، أواه يا والدي، أرف   : مالبسي ويبكي ويصرخ قائالً   
إذا كان هناك ولد واحد يقـف أمـام بـايب، فهنـاك ثالثـة أو        ] ويضيف[ال تبعنا لإلنكليز    

"
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وينقل األدمهي عن حممد مهدي البصري، يف لقاء شخـصي          . )١(»أربعة أمام دار كل نائب    
إن شباب العاصمة من معارضي املعاهدة شكّلوا وفـداً لزيـارة كـل عـضو       «: معه، قوله 

 لس التأسيسي، للطلب منـه عـدم موافقتـه علـى الـشروط الثقيلـة املقيـدة        من أعضاء ا
.)٢(»لالستقالل، املوجودة يف املعاهدة ومالحقها

م، املوافـق  ١٩٢٤وبالفعل حينمـا عقـدت جلـسة الـس يف الثـاين مـن حزيـران              
، كمـا  )٣(هـ، حصلت مناقشات حادة بـني األعـضاء    ١٣٤٢للتاسع والعشرين من شوال     

وبالنتيجـة أصـبح   . ١٩٢٤الصحافة احملليـة، طيلـة شـهري أيـار وحزيـران      وانعكست يف  
للمعارضة الداخلية ثالثة آراء، الرأي األول، ينادي بتعديل املعاهدة وعـدم االستـسالم      

ورأي ثان ينادي بضرورة إبرامها للمحافظـة علـى املوصـل، ورأي            . للضغوط الربيطانية 
.املوصليق، حلني حلّ مشكلةثالث وسطي، ينادي بتعليق املناقشات والتصد

ومع كل هذه املناقشات احلادة أحياناً، فإا انتهت إىل زوبعة يف فنجان، حيث مت            
يف اجتاه الترويج لتصديق -كما أشرنا -)٤(استيعاا، واستمرت معظم الصحافة احمللية    

اء ففي عصر يوم التاسع من حزيران، جـ       . املعاهدة خاصة يف أواخر أيار وشهر حزيران      
دور آخــر العنقــود يف الــسلة الربيطانيــة، وهــو االحتيــاطي األخــري يف اجلعبــة الربيطانيــة،   
صاحب الوجه اللين أال وهو امللك فيصل، فقد قابل أعضاء الـس التأسيـسي، وأكـد       
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٧١٧..................................................................التأسیسیالمجلسانتخاباتمعارضۀ-ب

أنـا ال أقـول   ..«: هلم ضرورة تصديق املعاهدة، وذلك بأسلوب وجداين، ومـما قال هلم 
و ارفضوها، وإمنا أقول آعملوا ما ترونه األنفع ملصلحة البالد، فإن لكم اقبلوا املعاهدة أ

ويف جلـسة اليـوم   . )١(»..أردمت رفضها فـال تتركـوا فيـصالً معلقـاً بـني الـسماء واألرض              
العاشر من حزيران، فشلت الضغوط يف تصديق املعاهـدة، فافتقـدت سـلطة االحـتالل                

يـق امللـك، واملـضي يف اإلدارة    وفكر يف حلّ الـس عـن طر  ) دوبس(صواا، وغضب  
إال أن امللك ورئيس احلكومة وأعوامـا،       . املباشرة للعراق، من دون احلاجة إىل الس      

مجعوا مثانية وستني نائباً يف الساعة العاشرة والنصف ليالً ووضعوهم أمام األمر الواقـع        
يـدعو إىل   األول  : وكان أمـام الـسعدون تقريـران      . )٢(ضمن سياسة الترغيب والترهيب   

تصديق املعاهدة ومن مث الدخول يف املفاوضات لتعديلها، والثاين يطالب بالتعـديل قبـل          
املصادقة، وجرى التصويت يف ظل األجواء الضاغطة، وبالنتيجة أيد سبعة وثالثون نائباً 

فيمـا  . إجراء التصديق على املعاهدة قبل تعديلها، ورفـض ذلـك ثالثـة وعـشرون نائبـاً                
إن «والواقـع   . )٣(نعم هكـذا تــمت املـصادقة علـى املعاهـدة          . عن التصويت  امتنع مثانية 

تــصديق املعاهــدة مــن قبــل الــس التأسيــسي كــان مــشروطاً بإعــادة النظــر فيهــا فــور   
تصديقها، لكن السلطة الربيطانية اختذت مـن املعاهـدة وتـصديقها ذريعـة لتقييـد حركـة                 
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سي وقانون االنتخابات عن مناقشته هلمـا،       الس التأسيسي باجتاه تعديل القانون األسا     
وهكـذا أراد  . حبجة أن تلك التعديالت تتناقض مع بنود املعاهـدة الـيت صـادقها الـس              

الربيطانيون أن يكون لالنتداب وبنـوده وجـود دائـم يف أسـس الدولـة العراقيـة اجلديـدة                 
.)١(»خلدمة مصاحلهم االستعمارية

ــة يف  اختفــى -هــذه -وبعــد عمليــة التــصديق  األثــر املباشــر للنــشاطات الوطني
الشوارع والساحات العامة، وانتهت مالحقة أعضاء الس وتوجيه التهديـدات إلـيهم،      
ــة أخــرى مــن مراحــل العمــل الــسياسي،     بينمــا دخلــت املعارضــة اإلســالمية يف مرحل
مستثمرة عوامـل التـذمر والـسخط لـدى الـشعب، وقـد بـدت واضـحة باجتـاه املعاهـدة            

.)٢(وتصديقها

، حيث عقـدت جلـسة   ١٩٢٤إال أن الس استمر يف أعماله حىت الثاين من آب          
وفيها ألقى بعض األعـضاء كلمـات باملناسـبة،      . اخلتام، وهي اجللسة التاسعة واألربعون    

وأعلن رئيس الوزراء جعفر العسكري فيها بيـان اسـتقالة الـوزارة، بعـد إمتـام أعماهلـا،                  
لكيـة بفـض الـس التأسيـسي وذلـك إلـاء أعمالـه،        قـرار الـسلطة امل     -أيـضاً    -وتال  

.)٣(فانفض الس

جلسة، قـام خالهلـا بتـصديق املعاهـدة     ٤٩] الس التأسيسي[عقد «وهكذا فقد  
وكـان هـذا الترتيـب      . مع بريطانيا، وباعتماد دستور الـبالد، وبـسن قـانون لالنتخابـات           
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.)١(»..ينالزمين لألحداث الثالثة من تدبري املعتمد الربيطا

وحينما استقالت وزارة العسكري ووافق امللك على استقالتها، كلـف ياسـني    
ــاريخ   ــدة، فتـــشكلت بتـ ــشكيل وزارة جديـ ــرم ٣اهلـــامشي بتـ ـــ، ١٣٤٣حمـ آب ٤هـ

.)٢(م١٩٢٤

هــ، وافـق جملـس العمـوم     ١٣٤٢ذي احلجـة    ١٨م، املوافـق    ١٩٢٤متوز   ٢١ويف  
م، وافقـت  ١٩٢٤أيلـول  ٢٧يـل، ويف    الربيطاين على املعاهدة وملحقاا بعد نقـاش طو       

وقـد  «. )٣(عصبة األمم على وضع املعاهدة ومالحقها حمل االنتداب الربيطاين يف العراق       
اعترف اإلجنليز حىت يف تقريـرهم احلكـومي الرمسـي، بـأن الـس وافـق علـى املعاهـدة                 

املعاهـدة  مكرهاً، وإنه مل خيِف امشئزازه من طابعها االنتدايب، وإن مثل هذا املوقـف مـن               
إالّ أن سـلطات االحــتالل  )٤(»انعكـس علـى عمــل مجيـع احلكومـات العراقيــة املتعاقبـة     

وامللك واحلكومة مل خيفوا إرتياحهم من ذلك اإلجناز، فتبـادل املنـدوب الـسامي وامللـك                
، يف طريق فرض اهليمنـة    )٥(برسائل معربة عن فرحتهم، وذلك إلمتام تلك اخلطوة املهمة        

.العراقالربيطانية على


 

 


 
 






 





الفصل الثالث

والحركي، منذ اإلسالميون فـي اِّـعك الثقافـي

منتصف العشرينيات حتى االستقالل الرسمي 

)دخول العراق عصبة األمم(م ١٩٣٢عام 





٧٢٣

السياسيحصيلة التجربة الجهادية والصراع

ني الربيطـانيني يف  تعد التجربة امليدانية لإلسالميني يف املواجهة العسكرية ضد احملتل      
ثورة العشرين، من أكرب معامل تاريخ العراق احلديث، ملا امتازت بـه مـن مواقـف مبدئيـة         

. ومـشاهد بطوليــة للقيــادة اإلســالمية، وللــشعب املـسلم ضــد القــوات األجنبيــة احملتلــة  
ولكنها انتهت إىل ما انتهت إليه من دون أن حتسم املعركة لصاحل الثوار، بالرغم من أا  
لقّنت العدو دروسـاً بالغـة األمهيـة، إال أن العـدو احملتـل عمـد إىل زج األمـة يف معركـة             
ــسياسية        ــة ال ــو اجلبه ــة حن ــود األم ــشتيت جه ــرض ت ــهات، لغ ــدة جب ــى ع مفتوحــة عل
واإلعالمية، واجلبهة الفكرية الثقافية إىل جانب اجلبهة العسكرية، فآنربت األمة بقياداـا       

ة والوطنية مبا أوتيت من قوة، ولعل حمدودية الوعي السياسي مل ألداء وظيفتها املبدئي 
املتصدين اإلسالميني، وعدم وضوح الـسبل املوصـلة إىل النتـائج املرجـوة مـن الثـورة،              
وكــذلك حلــصرها يف العــراق ممــا جعلــها حتمــل اهلــم اإلقليمــي يف مواجهــة عــدو حمتــل  

إالّ أن مواجهتـه مل تكـن شـاملة    للمنطقة عموماً، فهـو عـدو مـشترك لـشعوب املنطقـة،      
بالشكل املطلوب، لذلك ظهر عدم تكافؤ الطرفني يف املعركة، مـن الناحيـة االقتـصادية              

.)١(والعسكرية والتكنيكية
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ــاقر احلكــيم  ــة  «: يقــول الــسيد حممــد ب إن الــوعي الــسياسي العــام لــدى املرجعي
ا تـصور أنّ البـديل   كان حمدوداً حيـث كـان حيكمهـ    ) مرجعية الشيخ الشريازي  (املتصدية  

هو احلكم اإلسالمي، إذ مل يكن معروفاً وجود خيار وصيغة        ) اإلجنليز(للسلطة األجنبية   
ولـذا كـان التـصور إنـه مبجـرد خـروج العـراق مـن اهليمنـة              . ثالثة يف التاريخ اإلسـالمي    

وأما احلكم الوطين فهو حكـم جمهـول وغريـب،        . قيام احلكم اإلسالمي  ] يعين[األجنبية  
ن هذا احلكم كانت له قواعد يف األوساط السياسية املتصدية خصوصاً السنية بتـأثري   مع أ 

.)١(»مجعية االحتاد والترقي التركية والنشاط السياسي لالستعمار واألجانب

صحيح أنّ ضعف الوعي الـسياسي واإلداري املـشار إليـه، مـن الـسمات العامـة              
، قياسـاً بـالوعي الثـوري واجلهـادي، إالّ     لتلك املرحلة لعموم املتصدين للساحة العراقية     

كانـت لديـه خطـة    -اإلمـام الـشيخ الـشريازي    -أننا قد أشرنا سابقاً بأن مفجـر الثـورة     
إدارية للبالد ما بعـد الثـورة، سـتنتهي إىل تـشكيل حكومـة إسـالمية وطنيـة مـستقلة يف                    

الثـورة علـى   العراق، ولكن القَدر مل يمهله، ففي قمة التحدي وعلـى عتبـة قطـف مثـار            
املستوى السياسي واإلداري، فارق احلياة يف ظروف حرجة، أو مات جراء سم دسـه لـه       

والـذي يـدعم رأينـا ضـمن املعطيـات التارخييـة علـى        . )٢(اإلنكليز كما أُشيع بني النـاس   
أرض الواقع، هو تشكيل حكومة وطنية يف كربالء، عاصمة ثورة العشرين، ومقر قائـد      

م احتفال وطين كبري يف يوم رفع العلم الوطين العراقي ألول مرٍة يرفـرف   الثورة، وقد أُقي  
إالّ . -كما حتدثنا عن هذا االحتفال سابقاً  -يف مساء العراق من على بناية بلدية كربالء         

أن املستعمرين الربيطانيني كشروا عن أنيام السامة، وفقدوا صوام أمام هـذا التطـور            
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فحـاربوا هـذه احلكومـة بقـوة العـسكر، مـن دون خجـل أو              اخلطري بالنـسبة لوجـودهم،    
إن هـذه احلكومـة سـتكون النـواة الطبيعيـة      -وهـو ظـن يف حملـه       -إستحياء، ظناً منـهم     

للتعاون مع التشكيالت احمللية يف املناطق األخرى، وبالتايل ستشكل منها حكومة عراقية  
أمام جناح التجربـة اإلداريـة      ومن هنا قضوا على الشيخ القائد ليقطعوا الطريق         . مستقلة

يف كربالء، ومن مثّ فكّروا يف البديل، فآندفعوا لتشكيل حكومة عراقية املظهـر بريطانيـة              
.الربيطانينياجلوهر، قراراا يف قبضة احملتلني

ومــع ذلــك بقيــت آثــار الثــورة الــسياسية واملعنويــة تتفاعــل يف الــساحة العراقيــة   
اإلسالمية بشكٍل أدق، ألا عاشت جتربة جهادية      عموماً، ويف داخل صفوف املعارضة    

وباملقابل حصلت يف خطط االستعمار الربيطاين، تغـيريات وتنـازالت مـا جتـاوزت              . حية
بينما ظهرت أزمات اجتماعية واقتـصادية يف الـساحة     . حدود الظواهر واألمساء اخلارجية   

دالً عن صب اجلهود يف العامة، أثقلت كاهل املعارضة فآنشغلت حنو ترميم النواقص، ب   
طريق البناء، فقد آتضح بعد ثورة العشرين أن جراح الشعب بليغـة، وهـي لــما تنـدمل       
بعد، وعوائل الشهداء، وعموم املتضررين ماديـاً ومعنويـاً يتطلعـون إىل تـرميم نـواقص          
حيــام املاديــة واالجتماعيــة، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، واصــلت ســلطة   

فقة عمالئها من العراقيني، سعيها احلثيـث لفـتح خطـوط اجتماعيـة مؤيـدة           االحتالل بر 
كـل  . هلا، عرب تقدمي بعض اخلدمات والوعود العسلية احملدودة، يف تلك الظروف اخلاصة         

وبـالرغم  . ذلك لتحجيم حركة اإلسالميني وبالذات العلماء املتصدين للعمل الـسياسي          
ة، اليت البد أن تؤخذ بنظر االعتبار، من حصول بعض التطورات على ضوء تلك احلقيق

ــة     ــدخول يف مرحل ــى املعارضــة اإلســالمية ال ــسياسية فرضــت عل إال أن املــستجدات ال
وبالفعــل اســتجاب . الــصراع الــسياسي، بــدالً عــن مواصــلة العمــل اجلهــادي الثــوري 

وإن شـئت   . اإلسالميون ملتطلبات املرحلة، فدخلوا املعترك السياسي بعد ثورة العشرين        
فتراجعـوا عـن أسـلوب اجلهـاد     -سـلفاً  -، لقد وقعوا يف الفـخ الـذي نـصب هلـم           فقل
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واحلقيقـة أن دوامـة الـصراع    . املسلح من دون أن يقطفوا مثـار الثـورة بالـشكل الطمـوح          
السياسي ضد احلكومة، ومـن ورائهـا سـلطة االحـتالل، تعـين سـحب اإلسـالميني مـن           

سياسية عوضاً عـن الـدخول يف لبـاب القـضية     ميدان املقاومة اجلدية إىل قشور العملية ال   
وبالفعــل وقــع احملــذور فــربزت اختالفــات املعارضــة يف العمــل . مــن أجــل بنــاء الــوطن

السياسي، وحتت قبة الربملان، بل آنقسمت داخل الربملان وخارجـه وتعـددت التوجهـات       
، ١٩٣٠-١٩٢٨خالل الفتـرة  «بتعدد األحزاب واآلراء، لذلك تقيم املعارضة السياسية      

ضعيفة وغري فعالة ألسباب شىت أمهها عدم اتفاقها على برنامج حمدد أو أهـداف           ] بأا[
واضحة نابعة من واقع قوا وقدرا يف تغيري األوضاع، وهي مل تتدرب بعد على أصول 
اللعبة الربملانية كما مل يكونـوا قـادرين علـى مقاومـة التالعـب الـذي قامـت بـه عناصـر                   

لـذلك مل يـستطيعوا   . تخابات، وتدخل السلطات يف مناطق خارج بغـداد      احلكومة يف االن  
لقد كانت هناك خالفات أساسية بـني  . مقعدا٨٨ًمقعداً من جمموع ٢٢الفوز بأكثر من  

مثـال ذلـك مـستقبل    . الفئات السياسية بشأن املسائل الكـربى الـيت كانـت تواجـه الـبالد             
.)١(»..سية املالية والتنجيد اإلجباريعالقات اململكة العراقية مع بريطانيا، والسيا

إال أنـه وبـالرغم ممـا تقـدم، كــان سـعي اإلسـالميني متواصـالً يـستهدف إيقــاف         
ففــي هــذه املرحلــة ســجل . املـشاريع االســتيالئية يف الــبالد، بــل رفــضها مــن األســاس 

اإلســالميون مواقــف مبدئيــة أمــام اخلطــوات الــسياسية املتعاقبــة للمــشروع الربيطــاين يف 
وانتـهاءً  . راق، ابتداءاً من تشكيل احلكومة املؤقتة، وتعيني فيصل ملكـاً علـى العـراق          الع

ــة،       ــوزارات العراقي ــشكيل ال ــروراً بت ــسي، وم ــس التأسي ــات ال ــراء انتخاب ــة إج بعرقل
العراقيـة،  -وحماوالت تنضيج سياسة االستعمار املقنن للعراق عرب املعاهدات الربيطانية          

لترسيخ أسـس االنتـداب والـسيطرة الربيطانيـة علـى العـراق،       سعت-مبالحقها -اليت  
!!.دستوريةبصورة
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خــرج اإلســالميون مــن املعركــة الــسياسية، وهــم  -أيــضاً -ويف هــذه املرحلــة 
حيملون على أكتافهم أومسة التـضحية والـشهادة والفـداء، كمـا محلوهـا أثنـاء املواجهـة                   

ملية ما كانت لترضي أدىن طموحـام يف  العسكرية يف ثورة العشرين، ولكن النتيجة الع      
ويظهر أن الثورة مل حتقق هدفها الكبري، كما رسم الثـوار، وإن الثمـرة        «اإلدارة واحلكم،   

اليت أُنتجت عنها كانت مبتسرة، ألن احلكومة اليت متخضت عنـها الثـورة كانـت واجهـة          
.)١(»يكمن وراءها اإلنتداب الربيطاين

ء أربعة عقود، سلطة سياسية مستقلة حقوقياً، تؤمن وقد استمر النسق فعالً زها   «
يقــول الــشيخ حممـد رضــا الـشبييب عــن احلكومــة   . )٢(»لربيطانيـا مثــن تبعيـة البلــد بأسـره   

ــا   ــدة، إ ــع،    «اجلدي ــذلك يف الواق ــها مل تكــن ك ــاهر ولكن ــستقلة، ذات ســيادة يف الظ م
كم ثنائيـاً بـني اإلنكليـز،    فاالستقالل كان استقالالً ملوثاً أو ناقصاً فاضحاً، بل كان احل         

وبني فريق من صنايعهم وأعوام يف غالـب األحيـان، وكـان الغـنم للـسلطة الربيطانيـة         
وصنايعها، والغرم على الشعب العراقي، واتـضح هلـذا الـشعب الكـرمي إن هنـاك خطـة        
استعمارية مرسومة، اعتـربت الثـورة العراقيـة الكـربى مبوجبـها جرميـة منكـرة، وحركـة                  

ــدم واحلــضارة مــضادة ــد الكــرمي   . )٣(»..ملظــاهر التق ويف هــذا الــصدد يقــول الــشيخ عب
مـا حـصلت،   ] يف ثورة العـشرين [إن الغاية اليت قصدناها بنهضتنا وجمازفتنا       «: اجلزائري

، أسأله جلّ شـأنه أن      !فاحلالة الدينية واحلالة االجتماعية إىل ضعف، بل إىل اضمحالل        
.)٤(»يغير حالنا إىل أحسن حال

 
 


 
 



٧٢٨

اإلسالميالتوجه الثقاَّـ، خيار العلماء

بعد تلـك املواجهـات الـسياسية الـساخنة بـني اإلسـالميني مـن جهـة، واحلكومـة              
الربيطانية من جهة أخرى، واليت أدت إىل إخراج العلماء الكبار من العـراق،            -العراقية  

ست ظالالً قامتة تلك األجواء عك  . -كما حتدثنا سابقاً   -ومن مث متت عودم املشروطة      
من اخليبة واإلحباط داخل التيار اإلسالمي الوطين املعارض، امتدت آثارها على عمـوم      

إن هـذه النتيجـة اخلطـرية     . الساحة اإلسالمية، ولعلنا نـتلمس بعـض آثارهـا حـىت اليـوم            
تدفعنا لنتساءل عن أسباب موافقة العلمـاء علـى تلـك التعهـدات املـشروطة؟ ويف بيـان              

إن العلمـاء العائـدين وعلـى رأسـهم املرجـع األعلـى الـسيد أبـو         : ن القـول  اإلجابة ميك 
احلسن االصفهاين، كانوا ينظرون إىل األمة املسلمة يف العـراق بأـا مـا بلغـت املـستوى                 

ــاً   وخاصــة إزاء -بــالرغم مــن تــضحياا اجلــسيمة  -الثقــايف املطلــوب إســالمياً وإمياني
صورة املؤملة، اليت من املفروض أن تفجر الغضب اعتقاهلم وإخراجهم من البالد بتلك ال  

الشعيب ليتحول إىل محٍم بركانية على رؤوس املعتدين، بل لتزلـزل األرض حتـت أقـدام            
إالّ أن هــذا . الـسعدون وحكومتـه اجلـائرة ومــن يقـف وراءهـم مــن احملـتلني الربيطـانيني       

ه إىل القـدر  لدى البعض إىل بكـاء ونياحـة، وبعـضهم حولـ    -لألسف -الغضب حتول  
اإلهلي، والقليل من الواعني آنتفض يف انتفاضة حمدودة ما غيرت من األمر الواقع شيئاً، 



٧٢٩..................................................................اإلسالمیینالعلماءخیارالثقافی،التوجه

ويف احلقيقة إن هذه السلوكية العامة حبد ذاا تشري إىل حاجـة األمـة إىل وعـي إسـالمي            
مكثف، يزيل عوامل التخلف والتردد واخلوف من مواجهة الظاملني ويطرد الضعف أمام 

ات ماديـة ووعــود مـصلحية، وذلــك لكـي تنطلــق األمـة يف مــسريا البنائيـة بثقــة      اغـراء 
وثبات، وكذلك لتتمكن األمة من طرد الثقافة الدخيلة اليت بـدأت تفـتح ثغراـا داخـل                
الساحة، وهذا بالضبط ما يفسر التوجهات الثقافية واإلصالحية للمرجع األعلى الـسيد         

.عدهابيف تلك املرحلة وما)١(االصفهاين

ولكن، مهما محلت هذه التوجهات من تربيرات ومسوغات متنح للعلمـاء الكـرام    
احلق يف اختاذ هذا القرار إال أن موافقتهم على تلك التعهـدات املـشروطة عمقـت فكـرة           

فـضالً علـى   -)٢(علـى أقـل تقـدير     -. االبتعاد عـن العمـل الـسياسي واإلداري لألمـة         
    ا على الساحة العراقية، فأمام انكمـاش احلالـة احلركيـة          اآلثار السلبية اليت تركت بصما
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لإلسالميني، فتح اـال أمـام احلركـات العلمانيـة واإلحلاديـة لتـشق طريقهـا يف الـساحة          
وهـذا مـا   . ومتأل الفراغ السياسي يف حياة الـشباب الطـاحمني للعمـل الـسياسي والثـوري             

مرحلـة الـوعي الـديين،    يسميه الـدكتور علـي الـوردي بـالوعي الـسياسي الـذي خلّـف           
وذلــك ألن رجــال الــسياسة يريــدون إبعــاد الــدين عــن الــسياسة، علــى العكــس مــن    

-ولكـن   . )١(اإلسالميني الذين يـرون العمـل الـسياسي جـزءاً مـن الـشريعة اإلسـالمية               
أخـذت تـسود األفكـار االزاميـة،     -على ضوء تلك التعهدات وما تلتها مـن أحـداث      

!! سؤولية قيـادة األمـة وال صـياغة قرارهـا الـسياسي إسـالمياً        اليت ال حتمل أصـحاا مـ      
ومن املؤكد أن دوائر االسـتكبار العـاملي كانـت تغـذي هـذه التوجهـات املخـدرة لألمـة                

وعلـى  . اإلسالمية واليت مفادها فصل الدين عن السياسة، وذلك ليسهل التسلط عليهـا     
ا الثقافيـة، تعمـل بالـسياسة،    ما تقدم بدأت تفرز الساحة طبقة اجتماعية هلا خـصوصيته    

ضمن شعارات مرحلية براقة، وهذه الطبقة ال تنطلق يف عملـها الـسياسي مـن الـشريعة      
اإلسالمية، والثوابـت الوطنيـة، وإمنـا دوافعهـا مـصلحية خاصـة، تـسعى لتنفيـذ اإلرادة              

اليت صبت جهوداً كبرية لغـرض إبعـاد اإلسـالميني والـوطنني املخلـصني عـن          . الربيطانية
لعمل السياسي، وبالفعل لقد متّ خنق نـشاطات األمـة سياسـياً كـي ال تعـود املعارضـة                    ا

مـن  «اإلسالمية إىل موقع الـصدارة يف العمـل الـسياسي واجلهـادي، فاملرحلـة التارخييـة                
هـي فتـرة تأسـيس الدولــة العراقيـة يف العـصر احلـديث، وفيهــا       ١٩٣٢إىل ١٩٢١سـنة  

سياسي واالجتمـاعي للعـراق، ومؤسـسات احلكـم         وضع دستور البالد املقرر للنظـام الـ       
وحقوق الشعب واألفراد، وكيفية عمل األجهزة والـروابط بـني خمتلـف األجهـزة وبـني              

وقد أثبتت وقائع تاريخ هذه الفترة إن مـسرية احلكـم والقـائمني عليـه يف          . الفرد والدولة 
سـتقالل الرمسـي    فترة التأسيس هذه طبعت تأثرياا ومفاهيمها على احلكم، يف عهـد اال           

تــشرين األول ســنة ١٣الــذي تقــرر للعــراق مــذ قُبــل عــضواً يف عــصبة األمــم بتــاريخ 

 



٧٣١..................................................................اإلسالمیینالعلماءخیارالثقافی،التوجه

ــة ١٣[١٩٣٢ ــدة ســيادته بأحكــام معاهــدة  ]هـــ١٣٥١مجــادى الثاني ــني ١٩٣٠، مقي ب
ذي احلجــة ٢٧[، ١٩٥٨متــوز ١٤العــراق وبريطانيــا، إىل أن ســقط النظــام امللكــي يف  

رغم أنـه كـان يقـوم    ١٩٢٥تقرر للعراق يف دستور     إن نظام احلكم الذي     .. ،]هـ١٣٧٧
، وقـد أخـذ بالنظـام الربملـاين يف التطبيـق، أبعـدوا           [!]على أساس الدميقراطيـة الـسياسية     

الشعب عن كل مسامهة حقيقة يف حكم نفسه، وأمهلوا مـا كـان للـشعب واألفـراد مـن             
.)١(»حقوق يف الدستور

اء مـن توجهـات خاصـة ـم،     على ضوء تلك املستجدات وما كان خيتزنه العلمـ       
عادوا ليفكروا مليـاً، بـأن املرحلـة هـي مرحلـة املواجهـة الثقافيـة، فتشخـصت الوظيفـة               
الشرعية لديهم باجتاه بناء األمة عقـدياً وثقافيـاً وتوعويـاً، اهلـدف منـه استئـصال الغـدد                

ة لنفـوس  داخل األمة، وبالتـايل إعـادة الثقـ      -اليت أشرنا إليها     -املسببة لتلك األمراض    
الناس، تلك الثقة اليت تزعزعت فترة غياب القيادة املرجعية عـن الـساحة، ال سـيما لـو      
عرفنا أن اإلنكليز واحلكومة وامللك استغلوا فترة الغياب ملـصلحتهم فأشـاعوا يف األمـة               
أفكاراً مغرضة مؤداها أن حالة عدم اسـتقرار النظـام وسـيادة االضـطرابات، إمنـا تعـود               

لدين بالسياسية، وهكذا فقد سادت يف الساحة االجتماعية العامـة ثقافـة    لتدخل علماء ا  
خاصة ترمي باملسؤوليات على علماء الدين، وقد عبرت بعض األهـازيج الـشعبية عـن      

وجوهـا  «: تلك الظاهرة، نذكر أُهزوجة واحدة كشاهد على تلك الثقافة اجلديدة وهـي     
لساحة بنار الثـورة، ورموهـا علينـا، فتركونـا     أي إن العلماء قد أهلبوا ا  . »وذوبوها اعلينه 

.)٢(لوحدنا نتحمل مسؤولية نتائجها
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ومما ال خيفى، لقد كان اإلنكليز يشجعون هذه الثقافة لزرع الفرقـة، بـني العلمـاء         
والناس، من ناحية، وإثارة الفتنة بني الناس أنفسهم من ناحية أخـرى، مـستغلني طيـب      

لــذلك حتولــت املعارضــة اإلســالمية مــن أســلوب  العــراقيني خــصوصاً أبنــاء العــشائر،
اهلجوم واالقتحام واملبادرة يف الـساحة، إىل حالـة الـدفاع والـسعي وراء األحـداث، ممـا                
أضعف تأثريها، بينما واصل ساسة احلكم طريق االقتحام من معركة إىل معركـة، ومـن     

ــر ا   ــر تزوي حلقــائق خنــدق إىل خنــدق، ضــمن خطــة بريطانيــة متواصــلة احللقــات، وعب
وهكـذا حـىت اسـتتبت األمـور بـصورا          . وإشاعة الوعود اخلالّبة، والتضليل اإلعالمـي     

يف الس التأسيسي، وحينـها فرضـت الـسياسة الربيطانيـة علـى          -شكلياً   -الدستورية  
.العراق



٧٣٣

الثقافيةاإلنكليز يفتحون جبهة اِّـعركة

جديـدة كأسـلوب هجـومي إىل     مل يكتِف اإلنكليز ذا اإلجناز، بل فتحـوا جبهـة         
الفكرية، وذلك عندما تيقنت السلطات الربيطانيـة  -عقر الدار، أال وهي اجلبهة الثقافية       

عرب مراحل الصراع السياسي يف العراق، إن سر القـوة لـدى الـشعب يكمـن يف التزامـه                 
إلسـالم،  العلمائية اليت تستوحي مبادأها وعزميتـها مـن ا  -باإلسالم، وبالقيادة املرجعية    

ومبعىن آخر، وانطالقاً من إدراك الدوائر الربيطانية يف أن العقبـة الكـأداء أمـام مـشاريعها           
االستيالئية يف املنطقة هو اإلسالم، فعليـه متّ تـشخيص العـالج الـواقي هلـذه األزمـة يف                  
زعزعة أسس هذه العقيدة من نفوس املسلمني عـرب عمليـات الغـزو الفكـري والثقـايف،          

جهدها لضرب هذه القيم املتأصـلة يف أعمـاق العـراقيني، ففتحـت آفاقـاً       فلذلك عملت 
واسعة للمعركة الثقافية، مما زاد يف مسؤولية العلماء اإلسالميني للوقوف أمام الـشبهات   

وكيـف ال  . املثارة حول الـشريعة اإلسـالمية وتقـدمي الـوعي اإلسـالمي األصـيل لألمـة              
. الميني على ضوء مستجدات املعركة الثقافية؟     تتضاعف مسؤولية العلماء واملربني اإلس    

واحلال أن بعض الباحثني يعود بتشخيـصه هلـذه املـسؤولية إىل مـا قبـل ثـورة العـشرين،               
ضـعف  «حيث يعد من أسباب عدم مواصلة العمل اجلهـادي ضـد الغـزاة وأذنـام إىل             
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. )١(»بينـها ] اإلسـالمي [املستوى الثقايف جلماهري الـشعب، وعـدم انتـشار حركـة التبليـغ              
باملستوى املطلوب، لذلك اضطر اإلسالميون، وعلـى رأسـهم العلمـاء خلـوض املعتـرك       
الثقايف العصيب، خوفاً من حماوالت متييع اهلوية اإلسـالمية لـدى الـشعب، مـن خـالل                  
تشويه معامل اإلسـالم، وتـضعيف القـيم األصـيلة، وذلـك حتـت بريـق التطـور العلمـي                     

النـاس بتوزيـع املناصـب واملـنح والعطايـا واخلــدمات      والتكنولـوجي، إىل جانـب إغـراء   
ــن املعركــة    . بــشكٍل معــني ــة أخطــر م ــأدرك اإلســالميون بوضــوح أن املعركــة الثقافي ف

ألا تستهدف هويتها ودد وجودها، وإن الشر املـستطري   . العسكرية وأكثر إيالماً لألمة   
.التحرريةالقيم الوطنيةقادم من بريطانيا، فهي العدو األكرب للشريعة اإلسالمية و

وبــالرغم مــن نــضوج هــذا الــوعي وتطــوره، إالّ أن تعهــدات العلمــاء العائــدين  
تعمق الرأي «للعراق بعدم التدخل يف السياسة تركت أثرها يف أوساط اإلسالميني، فقد 

بعدم السماح لعلماء الدين بالتدخل يف الشؤون الـسياسية، بـل حـىت       -آنذاك   -السائد  
اس من علـى املنـرب مـن قبـل العلمـاء مـستهجن مرفـوض مـن قبـل احلـوزة،           احلديث للن 

وأصبح العرف السائد هو أن يكون العاِلم ساكناً ال يتدخل يف الشؤون االجتماعية، ال            
وهنا أرى من !!. )٢(»من قريب وال من بعيد إالّ يف املسائل اليت يفرضها وجوده كإنسان       

فسه، وهو كيف نفسر موقـف العلمـاء مـن         املفيد توضيح اإلجابة على تساؤل بفرض ن      
تقدمي تلك التعهـدات مـن الناحيـة الـشرعية؟ احلقيقـة إننـا قـد أجبنـا ضـمناً علـى ذلـك             
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إن مسألة إعالن املعارضة السياسية أو املقاومة اجلهادية ختضع : التساؤل، ونضيف أيضاً
وجـه العلمـاء    فمن باب الضرورة املرحلية ت    . لشرائط شرعية ترعى مصاحل العباد والبالد     

إىل ترسيخ العمل الثقايف والتربوي من خالل تقوية احلوزة الدراسية والتبلغية، وتشجيع   
. النشاطات اإلسالمية وتأسيس اهليئات التربوية وإقامة الشعائر الدينية يف أوسـاط األمـة       

لغــرض إعــداد املــؤمنني وااهــدين الــواعني ليحملــوا أهــداف األمــة يف التحــرر ونيــل  
فاملـسألة  . الل، ولكي يثبتوا أمام العواصف الفكرية واغراءات الوجاهة والسلطة        االستق

فالبنـاء اإلميـاين للقلـوب هـو     . يف إطار تغيري األسلوب يف مواجهـة التحـديات       -فعالً   -
: يقول سبحانه. املطلوب خصوصاً يف ظروف اإلكراه

>..XWVUTS..<)
١(.

عدة جبهات، حيث شجع اإلنكليز عاشت املعركة الثقافية من-آنذاك -فاألمة 
فوقع اجليـل  «تلك التيارات الفكرية والسياسية غري اإلسالمية أن تغزو الساحة العراقية،         

املثقف فريسة تلك التيارات حىت أخذت األمة تنبهر عندما تـرى مثقفـاً يـصلي أو يلتـزم      
عيــة  أدت هــذه الــسياسة إىل تفتيــت البنيــة االجتما   «وهكــذا  . )٢(»بأحكــام اإلســالم 

والسياسية، إضافة لذلك فإن إنزواء العلماء والتزامهم الصمت واالنكفاء، أعقبـه بـروز    
تيار يف املراكز العلمية بالنجف وكربالء وسامراء والكاظمية، يقف بوجه تدخل العلماء           

وعليـه أصـبح هـم العلمـاء،        . )٣(»يف السياسة خوفـاً علـى احلـوزة العلميـة مـن الـضياع             
كز العلمية الفقهية، لكي تؤدي رسـالتها الدينيـة واإلصـالحية العامـة،       احملافظة على املرا  

بعيدة عن الصراع السياسي، وذلك لتتمسك األمة مبصدر عزا، أي ويتها اإلسـالمية   
وقيمها اإلنسانية، ويف الوقت ذاته تتصدى ملشاريع الغزو الثقايف للعراق عرب اإلرساليات       
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. العلمانية، وغريها من املشاريع اهلدامة الوافـدة للعـراق       التبشريية، واألحزاب اإلحلادية و   
وهكذا آنصبت جهود العلماء حنو إعادة ثقة الناس بالشريعة اإلسالمية، ورد إشكاليات      
األعداء املتربصني باإلسالم واملسلمني، وذلك بـاحلجج الوافيـة وباألسـلوب العـصري،            

ن اخلارج، وحمـاوالت التـشكيك     لغرض ختليص الساحة من الشوائب الفكرية الوافدة م       
وكذلك لتخليص الساحة من اخلرافـات العالقـة ـا جـراء     . باملبادئ واملفاهيم اإلسالمية  

البساطة والسطحية لدى بعض املسلمني، وكما هـو معلـوم أن األفكـار املغرضـة كانـت        
.الثقايفتأخذ طريقها يف وسط تلك البساطة، وذلك التخلف

الــدخول يف املعركــة الثقافيــة ضــد أعــداء اإلســالم وهكــذا، فــضل اإلســالميون 
مباشرة بدالً من االنشغال باملعارك اجلانبية ضـد الواجهـات العراقيـة الـيت حتكـم بـإرادة                   

.واحلكمبريطانية وطموحها حمصور يف طلب الرئاسة

كان قرار اإلسالميني يف حملّه، على ضوء معطيات تلك املرحلة، -ويف نظرنا  -
كة انتقلت إىل موقـع آخـر يعـد مـصريياً بالنـسبة للعـراقيني، ولـسان حـال          حيث إن املعر  

ِجزنـه إمـن العنـب      «: املخلصني من اإلسالميني والوطنيني يعبر عنه املثل الشعيب القائل        
، فحينمــا تظــافرت جهــود املــستعمرين واحملــتلني وأذنــام مــن العــراقيني  »أنريــد ســلّتنه

بلـد، شـنوا غـارام يف حـرب ضـروس تـستهدف       وآستولوا على القـرار الـسياسي يف ال    
أسس التحـرك والنهـضة لـدى العـراقيني، فـأرادوا طمـس هويتـهم اإلسـالمية وقـيمهم             

. الوطنية النابعة من اإلسالم، ألـا سـبب النهـضة والثـورة واملقاومـة ضـد املـستعمرين               
املعلـوم  لذلك تكثّفت مهم الناشطني اإلسالميني للتصدي لعمليات الغزو الثقايف، ومـن       

إن هذه العمليـات أشـد إيالمـاً وأسـوء آثـاراً مـن عمليـات الغـزو العـسكري، فآجتهـد                
ــروح       ــزاع ال ــاوالم النت ــانيني يف حم ــام الربيط ــة أم ــت الفرص ــدف تفوي  ــالميون اإلس
اإلسالمية من العراقيني، وكذلك جتنيب التيار اإلسالمي الشعيب من الدخول يف معركـة    

ياسية والثقافية احمللية املتأثرة بالثقافة الغربية، وبالتـايل جتاوزهـا       آسترتافية ضد الدوائر الس   
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والذي زاد يف الطـني  . للدخول يف املعركة الثقافية املصريية ضد خطط االستعمار مباشرة      
بلّةً يف تلك احلقبة الزمنية، هو شيوع صـناعة األحـزاب الـسياسية ألغـراض شخـصية،                 

مل يؤلّـف احلـزب علـى أن    «سـية داخـل الـس، فــ      دعماً للوزارة أو دعماً ملعارضة سيا     
احلزب حيمل رسالة سياسية عقائدية، حياول أن جيمـع النـاس حوهلـا، كمـا هـو مفهـوم              
احلزبية يف األنظمة الدميقراطية، بل إن كل واحد من زعماء العراق ألّف حزباً بعد تأليفه 

ث إن تلـك األحـزاب كـان    حبي. الوزارة من نواب الس ليسندوا وزارته وهو يف احلكم 
ينطبـق هـذا الكـالم علـى حـزب         . ينتهي وجودها خبروج زعيم ذلك احلزب من احلكـم        

التقـدم الـذي ألّفــه عبـد احملـسن الــسعدون، وهـو رئـيس الــوزراء، وبعـد ظهـور نتيجــة         
وحزب الشعب برئاسة ياسني اهلامشي . االنتخابات، وآنتهى وجوده بعد انتحار السعدون

حلزب األمة، الذي أراد اهلامشي أن جيمع حوله أكثرية من النواب وهو الذي كان امتداداً
. انتهى وجوده باالحنالل واهلـامشي خـارج احلكـم   . ١٩٢٥و١٩٢٤رئيس وزراء يف سنيت   

، ١٩٣٠وحـزب العهــد الـذي ألّفــه نـوري الــسعيد ليـسنده يف التــصديق علـى معاهــدة      
.)١(»..١٩٣٢وانتهى وجوده بعد سقوط نوري السعيد يف سنة 

واستمرت هذه احلالة حىت شكّلت ظاهرة عامـة داخـل األحـزاب الـسياسية فيمـا         
م، حيث كانت األحـزاب الـسياسية يف تأسيـسها ومنطلقاـا حكوميـة،        ١٩٣٢بعد سنة   

وليــست بعيــدة عــن الــدعم الربيطــاين، خــصوصاً لــو عرفنــا والء املؤســسني هلــا أمثــال  
، وكان اهلدف مـن تأسيـسها الوقـوف         السعدون الذي كان والؤه بشكل مطلق لربيطانيا      

ضــد املــد اإلســالمي العقَــدي الــذي ال يلتقــي مــع الربيطــانيني احملــتلني، إال أن احلاجــة   
املرحلية ضغطت بآجتاه مواكبة الصناعة احلزبيـة، موضـة العـصر آنـذاك، فـدخل بعـض             
اإلسالميني على خط العمل احلـزيب ولـو بنـسبة معينـة، كاإلمـام اخلالـصي الـذي سـاند          
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. )١()احلزب الوطين العراقي(

ولكن احلالة احلزبية احلكومية كانت حتمل مشوقات مهمة ضمن حتقيق طموحات     
. شخصية على املستوى السياسي أو اإلداري، مـن دون أن حتمـل رسـالة وطنيـة هادفـة         

ال جنـد يف فتـرة االنتـداب حزبـاً لـه رسـالة، ولـو كانـت         «: يقول األستاذ حـسني مجيـل     
ياسية فقط هي العمل للوصول إىل االستقالل، غـري حـزب واحـد هـو     حمدودة حبدود س 

، املعـروف بتوجهاتـه اإلسـالمية       )٢(»..احلزب الوطين العراقي برئاسـة جعفـر أبـو الـتمن          
.)٣(وعالقاته املميزة بالعلماء، وبعض مواقفه الدالة على ذلك بوضوح

كـزت مـسؤولية   املهم، ضمن هذه األجواء املشبعة باللهاث املادي والسلطوي، تر    
العلماء اإلسالميني، إثر التراجع يف العمل اجلهادي والصراع السياسي، باجتـاه تكـريس           
الثقافــة اإلســالمية يف األمــة، بتطــوير أســاليب ووســائل نــشر الــوعي اإلســالمي، ورد  
الــشبهات املثــارة حــول اإلســالم نتيجــة التــأثر بــاإلعالم الغــريب املوجــه ضــد اإلســالم  

ة، وجهـل كـثري مـن النـاس مبقاصـد الـشريعة اإلسـالمية مـن ناحيـة              واملسلمني من ناحي  
وبذلك متّ توجيه الثقافة السياسية لألمة، يف اجتاهها الـصحيح، باعتبارهـا جـزء               . أخرى

لغـرض حتـصني الـشعب املـسلم     . من الثقافة اإلسالمية العامة، على أسس تربوية متينة     
.-سلفاً-عدت له من ورطة االنزالق يف وحل األنفاق املظلمة اليت أُ




 
 





 



٧٣٩...................................................................الثقافیۀالمعرکۀجبهۀیفتحوناإلنکلیز

ومن املعلوم أن جتريد اتمع املسلم من قيمه اإلسـالمية، يعـين ذلـك حتويلـه إىل         
فـدفعاً هلـذه   . قطيع من الكائنات احليـة، الالهثـة وراء علفهـا إلشـباع غرائزهـا احليوانيـة       

املؤامرة الكربى ضد األمة اإلسـالمية، سـعى العلمـاء وبنـشاط مكثـف لترسـيخ قواعـد              
وميكـن اعتبـار هـذا العمـل هـو      . واإلميان عرب ثورم الثقافيـة يف تلـك املرحلـة      اإلسالم  

األساس الذي سيتولد منه التيار احلركي اإلسالمي الذي سيهيئ األمـة خلـوض املعـارك        
السياسية واجلهادية يف املستقبل ضـد أعـداء اإلسـالم واملـسلمني، ألن األسـس العقديـة          

ا ستتمكن من حتمل أعباء املسرية، وآجتيـاز العقبـات         الصلبة حينما تتوافر يف األمة، فإ     
الصعبة يف الطرق الشائكة، وبذلك ستطرد روح االزامية واملصلحية واالزدواجيـة مـن          

أدرك الـسيد أبـو     «تلـك معانـاة املـصلحني املبـدئيني ومـن هنـا             . واقع الشخصية العراقية  
ولـما عاد من إيـران توصـل إىل   هذه احلقيقة املؤملة،] املرجع األعلى[احلسن االصفهاين   

قناعة ثابتـة بعمالـة النظـام، وبـضعف القاعـدة الدينيـة فآجتنـب اخلـوض يف األالعيـب                 
الــسياسية اليوميــة، وراح يعمــل جبــٍد وقــوٍة علــى إرســال العلمــاء واملــشايخ إىل القــرى  

تـه  واألرياف، وخصوصاً النائيـة، يعرفهـا اإلسـالم ويربيهـا علـى احلريـة، ويوثّـق عالقا         
.)١(»التنظيمية والسياسية املرجعية معها، ويدخرها لساعة الثورة

ولقد سار أغلب العلماء على هذا املنهج التربوي واإلصالحي يف حركٍة توعويـة    
مدروسة، وكانت قد تبلورت أسس هذه احلركة الثقافية لـدى العلمـاء وهـم يف املنفـى،          

:أمرينهم بنيوكأم حينما كانوا يف املنفى قد خيروا أنفس«

مـع األضـرار    ] الشيعية أي النجف األشرف   [االبتعاد عن مركز املرجعية     : األول
.تصيبهاالكبرية اليت سوف

الرجوع إىل املركز وإكمال املشوار، على أن يبتعدوا عن السياسة يف كلتـا       : الثاين
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فسوف يكون هلا  احلالتني، ألم إذا بقوا يف إيران وأرادوا أن يوجهوا بنداءام العراقيني          
تأثري ضعيف، خصوصاً بعد أن وجدوا أن اإلنكليز قـد أحكمـوا قبـضتهم علـى مقـادير       
العــراق مــن خــالل املنــدوب الــسامي الربيطــاين، ومــن خــالل صــنيعتهم امللــك فيــصل  
وبطانته، فضالً عن أن احلكومة اإليرانية سـوف متـنعهم مـن سـرية العمـل الـسياسي يف           

استني لدى احلكـومتني العراقيـة واإليرانيـة يف تلـك األيـام            أراضيها، وذلك خلضوع السي   
للسياسة الربيطانية، ولرمبا أدرك العلماء أن اإلنكليز كانوا يطمحون من وراء تـسفريهم،      
إبعادهم عن الساحة السياسية والعلمية كـذلك، فليـسلموا إذن علـى إحـدى الـساحتني       

.)١(»..قبل أن خيسرومها معاً

سالميني يف املعركة الثقافية، سيفتح الباب بعد نضوج وللعلم إن انتصار اإل
الساحة حنو العمل الـسياسي واجلهـادي لنيـل االسـتقالل، والـتخلص مـن حالـة         

- وهنا أرى مـن املفيـد أن أشـري إىل أن الـسيد االصـفهاين               . التبعية للمستعمرين 
وذلـك  كان هو املؤهل الرئيس لقيادة األمة سياسياً وجهاديـاً،         - املرجع األعلى   

ألنه يشكل االمتداد املنهجي للمدرسة الثورية اليت أطلقها ادد الشريازي الكبري            
إال أن ظروف الساحة ومتطلبات املرحلة أفرزتا - قائد ثورة التنباك - يف سامراء 

مـرة  - والـدليل علـى ذلـك عـودة اإلمـام االصـفهاين       . لديه ذلك التوجه الثقايف   
دي ضد اإلنكليز عندما اندلعت احلرب العاملية للتصدي السياسي واجلها- أخرى 

م، حيــث أفــىت باجلهــاد لطــرد اإلنكليــز مــن العــراق، بفتــوى ١٩٤٥الثانيـة عــام  
:نصهامشهورة هذا

بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عىل كافة إخواننا املسلمني، وأخص العراقيني مـنهم، إن «

م وبالد اإلسالم بقدر اسـتطاعته، وهـذه الواجب الديني يقيض عىل كل مسلم بحفظ بيضة اإلسال

 



٧٤١...................................................................الثقافیۀالمعرکۀجبهۀیفتحوناإلنکلیز

ًالبالد العراقية املشتملة عىل مشاهد األئمة ومعاهد الدين، جيب علينا مجيعـا حمافظتهـا مـن تـسلط 

ّالكافر، واملدافعة عن نواميسها الدينية، فـإىل هـذا أحـثكم وأدعـوكم، وفقنـا اهللا وإيـاكم خلدمـة 

.تعاىلاإلسالم واملسلمني إن شاء اهللا

.)١(»أبو احلسن املوسوي االصفهاين-هـ ١٣٦٠بيع الثاين ر١٦

وكـان لفتـوى الـسيد أبـو احلـسن ولعلمـاء اآلخـرين،        «: يقول السيد ضياء الدين 
وباخلـصوص الــشيخ حممــد حـسني كاشــف الغطــاء دور كـبري يف حتريــك قبائــل الفــرات    

. )٢(»األوسط ودفعها إىل املشاركة باملعركة لصاحل االستقالل والتحرر

والعلماء اآلخـرين علـى      -املرجع األعلى    -كانت لنشاطات السيد االصفهاين     و
وقبـل هـذا املوقـف    . املستوى السياسي واجلهادي آثارها الواضحة يف طريـق االسـتقالل        

العام كان السيد االصفهاين جيس النـبض الثـوري يف األمـة، وحيـاول إجيـاد مـستلزمات              
زار األمري عبد اهللا ملـك األردن، العـراق التقـى          الثورة من أبواب متعددة، فمثالً حينما     

السيد يف الصحن العلوي بالنجف األشرف، يروي مدير عام البالط امللكي السيد بـاقر             
البالط، املنظم لربنامج الزيارة، إن اللقاء كان مهماً، خصوصاً وإن امللـك كـان ال يـرى         

حـني اللقـاء طلـب منـه     أهلية سياسية لعلماء الشيعة، وكـان يـستكثر تعظـيمهم، ولكـن     
السيد االصفهاين ترك التبعية لربيطانيا فحينما قدم له عرضاً مفاده أن األردن بلـد صـغري    

أنا بإمكاين إزالة ضـعف املـال لـديكم بـأن أكتـب للمقلـدين يل أن          «: قال له . وضعيف
يوجهوا مقداراً من احلقـوق الـشرعية إلـيكم، فهـل هـذا أحـسن أم اللجـوء إىل الكفـرة                

.)٣(»جانب فشعر امللك بالضآلة أمامهاأل
 


 
 



٧٤٢

اإلسالميةتطوير مراكز الثقافة

شهدت احلوزات الدينية يف النجف وكربالء ازدهاراً وتطـوراً ملحـوظين يف عهـد            
هــ املوافـق   ١٣٦٥اإلمام السيد أبو احلسن االصفهاين املتـوىف يف التاسـع مـن ذي احلجـة            

سـعياً حثيثـاً لتقويـة احلـوزات العلميـة        م، حيـث سـعى    ١٩٤٦للثالث من تشرين الثـاين      
وتأسيس معاهد التعليم الديين، ومراكـز حفـظ القـرآن واحلـديث، ودعـم بنـاء املـساجد         
واحلسينيات ودور الطباعة والنشر وكافة املؤسسات التوعوية مادياً ومعنوياً، كما وأسس 

هم يف أوسـاط  هيئـات دينيـة إلقامـة الـشعائر اإلسـالمية، واهـتم بإعـداد املـبلغني ونـشر         
الناس، واعتىن عناية خاصة خبطباء املنرب احلسيين، والشعراء والكتاب اهلادفني، وذلـك يف    

وكذلك أسس أو نشط كثرياً من املشاريع االجتماعيـة واخلرييـة والثقافيـة          . عموم العراق 
ء فعلى سبيل املثال ما حصل يف مدينة كـربال        . املهتمة بقضايا التربية واإلصالح يف األمة     

وميكـن القـول   «: على مستوى الدراسات الدينية والتثقيف اإلسالمي يقول الشاهرودي 
إن هذه احلقبة كانت فترة خصبة جداً بالنسبة حلوزة كربالء العلمية، نظراً ألـا أفـرزت             
فيما بعد علماء أجالّء، وأساتذة مربزين، ومراجع متميزين، ممن تولّـوا الرئاسـة الدينيـة             

وكـذلك املرجـع الـسيد    .)١(»احلركـة التدريـسية علـى الـساحة العلميـة          أو مسكوا بناصية  
١٤حسني القمي الذي استلم املرجعية بعد وفـاة الـسيد االصـفهاين حـىت تـويف بتـاريخ                  

م، فقـد كانـت اهتماماتـه    ١٩٤٧هـ املوافق للخامس مـن شـباط   ١٣٦٦ربيع األول سنة   

 



٧٤٣..........................................................................اإلسالمیۀالثقافۀمراکزتطویر

ــساين بــني املــسلمني  متوجهــة بدرجــة كــبرية حنــو العمــل اإلصــالحي والتوعــوي واإل   ن
وذلك بفكر إسـالمي مـتني، وبـسد       . )١(لتمكينهم من الوقوف يف وجه التيارات املنحرفة      

لغلق النوافـذ أمـام حمـاوالت األعـداء السـتغالل هـذا       -قدر اإلمكان   -النقص املادي   
.)٢(الضعف احليايت، فأُسست مجعيات خريية للرعاية االجتماعية واالقتصادية

ه، إن هذه التوجهات املهمة للمؤسسة الدينية عكست آثارها على   ومما ال شك في   
الساحة العراقية يف اال التثقيفـي والـدعوي، وخاصـة لـو عرفنـا إن املنظومـة اإلداريـة          
لنظام احلوزات العلميـة، وبـاألحرى لنظـام املرجعيـة الدينيـة الـشيعية، متـد أذرعهـا عـرب           

. ملـدن واألريـاف ألغـراض التبليـغ والتوجيـه      الوكالء واخلطباء إىل العمـق الـشعيب، يف ا        
وعليه، فقد شهدت الساحة العراقية ختريج طبقات من الدارسـني واملـثقفني اإلسـالميني     
من علماء ووكالء للعلماء، وخطباء ومبلغني، وموجهني تربويني، مت تـوزيعهم يف كافـة     

العقلية والعاطفيـة  أحناء العراق للقيام بوظائفهم الدينية، لغرض مسك األمة من الناحية 
عرب هذه االمتدادات املنتظمة حتت لواء املرجعيـة الدينيـة والقيـادة اإلسـالمية، وأخـذت                
تواصل جهدها يف زرق املضادات الفكرية لتمكني التيار اإلسالمي من مواجهة عمليات     

.متعددةالغزو الفكري بطرق

وحىت القـرى النائيـة   لقد كانت قضية توزيع الوكالء يف املدن واألقضية والنواحي  
يف العراق، ذات أمهية بالغة، وذلك ألن هـؤالء الـوكالء للمرجـع هـم املتخرجـون مـن              
احلــوزات الدينيــة، واملعتمــدون مــن قبــل املرجــع يف إقامــة املهــام الدينيــة واإلصــالحية   
واالجتماعية نيابة عنه، ويذكر أن السيد االصفهاين آعتىن بتربية وإعـداد الـوكالء عنايـة       

ة، وقد وسع شبكة وكالئه لتشمل بعض الوجهاء امللتزمني والتجار املتدينني من غري       فائق
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طلبة العلوم الدينية، وهذه التوسعة تعترب يف غاية األمهية يف األوسـاط العامـة، وكـذلك                 
منح وكالته للثقاة من غري طالبه واملالزمني لدروسـه، فقـد وصـل عـددهم زهـاء أربعـة        

بينما كانت الساحة العراقية تعاين يف حينـها مـن قلـة    . )١(الدنياآالف وكيل يف شىت أحناء   
الوكالء واخلطباء واملربني واملوجهني الدينيني، حىت يف املدن الرئيسية، ناهيك عن القرى           

تشكو من غياب العلماء وافتقادهم، «واألرياف واملناطق النائية، فإا كانت بشكٍل عام     
فـيهم بـشكٍل مريـع، ومل يكونـوا يعرفـون ألـف بـاء        ولذلك كـان اجلهـل الـديين يتفـشى       

اإلسالم، أو األحكام األوليـة منـه، مـا عـدا بعـض القـصص التارخييـة املتعلقـة ببطولـة             
. فحـسب عليـه الـسالم  احلـسني الـشهيد   واإلمامعليه السالمطالب اإلمام علي بن أيب     

عية صـلتها الوثيقـة   وقد سبب هذا الفراغ الديين من العلمـاء إىل أن تفقـد اجلمـاهري الـشي       
باملرجع، وتوثق عالقتها باملقابل برئيس العشرية أو شيخ احمللة، وبالتايل ختضع لعالقاتـه             

، فكانـت منهجيـة الــسيد االصـفهاين ـدف إىل توثيـق العالقــة      )٢(»واجتاهاتـه الـسياسية  
.واملربنياملصريية باملرجعية الدينية عرب الوكالء

الـيت أرسـى دعائمهـا الـسيد االصـفهاين يف هـذا       ومن اإلجنازات العـصرية املهمـة    
االجتاه، مباشرته بتأسيس مدارس إسالمية حديثة على غرار املـدارس احلكوميـة، تعـىن               
بتربية اجليل الصاعد تربية إسالمية واعيـة، ويعـد هـذا اإلجـراء العملـي إجـراءاً مـضاداً               

مدارس اإلمام اجلواد «وهكذا متّ تأسيس . خلطوات السلطة يف تأسيس املدارس احلكومية
يف بغداد والكاظميـة، ومـدارس منتـدى النـشر يف النجـف األشـرف، وبعـض املـدارس                 

.)٣(»األخرى يف البصرة وكربالء وغريها من املدن العراقية

شجع السيد االصفهاين، الشيعة هنـاك للـدخول يف   -مثالً   -ففي مدينة كركوك    

 
 
 



٧٤٥..........................................................................اإلسالمیۀالثقافۀمراکزتطویر

إقامـة االحتفـاالت الدينيـة يف املواليـد     سلك طلبة العلوم الدينية، وكذلك دفعهم باجتـاه  
والوفيات وخاصة إحياء شهر رمضان املبارك وأيام عاشوراء، فقد كتـب هلـم رسـالة يف               

وبىن هلم مـساجد ومكتبـات وحـسينيات كمراكـز       . العبادات باللغة التركية السائدة هناك    
.)١(للتربية اإلسالمية ونشر الوعي اإلمياين

لتربويـة واإلنـسانية مشلـت شـىت أحنـاء العـراق حـىت أـا         علماً بأن هذه املـشاريع ا  
فكان موقف السيد االصفهاين يتجسد برفـع       ) كاحلبانية(دخلت بعض األماكن احلساسة     

راية املبادرة وتشجيع املؤمنني على االستمرار يف الدعم، فأنشأ يف احلبانية حسينية إلقامة   
عليهم السالم وذكر فضائل أهل البيت      الربامج الدينية ودروس يف تفسري القرآن الكرمي،      

باإلضـافة إىل نـشاطات الـسيد االصـفهاين     . )٢(كما وعين وكيالً عنه ليباشر تلـك املهـام     
املكثفة لتطوير احلوزة الدينية يف النجف األشرف مادةً وأسلوباً، كما ورعى طلبة العلوم         

م ومـساعدم ماديـاً   الدينية رعاية أبوية متميزة، فكان حريصاً كل احلرص على متاسكه 
ومعنوياً، وذلك ليشقّوا طريقهم العلمي والتربوي بثقة وجناح، إما عن طريقِه مباشرة أو 

ومع كل هذا االندفاع حنو العمـل الثقـايف والتربـوي ال           . )٣(عن طريق وكالئه املعتمدين   
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ك كمـا يـذهب لـذل   -ميكننا القول بأن اإلسالميني قد انكفؤا متاماً عن العمل السياسي           
وإمنا صرفوا معظـم طاقـام وإمكانيـام حنـو العمـل الثقـايف، أي               . )١(-بعض الباحثني 

وضعوا رسالة التغيري الثقايف على رأس قائمة األولويات، وذلك العتبارات املرحلة الـيت     
ولقد سجلت للمعارضـة اإلسـالمية يف تلـك املرحلـة،       . فرضت تقدمي األهم على املهم    

ء تطـورات األوضـاع الـسياسية الـيت سنـستعرضها، ولكـن       مواقف ونشاطات مـؤثرة إزا    
بشكل عام كان أداؤها السياسي ضعيفاً قياساً باملرحلـة الـسابقة، إالّ أـا بتلبيتـها لنـداء          

أخـذت ختتـزن طاقاـا وتطـور أسـاليبها بـصورة             -كـضرورة مرحليـة      -الثورة الثقافية   
بتطـوير وتنميـة بعـض املـشاريع     متناسبة مع الظروف احمليطة، كالنار حتت الرماد، وذلك   

العلمية، فمثالً استطاع الشيخ حممد رضا املظفر بدعم وتأييد مـن الـسيد االصـفهاين أن        
يف النجف األشرف من وزارة الداخلية      » جلمعية منتدى النشر  «حيصل على إجازة رمسية     

.)٢(م١٩٣٥هـ، ١٣٥٣عام 
ي أخـذ ميتـد يف األمـة    لذلك شعرت األسرة اهلامشية احلاكمة بأن الـوعي اإلسـالم      

العربية ال سيما يف العراق، بزعامة املرجعية الدينية الشيعية يف النجف األشـرف، فـربوز             
هذه الزعامة الدينية على الساحة اإلسالمية بفعل نشاطاا وامتـداداا مـسألة تتحـسس       

الـشرعية هـي    منها األسرة اهلامشية كثرياً، وذلك ألا تعتقد بأن الزعامة الدينية واخلالفة            
لعميد أسرا قائد الثورة العربية الشريف حسني، لذلك أشاعت فكرة مبايعـة الـشريف          
حسني باخلالفة اإلسالمية، لسد النقص الذي كانت تشعر به إزاء منو الوعي اإلسـالمي         

آذار ١خصوصاً بعد إعالن مصطفى كمال باشـا يف  . لدى األمة بفضل الزعامة الشيعية   
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ة اإلسالمية يف تركيا، فأخـذ عبـد اهللا بـن الـشريف حيـث أبـاه علـى         إلغاء اخلالف  ١٩٢٤
انتهاز فرصة الفراغ القيـادي لألمـة اإلسـالمية مـن ناحيـة، ومنـو القيـادة الـشيعية علـى                    
الساحة اإلسالمية من ناحية أخرى، ليعلن نفـسه خليفـة علـى املـسلمني، فوافـق علـى                

قرب عمان باألردن، حيث وصـلت   )الشونة(آذار يف قرية     ٥ذلك، وجرت البيعة له يف      
وفود البيعة من عدة أقطار عربية، فقام ولده عبد اهللا مببايعة أبيه، مث تبعه أمـني احلـسيين        
باسم فلسطني، مث بقية الوفود، وقد ألقى الـشريف خطبـة باملناسـبة، ذكـر فيهـا حرصـه              

ه ألهـل احلـل    على إقامة الشعائر اإلسالمية وصيانة الشريعة، وأوضح فيها إنّ اسـتجابت          
والعقد من العلماء يف احلرمني الشريفني واملسجد األقصى، هـي مـن أهـم دوافـع قبولـه          

مث توالت عليه برقيات متعـددة مـن خمتلـف األقطـار اإلسـالمية تبايعـه          . بالبيعة للخالفة 
ويف العراق اجتمع أعضاء الس التأسيـسي يف القـصر امللكـي،      ). سنة وشيعة (باخلالفة  

، أدى ١٩٢٤آذار ١٤ويف يوم اجلمعة . تهم للشريف أمام ولده امللك فيصل    وأعلنوا بيع 
امللك فيصل صـالة اجلمعـة يف جـامع الـسراي، وتليـت اخلطبـة بآسـم خليفـة املـسلمني                  

. )١(الشريف حسني بن علي، وقد نشطت اجلرائد يف نقل أخبار البيعة والتهنئة

شـكر فيـه العـراقيني علـى     آذار١٩شعبان، ١٣كما ونشر امللك فيصل بالغاً يف     
.)٢(!مبايعة والده خليفة للمسلمني










 
 



٧٤٨

األحداثاِّـعارضة اإلسالمية تسعى وراء

إن املعارضة اإلسالمية، ومنذ انطالقتـها كانـت تعبـر عـن منهجيتـها اهلادفـة حنـو          
التغــيري واإلصــالح، عــرب العمــل الــسياسي واجلهــادي واإلعالمــي، ومــن لــوازم هــذه    

إالّ أنّ الذي ميكـن قولـه،     . ل على االستقالل التام عن أية سلطة أجنبية       املنهجية احلصو 
ــسياسي        ــورة العــشرين والــصراع ال ــة الــيت تلــت ث هــو أن  -فيمــا بعــد  -يف املرحل

اإلسالميني شعروا مبرارة ضياع الفرصـة الذهبيـة مـن أيـديهم، مـن دون حتقيـق اهلـدف               
اجلهـود الفكريـة والعلميـة بآجتـاه         فأصبح لزاماً عليهم مـضاعفة    . املنشود أي االستقالل  

األوساط االجتماعية، اليت تعترب العمق االسـتراتيجي حلركـة اإلسـالميني وقـوم، بعـد          
االتكال على اهللا سـبحانه وهـو أمـر يف غايـة األمهيـة، ألن التوكّـل علـى اهللا ينبـع مـن              

ي القيـوم يف  املبدأ األساس للعقيدة اإلسالمية، الذي يؤدي إىل جناح املتوكلني علـى احلـ     
حركتهم ومعركتهم يف كافة اجلبهات، فـاهللا سـبحانه هـو الـذي ينـصر عبـاده املـؤمنني،                 

: تعاىليقول 

>?>=<;:98765<)
١( .

ولقد كنا مع رسـول اهللا صـلى   «: عليه السالمويف هذا االجتاه يقول اإلمام علي     
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ــا   ــا وأعمامن ــا وإخوانن ــا وأبناءن ــ: اهللا عليــه وآلــه، نقتــل آباءن ــاً مــا يزي دنا ذلــك إالّ إميان
فبـذلك  . )١(»..فلما رأى اُهللا صدقنا أنزل بعدونا الكبت، وانزل علينا النـصر        .. وتسليماً

االستبسال الفذ الذي يعتمد على التوكل الـواعي علـى اهللا سـبحانه يف املعركـة، تـزداد            
             ـا، وعنـدها سـتغلق الثغـرات يف جـدار اتمـع  األمة متاسكاً وتالمحـاً مـع مبـدئها وقاد

العراقي، حيث من املمكن نفوذ اإلنكليز من خالهلا، لغرض ضرب اإلسالم واملسلمني         
.الداخلمن

ولكن الذي حصل، هو اندفاع الربيطانيني حنو إجياد وتشجيع صيغ من املعارضـة         
كبــدائل منافــسة للمعارضــة )٢(الــسياسية حتمــل شــعارات القوميــة والوطنيــة والعلمنــة،

ــة األ ــة ترفــع   . صــيلةاإلســالمية الوطني وقــد أخــذت تلــك املعارضــة الــسياسية العلماني
شعارات االستقالل والكرامة والتطور العلمي، واخلدمات العامة، ولكن على طريقتها،       
فأخذت جتمع أطراف الساحة ومهوم الناس من حوهلا، دف إضعاف اإلسـالميني بـل              

ارضـة اإلسـالمية، مـع مـا        لذلك نالحظ يف هذه املرحلة أن املع      . إاء حتركهم السياسي  
أصاا من عوامل اإلحباط بعد العودة املشروطة للعلماء الكبار، كانت تسعى سياسـياً،      

وهذا ما سنالحظه عـرب  . كان ضعيفاً ومن وراء األحداث-يف األغلب -إال أن سعيها    
:التاليةالفقرات

.احلكمتطور األوضاع السياسية وإداريات. ١

.للمرحلةن الرجل األنسباإلنكليز، والبحث ع. ٢

.احلكومةنوري السعيد إىل رئاسة. ٣
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الحكمتطور األوضاع السياسية وإداريات-١

استمر اإلسالميون يف املعارضة املبدئية التامة لسلطة االحتالل، وصنائع اإلنكليز         
يف احلكم، بينما سعت املعارضة القوميـة بعـد بروزهـا، باجتـاه التـصدي للمعارضـة مـن         

مــن أبــرز املعارضــني القــوميني حتــت  )١(لــس النيــايب، وكــان ياســني اهلــامشي داخــل ا
.السقبة

ومعىن ذلك ركّز القوميون معارضتهم من داخل املؤسـسة الـسياسية احلاكمـة، ال          
من خارجها، ليتقامسوا احلصص واألدوار، بينما بقيت املعارضـة اإلسـالمية يف مواقعهـا              

ومع ذلك شهدت بغداد مظـاهر احتجاجيـة   . حلكومة معاًاملبدئية ضد سلطة االحتالل وا  
ــار القــومي  ــة استعراضــية عامــة -مــن التي -وهــي تنــدد باملعاهــدة الربيطانيــة  -كحال

اسـتطاع أن يقنـع القـوميني    ) دوبس(العراقية، وتطالب بتعديلها إال أن املندوب السامي        
نها كانت مـسرحية مـدبرة،   بالعودة إىل اهلدوء، وقد عاهدهم بتعديلها بعد إبرامها، ولك        

انكشفت فصوهلا متاماً أمام الناس فيما بعد، وذلك بعد املصادقة على املعاهدة مـن قبـل       
وذلـك ألـم تركـوا    . )٢(أعضاء الس التأسيسي، حيث بقي الـشعب سـاخطاً ضـدهم     

مسألة التعديل النـشغاهلم حبـصد املواقـع اإلداريـة يف النظـام، فبـدالً مـن منـو املعارضـة                   
قومية يف داخل الس النيايب، عمدت اخلطة الربيطانية علـى اسـتيعاا عمليـاً، وذلـك          ال
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لفـصل هــذا اجلنــاح الــداخلي املعــارض سياســياً عــن احلالــة العامــة للمعارضــة، ليقــف  
بالنتيجة إىل جانب سـلطة االحـتالل ضـمن اتفاقيـات الـدعم والترضـية بـني الطـرفني،              

يف األوساط، مينحه فرصة التوسع شعبياً، وإدارياً،   وذلك ألن دعم هذا التيار وتشجيعه       
من مواجهة التيار اإلسالمي ورمـوزه،    -نيابةً عن بريطانيا مباشرة      -وبالنتيجة ليتمكن   

هذا التيار الذي الزال حمافظاً على موقعه القيادي يف الساحة السياسية بنسبة ملحوظـة،           
ليــزداد -حتديــداً -اإلســالمي وذلــك ألن اخلطــة الربيطانيــة كانــت تــستهدف التحــرك  

.والشعبيةانكماشاً وانعزاالً عن الساحة السياسية

ــة إســناد رئاســة احلكومــة إىل ياســني اهلــامشي،     ولقــد قــررت الــسلطات الربيطاني
وبالفعل طالبه امللك بتشكيلها، فوافق اهلامشي حينما استقالت حكومة جعفر العـسكري       

.)١(هـ١٣٤٣م م املوافق الثالث من حمر١٩٢٤آب ٣يف 

ــاء    ــة قــد شخــصت إمكانيــات اهلــامشي، واختربتــه أثن وكانــت الــسلطات الربيطاني
مناقــشات املعاهــدة يف الــس التأسيــسي، ومــن خــالل حديثــه املباشــر مــع املــسؤولني  
الربيطانيني، كان يبدي استعداده على تغيري آرائه وقراراته، وإن ما ينـادي بـه مـن أفكـار        

مهمـة  -يف تلـك املرحلـة   -وهكذا أدى القوميـون  . )٢(اجلديمعارضة ليست باملستوى    
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ركوب موجة املعارضة داخل الس، وذلـك ليملـؤا فـراغ املعارضـة داخـل املؤسـسات         
ولو أن املعارضة اإلسالمية كانـت    . احلكومية، وبالتايل المتصاص حالة الغضب الشعيب     

ة أغراض على صعيد العمل تبادر بفتح جبهة هلا داخل الربملان الستطاعت أن حتقق عد     
تفجري طاقـات خنبـة مـن اإلسـالميني يف هـذا املـضمار، وبـذلك كانـت            : السياسي أمهّها 

تسجل جتربة مقاومة سياسـية تـضاف إىل سـجل إجنازاـا األخـرى، ويف تلـك املرحلـة              
.جبدارةكانت متأل ذلك الفراغ، الذي ال مرشح آخر يسده

أفق اإلسالميني يف الـتفكري بفـتح هـذه اجلبهـة     أما لضيق-كما يبدو لنا -إالّ أنه  
احلساسة، لعدم ضمان عواقبـها، وأمـا لعـدم تـوافر اإلمكانيـات املناسـبة ملمارسـة هـذه             
األدوار املهمة، وعلى ضوء هذين االحتمالين فإن هذا الفـراغ املهـم دفـع بـاإلنكليز إىل        

امشي، الذي أبدى اسـتعداده  التفكري اجلدي مللئه بصنائعهم من القوميني، أمثال ياسني اهل        
إن هـذا الـسلوك   -ويف احلقيقـة  -لتغيري موقعه من جبهـة املعارضـة، إىل رجـل الـسلطة             

املزدوج واملتقلب هو أمر طبيعي للمعارضة اليت ال متتلك جـذوراً حقيقيـة داخـل األمـة،       
ثقافـة  وال تستند إىل الثقافة الوطنية املبدئيـة، بـل تعتـرب ثقافتـها ومنهجيتـها طارئـة علـى              

كما يـراه  -العلماين -الشعب املسلم، فاهلامشي ميثل الظاهرة االعتيادية يف التيار القومي   
اإلسـراع يف نـشر   «وللعلـم لقـد تلخـص منـهاج الـوزارة اهلامشيـة يف              . )١(بعض البـاحثني  

القانون األساسي، وقانون انتخابات النواب، ووضعهما موضع التنفيذ، ومجـع الـس            
زر مع الدولة احلليفة لإلسراع يف تسلم املسؤوليات والسعي لالسـتفادة مـن     النيايب، والتآ 

ــراق، وتطبيــق املعاهــدة بكــل دقــة، والــسعي يف حتقيــق     مركزهــا وخربــا إلــاض الع
التعديالت املشار إليها يف قرار الس التأسيسي ويف ختفيف األعباء، عن عـاتق الدولـة              

.)٢(»..العراقية
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بالصورة القانونية، بل اسـتمرت يف    ١٩٢٢تثبيت معاهدة    وما اكتفت بريطانيا يف   
وضع األغالل املكبلة حلكومة العراق، وذلـك عـرب إجيـاد شـبكة مـن االرتباطـات املاليـة          

وذلك ليصعب فك االرتبـاط بـني اجلـانبني، وليـصل           . واالقتصادية والعسكرية والثقافية  
ة، هذه القناعة تبقى شاخـصةً      العراقيون على املستوى احلكومي والشعيب إىل قناعة مهم       

فمـن  . أمام العراقيني، يدور حمورها حول عدم إمكانية فك االرتبـاط املـصريي بربيطانيـا       
الناحيــة العــسكرية خلقــت ديــدات تركيــا لــضم املوصــل إليهــا يف الــشمال، وكــذلك  

أشباحاً مرعبة تالحق أحالم . أظهرت العمليات املستمرة من قبل ابن سعود يف اجلنوب        
بنــاًء علــى ضــرورة القيــام حبركــات «ففــي الــشمال . كومــة العراقيــة وعامــة الــشعباحل

عسكرية على احلدود الشمالية، بنـاء علـى اجتيـاز قـوات األتـراك غـري النظاميـة حـدود                
أيلـول علـى     ١٥العراق وعبثها بأموال وأعراض الناس، وافق جملس الوزراء يف جلسة           

جليش العراقي احملتشدة يف لـواء املوصـل، إىل   إجراء هذه احلركات وإيداع قيادة قطعات ا    
.)١(»قائد الطريان الربيطاين العام يف العراق مؤقتاً

ومبعــىن آخــر إن الــضرورة املرحليــة منحــت احلــق للحكومــة يف ارتباطهــا الوثيــق  
ويف اجلنـوب أيـضاً، بنـاء    . )٢(كما يقـول الفقهـاء  » فالضرورات تبيح احملظورات  «بربيطانيا  

يت وردت آنذاك باندحار جـيش احلجـاز ودخـول ابـن سـعود مكـة، عقـد                على األنباء ال  
تـشرين األول، نـاقش فيـه مـسألة اسـتيالء ابـن سـعود        ٢٥جملس الوزراء جلسة بتاريخ  

ورأى أن استيالء هذا السلطان على البيت احلرام سـوف  «على مكة واكتساحه احلجاز،    
بـني الـبالد العربيـة، ويـضطر يف     يؤول إىل عدم إمكان أداء فريضة احلج، وخيلّ باملوازنة   

اية األمر العشائر القاطنة ما بني سورية والعراق وعلى طول الفرات غرباً، إىل اعتنـاق    
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املذهب الوهايب، ختلصاً من جتاوزات دعاته وتعديام، وسوف يهدد سالمة املواصالت 
السـتيالء  وقرر الـس الـوزاري االحتجـاج علـى هـذا ا      . بني العراق وسورية وفلسطني   

الفعلي والطلب إىل احلكومة الربيطانية االشتراك الفعلي يف حمافظة حدود العراق ومحاية           
واجلــدير ذكــره، إن أقــسى هجــوم  . )١(»عــشائره بــصورة دائمــة مــن غــارات الوهــابيني 

املوافـق للـثالثني مـن مجـادى     ١٩٢٤كـانون األول    ٢٦للنجديني على العـراق كـان يف        
.)٢(هـ١٣٤٣األوىل 

من الناحية االقتصادية، فقـد أُثقلـت ميزانيـة احلكومـة العراقيـة باسـتحقاقات                أما
بريطانية، من ديون والتزامات مالية، كما أضيفت إليها ديـون الدولـة العثمانيـة، حيـث                

، الـذي عقـد   )٣(وزعت على الدول املنسلخة عنها، حسب تقديرات مؤمتر لوزان األول      
.م١٩٢٣و١٩٢٢ما بني

روض على الدولة العثمانية أن تدفعها للدول املنتصرة يف احلرب       فقد كان من املف   
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العاملية األوىل، وقد قدرت حصة العراق حبـوايل سـبعة ماليـني بـاون، علـى أن تـضاف           
إليها الفوائـد الـسنوية، وأمانـات اسـتهالك الـدين، وباإلضـافة إىل اسـتحقاقات البنـوك          

الذي أقرض بلدية بغداد منـذ   ) ركيبنك نسيونال دي ت   (للديون السابقة، كآستحقاقات    
ومـن األمـور االقتـصادية الـيت     . ، مبلغ ثالثة وثالثني ألف من اللـريات العثمانيـة       ١٩١٢

عمقت التزامات العراق املالية باجتاه بريطانيا، مسألة ميناء البصرة، فقـد نقلـت بريطانيـا     
هــ يف عهـد عبـد    ١٣٤١ربيع األول ٤م،  ٢٤/١٠/١٩٢٢امليناء إىل احلكومة العراقية يف      

) ٧و٨٩٦و٠٠٠(الرمحن الكيالين النقيب، على أن تدفع احلكومة العراقيـة مبلغـاً قـدره            
روبية ونظراً لسوء أوضاع خزينة الدولـة تقـرر أن يـتم دفـع الـدين علـى شـكل أقـساط             

وبذلك تصبح مهمة امليناء جتميـع الـواردات      . سنوية ملدة ثالثني سنة بضمانات مشروطة     
.)١(الربيطانية مع فوائدها، بينما تبقى لربيطانيا اهليمنة على امليناءلتسديد الديون

بأنه ما «: ١٩٢٢الربيطانية لعام -لذلك نصت املادة الرابعة من املعاهدة العراقية   
دامت حكومة العراق مدينة حلكومة بريطانيا فعلـى ملـك العـراق أن يـستدل مبـا يقدمـه          

ندوب الـسامي يف مجيـع الـشؤون املهمـة الـيت متـس          ملك بريطانيا من املشورة بواسطة امل     
ويستشري . بتعهدات ومصاحل ملك بريطانيا الدولية واملالية، وذلك طول مدة هذه املعاهدة

ملك العراق املندوب السامي االستشارة التامة يف مـا يـؤدي إىل سياسـة ماليـة أو نقديـة          
ملزروعـات العراقيـة يف عهـد       ا«وممـا زاد األزمـة االقتـصادية خطـورة إصـابة            . )٢(»سليمة

م، ١٩٢٥الوزارة اهلامشية بآفات طبيعية كثرية، فارتفعت أسعار احلبوب يف كـانون الثـاين         
وأما قضية امتيازات النفط اليت . )٣(»ارتفاعاً فاحشاً، وتوقف سري اجلباية توقفاً غري منتظر       

يـة، فقـد متّ األمـر    فتحت اال أمـام بريطانيـا لالنفـراد يف اسـتغالل هـذه الثـروة الطبيع              
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لربيطانيا قبل إاء مشكلة املوصل، وذلك ألن مشكلة املوصل أضـحت تـشكل ضـغطاً                
شديداً على احلكومة العراقية وتدفعها باجتاه املزيد من التراجع عـن مطاليبـها، والتنـازل     

.)١(أمام اإلرادة الربيطانية
يف العـراق  وهكذا كرسـت هـذه املعاهـدات ومالحقهـا، وجـود بريطانيـا الفعلـي        

ــا مــن املواجهــة املباشــرة للــشعب    وبالــصورة الدســتورية، وبــذلك متّ انــسحاب بريطاني
العراقي، عـرب اسـتبدال احلكومـة العراقيـة حملـها، والـيت تـسري علـى ضـوء إرادـا حتـت                
ضغوط تبادل املنفعة بـني بريطانيـا واحلكومـة العراقيـة، وعليـه فقـد اتفقـت احلكومتـان                    

ة على استخدام العنف والقمع ضد حركة املعارضة اإلسالمية، علـى        الربيطانية والعراقي 
ــة حاكمــة  ــها  . أن تقــوم بتنفيــذ املخطــط أيــٍد عراقي كمــا واتبعــت بريطانيــا ضــمن خطت

االســتيالئية، سياســة تبــديل الوجــوه احلاكمــة، اســتجابة ملعطيــات املرحلــة، ومــا متليــه   
ملبـادرة منـها، كـي تتبعثـر        الظروف املوضوعة للساحة، دف إرباك املعارضة وسـحب ا        

جهودها وال تستطيع أن تركز حركتها املعارضة ضد رموز احلكـم، بإثـارة الـشارع حنـو                  
هذا من جهة ومن جهة أخرى، لوجود إمكانية امتصاص نقمة املعارضة ذا . اسقاطهم

ويبـدو مـن    . التبديل أثناء الدخول يف املفاوضات واملساومات أحياناً مع بعض األطراف         
-التجربة امليدانية، أن عبد احملسن السعدون هو رجل املهمات الربيطانية الـصعبة     خالل  

، قد أبدع يف أداء الـدور املرسـوم لـه، وكـذلك أصـبح نـوري الـسعيد يف                -كما وصفناه 
عرب اصـطناع حالـة مـن الـصراع         !!. وهو يؤدي دوره من بعده     -أيضاً  -درجة اإلبداع   

، وذلـك بـني تـوجهين      -الربيطـاين أو امللـك فيـصل      بتدبري مـن دار االعتمـاد        -الداخلي  
ومن هنا ميكن القول، بأن . )٢(خمتلفني داخل الس، لكنهما يدوران يف الفلك الربيطاين       
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قد وزعت األدوار على الـسياسيني  -على ضوء مستلزمات املرحلة -اإلدارة الربيطانية   
الـشعب، بترويـضه   الدائرين يف فلكها، بني مؤيد ومعارض، وذلك المتـصاص غـضب       

فكان أسـلوب بريطانيـا يف معاجلـة األمـور ميتـاز      . عرب اشغاله بتطورات الصراع الداخلي    
بدبلوماسية عالية وختطيط دقيق، حسب جمريات األحداث، يف إثارا واستيعاا دوء،      

وهـو  -حسب الظـاهر  -صحيح أن بريطانيا احننت أمام عواصف املعارضة اإلسالمية      
إىل أربع ١٩٢٢غيري يف األسلوب اإلداري ال غري، حيث قلصت أمد معاهدة يف احلقيقة ت

م، لـذلك سـعت   ١٩٢٦سنوات، إال أا ما كانـت تنظـر ايـة عهـدها يف العـراق عـام        
جاهــدة لتثبيــت وضــعها بإجيــاد صــيغة جديــدة مــن االتفــاق والتــرابط بــني احلكــومتني   

.والعراقيةالربيطانية

للمرحلةل األنسباإلنكليز والبحث عن الرج. ٢

يـرأس احلكومـة    ! هذه املعاهدة اجلديدة كانت حباجة إىل بطل تنفيـذي مقتـدر          
العراقية من موقعه الرمسي يعاكس إرادة شعبه خدمـة لإلنكليـز، فتوجـه التـشخيص        

ــاين  ــرى  - الربيط ــرةً أخ ــسن     - م ــد احمل ــصعبة، عب ــة ال ــات الربيطاني إىل رجــل املهم
ـ   ١٣٤٣ذي القعدة    ٢٨هلامشية استقالتها يف    وبالفعل قدمت الوزارة ا   . السعدون - هـ

م، وذلــك لــضرورات مرحليــة، فرضــتها املعاهــدة اجلديــدة بــني ١٩٢٥حزيــران ٢٠
عبـد احملـسن     - بـأمر املنـدوب الـسامي        - وعندها كّلف امللـك     . )١(بريطانيا والعراق 

م، ١٩٢٥حزيران ٢٦- هـ ١٣٤٣ذي احلجة ٤السعدون بتشكيل احلكومة وذلك يف 
وكان منهاجها، هو   . )٢(!ليوم ذاته شكّل السعدون حكومته ونال موافقة امللك       ويف ا 
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، وبذلك أضحت أمام احلكومة اجلديدة )١(خطاب العرش الذي ألقاه امللك يف الس
:مهامهمتان رئيستان

.وبريطانياترتيب الصيغة اجلديدة للعالقات املستقبلية بني العراق: األوىل

.املوصلمعاجلة مشكلة: الثانية

وكانت بريطانيا قد آختذت من مشكلة املوصل منفذاً مهماً لتثبيت معاهدة جديدة   
مع حكومة العراق بالشكل الذي ترتأيه اإلدارة الربيطانية، وبالفعل بادرت إلعطاء حـق      
امتياز التنقيب عـن الـنفط يف املنطقـة الـشمالية مـن العـراق لتركيـا، مقابـل تنازهلـا عـن                    

ت عــصبة األمــم جلنــة خاصــة لتقــصي احلقــائق يف مــشكلة املوصــل فلمــا بعثــ. املوصــل
وأبعادها، اطلعـت علـى الترتيبـات اجلديـدة الـيت رضـيت ـا تركيـا أمـام التخلـي عـن                       

وبعد هـذه التطـورات اجلديـدة       . املوصل، وبالفعل مت التنازل عن املوصل من قبل تركيا        
رة مع احلكومة العراقية كثمـرة  والسرية لصاحل بريطانيا يف العراق، دخلت يف صفقة منتظ     

آب ٤فعملت على إمالء شروط جديـدة يف عالقاـا مـع العـراق، ففـي           «هلذا اإلجناز،   
، أخرب املندوب السامي، السعدون بأن تقريـر جلنـة احلـدود            ]هـ١٣٤٤حمرم   ١٢[١٩٢٥

حاملـا  قد أُبلغ إىل احلكومتني الربيطانية والتركية، وأنه سوف يعلَن بعد موافقة احلكومتني 
وقبل أن يطلع الـسعدون علـى حمتويـات التقريـر بلّـغ مـن قبـل          . يصل التقرير إىل أنقرة   

املندوب السامي بأن احلكومة الربيطانية توقعت أن يكون للتقرير مردودات عكـسية وأن         
وزير املستعمرات، طلب عدم مناقـشة التقريـر يف الربملـان الربيطـاين، وإنّ          ) املستر إميري (

سن السعدون أن يعمل على عدم مناقشة التقريـر يف الربملـان العراقـي، إىل         على عبد احمل  
أواسـط صـفر   [١٩٢٥أن يتم فحصه من قبل جملس العصبة الذي سيلتئم أوائل أيلـول    

.)٢(»]هـ١٣٤٤
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م ١٦/١٢/١٩٢٥وهكذا بعد تنضيج األجواء مت اإلعالن العام وبصورة رمسية يف      
أصبحت جزًء من العراق، ولكن ضـمنت هـذا    من قبل عصبة األمم بأن مدينة املوصل      

اإلعالن شـرطاً بريطانيـاً واضـح الداللـة، ومفـاده تكبيـل العـراق مبعاهـدة جديـدة مـع                 
ما مل يدخل العراق قبل تلك ! سنة٢٥تتضمن دوام عهد االنتداب بينهما ملدة    «بريطانيا  

.)١(»الفترة عضواً يف عصبة األمم، وفقاً للمادة األوىل من ميثاق العصبة

وقد سعت احلكومة العراقية من طرفها على إخفاء صوت مترير املعاهدة، بإشغال 
الرأي العام، فحولت الساحة العراقية إىل ضجيج إعالمي واسع متجيداً لالنتصار الذي         
حتقق يف حسم مشكلة املوصل، وذلك بإحلاق املوصل رمسيـاً بـالعراق، ويف هـذا االجتـاه        

، كمــا بعــث )جــورج اخلــامس(كر إىل ملــك بريطانيــا أرســل امللــك فيــصل رســالة شــ 
.)٢(السعدون رسالة شكر إىل رئيس جملس عصبة األمم

ومع هذه املظاهر اإلعالمية الصاخبة، احنصرت القضية يف اإلطار الرمسي وما           
جتاوزته كثرياً، بينما واصلت املعارضـة اإلسـالمية يف تعبئـة األجـواء الـشعبية، ضـد                

شكّل خــسارة كــبرية للــسيادة الوطنيــة واالســتقالل، وســيدفع املعاهــدة باعتبارهــا تــ
ضريبتها شعب العراق، عرب فواتري مستمرة، فجـددت مطاليبـها األساسـية يف حتقيـق          
االستقالل التام، ونيـل الـسيادة التامـة، ورفـض املعاهـدات، وهكـذا تعرقـل إبـرام                  

رئيس الوزراء، ومت ، مما اضطر احلكومة الربيطانية إىل تغيري١٩٢٦املعاهدة طيلة عام 
ففـي  . ذلك فعـالً، عـرب تـصعيد جعفـر العـسكري إىل رئاسـة الـوزارة للمـرة الثانيـة            

ــا    ١٨/١٢/١٩٢٧ ــدة بــني بريطاني ــة معاهــدة جدي ــوزارة العــسكرية الثاني م أقــرت ال
ــاً حــصل ضــمن      ــسابقة إال أن تطــوراً ملحوظ ــدات ال ــراق، اســتمراراً للمعاه والع

ومة العسكري على وعد بريطاين بشأن مساعدة االتفاقيات اجلديدة وهو حصول حك
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.)١(١٩٣٢العراق للدخول يف عصبة األمم عام

وصحيح إن هذا الوعد كان مبثابة املخدر ألعـصاب التيـار االجتمـاعي العـام يف                 
أحالمـاً سـعيدة يف أجـواء االسـتقالل الرمسـي      -عمومـاً  -العراق، فقد عاشـت األمـة    

بلغ قمته إثر سياسة الوعـود إىل   -أيضاً   -تياء العام   ودخول عصبة األمم، إال أن االس     
جانب املعاهدات، ليس فقط يف أوساط اإلسالميني وإمنا تعدى ذلـك إىل الدبلوماسـيني      

] ممثـل العـراق الدبلوماسـي يف إنكلتـرا       [صرح مزاحم البـاججي     «فقد  . واإلداريني أيضاً 
إنّ هذه املعاهدة تؤكد : فقال، ١٩٢٧ألحد املراسلني اإلنكليز حول موقفه من معاهدة  

االنتداب الذي يثري املقت الشديد لدى العراقيني، إن العراق كان ينتظر معاهـدة جديـدة        
. )٢(»، تعترف باستقالله التام، ال معاهدة تؤكد االنتداب أي الوصاية األجنبية١٩٢٨يف 

بأن إجنلترا   كانت األوساط االستعمارية اإلنكليزية تسعى ألن تصور للجميع       «وباملقابل  
مل تفرض وصايتها على العراق، بل بالعكس فالعراقيون هم الذين طلبـوا مـن اإلجنليـز            

.)٣(»أن يساعدوهم يف إدارة الدولة

ومــع ذلــك، اســتمرت بريطانيــا علــى طريقــة املعاهــدات مــع احلكومــة العراقيــة، 
وعلـى  . هـا حيث كان يتم إخراجها بالصيغة القانونية عرب موافقة الـس ومـصادقته علي   

مـا بـني املعارضـة    -من الناحية العملية -ضوء هذه التطورات حصر الصراع السياسي       
اإلسالمية للحكومـة وبـني مؤيـدي االجتـاه الربيطـاين يف الـس، أي وضـع الـصراع يف          
زاويــة حمــدودة باجتــاه احلكومــة، باعتبارهــا اجلهــاز احمللــي، بــل لنــسميه اجلهــاز العراقــي  

أما سلطات االحتالل الربيطـاين فقـد عزلـت         . ادة الربيطانية يف العراق   الكفيل بتنفيذ اإلر  
وضعها عن التدخل يف تفاصيل األمور اإلدارية واكتفـت مبراقبتـها للتطـورات بطريقتـها        
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املتعاليــة، وكانــت تطيــل الــتفكري إلعــداد معاهــدة أخــرى تــضمن مــن خالهلــا املــصاحل   
ــوة  ــة املرج ــدة جديــ  . الربيطاني ــرام معاه ــل إب ــدة   وألج ــة جدي ــاع بريطاني ــق أطم دة حتق

تستوجب تنازالت أخرى من احلكومة العراقية، كانت تسعى سـلطات االحـتالل علـى        
تغيري رئـيس احلكومـة، كأسـلوب إداري ضـاغط، وبـذلك يـتم توزيـع التنـازالت علـى            

، ١٩٢٧أكثر من وزارة، وحتسباً لتـصعيد نـشاطات املعارضـة اإلسـالمية ضـد معاهـدة                  
هــــ، ١٣٤٦رجـــب ٢٦، أي يف ١٨/١/١٩٢٨ة العـــسكري يف متـــت اســـتقالة حكومـــ

وتشكلت احلكومة برئاسة السعدون للمرة الثالثة، بإشارة مـن سـلطات االحـتالل وقـد               
كـانون الثـاين   ١٤مت تكليف السعدون مـن قبـل امللـك، واسـتمرت احلكومـة هـذه مـن                  

.)١(١٩٢٩نيسان٢٨إىل ١٩٢٨
ياسـته اجتـاه املعارضـة اإلسـالمية     وبصعود السعدون هذه املرة طلب منـه تغـيري س      

فعمم منـذ البدايـة كتابـاً       . كأسلوب إداري جديد ميكن مترير املعاهدة اجلديدة من خالله        
أكــد فيــه علــى ضــرورة حتــسني املعاملــة مــع   ٢٣/١/١٩٢٨ســرياً إىل الــوزراء بتــاريخ 

إدارية املعارضة اإلسالمية، والشيعية بالتحديد، وطلب تعيني الكفوئني منهم يف مناصب 
ومن مث أقدم على خطوة جريئة، حلّ مبوجبها جملس النواب، وطلـب           . )٢(وعلمية الئقة 

اإلعداد لالنتخابات النيابيـة، سـعياً منـه الشـغال املعارضـة والـرأي العـام بـاإلجراءات                  
، بعـد أن أبرقـت   ١٩٢٨بـدأت االنتخابـات يف أواخـر كـانون الثـاين           «: اجلديدة، وفعالً 

ــة يف  ــصرفني ١٩/١/١٩٢٨وزارة الداخليــ ــافظني[إىل املتــ ــشروع  ] احملــ ــوب الــ بوجــ
.)٣(»باالنتخابات اجلديدة لس النواب حاالً
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واملالحظ يف عملية تبـديل الوجـوه املتـصدية لرئاسـة احلكومـة، أن هنـاك تنافـساً         
عبد احملسن السعدون، ونـوري     : واضحاً بني أقطاب السياسيني املرتبطني بربيطانيا أمثال      

ر العسكري، وياسني اهلامشي، وكانت السلطات الربيطانيـة تـدير صـراعاً           السعيد، وجعف 
خفياً بني هذه الشخصيات املتصدية للحالة السياسية الرمسيـة، وذلـك بآصـطناع أزمـات           
خاصة فيما بني السياسيني أنفسهم أو فيما بني بعض السياسيني وسلطة االحتالل، كـل        

لنقـرأ هـذه   . يـة هـي فـوق كـل شـيء لـديها      ذلك لتمرير مصاحلها، فـإن املـصاحل الربيطان      
العبارة، وحناول قراءة ما بني الكلمات والسطور ملعرفة هـذه احلقيقـة املـرة الـيت عاشـتها            

بلـغ اخلـالف   «: املعارضة الوطنية بالذات وعموم الشعب، يقول عبـد الـرزاق النـصريي        
يف صف واحد مع بني نوري السعيد والربيطانيني يف تلك الفترة حداً، أم بدؤا يضعونه 

كمــا أبــدوا . ياسـني اهلــامشي ويعتربونــه مثلــه، ومثـل امللــك فيــصل مــصدر متاعـب هلــم   
مـا دام نـوري الـسعيد    . شكوكهم مـن إمكانيـة ضـمان ظـروف مالئمـة هلـم يف العـراق              

وقد ذهب املعتمد . وجعفر العسكري، وياسني اهلامشي يف املوقع املؤثر على امللك فيصل
د أبعد من ذلك عندما غدوا يعتقدون أن ال أمانَ ما مل يطـرد       السياسي ومستشاره إىل ح   

امللك ونوري واهلامشي من العراق، وقد وردت بعض العبارات اجلارحـة بالنـسبة لنـوري     
. )١(»]املرحلـة [بالتخصيص يف الوثائق والتقـارير الربيطانيـة الـسرية الـيت تعـود إىل تلـك              

رأس مـن ميـرر الربيطـانيون معاهـدام     ونتساءل عندما يتم طرد هـؤالء وأمثـاهلم فعلـى        
.ومصاحلهم

ضمن هذه املعلومات، واإلشاعات الربيطانية اهلادفة وبريق املناصب اإلدارية،  
منت لدى أولئك السياسيني حالة من الـسلوك املتقلّـب، ولـذلك ميكـن اعتبـار أبـرز                

والتكـتالت  مسات تلك املرحلة هلذه الطبقة الـسياسية، هـي االنتهازيـة واالزدواجيـة           
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املصلحية ضمن دائرة االرتباط بربيطانيا، فكان كل منهم حياول أن ينال احلظوة لدى 
السلطات الربيطانية باستعراض قوته الشخصية مقرونة بانصياعه ألوامرها، وبالتايل          

فحينما كان حيكم أحدهم يتربص اآلخرون به الدوائر لغرض إبراز . حتقيق مصاحلها
أخرى، تبدأ عمليات احلفر الباطين لوضعه وسلوكه الـسياسي       نقاط ضعفه، وبعبارة    

وإجنازاته، إىل أن حتصى سلبياته فتتجاوز املقياس الربيطاين، أي حىت ينتهي مفعوله، 
فتطلـب منـه أن يـستقيل ليفـتح اـال      . فتضعف ثقة السلطات الربيطانيـة بإمكانياتـه   

هـو الرجـل   - يف تلـك املرحلـة     - لوريثه املتربص به، الذي تعتربه الدوائر الربيطانية        
ويف األثناء تفتعل أحاديث وحكايـات تـسرا إىل الواقـع    !. األنسب، واألكثر كفاءة 

االجتمــاعي، وبــذلك تــتم عمليــة صــقل الشخــصيات الواقفــة يف الظــل، واملنتظــرة  
تصرف طيلة فترة وجوده يف تركيـا  «: فمثالً نوري السعيد، يقال إنه . لدورها القادم 

.. لة مستقلة فعالً، وقد حاول إبراز ذلك وجتسيده يف كل مناسبة مواتية           كممثل لدو 
ــ ١٣٤٤ذي احلجة ٢[م ١٩٢٦حزيران ١٢وبعد عودته إىل بغداد    اقتـرح نـوري   ] ه

على احلكومة قبول قنصل تركي يف بغداد، والسماح للصحف التركية بالدخول إىل           
ة للدخول يف لعبة احملـاور  مثل هذه الفعاليات كانت تؤهل هؤالء الساس      . )١(»العراق

.الداخليةوصراعاا

هكذا كانت السياسة الربيطانية تدير األمور، وجتين مثار دسائسها بعد ذر الرماد يف   
عيون املعارضني، ولكـن بـالرغم مـن تلـك احلـاالت اسـتمرت املعارضـة اإلسـالمية يف             
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ال أـا كانـت تـسعى     على املستوى الشعيب واإلعالمي إ     -احملدودة   -أعماهلا ونشاطاا   
، فقد ضعفت لديها املبادرات احلركية املضادة      -كما قلنا  -وراء األحداث على األغلب     

ففي ذلـك الظـرف اسـتطاعت أجهـزة احلكومـة أن تنتقـي لعـضوية            . لتوجهات احلكومة 
الس النيايب اجلديد، الرجال املوالني للمشاريع الربيطانية ليكونوا يف طليعـة املرشـحني،        

ستفز الرأي العام، فقدمت شكاوى ذا اخلصوص إىل احملاكم من قبل الناس، واليت مما ا
حولتها إىل مراكز الشرطة، وكانت تلتقي تلك الـدعاوى أُذنـاً صـماء، فالـشرطة تـدعي       
عدم اختصاصها وصالحيتها ذه األمور، واحملـاكم تردهـا إىل الـشرطة، حـىت ضـاعت            

الترشيحات املنحـازة، وبالنتيجـة أُجريـت االنتخابـات        الفرصة هلذا املسعى الرافض هلذه      
هـ، ومن مث متت ١٣٤٦م، بدايات شعبان ١٩٢٨بالطريقة الرمسية يف أواخر كانون الثاين     

.)١(من قبل احلكومة١٩٢٧املصادقة على املعاهدة اجلديدة املوقعة عام 

، فـسعت  إالّ أن هذا االنتصار احلكومي لـصاحل بريطانيـا مل يـشف غليـل بريطانيـا        
ضاغطة على احلكومة العراقية لتحصل علـى املزيـد مـن املكتـسبات، مثلـها كمثـل نـار                   

: جهنم يوم احلساب، كلما أُلقي فيها ال تشبع وتطلب املزيد، يقول تعاىل

>Ñ ÐÏÎÍÌËÊÉ<)
٢( .

ولقــد كانــت تلــك املرحلــة فرصــة اإلدارة الربيطانيــة لالنقــضاض علــى خــريات   
ها علـى احلكومـة العراقيـة ليـتم املزيـد مـن إخـضاعها        العراق، لذلك استمرت يف ضغط  

لــشروطها، وهكــذا متكنــت مــن إحكــام القبــضة احلديديــة علــى عنــق صــنيعتيها امللــك  
وباملقابل احنصر خيار احلكومـة األوحـد بااللتـصاق         . واحلكومة، وحتريكهما كيفما تشاء   

.)٣(املصريي بربيطانيا
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تشهد حالـة عـدم التوافـق ونوعـاً مـن      وحينما كانت تقديرات اإلدارة الربيطانية،      
التعارض بني احلكومة العراقية وممثلها املندوب السامي، كانت تعمد إىل تغيريه كأسلوب 
إداري كفيل بامتصاص األزمة، لذلك عنـدما طلـب الـسعدون مـن احلكومـة الربيطانيـة             

وبالــذات تعــديل -كأقــصى طمــوٍح يـراوده  -١٩٢٧إجـراء تعــديالت علــى معاهـدة   
، رفـضت  )١(فاقية العسكرية اليت تسلب احلكومة العراقية هيبتها على قواـا املـسلحة   االت

ورفــض . )٢(م١٩٢٨بريطانيــا ذلــك بــشدة فقــدم الــسعدون اســتقالته يف أواخــر نيــسان  
تشكيلها مـرة ثانيـة، هنـا قـررت احلكومـة الربيطانيـة تبـديل الوجـه الربيطـاين يف العـراق               

م، شـــوال ١٩٢٩سياســياً يف العـــراق منــذ آذار   معتمــداً ) كلــربت كاليتـــون (فعينــت  
وبالفعل ) هنري دوبس(، بدالً من !!، الذي يعده الربيطانيون صديقاً للعرب)٣(هـ١٣٤٧

-امللـك واملتنافـسني علـى احلكومـة       -جاء وهو حيمل بشرى سارة إىل أزالم اإلنكليـز          
يطانيـة تـنص علـى    وبعد وصوله بثالثة أسابيع وصلته برقيـة مـن وزارة املـستعمرات الرب       

إبالغ احلكومة العراقية والشعب العراقي باستعداد بريطانيـا لترشـيح العـراق إىل عـصبة             
.الرمسيم، وبذلك سينال العراق استقالله١٩٣٢األمم عام 

هكــذا كانــت بريطانيــا تــدير رجــال الــسلطة واإلدارة يف العــراق، ســعياً لتحقيــق  
.)٤(مصاحلها االستعمارية

"
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إىل رجــل -حينمــا تــشتد األزمــات  -انــت حباجــة ماســة  ومــع ذلــك، فإــا ك 
ــازالت       ــؤامرة بتن ــرر امل ــصعبة، فيم ــروف ال ــاز الظ ــستطيع أن جيت ــة، ي مناســب للمرحل

شـوال  ٢٢م املوافـق  ٢٢/٣/١٩٣٠جديدة، فبعد اسـتقالة حكومـة نـاجي الـسويدي يف        
هـــ، بــضغٍط بريطــاين يف ظــرٍف إزدادت فيــه حالــة الغــضب الــشعيب العــام ضــد   ١٣٤٨

وبالفعـل شـهدت   . إثر إشـاعات مـثرية حـول املعاهـدة اجلديـدة          . نكليز واحلكومة معاً  اإل
، وأُعلــن اإلضــراب العــام وعطلــت ١٩٣٠بغــداد مظــاهرات احتجاجيــة عامــة يف آذار 

األسواق، واجتمع املتظاهرون يف جامع احليدر خانه ببغـداد، وقـد نـدد اخلطبـاء وبـشدة                 
املتظاهرون مسريهم إىل الـسفارات األجنبيـة وهـم    مث واصل . أساليب السياسة الربيطانية 

هـذه التطـورات احلركيـة جـددت        . )١(يهتفون ضد بريطانيا ويطـالبون باالسـتقالل التـام        
احلاجة امللحة للبحث عن الرجل األنسب إلدارة احلكومـة، ميتـاز بقـوة شخـصية قـادرة                

لـشعب باخلـداع   على اختاذ قرارات االستـسالم املطلـق للمـشروع الربيطـاين، ومواجهـة ا        
.نفسهوالعنف يف الوقت

"















 
 



٧٦٧.................................................................األحداثوراءتسعىاإلسالمیۀالمعارضۀ

الحكومةإلى رئاسة)١(نوري السعيد. ٣

شـوال  ٢٣م، ١٩٣٠آذار  ٢٣شكّل نوري السعيد وزارته، بتكليف من امللك يف         
جئنـا إىل الـسلطة ويف أذهاننـا        ..«: وأعلن منهاجه الوزاري الذي جـاء فيـه        )٢(هـ١٣٤٨

إنـشاء عـراق مـستقل مـسامل معتـرف          انتهاج سياسة ترمي إىل    -١: هدفان رئيسيان مها  
، وممـا  )٣(»معاجلة الوضع االقتصادي الصعب يف البلـد     -٢و). بريطانيا(باجلميل حلكومة   

يــذكر فإنــه بــدأ بدايــة قويــة يف أعمالــه الــسياسية واإلداريــة، فطلــب مــن امللــك إجــراء  
يش انتخابـات الـس النيـايب لغـرض تـصديق املعاهـدة، والنظـر يف قـضية الـدفاع واجلــ         

النظـامي، وأطلـق شــعارات لالصـالح اإلداري، واملــسألة األهـم الــيت تركـزت يف فتــرة      
نيـسان  ٣حكومته األوىل، مواصلة املداوالت واملفاوضات مع السلطات الربيطانيـة منـذ    
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م، ١٩٣٠حزيران ٣٠، حىت مت التوقيع على املعاهدة اجلديدة، ومالحقها يف         )١(م١٩٣٠
ذه املعاهدة سارية املفعول منذ دخول العراق عصبة هـ، على أن تصبح ه١٣٤٩صفر ٤

ومبوجبها يصبح العراق دولة مستقلة ظاهراً، ولكن يف احلقيقـة،     . عاماً ٢٥األمم، وملدة   
تربطهـا بربيطانيـا عـرى الـصداقة     «مستعمرة بريطانية بواجهات عراقية ليس غري، حيـث       

مـسائل الـسياسة اخلارجيـة،     ، واحتفظت بريطانيا حبق التشاور يف     [!]والتحالف األبديني 
وشكلت بريطانيا مع العراق حلفاً عسكرياً، قدم العـراق إىل القـوات الربيطانيـة مبوجبـه       
حق استخدام السكك احلديدية واملطارات واملوانئ واألار، وجرى االعتراف باملـصاحل           

العـسكريتني،  اخلاصة لربيطانيا يف العراق، واحتفظت بريطانيا بقاعديت احلبانيـة والـشعيبة    
والتـــزم العـــراق باســـتدعاء املستـــشارين األجانـــب والبعثـــات العـــسكرية يف بريطانيـــا 

م، متّ لربيطانيا حتقيق أهـدافها االسـتعمارية عـرب          ١٩٣٠فعلى ضوء معاهدة    . )٢(»وحدها
.)٣(احلكومة العراقية، وقد حتول اسم املندوب السامي إىل سفري بريطانيا

د يف سعيه حلل الس النيايب، وذلك يف األول مـن     ومن جانبه، جنح نوري السعي    
هـــ، وقــد اختــذ عــدة إجــراءات إلضــعاف صــوت ١٣٤٩صــفر ٥م، ١٩٣٠متــوز عــام 

املعارضة اإلسالمية ومن يروج ألفكارها من الصحف، ويف حماولة ملنع تأثري اإلسالميني      
كـان  أصـدرت رئاسـة أر    «داخل املؤسسات احلكومية، وخصوصاً يف أوساط العسكريني        

اجليش كتاباً إىل مجيع الوحدات العسكرية منعت مبوجبه العسكريني من خمتلف املراتـب          
الذي [، ومن محل السالح ]خشية التأثري عليهم وتوعيتهم[من حضور املناسبات الدينية 

، وتقـرر أيـضاً تقلـيص    ]قد يستفاد منه ألغراض التدريب الشخـصي لعناصـر املعارضـة     


 

 
 



٧٦٩.................................................................األحداثوراءتسعىاإلسالمیۀالمعارضۀ

جة إسـناد الوظـائف إىل ذوي الكفـاءة واملقـدرة أجـرى نـوري         إجازام االعتيادية، وحب  
أنـه مـارس    ] كمـا ].. [احملـافظني .. [تنقالت عديدة بني كبار املوظفني بضمنهم عدد من       

ضغطاً متزايداً على أصحاب الصحف بواسطة أجهزة الشرطة مـن أجـل إبعـادهم عـن             
.)١(»]..اإلسالمية والوطنية[املعارضة وأفكارها 

ء الـس املرشـحني، فقـد اسـتخدمت احلكومـة ضـغوطاً خاصـة               أما بشأن أعضا  
عليهم، حيث طلبت تقدمي تعهدات خطية بقبول املعاهـدة، وأداء الـيمني للتـصويت إىل         

وقد حتـرك خلـف الـبالط ودار االعتمـاد لترتيـب تعيينـات جديـدة ألعـضاء                   !!. جانبها
وإمنـا كـل مـا حـصل كـان         فاالنتخابات مل جتِر،    «،  !)٢(هذه هي احلقيقة   -الس اجلديد   

تعيينات من ِقبل احلكومة، فوصل إىل عضوية الس شلّة يضمن نوري السعيد وامللك              
.)٣(»تأييدهم املطلق لنوري وامللك وإرادة احلكومة الربيطانية

م، ويف اجللـسة األوىل   ١٩٣٠لقد اجتمع الـس يف األول مـن تـشرين الثـاين             
جتـذر االسـتعمار الربيطـاين يف العـراق     وبـذلك . ١٩٣٠متت مصادقته علـى معاهـدة      

، وملـدة مخـسة وعـشرين    )الربيطانيـة !! (بالطريقة القانونية، على يد حكومته الوطنية    
أقل مـا يقـال علـى املعاهـدة اجلديـدة،           «وحقاً  ! عاماً بعد االستقالل الرمسي للعراق    

ن تـستخدم  هو أا استبدلت االنتداب الوقيت باالحتالل الدائم، وأباحت لربيطانيـا أ   
العراق ملصلحتها، وأضافت إىل القيود واألثقال احلالية قيـوداً وأثقـاالً جديـدة أشـد            

.)٤(»وطأة


 

 
 
 



٧٧٠

الحساباتاإلسالميون ومراجعة

بعد تلك التطورات أصبح لزامـاً علـى اإلسـالميني أن يراجعـوا حـسابام، ومـا         
:ينحمددآلت إليه احلالة السياسية يف البالد، وذلك يف اجتاهني

الدخول يف العمل الثقايف والتربـوي، لتكـريس احلالـة اإلميانيـة يف          : االجتاه األول 
األمـة، كمرحلـة تأهيـل وإعـداد، لغـرض متكينـها مـن خـوض املعـارك املـصريية لألمـة            

.امللتزمنيمستقبالً، وكان هذا االجتاه هو خيار اإلسالميني من العلماء واملثقفني

لعمليــة الــسياسية، واالســتمرار يف املعارضــة إذا الــدخول يف ا: االجتــاه الثــاين
وكـان  . آقتضى األمر، لصاحل بناء الوطن، وذلك من داخل النظام وحتت قبة الربملـان  

هـذا اخليـار قـد سـلكه التيـار اإلسـالمي املـسيس، الـذي بقـي يف الـساحة الــسياسية           
ة نـوري  معارضاً يف حدوده اخلاصة، جنباً جلنب مع الـوطنيني يف معارضـتهم حلكومـ             

عمـق التحـرك   [وذلك بعقد مؤمترات عشائرية يف منطقـة الفـرات األوسـط           «السعيد  
، قام ممثلو املعارضـة جبولـة يف احللـة وكـربالء        ١٩٣١، ففي كانون الثاين     ]اإلسالمي

والنجف، إال أن نوري أعد العدة للتصدي ملثل هذه املؤمترات، ومتتع يف ذلك بتأييد 
لشن محلة صحفية ضدها، وأوعز للسلطات احمللية     ) صدى العهد (فقد سخر   . امللك

يف مدن الفرات األوسط بالـضغط علـى حتركـات املعارضـة ووفودهـا ومنـع توسـيع         



٧٧١..........................................................................الحساباتومراجعۀاإلسالمیون

، ويبدو أن نوري الـسعيد أدرك بوضـوح أثـر اإلسـالميني       )١(»دائرة نشاطها ونفوذها  
والصحافة احمللية يف حركة املعارضة السياسية، لـذلك واصـل أسـلوبه القمعـي ضـد         

فعطل عدداً من الصحف . العلماء والصحافة اهلادفة أو القريبة من االجتاه اإلسالمي
، كما امتـد قـرار التعطيـل إىل خـارج العاصـمة          )األخبار(و) الثبات(البغدادية، مثل   

ــل  مالحظيــة (وقــد اســتحدث دائــرة . الــصادرتني يف املوصــل) احلــق(و) الــبالغ(مث
للصحفيني، كمـا ووضـع قانونـاً جديـداً        لغرض توحيد مصادر األخبار     ) املطبوعات

للمطبوعات، مينح احلق لس الوزراء أو وزير الداخلية، يف تعطيـل أيـة جريـدة أو                 
جملة يف مدة تتراوح ما بني الشهر والسنة، ومن دون إجراء حتقيق يف ذلك، بل حتدده 

.)٢(ضرورة النظام

ام يف إطــار وهكــذا، متّ تــرويض هــذا االجتــاه اإلســالمي املــسيس بــشكٍل عــ  
املعارضة املطلبية احملدودة، أي البعيدة عـن أطروحـة التغـيري اجلـذري، إلنقـاذ الـبالد         

. والعباد من خمالـب االسـتعمار الربيطـاين، والوصـول إىل االسـتقالل التـام للعـراق                
ولعل الظروف الذاتيـة واملوضـوعية ال تـسمح ألصـحاب هـذا االجتـاه بتبنـي خيـار                   

ار، وهم كذلك غري مقتنعني خبيار العمل الثقايف والتربـوي،     اجلهاد ومقاومة االستعم  
ففكروا بالوقوف يف وسط الطريق كخيار وسطي، ولكن يف احلقيقة مل يفلحـوا كـثرياً           

ولقـد كـان   . يف خيارهم، وذلك لضعفهم من جانب، ولصعوبة الظروف احمليطة م       
وعليـه  . ة اإلسالميةيعد تراجعاً واضحاً عن أسس املعارض- حبد ذاته    - هذا اخليار   

فبـدأت تطالـب بإلغـاء الـضرائب،     . أخذت تنحى منحى املعارضـة الـسياسية العامـة    
وحل أزمـة البطالـة، وإطـالق سـراح املعـتقلني، كمـا طالبـت حبريـة االجتماعـات،                   
واستخدمت أسلوب اإلضرابات كأداة ضـاغطة لتنفيـذ مطاليبـها، وتطـورت أحيانـاً           
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لنــاس ورجــال الــسلطة كمــا حــدث يف بغــداد  إىل درجــة االصــطدام الــدموي بــني ا
ــوات  . واملنتفــك وغريمهــا، فــسجلت جناحــاً حمــدوداً  ــة والق ولكــن واصــلت احلكوم

ــصرة        ــائرات يف الب ــتخدمت الط ــا واس ــسكرياً، كم ــة ع ــع املعارض ــة يف قم الربيطاني
، ويف مناطق أخرى أخذ اإلضراب طابعاً مشوليـاً ضـد رسـوم البلـديات،      )١(إلمخادها

.)٢(م١٩٣١خالل متوز 

 






 



٧٧٣

الثقاَّـاإلنكليز وإتباع أسلوب الهجوم َّـ عمليات الغزو

كانت اخلطة الربيطانية تستهدف اإلسالم واملسلمني على كافة األصـعدة، وذلـك             
لشلّ حركة اإلسالميني بتحويل الشريعة اإلسالمية إىل توابيت قدمية حتمل أجساداً أثرية 

لذلك منذ البدايـة تعـرض علمـاء املـسلمني     . يةحمنطة، ال يفهم منها إالّ العبادات الشكل      
بشكٍل عام إىل محلة إعالمية مضادة من قبل اإلنكليز وأذنام يف العراق، عرب الصحف       
واألندية واإلشاعات املغرضة وأخذت تصفهم بأم متخلفون ورجعيـون، ال يـدركون            

نـشطت  وضـمن هـذا الوسـط املوبـوء      . أبعاد العمل السياسي العـصري ومـصاحل الـبالد        
االجتاهات السياسية غري اإلسالمية يف محلتها التشكيكية باملبـادئ اإلسـالمية يف التوحيـد      
ــض        ــة بع ــك إىل حمارب ــدى ذل ــل تع ــرى، ب ــالمية األخ ــد اإلس ــي والعقائ ــدل اإلهل والع

فمنـذ  . السلوكيات وااللتزامات اإلسالمية كاحلجاب اإلسالمي بالنـسبة للمـرأة املـسلمة      
دبية واملهرجانات الشعرية تدعو إىل السفور، فأنـشد يف حينـها        بدأت النوادي األ   ١٩٢٢

معروف الرصايف قصيدة هاجم فيها املسلمني امللتـزمني، وعلـى رأسـهم علمـاء الـدين،              
:فيهاومـما جاء
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:فيهاهذا، وقد رد عليه عبد احلسني األزري، بقصيدة هادفة جاء
 

 
  

   
 

  
        

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
       شـنت  ) دجلـة (كما وانعكست هذه املعركة يف الصحف احمللية، فمثالً جريـدة

وقــد تــصدي . محلــة ضــد الرصــايف، يف مــسألة تــشجيع النــساء علــى تــرك احلجــاب
ى حفـظ الـدين   العلماء لـذلك فـصدرت فتـاوى عديـدة يف هـذا االجتـاه حرصـاً علـ              

.)١(واألخالق

، تـدعو   ١٩٢٣النـسائية عـام     ) ليلـى (وللهدف ذاته، أصدرت بولينا حسون جملة       
وكـان أغلـب دعـاة الـسفور هـم       . إىل النهضة النـسائية يف العـراق والتحـرر مـن القيـود            

خرجيوا أوروبـا ومتـأثرون بـالتطور الغـريب ومبـا حـصل مـن تغـيري يف تركيـا ومـصر مـن                
.)٢(انيةحتوالت حنو العلم

لصاحبها داود العجيل ورئيس حتريرهـا جـت    -) البدائع(بينما، اختذت جريدة    
موقع الدفاع عن احلجاب اإلسالمي، باعتباره متناسب مع الفطـرة اإلنـسانية         -األثري  

.)٣(والشرائع السماوية


 

 
 



٧٧٥.................................................الثقافیالغزوعملیاتفیالهجومأسلوبوإتباعاإلنکلیز

إلبــراهيم حلمــي العمــر، فقــد اختــذت منــهجاً متوازنــاً بــني ) املفيــد(أمــا جريــدة 
.)١(، ولكن صاحبها كان يقف غالباً إىل جانب احلجابالدعوتني

معركة صحفية عالية الوترية بـني دعـاة الـسفور، وبـني        ) العراق(وشهدت جريدة   
تدفع يف أحاديثها حنو املطالبـة برفـع       ) فتاة غسان (وكانت  . امللتزمني باحلجاب اإلسالمي  

لرجـال أن جيربوهـا علـى    قيود األسر عن املرأة، برفع برقعها وعباءا، وكانت تطالب ا    
وكانـت تـشهد الـصحيفة ردوداً مـن     . أنفسهم ليشعروا ويتحسسوا معىن األسر والـضيق      

كما وحفلت باألشعار . مصطفى عزت عبد السالم: بعض اإلصالحيني املسلمني أمثال
إال أــا كانــت بالنتيجــة متحمــسة للــسفور وضــرب القــيم       . املتبادلــة بــني اجلــانبني  

.)٢(اإلسالمية

أنه قد حصل تطور لدى بعـض دعـاة التحلّـل والتحـرر مـن اإلسـالم إىل                ويبدو
علمـاء  -درجة التشكيك بوجود اهللا والدعوة إىل اإلحلاد، مما أهلب األوساط اإلسالمية        

فدخل العلمـاء بفتـاواهم وخطبـهم وأحـاديثهم، ينـددون ويـستنكرون، بـل              -ومثقفني  
دعـاة اإلحلـاد والتـشكيك بـاهللا وحتـدي      [حرباً شديدة عليها، فكفّروا دعاـا    ..«أعلنوا  

، ورفعـوا املـضابط ضـدهم، وأصـدروا الفتـاوى حبقهـم، بـل اسـتباح                 ]القيم اإلسالمية 
. )٣(»واعترب مقاومة دعوم لوناً مـن ألـوان اجلهـاد يف سـبيل اإلسـالم              . بعضهم دماءهم 

وعلى ذلك حترك الوسـط االجتمـاعي حماصـراً هـذه الـدعوات ومراكزهـا، مثـل نـادي               
ليكون مركزاً للـدعوة  . ١٩٢٤تشرين الثاين    ٢٣النهضة النسائية ببغداد، الذي افتتح يف       
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إىل حتلّل وتربج املرأة وإفساد اتمـع، وإيـصاله يف ايـة املطـاف إىل التـشكيك باملبـادئ            
وقد كشفت أهداف هذا النادي بـالرغم مـن التطبيـل           . اإلسالمية والتنكر لقيم اإلسالم   

إال أنـه   ) فتحـاً جديـداً   (بـه واعتربتـه     ) العراق(حه، فمثالً رحبت جريدة     اإلعالمي الفتتا 
وذلك لتصعيد الضغوط االجتماعية حوله     -فيما بعد    -حتول إىل مقهى لشرب الشاي      
.)١(نتيجة التصعيد اإلسالمي ضده

٢- م ١٩٢٤كانون األول سـنة  ٢٨اليت صدرت يف ) الصحيفة(وكذلك جملة  
حمررها مصطفى علي، ومسؤوهلا    . هي جملة نصف شهرية   هـ، و ١٣٤٣مجادى الثانية   

) عبـد احلميـد رفعــت  (و) طالـب مـشتاق  (حـسني الرحـال، وسـاهم يف الكتابـة فيهـا      
ويف وسعي أنْ أقرر «: فمثالً يقول خريي العمري عنها. وغريهم) ساطع احلصري (و

أن هذه الة على صغر حجمها، وبـساطة إخراجهـا، اسـتطاعت أن ـز األوسـاط        
وباملقابل ازداد اإلسالميون صالبة  . )٢(»افظة وتزعزع بعض القيم القدمية السائدة     احمل

يف رســالة أمســاء - مــثالً - يف وجــه دعــاة ســفور املــرأة وتربجهــا، وهــذا مــا نلمــسه 













 


 
 



٧٧٧.................................................الثقافیالغزوعملیاتفیالهجومأسلوبوإتباعاإلنکلیز

الزهاوي رئيسة نادي النهـضة النـسائية الـيت وجهتـها إىل نـور محـاده، رئيـسة امـع           
واليت اقترحت عليهـا فكـرة انعقـاد مـؤمتر     ١٩٢٩ت النسائي العريب يف بريوت يف مار     

نسائي عريب يف إحدى العواصم العربية، فاعتذرت أمساء عن انعقاده يف بغداد خشية 
.)١(من التيار اإلسالمي امللتزم







 



٧٧٨

الهّدامةالثقافةاإلنكليز ونشر 

ل لقد عرف املستعمرون إن قوة الشعب يف املقاومـة والثـورة واملطالبـة باالسـتقال            
التام نابعة من متسكه باإلسـالم وقيمـه املعنويـة واألخالقيـة، هـذا الـدين يفـرض علـى                   
أتباعه اجلهاد والتضحية لطرد الذّل واخلنوع عن أنفسهم وبالدهم، ليعـشوا حيـاة العـزة              

:والكرامة، يقول تعاىل

>..kjihgfed<)
١(.

ر بوضـوح بعـد   إنّ هذا التشخيص الربيطاين ملنبع القوة لدى شعب العـراق، تبلـو          
ثورة العشرين، مـما دفع املستعمرين لوضع خطـٍة اسـتراتيجية مدروسـة، هـدفها إبعـاد                
العراقيني وعزهلم عن مصدر قوم وعـزم أي اإلسـالم، لكـي ال تتكـرر مأسـام يف             
مواجهة غضب الشعب كما حدث يف ثورة العشرين، وهذه اخلطة توحي باستمراريتهم             

وذلك لشدة سيالن لعام خلريات العراق، وملوقعه اجلغرايف . طقةيف استعمار العراق واملن
فباشروا بنشر األفكـار اهلدامـة بـني النـاس وشـجعوا      . اهلام بالنسبة ألطماعهم يف املنطقة    

ترمجتها، فعلى املستوى العاطفي كان سالحهم املعتمد هو حترير املرأة من قيود احلجاب  
العقَدي كان سـالحهم التقليـدي يـدور حـول     وعلى املستوى. ولباس العفة واالحتشام 

إثارة الشكوك حول وجود اخلالق والوحي، والشبهات حول القرآن الكرمي، والفـرائض             

 



٧٧٩...........................................................................الهدامۀالثقافۀونشراإلنکلیز

ــة املعتقــدات     ــة، ومــا يترتــب علــى العاصــني مــن العــذاب يف يــوم احلــساب وبقي الديني
.اإلميانيةوالقيم

دفهم املطلــوب إن هــذه اإلثــارة الفكريــة والــسلوكية مــن قبــل األعــداء حتقــق هــ
:مرحلتنيضمن

من املؤكد سـتلقى دعـوم بـشعاراا الرباقـة آذانـاً صـاغية مـن               : باملرحلة األوىل 
عناصـر اجتماعيــة مــستعدة ذاتيــاً لتطبيــق تلـك الثقافــة املنحرفــة والتبــشري ــا، مــستغلة   

-وهـذا تقـصري يتحملّـه اإلسـالميون الواعـون         -الضعف اإلميـاين لـدى عمـوم األمـة          
يجة ستشق هذه الشعارات طريقها وختلق حالة مضطربة ما بـني مؤيـد ومعـارض،         وبالنت

وستتطوع تلك اموعة خلوض املعركة نيابة عن املستعمرين، وستوضع حتت تـصرفهم    
وباملقابـل سـيندفع امللتزمـون      . اإلمكانيات املطلوبة من املال واألعالم والغطاء السياسي      

ا، وستـستهلك املعركـة طاقـات األمـة، وكلمـا        ملواجهتهم، وستنشطر األمة علـى نفـسه      
اقترب امللتزمون من عتبة االنتصار ميد االستعمار جانبه املتستر خلفه بإمـدادات جديـدة           
مادية ومعنوية، وذلك لتـستمر املعركـة، وبالنتيجـة سـيتم إبعـاد خطـر الثـورة واملقاومـة                   

املتوقعة تشكل ديداً جـدياً  واملطالبة بالسيادة الوطنية واالستقالل التام، هذه التطورات   
.للعراقلوجودهم كمحتلني

ســتنمو بــذور تلــك الثقافــة اهلدامــة وتتطــور لتــشكل ظــواهر  : وباملرحلــة الثانيــة
اجتماعية وتكتالت سياسية، حتوم حول التشكيك باملبـادئ اإلسـالمية، وتعميـق حالـة              

ستتحول شيئاً فشيئاً حيث. االحنراف السلوكي، وسيجين مثارها املستعمرون يف املستقبل
إىل حركات فاعلـة تكـون مبثابـة الـسواعد التنفيذيـة للمـشروع االسـتعماري، وسـيقف             
رجاهلا يف مواجهة الشعب نيابةً عنهم، بعدما يـصلون ضـمن املخطـط االسـتعماري إىل           
موقع القرار السياسي وإدارة البلد، أو سيكونون من أطراف احلكومة ويف محايتها، فمن           
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ر احلكومي سيتفننون يف إنزال أقسى األساليب اإلرهابية، لقمع حركة األمـة     خالل القرا 
.االستقالليةوضتها الوطنية

فإذا كانت سلطة االحتالل من خالل حكومة السعدون قد آختذت أبشع وأظلـم           
قرار ضد حركة الشعب بإبعاد العلماء القادة عن الساحة العراقية، فإنّ قوى االسـتعمار     

ستحقق إرادا عرب السلطة العراقية بل من قبل رئيس النظـام الـذي سـيبذل    يف املستقبل   
قصارى جهده لقمع إرادة الشعب باحلديد والنار والـدمار، وجيـرأ علـى إعـدام العلمـاء                
القادة بدالً عن إبعادهم، وحيول بوادي وسط وجنوب العراق إىل مقابر مجاعية للشعب  

سياسي وااللتفاف حول مطاليبهم كمـا فعـل   الناهض بدالً عن الدخول معهم يف حوار   
أسياده، وسيمطر الشعب باألسلحة الكيمياوية احملرمة دوليـاً يف كردسـتان العـراق بـدالً               

كل تلـك اجلـرائم يؤديهـا احلكـم الـذي يـدعي       . عن اعتقال رموزهم ونفيهم عن البالد 
!.السيادةوالرئيس الذي يدعي! الوطنية

نـاس ال زالـوا يؤمنـون بـأن بريطانيـا متلـك خـشبة        والعجيب يف األمر إن بعض ال 
!.)١(اإلنقاذ للعراقيني حىت اليوم

ــة   ــذاك -وهكــذا آتبعــت اإلدارة الربيطاني ــة بــني   -آن ــة اهلدام ــشر الثقاف ــة ن طريق
ومن املعلوم حينما يتجرد املسلمون من مبادئهم وقيمهم وتارخيهم وعادام،  . العراقيني
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امـدة، تتحـرك بـإرادة خارجيـة، فيكـون مههـم األسـاس         يتحولون إىل أدوات معدنية ج    
علـى عكـس    ! إشباع بطوم وغرائزهم احليوانية، حيث تتهدد حـىت هويتـهم اإلنـسانية           

التربية اإلسالمية اليت حتمل اإلنسان املؤمن رسالة احليـاة الكرميـة اهلادفـة، يقـول اإلمـام              
، كالبهيمـة املربوطـة، مهّهـا     فمـا خلقـت ليـشغلين أكْـلُ الطيبـات         ..«: عليه السالم علي  

. )١(»..علفُها، أو املرسلِة شغلُها تقممها، تكتـرش مـن أعالفهـا، وتلـهو عمـا يـراد ـا                
:فهناك أهداف نبيلة ورفيعة من أجلها خلق اهللا اإلنسان، يقول تعاىل

>¦ ¥¤£¢ ¡� ~<)
٢( .

أن يسايرها ويف الوقت ذاته إبتاله يف هذه الدنيا بإغراءات وشهوات، هل يستطيع
فاألنبياء . يف اإلطار املشروع كي يبلغ أهدافه السامية؟ أو يفشل يف هذا االختبار املصريي

واألئمة والصاحلون يدعون الناس إىل االستقامة والتهذيب، ومن مثّ إىل مواجهة الباطل    
:تعاىليقول . ومقاومة الظلم

>qrstuvwxyz{|}~�¡
¢£¤¥¦§¨©ª<)٣( .

بينما يسعى الشيطان واملستعمرون لتـضليل اإلنـسان وتـذويب إرادتـه ليفـشل يف                
ومـن هـذا   . االمتحان وبذلك تسهل السيطرة عليـه واسـتغالل خرياتـه واسـتعمار بـالده          

املنطلــق اســتمرت اإلدارة الربيطانيــة يف نــشر الثقافــة اهلدامــة ضــمن اجتــاهني متكــاملني   
:ومهالتحقيق هدفها احملوري،
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املناداة حبقوق املرأة وحريتـها الشخـصية، فركـزوا علـى إخراجهـا مـن حالـة            -١
احلجاب وااللتزام، إىل حالة التربج والـسفور واالخـتالط مـع الرجـال باعتبـار إن هـذه                   

فصدرت كتب يف هذا االجتاه ونشرت قصائد شعرية، . احلالة من مظاهر احلداثة والتقدم   
ت، دف تزيني سفور املرأة، فانربى الشعراء واألدبـاء      وأشاعوا األغاين واألفالم واال   

لدغدغة عواطفها بكلمـات معـسولة، فمـثالً خياطبـها الـشاعر مجيـل صـدقي الزهـاوي                   
:بقوله

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

املناداة باحلرية الفكرية يف جمال العقيدة والعبادة والسلوك، دف زعزعة ثقـة         -٢
فقد أشاعوا اإلحلاد والتشكيك بوجود     . املسلمني بعقيدم وتعاليمهم وتارخيهم وقيمهم    

لرسـول األكـرم   اخلالق، والوحي اإلهلي، وأثاروا شبهات عديدة حول القرآن الكرمي، وا       
واملعاد يوم القيامة، ونشروا الكتب التضليلية، وكتب تناولت صلى اهللا عليه وآله وسلم 

التاريخ اإلسالمي بغية تشويه احلقائق ونزع ثقة املسلمني بتـارخيهم، وكتـب توجهـت يف     
سعيها حنو إثارة املسألة الطائفية يف أوساط املسلمني، فمثالً صدر يف بغـداد أواخـر عـام           

للمؤلـف أنـيس زكريـا    ) الدولـة األمويـة يف الـشام   (هـ كتـاب بعنـوان       ١٣٤٥م،  ١٩٢٦
فأثار ضجة هائلة يف األوساط الثقافية واالجتماعية وخاصة عنـد اإلسـالميني       . النصويل

وكـان زمـن نـشره يـساعد علـى توجيـه هجمـة ثقافيـة ضـد          . والـشيعة منـهم بالتحديـد   
ردود الفعل يف النوادي االجتماعية وجمـالس  فانعكست . اإلسالميني من البوابة التارخيية 




 



٧٨٣...........................................................................الهدامۀالثقافۀونشراإلنکلیز

العلماء والصحف احمللية، وآنربى بعض العلماء للرد علـى الكتـاب، ومـن الكتـب الـيت                  
للسيد حممـد مهـدي القـزويين     » دولة الشجرة امللعونة الشامية   «صدرت ضده هو كتاب،     

.)١(هـ١٣٤٦مطبعة دار السالم 

يتم بتـدبري مـن الربيطـانيني، كأسـلوب        ومما ال خيفى، أن حتريك هذه املعارك كان       
هجـومي ضــد التيــار اإلســالمي، لــدفعهم بآختـاذ اإلجــراءات املــضادة يف إطــار املعركــة   
ــسياسي     ــني املــسلمني أنفــسهم، ليبعــدوهم عــن احملــور ال ــة فيمــا ب الثقافيــة واالجتماعي

وال شك أن قضية النصويل سـببت  «: يقول خريي العمري  . واإلداري واملطالب الوطنية  
وبطبيعة احلال مل خيتِف هذا اجلـو بآنتـهاء القـضية    . خلق جو مشبع بالتوتر، مملوء بالريب  

املــذكورة، بــل بقيــت ذيوهلــا ونتائجهــا، وانعكــست آثارهــا يف األحــداث الــيت تعاقبــت   
والقضايا األخرى اليت طرحت املوضوعات الـيت بـرزت فيمـا بعـد، فقامـت مـساجالت          

صــفحات الــصحف ســامهت فيهــا خببــث جريــدة  عنيفــة ودارت مناقــشة حاميــة علــى 
مث يتساءل الكاتب [البغدادية، اليت كانت تعبر عن آراء دار االعتماد الربيطاين، ) التاميس(

، وبقي سؤال يدور يف األذهان، ترى من الـذي كـسب مـن وراء هـذه الـضجة؟                ]بقوله
ن املعركـة  أغلب الظـن أن دار االعتمـاد الربيطـاين هـي الـيت خرجـت مـ           ] وجييب بقوله [

، وكــسبت جــواً مــشبعاً باحلقــد ]الوطنيــة[غامنــةً، فقــد كــسبت تــصديع عــرى الوحــدة 
ــها اســتغالل هــذه الظــروف يف حتقيــق     الطــائفي، غــري أن دار االعتمــاد الربيطــاين مل يفت

الربيطانية، اليت استهدف منها اجلانـب   -أغراضها السياسية وإحباط املفاوضات العراقية      
اقية العسكرية على حنو يقرر إدخال التجنيـد اإلجبـاري، فلـم جتـد             العراقي تعديل االتف  

خرياً مـن هـذا اجلـو تـستغله يف        -وهي اليت كانت تعارض هذا املشروع        -دار االعتماد   
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خنق املشروع املذكور، الذي دعت إليه بعض األوسـاط الوطنيـة فتمكنـت مـن القـضاء                
.)١(»عليه حبيث طوي بعيداً

الطائفية الذي استخدمته بريطانيا واملرتبطني معها، مـن  وبالفعل كان سالح إثارة   
أخطر األسلحة اليت تؤدي إىل متزيق وحـدة املـسلمني، وقـد كانـت يقظـة علمـاء الـدين            
الواعني باملرصاد إلحباط تلك احملاوالت اليت أُثريت ضد الدين اإلسالمي أو ضد وحدة       

معاجلات -ألعلى للشيعة آنذاك املرجع ا-املسلمني، وقد شهد تاريخ السيد االصفهاين 
واعية بتوجيٍه منه، وذلك لـصرف النظـر عـن طباعـة الكتـب اهلدامـة واملمزقـة للـساحة                   

وكـذلك إلقنـاع بعـض    . اإلسـالمية عـن طريـق شـراء املخطوطـات مـن أصـحاا مـثالً        
ويف حـاالت  . الكتاب بضرورة االبتعاد عن كتابة تلك اإلثـارات يف الـصحف واـالت           

ا كانت تصل األمور إىل درجة ال تطاق، كان السيد املرجع يستخدم احلسم خاصة حينم 
الشرعي لقطع دابر املضلّلني عرب الفتاوى الصارمة، كما فعل ذلك مع أحد اخلطباء وهو          
ينال من قدسية بعض األنبياء واألولياء بدوافع قومية فمثالً كان يستهني مبواقف اإلمـام         

ومما يذكر أيـضاً يف هـذا الـصدد للمرجـع     !!. أُمه فارسيةألن  عليه السالم زين العابدين   
السيد االصفهاين إنه استطاع أن خيمد نار الفتنة اليت كادت أن تـشتعل بـني املـسلمني يف              

كــل ذلــك لغــرض رص  . )٢(البــصرة، مــن خــالل بعــض اإلثــارات االعتقاديــة املهمــة  



 


 





 



٧٨٥...........................................................................الهدامۀالثقافۀونشراإلنکلیز

.املسلمنيالصفوف وتوحيد كلمة

ات املغرضـة مـن نـشر الكتـب اهلدامـة واملقـاالت           وبالفعل ما كانـت تلـك اإلثـار       
فقد سبقتها حماوالت . املضلّلة إال حلقات مترابطة هدفها شلّ األمة عن حركتها الفاعلة

النهـضة  (، ظهر يف بغـداد كتـاب   ١٩٢٣أيلول عام ١متعددة يف كتب مشاة، فمثالً يف  
فتصدت له جريدة االستقالل يدعو لنصرة الصهيونية علناً،) اإلسرائيلية وتارخيها اخلالد

اليت كان يصدرها عبد الغفور البدري، وكانت من أشهر الصحف محاسة يف الدفاع عن     
هــ، كلمـة   ١٣٤٢صـفر  ٣، ١٩٢٣أيلول ١٤فلسطني والقضية الفلسطينية، فنشرت يف   

الكتـاب لـيس كمــا يـدعي املؤلـف يف عنوانـه ــضة      «: حـول الكتـاب، وممـا جــاء فيهـا    
أيلول نشرت مقاالً ورد ١٥، ويف ..»إىل اإلنضواء إىل لواء الصهيونيةوتاريخ، بل دعوة

ويشهد اهللا إننا كنا قد غضضنا الطرف عن الصهيونية، ولكننا ملا رأيناهـا تتفـشى       ..«فيه  
بيننا، ورأينا النجمة الـصهيونية مرسـومة علـى أبـواب املخـازن، والتربعـات تـذهب إىل           

يباع على مشهٍد منا، رأينـا الـسكوت   ) ة اإلسرائيليةالنهض(فلسطني، كما بلّغنا، وكتاب   
كانت حوادث فلسطني الدامية تترك صداها العميق يف الـرأي  «بينما   )١(»عن ذلك خيانة  

العــام وقــد ســارع اجلمهــور بــسبب موقــف الــصحافة، ويف مناســبات خمتلفــة مــن عــام  
املاليـة  ، إىل عقد االجتماعات االحتجاجيـة، ومجـع اإلعانـات          ١٩٢٧و  ١٩٢٦-١٩٢٥

، وأيضاً من الطرق اليت استهدفت متييع القيم اإلسـالمية يف           )٢(»ملساعدة فلسطني العربية  
داخل اتمع العراقي، تلك احملاوالت التطبيعية من قبل احلركة الـصهيونية، منـذ أوائـل        

مع دول الشرق األوسط، وذلك ألغـراض اقتـصادية يف ظاهرهـا، ولكنـها              ١٩٢٨عام  
السري (فانتشرت إشاعة بأن . رية يف االستغالل واالستعمار الثقايفتستبطن أغراض جوه

٨أحد أقطاب احلركة الصهيونية وكبار رجال األموال، سيـصلون بغـداد يف            ) الفردموند
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هـ، وإن األقلية اليهودية يف بغـداد تعـد السـتقباهلم،    ١٣٤٦شعبان   ١٧م،  ١٩٢٨شباط  
ة اليت تعد استفزازاً مباشراً لصميم مشاعر مما أثار الرأي اإلسالمي العام ضد هذه اخلطو    

مظـاهرة طالبيـة   ] ببغداد[شباط إجتاحت شارع الرشيد ٨يف ظهر يوم  «الشعب، لذلك   
فلتسقط ) (يسقط وعد بلفور(حتمل األعالم العراقية، وترفع لوحات كتب على بعضها   

ة إىل هذه ، وقد تصدى رجال الشرط)فلريجع الزعيم الصهيوين الفردموند(، )الصهيونية
املظاهرة يف حماولة ملنع مواصلة سريها حنو جسر اخلر، فاشـتبكوا معهـا يف معركـة عنيفـة         
ــاين واســتخدم فيهــا الــشرطة هــراوام     ــة باحلجــارة والعــصي والقن اســتعان فيهــا الطلب

واصل الطلبة سريهم حنو جسر اخلر يف جو مـن احلماسـة ونـشوة         ] مع ذلك .. [وخيوهلم
ر رابط الطلبـة وعيـوم ترقـب حبـذر ونـشاط وتفـتش الـسيارات        الظفر، وعند جسر اخل 

حىت إذا خيم الظالم ومل جيـدوا أثـراً لـسيارة    ) الفردموند(القادمة بغية العثور على سيارة   
ــل وهــم يهوســون   ) مونــد( حبماســة أشــد ] يهتفــون[عــادوا إىل شــارع الرشــيد يف اللي
شـباط  ١٥ق يف بغداد كثرياً بـل رحـل يف    فلم يب . )١(»ردينا السري موند وجينا   «]: بقوهلم[

بعد أن نقل حتت احلراسة املشددة والسرية التامة إىل دار          . )٢(بصورة غري اعتيادية   ١٩٢٨
وتطورت القضية حيث حتولـت إىل جملـس الـوزراء، وأراد املستـشار            . االعتماد الربيطاين 

املعـارف حـق معاقبـة    اصدار مرسـوم خيـول وزيـر   ) املستر دراور (القانوين لوزارة العدل    
الطلبة املعارضني، كما وخيـول وزيـر الداخليـة سـلطة وضـع األشـخاص حتـت الرقابـة                  

وهنا رغب وزير العدلية حكمت سليمان . وللمرسومين أثر رجعي ملا مضى من الوقائع
باالستقالة، وهدد وزير املعـارف الـسويدي باالسـتقالة فـسحب املستـشار العـديل األثـر                 

مين، لكن السلطة أنزلت عقوبـات علـى عـدد مـن الطلبـة عـرب حمـاكم           الرجعي للمرسو 




 
 



٧٨٧...........................................................................الهدامۀالثقافۀونشراإلنکلیز

.)١(اجلزاء، بتهمة املظاهرات املعادية للسلطة، وبالفعل مت طرد بعض الطلبة من املدرسة
يف حينها تعاطف الرأي العام مع الطلبة، فعقد اجتماع يف جامع احليدر خانـه، يف    

بقرار فصل الطلبة ورفعوا شعارات تؤيد  أول مجعة من وقوع املظاهرات، ندد اتمعون      
جهاد الفلسطينيني وتعادي الصهيونية وإسرائيل، فانعكست هذه النشاطات يف الصحف     

.)٢(احمللية واخلارجية
واملالحظ على هذه التطورات أن السلطات الربيطانية، بتخطيطها وتنفيذ احلكومة    

الكفر، وذلك ألا تـؤدي إىل توحيـد   احمللية، قد استبدلت املعارك املبدئية بني اإلسالم و     
صفوف املسلمني ضد الكافرين، مبعارك داخلية فيما بني املسلمني أنفسهم، وذلك ألـا       
حتمل طابعاً حتريضياً يستبطن إثارة غرائزية وعدوانية، ويف حالة نـشوا سـتتنازع األمـة          

ٍء متعددة يسهل على فيما بينها، وتفكك عرى الوحدة بني الناس، وتتفرق األمة إىل أجزا
االستعمار حتريك بعضها ضد البعض اآلخر عن طريق إثارة الروح الطائفية أو القوميـة          
وأحياناً احمللية، وبذلك سيجين املـستعمرون وأذنـام يف الـسلطة مثـرة تلـك الـصراعات           

ال الداخلية، فهم الغزاة لبالدنا، والغزاة ال يفكرون إال مبصاحلهم اخلاصة، وهذه املصاحل 
عليـه  تتحقق هلم إالّ عرب إذاللنا وتفريـق كلمتنـا وتـشتيت وحـدتنا، يقـول اإلمـام علـي              

.)٣(»آغزوهم قبل أن يغزوكم، فواهللا ما غُزي قوم قطّ يف عقر دارهم إالّ ذَلّوا«: السالم

 









 

 



٧٨٨

السياسياإلسالميون ومحاوالت الخروج من اِّـأزق

يف املعــارك اجلديــدة، إال أن  بــالرغم مــن طغيــان املوجــة القوميــة والعلمانيــة     
اإلسالميني سجلوا حماوالت للخروج من املـأزق الـسياسي اخلـانق للحالـة اإلسـالمية،                
السيما من ِقبل العلماء الواعني، وذلك ليعيدوا املعادلة احلقيقيـة إىل الـساحة الطبيعيـة،                

الل، وذلـك   أي إىل املعركة املبدئية بني الكفر واإلسالم، وبني االحتالل وطلب االسـتق           
عرب تعميم نداء االستغاثة باملسلمني للخـروج مـن املعـارك اجلانبيـة احملـدودة إىل املعركـة              
املصريية، فدعوا األمة اإلسالمية إىل خوض اجلهاد املقدس ضـد الكفـار املعتـدين علـى             
ــد الــصهيونية         ــصاها ض ــصاها إىل أق ــن أق ــد طاقاــا م ــة بتوحي ــالبوا األم ــا، وط بالدن

تلك املرحلة برزت شخصيات علمائيـة حتمـل هـم األمـة اإلسـالمية               ففي. واالستعمار
الشيخ حبيـب اهللا العـاملي، والـشيخ حممـد جـواد البالغـي، والـشيخ                : املوحدة، أمثال 

حممد حسني كاشف الغطاء، والشيخ حممد رضا املظفـر، فمـثالً نطـالع املواقـف املبدئيـة           
اء يف قـضية اغتـصاب الـصهاينة        النبيلة للعامل الكـبري الـشيخ حممـد حـسني كاشـف الغطـ             

تـسليم األرض  «إن : لفلسطني، ومـما يذكر يف ترمجة حياة ومواقف هذا العاِلم املصلح  
املقدسة إىل الصهاينة كان أهم حادث أهاج عنده كامن األحزان وأثار العج األشجان، 

كـانون  ٧هـ، ١٣٥٠رجب ٢٧فبعد حضوره للمؤمتر اإلسالمي املنعقد يف بيت املقدس      
م، ظــل خيطــب وبنــشر املقــاالت والفتــاوى منــذراً بــاخلطر الــداهم، مــثرياً  ١٩٣١ألول ا

وقد آمله اخلمود واهلمود واخلنوع واخلضوع الذي عم العـامل  . املشاعر واهلمم لتاليف اخلطر 



٧٨٩......................................................السیاسیالمأزقمنالخروجومحاوالتاإلسالمیون

العريب واإلسالمي إزاء املصيبة الفادحـة، بـسبب سـيطرة املـستعمرين القـاهرة، وتـسلط             
د العربيـة، وآملـه أن جيـد العـني بـصرية واليـد قـصرية واجلنـاح              عمالئه وصـنائعه يف الـبال     

.رمادكسرية، واألمر ال يطاع والكالم صيحة يف واد، ونفخة يف
 

 
  

        كما كان يكرر ذلك، ودفعه إىل أداء واجبه يف الكالم والكتابة واخلطابة رغبتـه يف
ونفث مـا يف الـصدور، وختفيـف العـبء، وتـرويح الـنفس، وأمـالً بـأن               تنفيس الكرب   

يـحدث اهللا بعد ذلك أمراً، وإن الليايل حبلى تلد كل عجيب والبد للضعيف من ناصر       
.)١(»والبد للمظلوم من يوٍم ينتصر فيه على الظامل

نـع  إن هذه املواقف املسؤولة أطلقها هذا اإلمام الكبري بشجاعٍة فائقـة، يف وقـت م    
فيه العلماء من التدخل يف الـشؤون الـسياسية، فكأمنـا توزعـت األدوار مـا بـني العلمـاء         

ففي العراق كانت اخلطة الربيطانية . اإلسالميني للتصدي للمستعمرين من كافة اجلبهات     
:خطريتنيمتزامنة يف خطوتني

.الكبارجتميد النشاط السياسي للعلماء: األوىل
سالمية على املستوى الشعيب والنخبوي عرب املـدارس        تعريض الساحة اإل  : الثانية

احلديثة واإلرساليات التبشريية، لصراعات فكرية حادة تـستهدف زعزعـة ثقـة املـسلمني             
إال أن املرجع األعلى اإلمام االصفهاين والعلماء اآلخرين      . بالقرآن والتعاليم اإلسالمية  

ــادة الثــورة الثقافيــة يف تلــك الظــروف الــصع  بة، فــربزت نــشاطات إســالمية تــصدوا لقي
وفعاليــات تربويــة هادفــة يف تلــك اآلونــة وخــصوصاً يف النجــف وكــربالء والكاظميــة، 

وذلـك عنـدما أحـست القيـادات الدينيـة خبطـورة احلمــالت       . وغريهـا مـن مـدن العـراق    
التبشريية اليت كانـت متتـاز باخلـدمات الـصحية، واملـساعدات اإلنـسانية وتوزيـع الكتـب                
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بشري املسيحي، والتشكيك باإلسالم، لـذلك تـصدى اإلسـالميون خـصوصاً            اخلاصة بالت 
ــة العمــارة يف جنــوب العــراق  . العلمــاء للوقــوف أمامهــا نــشطت -مــثالً -ففــي مدين

، ملواجهـة   ١٩٢٨اإلرساليات التبشريية، لذلك ذهب إليها الشيخ حبيب اهللا العـاملي يف            
كــبرية للحمــالت التبــشريية إىل جانــب التحــرك الــصلييب، املتميــز باإلمكانيــات املاليــة ال 

السلطة والقوة العـسكرية الربيطانيـة الـيت تـضفي هالـة معينـة لتحـركهم، إال أن الـشيخ                 
العاملي استطاع أن يؤسس فيها مكتبة إسالمية هادفة، جذبت الـشباب إليهـا بـدالً مـن         

تربويـة،  ، وهـي جملـة إسـالمية ثقافيـة    ١٩٢٩املكتبة الربيطانية، وأصدر جملة اهلدى سـنة    
. آعتنت بتسليح اجليل الصاعد بالثقافة الواعية أمام اهلجوم الثقايف ألدوات احملتل الغـادر    

ومــن مث اســتطاع أن يعرقــل جنــاح املــشفى الربيطــاين التــابع للحملــة التبــشريية، وذلــك   
بإصداره فتوى حترم مراجعة املشفى املذكور، ألن رجال التبشري كانوا يستغلون املرضـى      

ضعفهم، إلمالء األفكار الصليبية عليهم، وقد جنـح الـشيخ يف مهمتـه بعـد أن              يف حالة   
ومــما يـذكر حـول هـذه     . رتب البديل علـى نفقتـه اخلاصـة باإلتفـاق مـع طبيـب لبنـاين        

النشاطات اإلصـالحية والثقافيـة إـا كانـت تعتـرب ضـمن نـشاط التحـرك اإلسـالمي يف           
لحني معانــاة خاصـة مــع اإلداريــني  منظـور أجهــزة الـسلطة، لــذلك كانــت هلـؤالء املــص   

ــة،    والــشرطة احمللــيني، ألــم كــانوا إىل جانــب احلمــالت التبــشريية واملــشاريع احلكومي
وباملقابل كانوا يعرقلون مشاريع التيار اإلسالمي حىت يف اال التربوي العام، خوفاً من      

.واجلهاديتطوره وانتقاله إىل اال السياسي

دينيــة مبــا فيهــا املرجــع األعلــى يف ســعي حثيــث وعمــل وقـد كانــت القيــادات ال 
ومن املفيد أن نـذكر أن العمـل الثقـايف يف تلـك     . متواصل لدعم هذه احملاوالت التربوية    

من رجال السلطة أيضاً، إما لتوازنات خاصة بني -أحياناً -املرحلة كان يلقى استجابة 
املهـم أن احلـصيلة النهائيـة    أجنحة النظام، أو هلدف معني يقصدونه ضمن اخلطة، ولكن    

كما حدث مع الرجل املصلح الشيخ العاملي،       . تصب إىل جانب اإلسالميني املصلحني    
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حيث التقى امللك فيصل، فطلب منه تغيري رئيس األطباء ومدير الشرطة واحملـافظ ملدينـة          
. بويـة هنـاك  العمارة الذين كانوا يعتربون مبثابة العقبة الكبرية أمام توجهاته الثقافيـة والتر        

فأُعيد نشاط املـشفى امللكـي احلكـومي وأغلـق مـشفى احلملـة          . واستجاب امللك ملطاليبه  
رداً على ) حممد الشفيع(التبشريية، ومن نشاطاته الثقافية أيضاً، أصدر قصة ممتعة بعنوان    

وقد أكّدت هـذه الدراسـة علـى       ) من يشفع لنا؟  (كتاب أصدرته احلملة التبشريية بعنوان      
١(هو الشفيع يوم احلسابعليه السالمعيسى بن مرمي أن النيب(.

م، كتـب  ١٩٣٤هــ،  ١٣٥٢كما وأصدر الشيخ حممد جواد البالغي املتـوىف سـنة          
اهلدى إىل دين املصطفى، وكتاب التوحيد والتثليث، وأنوار اهلدى، والبالغ   : مهمة منها 

اية األمهية آنـذاك يف    ، وكانت هذه الكتب يف غ     ..املبني، ورسالة يف رد شبهات امللحدين     
اجتاه تقوية اإلميان بالشريعة اإلسالمية اخلامتة للديانات، فكانت تنبه املسلمني املرشـحني          
   لقبول تأثريات الصليبيني، وذلك بدفع الشبهات عن الشريعة اإلسالمية بأُسلوب علمـي

حبـزم  وكانت هذه الكتب وأمثاهلا تبث الوعي اإلسالمي يف اتمـع، وتقـف             . )٢(واضح
أمــام األفكــار املــستجدة الــيت تعتــرب مــن إفــرازات الثقافــة الغربيــة، كفــصل الــدين عــن  
السياسة، وحصر الدين اإلسالمي يف إطار العبادات دون املعامالت، يقول الشيخ حممد           

أما التدخل بالسياسة، فإن ..«: حسني كاشف الغطاء يف حديثه عن األحزاب والسياسة
واإلرشاد، والنهي عن الفساد والنصيحة للحـاكمني بـل لعامـة          كان املعين به هو الوعظ      

العباد والتحذير من الوقوع يف حبائل االستعمار واالستعباد، ووضـع القيـود واألغـالل         
نعـم أنـا غـارق فيهـا إىل       .. إن كانت السياسة هي هذه األمور     . على البالد وأبناء البالد   

.. ام اهللا والوجدان وهي مـن وظـائفي       هاميت، وهي من واجبايت وأراين مسؤوالً عنها أم       
اخلالية عن كل هـوى وهـوس      -سالم اهللا عليهم     -فسياستنا هي سياسة النيب واألئمة      
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وإذا كان املعين بالسياسة، هو إحـداث الفـنت والثـورات واالضـطرابات            .. وطمع ودنس 
لغطرسـة  للتوصل إىل احلكم واجللوس على الكراسي الناعمة ملعاملة الناس باخلشونة وا           

والكربياء واستغالل النفوذ للمنافع الذاتية، واألطماع الدنيوية والسمسرة لألجانب على 
البالد، وتسلطهم على األمة، ولو بإراقة الدماء، إن كانت السياسة هذا وما إليـه، فـإين          

.)١(»..أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم

ن هـذه الطريقـة مـن الـوعظ واإلرشـاد لغـرض       ومن الضروري أن نشري هنا إىل أ   
اإلصالح، طريقة مهمة، تنفع للتذكري والتنبيـه والتـصحيح، إالّ أـا حباجـة إىل اجلانـب                  

هـل يكفـي هـذا    : العملي وامليداين، وبه تستكمل شرائط النهضة، فالسؤال املطروح هو 
؟املتاحةاألسلوب اإلرشادي من دون مشروع عملي، ضمن الظروف املوضوعية

يف الواقــع إن هــذا األســلوب يــصلح يف ظــل حكومــة وطنيــة مــسلمة حتتــاج إىل  
ــصها وســلبياا  ــل    . ترميمــات لنواق ــن قب ــددة م ــسلمني مه ــة امل ــا تكــون هوي ــا حينم أم

املستعمرين يف بالدهم، فاملسألة حتتاج إىل خطة عميقة، تتظافر فيهـا جهـود املخلـصني،        
مـن الـتخلص مـن احملـتلني وانتـهاءاً بإقامـة       بـدءاً  . لتتكامل شرائط بناء اإلنسان والـوطن    

حكومة العدل واملساواة، ومروراً ببث الوعي األصـيل ومللمـة طاقـات األمـة، وتوحيـد               
وهذه احلالة أخذت تتبلور لدى بعض العلماء اتهـدين، وظهـرت فيمـا بعـد               . صفوفها

.فشيئاًشيئاً
لمني على التمـسك  فلقد أكّد اإلمام املصلح الشيخ كاشف الغطاء على حثّ املس 
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إن قصاراي من دعويت هذه، أن أستنهض    ..«: ووحدة صفوفهم، حيث قال   . بعقيدم
مهم إخواين املسلمني واستلفت أنظارهم واستحـضر أفكـارهم، وأسـتثري مـدافع ِغريـم          
ونريان عزاميهم جبميع شعبهم وعناصرهم وأسناخهم وأواصرهم راغباً بعاطفة اإلسالم         

هم دعوته وصرخته فيهم وبغيته منهم، متوسالً بكـل وسـيلة أن جيـدوا            إليهم ناشراً علي  
يف إعادة جمدهم املؤثل، والعود إىل مقامهم األول، وال يتسىن هلـم ذلـك إال       .. وجيتهدوا

بأن ينتبهوا من خـدر الكـسل إىل نـشاط العمـل، وينهـضوا مـن وهـدة اجلهـل إىل ذروة                 
يبـذلوا الـنفْس والنفـيس دون التفـاين     العلم، وميتطوا صهوة املعـارف وغـارب الطلـب و        

على التمسك بعرى هذا الدين، وحيملوه أشـد مـا يكـون بكلتـا اليـدين بـل يف القلـوب           
حىت .. [وعلى الرأس والعني، فإن فيه معادن الربكات وينبوع اخلريات وجامع السعادات      

احتـاد  واإلسالم يف أشد احلاجة اليـوم إىل مـا كـان حمتاجـاً إليـه بـاألمس، مـن                  ].. يقول
الكلمة ومجع شتات عناصر األمة والتحزب والتـآلف جبامعـة حكمـة التوحيـد املقدسـة                

.)١(»..والتعاون والتعاضد بقوة العلم وسطوة العمل

م، ١٩٦٣ومن النماذج املهمة أيضاً، الشيخ الكبري حممد رضا املظفـر املتـوىف عـام             
ية للحوزات الدينية، وقد أظهـر  فهو يعد من أبرز العلماء املهتمني بتطوير املناهج الدراس 

براعةً مهمةً يف حتديثها مبا يتناسب مع التجديد املتأصل، فكتب عدة كتب دراسية، وقد            
أصـول  : املنطـق، وكتـاب  : أصبحت معتمدة يف الدراسات الفقهية، ومن أبرزها كتـاب   

، ، حيث يشهد جيلنا احلايل بفـضله وخدماتـه العلميـة          )٢(عقائد اإلمامية : الفقه، وكتاب 
ــيت أُســست يف       ــشر ال ــدى الن ــة منت ــبري جلمعي ــشروع الك ــسامهاته الكــبرية يف إجنــاح امل وم

مقاصد املنتـدى تعمـيم الثقافـة اإلسـالمية والعلميـة           «حيث كانت   . م١٩٣٥هـ،  ١٣٥٣
واإلصــالح االجتمــاعي بواســطة النــشر والتــأليف والتعلــيم، وغــري ذلــك مــن الطــرق   
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.)١(»املشروعة، اليت يسنها جملس إدارته

، ١٩٣٠كــانون الثــاين ١يف ) مجعيــة اهلدايــة اإلســالمية(وقــد أُســست يف بغــداد 
وكانت . وكانت غايتها مقاومة اإلحلاد وفضح أساليب نشره يف صفوف شباب املسلمني       

.)٢(برئاسة الشيخ إبراهيم الراوي

م نقلة ١٩٤٧-ه١٣٦٦ويف كربالء أحدث املرجع السيد حسني القمي املتوىف سنة 
حلركة العلمية بكربالء إثر دروسه وحبوثه، فكان يشترك كبار األساتذة والعلماء نوعية يف ا

فيها، أمثال املريزا مهدي الشريازي والسيد حممد هادي امليالين واملرجع الكبري أبو القاسم 
وحىت حينما آلت املرجعية العليـا  . اخلوئي الذي حضر كربالء لفترة قصرية باحثاً وأستاذاً     

مي وانتقل إىل النجف األشرف بقيت كربالء تؤدي رسالتها العلمية يف الفقه إىل السيد الق
علمـاء كبـار فطاحـل يـصنفون بالطبقـة      «واألصول، واإلصالحية عرب التبليغ فظهر فيها    

املمتازة ممن أغنوا احلوزة بدروسهم وحبوثهم الفقهية واألصولية أمثال العامل الشيخ علي      
والعالمة املريزا هادي اخلراساين احلائري )٣(»م ١٩٣٦-ه١٣٥٥الشاهرودي املتوىف سنة 

دعوة (م، الذي عرف بالتأليف والتحقيق، فصدر عنه كتاب ١٩٤٩-ه١٣٦٨املتوىف سنة 
وكذلك ظهر السيد عبد احلسني احلجة . ، وغريمها)أصول الشيعة وفروع الشريعة(و) احلق

سلوبه اخلاص يف التعامل مـع     م، بأ ١٩٤٤-ه١٣٦٣أحد كبار علماء كربالء املتوىف سنة       
املسؤولني واإلداريني، فقد عرف بالشجاعة والتصدي املباشر هلـم، وكانـت داره تعـرف      

. باحملكمة من قبل الناس لفض املنازعات وحل اخلصومات





 

 
  



٧٩٥......................................................السیاسیالمأزقمنالخروجومحاوالتاإلسالمیون

م ١٩٤٨- ه١٣٦٧وقــد أصــدر الــسيد حــسني القــزويين احلــائري املتــوىف ســنة 
. يه معامل بناء الـسعادة يف ظـل اإلسـالم       ، رسم ف  )املدينة الفاضلة يف اإلسالم   (كتاب  

وهكـذا شـهدت الـساحة اإلسـالمية علمـاء كبــار كـان هلـم األثـر الواضـح يف تلــك          
.)١(املرحلة

وعلى املستوى احلركي، حـصل تطـور حمـدود يف وضـع الـشيعة، يقـول الـدكتور          
ختـاذ  ، متّ ا١٩٣٢ديسمرب / كانون األول-يونيو / يف الفترة بني حزيران «: خالد التميمي 

خطوات من قبل علمـاء النجـف وكـربالء ورؤسـاء القبائـل يف الفـرات األوسـط، حنـو                 
، جـرت حماولـة للقيـام بتكـوين         ١٩٣٢يوليـو   / متـوز  ١٦تأسيس حـزب للـشيعة، ففـي        

، وقد بلّغ ضباط قسم املباحث اجلنائية عن العديد من احملـاوالت            )مجعية شباب الشيعة  (
لتنظـيم أنفـسهم يف مجعيـات طوعيـة أريـد ـا       اليت قامت ا عناصر من شـباب الـشيعة     

توسيع نسبة الشيعة يف الـسلطة، لكنـهم مل ينجحـوا بـسبب عـدم شـهرم وتـأثريهم يف                   
ومن بني اجلمعيات الـيت أُسـست آنـذاك      . الناس باملفهوم التقليدي للتسلسل االجتماعي    
ومجعيـة ).. الـصباح (أغـسطس ومسيـت     / مجعية سرية تأسست يف النجـف يف شـهر آب         

يوليـو  / شباب الشيعة هي اليت أنشأها عبد احلسني كبه وسيد حممد حسني يف شـهر متـوز           
، لكن عبد احلسني ١٩٣٢أغسطس / آب٥مبحاولة أخرى يف ] أُنشأت[يف بغداد ١٩٣٢

كبه أمهل اجلمعية ملا علم مسبقاً بأنه سيصبح عضواً يف الوفد العلمي املبعوث إىل مـصر           
الـيت دعمهـا الـشيخ      ) مجعيـة اإلحـسان   (عية األخرى هـي     ومن اجلمعيات الشي  . للدراسة

.)٢(»حممد حسني آل كاشف الغطاء

 
 


 



٧٩٦

الرسميبداية عهد االستقالل-دخول العراق عصبة األمم 

، وبـه  ١٩٣٢قُبل العراق عضواً يف عصبة األمم يف الثالث من تشرين األول عام      
أول دولـة منتـدب   «ويعترب العراق .)١(أُلغي االنتداب عنه، وأُعلن استقالل العراق رمسياً    

ظهـور دولـة جديـدة إىل    «، وهكذا متّ  )٢(»عليها حترز االستقالل وتتخلّص من االنتداب     
وبـذلك  . )٣(»عامل الوجود بسالم بينما كان ذلك ال حيدث يف املاضي إالّ بوسائل العنف         

وسـط  أصبح العراق العضو السابع واخلمـسني يف العـصبة، وثالـث دولـة يف الـشرق األ       «
عن التزام العـراق بكافـة املعاهـدات    -أيضاً   -، إال أنه أُعلن     )٤(»تدخل املنظمة الدولية  

 
 




 



 








 



٧٩٧................................................الرسمیاالستقاللعهدبدایۀ-األممعصبۀالعراقدخول

اليت عقدها مع بريطانيا، وجبميع االلتزامـات املاليـة اجتـاه الـشركات األجنبيـة، وكـذلك        
حقوق األقليات القومية، وصدر يف العراق النظام القضائي املوحد للعراقيني واألجانب           

.)١(عصبة األممبعد دخوله

وهكذا انتقل العراق إىل فصل جديد من فصول املسرحية االستعمارية الطويلـة،          
فــاجلوهر االســتعماري بقــي كمــا هــو، بــل جتــذر عــرب عمالئــه، فــاإلنكليز هــم احلكّــام  
احلقيقيــون للعــراق، ومــا رجــال الــسلطة احملليــة إالّ كــدمى طيعــة بأيــديهم، يوجهــوم  

اعات الداخلية وحالة املنافسة فيما بني الـسياسيني العـراقيني،   ألهدافهم، ويديرون الصر  
بطريقة تضمن هلم حتقيق املزيد من أهـدافهم ومـصاحلهم، وذلـك بأفـضل الـسبل وأقـل        

ــديل وجــوه أبطــال املــسرحية    . التكــاليف ــة تقتــضي تب ــسياسة الربيطاني ــت تلــك ال وكان
إن يـوم االسـتقالل   وعلى كل حال ف«والشعارات واألسلوب اإلداري، حسب احلاجة،     

ــر مــن تكــريس لالســتعمار الــسياسي واالقتــصادي الربيطــاين للعــراق    . )٢(»مل يكــن أكث
صحيح أن العراق قد أحرز االستقالل الوطين من الناحية االمسيـة، ولكنـه مـع ذلـك             «و

كما أن البلد ال ميكنه أن يوجد جيشاً قوياً قادراً علـى الـدفاع عـن         . كان حتت االنتداب  
إقرار اخلدمة العسكرية اإللزامية، ولكن ليس مبقدوره إقرار اخلدمة اإللزامية    احلدود دون   

لقـد كـان الـوزراء، ورؤسـاء     .. ألنه ال ميلك جيشاً قوياً ميكّنـه مـن فـرض هـذا القـانون      
يف كـل  ) الوضع الشاذ(الوحدات اإلدارية العراقيون يصرحون علناً بأم يصادفون هذا       

نت تدير الـسكك احلديديـة ومينـاء البـصرة، ولكـن مل تكـن           دائرة، فاحلكومة العراقية كا   
واحلكومــات األجنبيــة كــان مبقــدورها أن متــارس متييــزاً موجهــاً ضــد الرعايــا   .. متلكهــا

العراقيني يف قضايا التعريفات وغريها مـن املـسائل، يف حـني مل يكـن مـن حـق احلكومـة             
قوق قضائية خاصة يف العـراق،      والرعايا األجانب يتمتعون حب   . العراقية أن تقابلها باملثل   
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واحلكومـة العراقيــة  . لكـن الرعايـا العـراقيني ال يتمتعـون بامتيـازات متـشاة يف اخلـارج       
كانت تدفع نصف مـصروفات املنـدوب الـسامي وموظفيـه يف العـراق، لكنـها ال متلـك                

فأُدخـل العـراق يف تلـك املرحلـة حتـت الوصـاية الفعليـة              . )١(»..اإلشراف على صـرفها   
كليز، فاملندوب السامي الذي أصـبح سـفري بريطانيـا يف العـراق بعـد دخولـه عـصبة           لإلن

ظل يلعب دوراً بارزاً يف حياة البالد السياسية، فمن غري املمكن عمليـاً تـشكيل      «األمم،  
أي وزارة دون موافقة منه، كما أنه كان حيضر اجتماعـات احلكومـة إىل جانـب العديـد          

الذين كان جهاز الدولة يعج ـم، والبعثـة العـسكرية          ) اءاخلرب(من املوظفني املستشارين    
.)٢(»اإلنكليزية اليت كانت تسيطر على اجليش العراقي

وهكذا نرى عهد الوصاية بآسم االستقالل مل خيتلف عن عهد االنتداب، حىت يف 
: األشخاص، وإمنا التغيري قد نال العناوين الظاهرية فقط، يقـول األسـتاذ حـسني مجيـل     

اليت تنتقص من ١٩٣٠الناقص لسبب أحكام معاهدة (حلاكمني يف عهد االستقالل إن ا«
حـل حملـه    ) املنـدوب الـسامي   (هم نفـس احلـاكمني يف عهـد االنتـداب           ) هذا االستقالل 

، وامتيـازات بريطانيـا يف   ١٩٣٠مبركزه املمتاز الذي هيئته لـه معاهـدة        ) السفري الربيطاين (
والـوزراء نفـس الـوزراء الـسابقني، واسـتمر          .. امللـك العراق، واستمرار نفوذهـا فيـه، و      

تزييف النظام الربملاين ومفاهيم هـذا النظـام ومؤسـساته، بتكـوين جمـالس للنـواب خيتـار         
حبيـث  .. ١٩٤٧احلاكمون أعـضاءها، حبيـث مل يكـن للنـاخبني رأي يف نـوام إىل سـنة          

.)٣(»..أصبح جملس النواب، ليس جملس نواب الشعب، بل جملس نواب الوزارة

ــة      ــة اإلســالمية املليئ ــك التجرب ــر تل ــائج إث ــد الوصــول إىل هــذه النت واآلن، وبع

 
 


 



٧٩٩................................................الرسمیاالستقاللعهدبدایۀ-األممعصبۀالعراقدخول

:التايلبالتضحيات واملواقف والنشاطات، يبقى أمامنا السؤال املصريي

أين النتائج اليت كانت متوقعة لعمـوم التحـرك الـسياسي واجلهـادي والتربـوي يف            
يت حالــت دون الوصــول إىل تلــك تلــك املرحلــة؟ ومبعــىن آخــر، أيــن مــواطن اخللــل الــ

يف اإلجابـة عـن هـذه اإلثـارة، هـو إن اخلطـة       -باختـصار  -النتائج؟ والذي ميكن قولـه   
التغيريية كانت تشكو من ضعف قدرا على توظيف طاقات األمة يف الساحة السياسية، 
على ضوء رؤية املراجع القادة، ولعل الـسبب يعـود إىل ضـعف حلقـة الوصـل مـا بـني            

واألمة، هذه احللقة اليت مـن املفـروض أن تكـون علـى درجـة عاليـة مـن الـوعي           القائد  
واحلكمة لتتمكن من توجيه حركة األمة وضبطها يف حالة املعارضة الـسياسية أو العمـل        
الثوري، وأما السبل اليت أُتبعـت للوصـول إىل األهـداف الكـبرية يف إقامـة حكـم وطـين                

خلـت القـضية يف دهـاليز متعـددة وأحيانـاً           إسالمي مستقل على أرض الرافدين، قـد أد       
كانت جمهدة إىل درجة كبرية، وخاصة بالنسبة للقيادات الدينية العليـا حيـث إـا غابـت           

ومن مث التراجعات مـن  . عن الساحة يف حلظات حرجة، كما حدث لقائد ثورة العشرين   
خول يف املعارك   قبل العلماء القادة عن التدخل يف الشؤون السياسية للعراق، وأخرياً الد          

يف تلك احلقبة الزمنية، كمدافعني أو مهامجني، -تقريباً -الثقافية، والوقوف عند حدها 
كل ذلك أدى إىل وصول القضية إىل هذه النتائج، غري املتناسبة مـع التـضحيات الكـبرية         

ولكـن باإلضـافة إىل مـا تقـدم،    . اليت قدمها الشعب العراقي املسلم يف مسريته التحرريـة     
تبقى تلك احلقبة الزمنية حية يف وجدان األمة، نابضة باملعنويـات والـذكريات البطوليـة،     
وغنية باملواقف والعرب، اليت لو وظّفت بشكٍل صحيٍح يف املسرية السياسية احلالية، لكانت 

.واملخلصونتؤيت مثارها لصاحل األمة، أي يف بناء الوطن كما يطمح الواعون

رحلــة، وعلــى املــستوى الــسياسي واإلداري، فقــد متّ ربــط وبــالعودة إىل تلــك امل
العراق بربيطانيا ربطاً حمكماً عرب احلكومة العراقية، حتت غطاء االستقالل الرمسي املعلـن            
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، وباإلضـافة إىل ذلـك متّ حتقيـق اهلـدف     )١(إال أنه يف احلقيقة كان استقالالً امسياً ال فعلياً      
ــذات العلمــاء   املركــزي لالســتعمار الربيطــاين يف ال  عــراق، وهــو إبعــاد اإلســالميني وبال

املراجع، من التـدخل يف الـشؤون الـسياسية، وبـذلك مت حتجـيم الـشريعة اإلسـالمية يف          
زاويا العبادات وبعض الشؤون االجتماعية كـالزواج والطـالق، منفـصلة عـن الـسياسة           

.للبالدواإلدارة

كنتيجـة  . لدين عن الـسياسة   وقد كرست احلكومات العراقية املتعاقبة مبدأ فصل ا       
مستحصلة من السياسة االستعمارية، وشيئاً فشيئاً تعمقت هـذه الفكـرة بـني العـراقيني،       
وأصبح الشعب مزدوج الثقافة، فثقافة تغذيه من اجلانـب الروحـي يف العبـادة والـسلوك         
ــوظيفي،    االجتمــاعي، يتوالهــا علمــاء الــدين، وثقافــة الواقــع الــسياسي واإلداري وال

وقد ضعف دور العلماء يف حياة األمة حىت يف الدور         . ها احلكومة املرتبطة باألجنيب   تتوال
التربوي والعبادي، نتيجة لتلك السياسة االستعمارية وما أُشيع حول علماء الـدين مـن            
دعايات مغرضة هدفها شلّ حركتهم داخل األمة، وقد بلغت األزمة شدا حينما جتسد 

ور خط فكري استسالمي داخل األمـة، وبـذلك حتققـت أمنيـة        ذلك الواقع املرير يف ظه    
االستعمار يف حماولة حتنيط تعاليم اإلسـالم ضـمن طقـوس فارغـة مـن الـروح احلركيـة                    

.الكرميةالفاعلة، اليت تؤدي إىل بناء الوطن واحلياة

واألدهى من ذلك إن اإلدارة السياسية العراقية كرست هذه التوجهات الربيطانيـة      
قائية، خوفاً من انتشار الوعي اإلسالمي العام جمدداً ووض املـسلمني ضـد    كأساليب و 

العملية السياسية القائمة، بل استخدمت لتحقيق هذا اهلدف أنـواع اإلثـارات الطائفيـة،              
واملذهبية وكذلك القومية واإلقليمية واحمللية أحياناً، مما ساعد على حصر فعالية العلماء         

ومما يذكر يف هذا الصدد، إن . س عنهم وعن أطروحتهم احلياتيةواإلسالميني وإبعاد النا


 



٨٠١................................................الرسمیاالستقاللعهدبدایۀ-األممعصبۀالعراقدخول

أن «امللك فيصل األول شعر بعد مرور عشر سنوات على تأسيس الدولة العراقية علـى    
سلطته تعاين من عدم التوازن يف التصرف املذهيب والقومي، فكتب مذكرة إىل الزعمـاء            

أن على الشيعة واألكـراد، التجنيـد      العراقيني يسأهلم فيها، إذا كان صحيحاً ما يقال من        
والضرائب دون حقوق أخرى وأم حملرمون من حقوق العمل يف املؤسسات احلكومية،    
وإن مناطقهم تعاين من متييـز مقـصود يف حـصتها مـن املؤسـسات التعليميـة والـصحية؟         

إننا ورثنا حكومة على أنقاض احلكومة العثمانيـة فكيـف نعمـل؟ ومـا        .. وأضاف امللك 
احللول املقترحة؟ وكان قد أجاب معظم الذين استلموا مذكرة امللك فيـصل، علـى      هي  

انفراد، لكن شبه إمجاٍع كان يتمثل يف إجابة ناجي شوكت الـيت أشـار إليهـا يف مذكراتـه        
إن على احلكومـة أن تـسعى بـصورة حمـسوسة لتقليـل نفـوذ علمـاء الـدين، بـل                   : قائالً

.)١(»..إلبادته كلياً

من تلك احملاوالت من قبل االستعمار وصنائعه، فإن مبدأ فـصل        ولكن وبالرغم   
قـد أفرزتـه     -آنذاك   -الدين عن السياسة، الذي خدمته الظروف املوضوعية الضاغطة         

مل يستمر خارج تلك الظـروف   -كما حتدثنا سابقاً     -تلك التعهدات اخلطية من العلماء      
يالة إىل الراحة وعـدم حتمـل املـسؤولية    احملدودة، زماناً ومكاناً إالّ لدى بعض النفوس امل   

ولـذلك سـيربز يف العـراق كبـار العلمـاء اإلسـالميني       . الصعبة لقيـادة املـسرية اإلسـالمية     
فـصل  (الوطنيني لقيادة الساحة يف الفترة الالحقة وهم ينسفون ذلك املبدأ االسـتعماري          

إال أنـه البـد مـن      )٢(-اًأيض -من الناحية الفكرية والعملية امليدانية      ) الدين عن السياسة  
اإلشارة إىل أن تطور تلك احملاوالت إلزالة الركام االستعماري املؤثر عن صدر األمـة،            
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كان يواكبه على الدوام تطور ملحوظ يف أساليب االسـتعمار واحلكّـام املتـسلطني علـى                
.الناهضةاألمة للوقوف أمام حركة اإلسالميني

ملستعمرين وصـنائعهم يف املنطقـة، هـو    وهكذا يبقى اهلاجس املخيف لطموحات ا     
دوائر االسـتعمار يف  -وجتتهد باستمرار -اإلسالم واملبدئيون الواعون، لذلك اجتهدت      

حماوالت طمس معامل هـذا الـدين احلنيـف، خـصوصاً يف اجتـاه النهـضة الـسياسية وبنـاء             
-لألسـف   -وقـد كانـت هنالـك       . الوطن، وذلـك بـشىت الوسـائل واألسـاليب املـاكرة          

ستعدادات ذاتية لدى بعض الناس لتقبل تلك التاثريات اخلارجية، وبـصراحة أدق، إـا      ا
بـأن  -كما يقال، ومع ذلك أعود وأكرر القول -ساعدت عملية إنزال الفأس بالرأس     

اخلوف الواقعي الذي يهز أعماق املستكربين واالنتهازيني، يأيت مـن الـشريعة اإلسـالمية        
تزمني والواعني الذين يتحملون مسؤولية توجيه األمة، فكرياً       ومن أصحاب املبادئ، املل   

وذلك لكون الشريعة اإلسالمية متتلـك مـن احليويـة الدائمـة واحلركيـة          . وسياسياً وإدارياً 
املتفاعلة مما يؤهلها لقيادة دولة اإلنسان، وإدارة شـؤون البـشر بعـدٍل وأمـٍن واسـتقامٍة،                

نيات الكافية لتحطيم تلك القيـود ودفـع الـشبهات       طبعاً إذا توافرت هلا الشروط واإلمكا     
اليت وضعها املستعمرون، أمام املسلمني، لغـرض إقفـال طريـق النهـضة أمـام مـسريم،        
وتطويق الشريعة يف أُطٍر حمـدودة، وإشـغال املـسلمني فيمـا بينـهم بالرتاعـات الداخليـة،                  

.واإلقليميةوإثارة الفنت الطائفية والقومية

جيابية ستفجر األمة املتماسكة مببادئها وقيمها طاقاـا العلميـة   ففي هكذا ظروف إ 
والعملية، يف سبيل تنفيذ ما يتوصل إليه العلمـاء اتهـدون، والواعـون ملقاصـد القـرآن          

واألئمـة األطهـار مـن أهـل البيـت      صلى اهللا عليه وآله وسـلم الكرمي وسنة النيب األكرم    
من الصحابة والتابعني، يف طريق بناء الـوطن      ، والعارفون بسرية الصاحلني   عليهم السالم 

.بشعبهاملزدهر خبرياته، والعزيز
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واالستنتاجاتالخاتمة

إن دراسة األحداث املهمة يف التاريخ تعين الدخول يف مدرسـة التجـارب احلياتيـة              
ماً هـائالً مـن الـدروس بنتائجهـا امللموسـة،      هذه املدرسة اليت ختتزن ك . بفصوهلا املتنوعة 

والِعرب مبواعظها الثمينة، والسعيد من آتعظ بتجارب غريه، ولقـد قـال تعـاىل يف الكتـاب            
:العزيز

>Ã  Â  Á  À  ¿        ¾  ½..<)
١( .

فال ميكننا فهم حركة األمة، واسـتيعاب الظـواهر الـسلوكية الـيت نـشاهدها علـى             
ــستوى ا  ــة    ســطح األحــداث بامل ــة اجلــذور التارخيي ــن دون معرف ــي، م ــردي أو اجلمع لف

واخللفيات الثقافية، واملوروثات النفسية، اليت أنتجت هـذه الظـواهر االجتماعيـة، وهـي         
أساساً منطلقة من جوهرها القدمي، لكـن بـصياغة حديثـة مطعمـة باملـستجدات الطارئـة         

والـدخول يف العمليـة   أما من ميتلـك طموحـاً لقيـادة األمـة،       . على ضوء تطور الظروف   
الــسياسية وإدارة املؤســسات الدســتورية، فاملــسألة عندئــٍذ تكــون بالغــة األمهيــة وذلــك  

ألن دراســة أحــداث التــاريخ، مــن خــالل نــشاطات  . خلطــورة املهمــة وثقــل املــسؤولية
وفعاليات النـاس علـى املـستوى احلركـي والـسياسي تقتـضي االنتقـال إىل تلـك األيـام                  

علـى التجمعـات الناشـطة، والـسري مـع النـاس يف الطـرق واألزقـة،           السالفة، والتعـرف  
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واجللوس معهم يف نواديهم واجتماعام، واستنطاق ما يـدور يف فكـرهم وطمـوحهم،              
والتعرف عن كثٍب على املعاجلات اليت وصفت أو اليت آتبعت حللحة أزمة إقامة النظام،              

فرازات تلك املعاجلات، وما وكم حققت من نسبة النجاح على أرض الواقع؟ وما هي إ 
هي طرق الوقاية منها؟ وذلك لغرض تـرميم النـواقص ومعاجلـة الـسلبيات بعـد ربطهـا                   

كل هذه اإلضاءات متنح الساعني خلري وصـالح األمـة          . بالواقع املعاصر يف جتربتنا احلالية    
لألمـة   خربة عالية الدالالت، وتزود املتصدين للقيادة السياسية وعملية التوجيه التربوي         

وعياً جتريبياً مثيناً، وتـنري الطريـق أمـام عمـوم املـشتغلني، يف العمليـة الـسياسية، دروسـاً            
كبرية، بل تفتح أمامهم آفاقاً ميدانية متوازنـة، وترسـم هلـم خارطـة طريـق لبنـاء الـوطن            

.الطموحبالشكل

معايـشة  من هنا تأيت أمهية حماولة السرب والتنقيب يف أعماق األحداث التارخييـة، و         
مالبسات ظروفها، خصوصاً للمتصدين السياسيني، والذين يشغلون مواقع إدارية مهمة 
يف احلكومة، وذلك لكي يدرسوا تلك املرحلة املاضية، وينتقوا الطريقـة الفـضلى خلدمـة            

.واملؤسساتاإلنسان يف ظل دولة القانون

لقيـادي مـع   ولكي نقرب الـصورة بوضـوح نـذكر حـالتني متقـابلتني يف التعامـل ا         
:ومهااآلخرين، من خالل واقعنا احلايل،

يتبنى بعض القادة اإلسالميني والساسة احلركيني والزعماء احمللـيني   : احلالة األوىل 
ووجهاء املدن فكرة خاصة يف التعامل مع كوادرهم وقواعـدهم واجلمهـور العـام، هـذه       

ازون ـا، فلكـي حيـافظوا       الفكرة تنبع من تربيتهم وظروفهم وحالتهم النفـسية الـيت ميتـ           
على موقعهم القيادي بني الناس، أو مكام يف رأس اهلرم التنظيمي يف أحزام يتبعون        

ــركض وراءك] شــعبك[جــوع «: القاعــدة الــيت تقــول  ــادي مــع  . »ي فيتعامــل هــذا القي
عناصره، ويده مغلولة إىل عنقه بينما يبسطها كلَّ البسط ألغراضه الشخـصية والعائليـة         



٨٠٧...................................................................................الخاتمۀ واالستنتاجات 

األمـوال تفـسد الرجـال، والفلـوس ختـرب        «: ية واإلعـالم، منطلقـاً مـن مقولـة        والدعا
.»النفوس

ينربي قيادي آخر يف تعامله مع عناصره ومجهوره وهو مبسوط      : ويف احلالة الثانية  
اليد، يعتمد يف سلوكه على الكرم والبذل فيهتم حبيام املعيشية وبذلك يكـسب ودهـم       

األموال تكـسب الرجـال، وأصـرف مـا يف اجليـب            «: ةمنطلقاً من مقول  . وإخالصهم له 
.»الغيبيأتيك ما يف

من هاتني احلالتني نستخلص درساً مهماً من الناحية الواقعية، خالصـته أن األمـة      
يف وصفه للقائد الناجح عليه السالميقول اإلمام علي . ال ميكن أن يسودها خبيل وأناين

على الفروج والدماء واملغامن واألحكام وإمامة ال ينبغي أن يكون الوايل..«: وإمام احلق
     همت بل أكثر من ذلـك يـدعو اإلمـام علـي           . )١(»..املسلمني البخيلُ، فتكون يف أمواهلم

يف عهـده  عليه السالمإىل عدم اختاذ البخيل يف اهليئة االستشارية، فقد قال  عليه السالم 
دل بك عن الفضل ويعدك الفقر، وال وال تدخلن يف مشورتك خبيالً يع«: ملالك االشتر

جباناً يضعفُك عن األمور، وال حريـصاً يـزين لـك الـشره بـاجلور، فـإن البخـل واجلـنب          
إن هذه املسألة ال تتوقف عند حدودها . )٢(»واحلرص غرائز شىت جيمعها سوء الظن باهللا

العمليـة، وذلـك   فكما أا حساسة من الناحية النفسية، فهي بالغة اخلطورة مـن الناحيـة      
ألن املستعمرين واحملتلني بالذات سيلعبون بورقة الكـرم والعطـاء علـى حـساب املبـادئ              
فيجندون ما حيلو هلم من عناصر وحركات دف عرقلة املسرية الـسياسية، وذلـك عـن                 

بينمـا ينجلـي   . طريق اإلرهاب وإثارة الفنت، للضغوط على املتـصدين لقبـول شـروطهم     
جارب التارخيية يف إتباع الكرم املدروس من قبـل املتـصدين لقيـادة           العالج من خالل الت   

األمة من مراجع الدين أو القـادة الـسياسيني، ليـتم قطـع الطريـق أمـام العـدو املتـربص              
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بالساحة واجلامث على صدر األمة، الذي يسعى بشىت األساليب والطـرق ليخلـق أجنحـة      
.حنيداخلية ختدم مصاحله ولو بعد

ا التاريخ دروساً جمربة باتباع األسلوب األمثل يف طريقة التعامل مـع      وهكذا يزودن 
اجلمهور على مستوى القيادة واإلدارة أو املداراة املطلوبة للوصول إىل هـدف اإلصـالح     

فالقائد املتصدي لقيادة الساحة، هو الذي يسلك سبيل االندماج امليداين بآالم . والنهضة
ينطلـق جبديـة التـضحية حنـو حتقيـق طموحـام يف             وآمال الشعب، يتحسس معانـام و     

أما الذي يتصور بأن الناس يفكرون بعيوم ال بعقوهلم، إمنـا يـستخف بقـدرات               . احلياة
األمة، ويسخر من عقول الناس، فـإذا كـان يظـن بـأنّ ظهـوره اإلعالمـي يف املقـابالت               

الطريقـة تكفيـه    واحملاضرات، والتعامل مع األحداث عـرب البيانـات والتـصرحيات، هـذه             
لقيادة الناس، فإنه واهم، وذلك ألنه سوف ال جيد أحداً يف امليدان الفعلي من الـواعني             

ــه  ــه علـــى طرحـ ــة   . يوافقـ ــادي الفعلـــي باخلطابـ ــة يـــستبدل األداء القيـ ألنـــه يف احلقيقـ
.العامةواملنشورات

وأِكثـر مدارسـةَ العلمـاء،      ..«: يف عهـده لالشـتر     عليه الـسالم  يقول اإلمام علي    
ــه         ــتقام ب ــا آس ــة م ــالدك، وإقام ــر ب ــه أم ــلَح علي ــا ص ــت م ــاء، يف تثبي ــشة احلكم ومناق

وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم يف معونته، وأفضلَ علـيهم      ...قبلكالناس
من خلـوِف أهلـيهم، حـىت يكـون مهّهـم مهّـاً           . من ِجدِتِه، مبا يسعهم ويسع من وراَءهم      

ك عليهم يعطف قلوم عليك، وإنّ أفضل قُـرِة عـنيِ   واحداً يف جهاد العدو، فإن عطف     
وإنه ال تظهر مودتهم إالّ بـسالمةِ  . الوالِة آستقامةُ العدل يف البالد، وظهور مودِة الرعية 

.)١(»..صدوِرهم

إن األمة اليت ختتزن يف داخلـها طاقـات الـصمود األسـطوري يف ميـدان املقاومـة،        
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اجلهاد، وإمكانيات تربويـة هائلـة، وامتـدادات تارخييـة     وقدرات التحدي اجلبار يف ساحة 
ملهمة ملسرية بناء دولة املؤسسات، إمنا تسري على خطى القائد املنقذ ألزماا، ال الكاتب   

.املهمةواخلطيب والشاعر، مع االحترام والتقدير هلذه األدوار
ــاريخ احلــديث    ــة دراســة حركــة العــراقيني يف الت ــادة ويف العــراق تتجلــى أمهي بقي

اإلسـالميني الـوطنيني وعلـى رأسـهم املرجعيـة الدينيـة الـشيعية، حيـث متّ االســتنهاض         
الوطين للشعب بكل مكوناته بواسطة فتاوى اجلهاد، فوقـف الـشعب صـفاً واحـداً ضـد        
احملتلني، الذين آستهدفوا الوحدة الوطنية، وعرقلوا بالقوة استمرار تـصدي اإلسـالميني            

احلركة الوطنية االستقاللية باحلديـد والنـار لتمـوت يف مهـدها،           للشأن السياسي،وقمعوا 
فأسقطوا حكومة كربالء الوطنيـة الـيت تـشكلت بعـد ثـورة العـشرين بإشـراف املرجعيـة           
الدينية، واألدهى من ذلك زرعوا بـؤر الفـساد وخاليـا اإلرهـاب داخـل الـبالد، ليـثريوا            

ة الــشعب، وهكــذا اســتخدموا الفتنــة الطائفيــة مــىت أرادوا، وذلــك لغــرض متزيــق كلمــ 
شــبكات اإلرهــابيني كقنابــل موقوتــة ــدد الــسلم األهلــي، بالــسلب والنــهب والقتــل   
واالعتداء، وقد أوعزوا ألعداء الـشعب مبهامجـة الـبالد مـن اخلـارج، فباشـر الوهـابيون         

الذين قدموا من احلجاز هجومهم الوحشي ضـد أهـل العـراق يف الوسـط         )١()اإلخوان(
سباب سياسية جنت مثارها سلطة االحتالل، خصوصاً يف اجتاه عرقلة قيام       واجلنوب، أل 

.املستقلةالدولة الوطنية
إن دراســة تــاريخ العــراق احلــديث يف احلقبــة الزمنيــة املمتــدة مــن ثــورة الدســتور 

م، واليت احتـوت علـى أحـداث وتطـورات     ١٩٣٢م حىت االستقالل الرمسي عام   ١٩٠٨
فت بوضـوح مـدى قابليـة الـشعوب اإلسـالمية علـى         ونشاطات سياسية وجهادية، كـش    

التصدي للمحتلني، ومقدار تضحياا وهي ختوض معارك املصري ضد مشاريع الـسيطرة       
واالستغالل للبالد والعباد، ما دامت متمسكة باإلسالم مصدر عزا وقوـا، وبوحـدة           
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أجـل نيـل     فلقـد قـدم العـراق صـوراً ناصـعة يف اجلهـاد والكفـاح مـن                . حركتها الوطنية 
االستقالل، وقد كلفت تلك التجربة املهمة شعب العراق أاراً من الدماء، وسيوالً من       
الــدموع، واهتــزت لــصراخ الثــائرين، وآلهــات املظلــومني أرض العــراق حــىت الــرباري  

وما . والوديان، كما وغطّت مساء العراق نداءات التحرير وشعارات السيادة واالستقالل 
وعٍي متجدٍد لتلك التجربة التحرريـة يف ظـل االحـتالل اجلديـد، ومـا       أحوجنا اليوم إىل    

رافقه من توظيٍف سياسي للتكفرييني بوجههم اإلرهايب البغيض، الذين استهدفوا السلم  
فمـن خـالل دراسـتنا التحليليـة لتلـك      . األهلي وإثارة الفتنـة الطائفيـة خدمـةً للمحـتلني     

أهـم النتـائج الـيت توصـلنا إليهـا، عـسى أن         املرحلة املهمة من تارخينا احلـديث، نـسجل       
تكون يف موقع الصواب والرضا، بغية رفد املسرية الوطنية املعاصرة مبا يـشد مـن عـزائم         
املتصدين، وميدهم مبا ينتفعون به يف العملية السياسية لبناء العـراق اجلديـد، وذلـك عـرب               

:التاليةالفقرات

للحياة على املـستوى العقـدي والعبـادي      إنّ الدين اإلسالمي مبعناه الشمويل       -١
والسلوكي، الشخصي واجلمعي، وكذلك من الناحية احلركية والسياسية واجلهادية، هـو         

والوسـيلة الناجحـة إلنقـاذ وضـع املـسلمني مـن حالــة       . الـضمانة التامـة للحيـاة الكرميـة    
الـيت متكّنـهم مـن    التدهور والضياع، ألنه يـزود املـؤمنني بـالعزائم املتينـة واهلمـم العاليـة               

الوقوف أمام مشاريع املستعمرين بصالبة وحزم، إلحباط مؤامرام بـالرغم مـن تطـور      
ــوع أســلحتهم الــيت     ــيت تــستهدف يف جوهرهــا روح اإلســالم، وتن أســاليب األعــداء ال

فااللتزام الـواعي باإلسـالم هـو سـبيل         . تستهدف املسلمني يف قدرام وخريات بالدهم     
عمرين، وإنقاذ أجيالنا الصاعدة من ِشراكهم، وختلـيص خـريات   اخلالص من قبضة املست 

العراق من أنيام، وذلك ألن اإلسالم هـو الـدين اإلهلـي الـذي يـضمن للبـشرية حـني         
تطبيقه حياة االستقرار والعدالة واألمان، وذلك باسترجاع احلقوق إىل ذويها، واحملافظـة         

فـالتطبيق  . إالّ لغـة القـوة والعنـف   عليها من دون ظلم أو استغالل، يف عـصٍر ال يفهـم      
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الصحيح لإلسالم يـضمن حقـوق اجلميـع مبـا فـيهم األقليـات الدينيـة والقوميـة بـشكٍل            
عادل، وسيعلم املستعمرون بأن الروح اإلسالمية تبقى حية متفاعلة يف نفوس املؤمنني،     

فجـر ِحممـاً   تتفجر من خالهلا ينابيع اخلري والسالم ملن حيترم حقوق اإلنسان واألمة، وتن   
. بركانيةً على من يتآمر على حقوق األمة، ويعتدي على كرامتها ويـستهدف اسـتقالهلا              

وكلما حاول املستكربون مبختلف املراحل املاضية واحلالية، أن يدخلوا إىل حياة املسلمني 
. بشعاراٍت براقٍة تستبطن أهدافهم التسلطية، سرعان ما كان يفضحها الوعي اإلسالمي       

كانوا حيصدون ما زرعوا ولكن حـصادهم مل يبلـغ ذروتـه، ففـي كـل مرحلـة                ومع أم 
وال نقول . كانوا يواجهون جبالً من التحدي وسيالً من املقاومة ملشاريعهم االستعمارية    

إن املعركة قد آنتهت فصوهلا أبداً، وإمنا تبقى مـستمرة مـا دام يف املـسلمني تلـك الـروح              
الل التجربة الواعية نستخلص بأن اإلسالم الصحيح هو النابضة باحلياة الكرمية، ومن خ

الوعاء الطبيعي الذي يستوعب مـشروع اإلنـسان يف تنظـيم حياتـه، ووصـوله إىل آمالـه          
وإنْ ظهـر  . النبيلة يف إقامة دولة العـدل ونظـام املؤسـسات الدسـتورية واحتـرام احلقـوق        

          م هذا الضعف بالترقيعـات  خللٌ يف حياتنا فهو يعود إىل ضعف وعينا باإلسالم، ال يرم
.الوضعيةاملستوردة من األنظمة

إن العراق الغين مبوارده الطبيعية، وخصوبة أرضه، وموقعـه اجلغـرايف املهـم،            -٢
إىل جانب كثافته السكانية، وما ميتلك من تاريخ حـضاري عريـق، جعلـه هـدفاً متميـزاً         

ل الربـع األول مـن القـرن       لذلك تعرض لالحتالل الربيطاين خال    . للطامعني املستعمرين 
املاضي، ويتعرض اليوم يف بداية القرن احلايل لالحـتالل املباشـر أيـضاً، ممـا يـدلّل علـى              
أمهية هذا البلد يف اخلارطة العامة هلذا الكوكب، ولكن يف الوقت نفسه مينح هـذا املوقـع             

ة االســتراتيجي شــعب العــراق وســام الــصدارة يف الوقــوف أمــام املــستعمرين ومقاومــ  
ولعـل هــذه احلالــة مــن التحــدي  . جيوشـهم وإفــشال خمططــام االســتيالئية يف املنطقــة 

الطويل جعلـت شـعب العـراق شـعباً متحمـساً ـضوياً، وشـاعراً عاطفيـاً، وناقـداً بـل                 



الخاتمۀ واالستنتاجات والمالحق........................................................................٨١٢

وسريع الغضب، وغيوراً يف دفاعه عـن حقـه وِعرضـه وجـاره، بـل مـضحياً مـن أجـل                
. يف مواقفـه -أحياناً -كون بنسبة عامة متقلباً الكرامة والعقيدة، ولكنه يف الوقت ذاته ي 

وتعد جتربته التحررية   . وقد عرف بالشجاعة والقساوة والتمرد والثورة على مر العصور        
م جتربة رائدة باملنطقة جديرة بالدراسـة والتحليـل، فهـي غنيـة بـاملواقف            ١٩٢٠يف ثورة   

. -ية والـسياسية والثقافيـة    العـسكر  -الشجاعة ضد احملتلني يف خمتلف جبهات املواجهـة         
ومل يتوقف العراقيون يف جهادهم عند حدودهم اجلغرافية، فكما انربى علمـاُء املـسلمني         
الشيعة يف العراق لقيادة ااهدين العراقيني إىل جانـب القـوات العثمانيـة النظاميـة ضـد            

جهادية م، كانت هلم مبادرات     ١٩١٤الغزاة الربيطانيني عند دخوهلم جنوب العراق عام        
.أيضاًم، ويف غريها١٩١١ضد الغزاة اإليطاليني لليبيا عام 

تعد جتربة اإلسالميني يف العراق من التجـارب الفريـدة بأبعادهـا ومراحلـها،               -٣
وأُطر حركتها، فقد أغنت احلالة اإلسالمية العامة برؤى فكرية مبدئية، ومواقف سياسية 

ات التاريخ اإلسالمي مسلسالً جهاديـاً      ضوية، وصور جهادية نادرة، أضافت إىل حلق      
وميكن القول بأا كانت السباقة يف تصديها . مليئاً بالتضحيات واملعاناة واملواقف الصلبة

وقد تفاعلت مع التاريخ اجلهادي والبطويل لألمـة  -آنذاك -ملواجهة االحتالل األجنيب  
الـسياسي واجلهـادي    اإلسالمية منذ فجر اإلسـالم، وبـذلك أضـافت لـإلرث احلركـي و             

لألمة اإلسالمية عموماً ولألمة العربيـة خـصوصاً صـوراً ناصـعة وصـفحات مـشرقة يف         
التاريخ احلديث، فأصبح املسلمون ذه التجربة ميتلكون رصيداً غنياً يف طريـق التحريـر             

.الوطنونيل االستقالل وبناء

:مهاأساسينيأدرك اإلنكليز أن قوة اإلسالميني الوطنيني تكمن يف أمرين-٤

يتعلق بالقيادة املطاعة وهي تتمثل باملرجعيـة الدينيـة الـشيعية، الـيت     : األمر األول 
يتعلـق بـالعمق   : واألمر الثاين. متتاز باملبدئية والصرامة والشجاعة يف اختاذ القرار الثوري 
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إلنـزال  فخطّط اإلنكليز مع مؤيديهم احملليني. الشعيب الكبري املتمثل بالعشائر وأبناء املدن     
ضربة قاصمة حتطم قوة العلماء من ناحية، وسلطة شيوخ العـشائر مـن ناحيـة أخـرى،             
فآندفعت احلكومة احمللية لتنفيذ املخطط الربيطاين بكل قوة وذلك لكون العلماء ورؤساء            
العشائر وامتـدادام يـشكلون العقبـة الكـأداء أمـام املـشروع الربيطـاين لالسـتيالء علـى                 

.واملنطقةالعراق

ضمن املخطط الربيطاين متّ إقصاء الشيعة بالذات عن املناصب اإلدارية داخل        -٥
ذا ) كوكس(فلقد كانت السياسة الربيطانية اليت نفّذها   . احلكومة منذ تشكيلها أول مرة    

ومما ال شك فيه إن هذه الـسياسة اإلداريـة حتمـل هـدفاً أساسـياً واضـحاً علـى                   . االجتاه
، وهو شحن االحتقان الطائفي بني الـسنة والـشيعة، خللـق العـداء     املدى القريب والبعيد  

بينما كان من . بني الطرفني الذي ميهد إلثارة الفتنة داخل األمة، وإشعال احلرب األهلية 
بدءاً مـن الـسيد النقيـب    -املفروض على العراقيني املتصدين للشأن السياسي واإلداري     

أن يتعـاملوا مـع الـشعب      -بعده مـن املـسؤولني       الكيالين يف بداية األمر، ومن جاء من      
بكل أطيافه بشكل عادل، وأن ال يزجوا بأنفسهم يف تنفيـذ خطـة طائفيـة غـري حكيمـة،              
فرضتها السلطة األجنبية احملتلـة، الـيت ال تريـد اخلـري لكـل العـراقيني، وإمنـا تبحـث عـن              

علــيهم ســلطة فكــان األجــدر باملــسؤولني اإلداريــني الــذين اعتمــدت  . مــصاحلها فقــط
، وأن ال يكونــوا رأس احلربــة ضــد )فــرق تــسد(االحــتالل أن ال ينــساقوا وراء سياســة 

الــسادة العلمــاء، ورؤســاء العــشائر، واخــوم مــن الــوطنيني املخلــصني، الــذين لــوال   
جهادهم مل تغير بريطانيا سياستها، ومل توافـق علـى االعتمـاد علـيهم ولـو ـذا القـدر،           

ية ميـرر املخطـط االسـتعماري مـن خالهلـم، ففـي تقـديرنا، لقـد               ليكونوا واجهات عراق  
سامهت احلكومات احمللية لألسـف الـشديد يف ختـزين وقـود الفتنـة الطائفيـة عـرب إقـصاء              

.العراقالشيعة إدارياً وحماربتهم سياسياً، وهم أكثرية شعب
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ــة      -٦ ــهاء دور الدول ــد آنت ــاً بع ــراقيني سياســياً وجهادي ــة الع ــورت حرك ــد تبل لق
العثمانية، وتعـرض املنطقـة لالحـتالل األجـنيب، لـذلك تعتـرب تلـك احلقبـة الزمنيـة الـيت            
شهدت بزوغ حركة النهـضة والتحـرر مـن االسـتعمار، هـي مرحلـة تأسيـسية للتحـرك                   
السياسي احلديث يف العراق، فلقد شكّلت تلك املرحلة انطالقة حركة الوعي الـسياسي          

ــق    ــة الطري ــت خارط ــيت رمس ــة، ال ــل    يف األم ــد حتم ــستقل، ولق ــسيد امل ــوطن ال ــاء ال لبن
ومن أبرز تلك . اإلسالميون الوطنيون صعوبات املرحلة التأسيسية ملسرية النهضة احلديثة

الصعوبات حجم التضحيات من قبل العلمـاء املتـصدين ورؤسـاء العـشائر والـسياسيني               
املتعـددة   على ما يصطلح عليهم، وعموم الشعب، وقد اجتمعـت املكّونـات          ) االفندية(

للشعب حتت راية املرجع األكرب للمسلمني الشيعة، وهذه مسألة ليست بسيطة خصوصاً        
يف أدوار املعارضة السياسية واملقاومة الثوريـة، فالقيـادة الدينيـة وحـدت الـساحة العامـة             
باجتاه املعارضة والثورة، إالّ أن املـسألة اخلطـرية الـيت بـرزت بعـد ثـورة العـشرين كانـت                

يف حماوالت االحتـواء لـبعض الـساسة، وقـد اسـتطاعت اإلدارة الربيطانيـة مـن            تتمحور  
. خلق أو دعم بعـض الوجـوه العراقيـة، ممـن ميتلكـون اسـتعداداً عـدوانياً ضـد الـشعب           

خصوصاً حينما سال لعـام لـدنيا فرعـون العـصر، ووجـدوا مـا كـانوا حيلمـون بـه يف           
ت اإلدارة الربيطانية يف احتوائهم اجللوس على عرش الرشيد ببغداد، ولألسف لقد جنح   

حىت وصلت األمـور إىل مـستوى   . وزجهم حملاربة شعبهم وجهاً لوجه كما تريد بريطانيا  
توجيه االامات إىل الثائرين واملضحني وقادة التحرر، حيث متّت مالحقتـهم وسـجنهم    

لألســف وهـذه الفـضائح احملزنــة مل يرتكبـها احملتـل مباشـرة ولكـن       . ونفـيهم مـن الـبالد   
واألعجب مـن  . وكان األجدر ا أن تنأى بنفسها عن هذه املظامل!! ارتكبتها أيٍد عراقية 

ذلك تتعرض اليوم تلك املرحلة التأسيسية إىل حماولة احتواء من قبل بعض الباحثني غري 
لغــرض جعــل تلــك ) القوميــة والقطريــة(اإلســالميني، مــن ذوي التوجهــات العلمانيــة 

نضالية اليت يبنون عليها أسس تطلعام احلاليـة واملـستقبلية، وسنـشري     املرحلة خلفيتهم ال  
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.خاصةإىل هذه املسألة بالتفصيل ألمهيتها يف فقرة

هي حماولة جادة هدفها -اخويت وأعزائي -إن الدراسة التارخيية اليت بني أيديكم 
ي وجهاد ختليص تاريخ العراق احلديث من حماوالت الطمس والتهميش للوعي اإلسالم

اإلسالميني الوطنيني، فمن أهم األهداف هلذه الدراسة إعادة احلق إىل نصابه عرب حتريـر            
الوقائع التارخييـة مـن قيـود العـصبية وأغـالل املـصادرة املفـضوحة للجهـود اخليـرة الـيت              

.العراقأرست دعائم االستقالل والسيادة والكّرامة يف

ا للعمــل الــسياسي واجلهــادي يف الــذين تــصدو-مراجــع الــدين -العلمــاء -٧
املرحلة التأسيسية، انطلقوا من مبدأ الوحدة اإلسالمية واعتربوها من املـسائل اجلوهريـة             

ووأد . يف حركتهم السياسية بالتحديد، بغيـة توحيـد الـصف الـوطين يف مقاومـة احملـتلني              
بـدأ يف تلـك   الفتنة الطائفية اليت تسعى إلشـعاهلا دوائـر املـستعمرين، وقـد جتـسد هـذا امل                

فقدموا صـوراً ناصـعة هلـذا    . املرحلة قبل ثورة العشرين وأثناء اندالعها وما بعدها أيضاً        
الطــرح الوحــدوي اجلــامع يف مواجهــة مــشاريع الــسيطرة األجنبيــة، وقــد أفــشلوا عــدة  

العتقـادهم بـأن   . )١(حماوالت اسـتعمارية اسـتهدفت الوحـدة الوطنيـة مـا بـني املـسلمني           
عداء بشكٍل موحد حيقق أهداف األمـة، ويغلـق الثغـرات يف اجلـدار          الوقوف يف وجه األ   

ومـن خـالل   . الوطين، حيث من املمكن أن ينفذ العدو من تلك الثغرات لتفريق الكلمة      
إن األمة اليت متتلك اسـتعدادات الفرقـة يف كلمتـها والتمـزق يف         : التجربة التارخيية نقول  

-حملليـة أو الطائفيـة، إـا أمـة متـنح املفتـِرس         مواقفها حتت ذرائـع املـصلحة الذاتيـة أو ا         
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وبالتـايل  . فرصـة االنقـضاض عليهـا، لـسلب خرياـا والـتحكم مبـصريها            -املتربص ا   
حيصل االستسالم خلطة املستعمرين الذين جيدون مـصلحتهم يف إشـعال نـار الفتنـة بـني          

التطـورات  خصوصاً حينمـا تلتقـي تلـك اخلطـة مـع مـصلحة املتـضررين مـن                . املسلمني
السياسية، كما هي أوضاع العراق اليـوم، وكـذلك حينمـا تلتقـي مـع هـوى الـتكفرييني            
الذين تتبلـور مهمتـهم يف الـشحن الطـائفي وتكفـري املـسلمني وإباحـة دمـائهم وأمـواهلم             

إىل حبـريات مـن دمـاء األبريـاء     -علـى أيـديهم     -وأعراضهم، لتتحول الـساحة اآلمنـة       
. -أيـضاً -كما حيـصل يف العـراق اليـوم        -لنساء واألطفال   وأشالء مقطعة من أجساد ا    

ويبدو لنا إن املعاجلة العملية هلذه األزمـة، تتحـدد يف تعمـيم ثقافـة الوحـدة اإلسـالمية،            
وفضح ارتباطات التكفرييني مبشاريع ختدم أعداء األمة من املستعمرين والصهاينة، الذين 

بة والسماحة واُألخـوة اإلنـسانية، وإظهـار      حياولون نسف قيم اإلسالم األخالقية يف احمل      
.-باهللاوالعياذ-اإلسالم للبشرية بأنه دين عدواين وإرهايب متوحش 

وباإلضافة إىل هذه اخلطوة املهمـة يف املعاجلـة، البـد أن تـستكمل مبباشـرة احلالـة                  
التنفيذية على األرض، وذلك يف توظيف الكفاءات العلمية وزج الطاقـات العمليـة مـن      

تلف مكونات شعب العراق، لغرض إعادة أعمار العـراق، واملـسألة الدقيقـة يف هـذا                 خم
اإلطار تتعلق بإسناد املواقع اإلدارية لألكْفاء من أبنـاء الـشعب، الـذين ميتـازون بالرتاهـة            
ونظافة اليد واحلرص على بناء الوطن إىل جانب قدرام العلمية، بشكٍل يضمن تفعيل              

.الوطنيةتناسب مع متطلبات املرحلة، ضمن شعار الوحدةالساحة وتطويرها مبا ي

ومن املفيد أن نشري إىل أن هذه الوحدة اليت ننـشدها ال تعـين إلغـاء اخلـصوصيات       
القومية أو املذهبية، وإمنـا املطلـوب وضـعها يف إطارهـا الطبيعـي الـذي يـضمن احلقـوق                 

احة إىل إثـارة الفتنـة والتنـاحر    واحلريات يف أداء الشعائر واملراسيم بشكٍل مينع اجنرار الس     
ذا الوعي اإلمياين الذي ينطلق من القـرآن الكـرمي والـسنة الـشريفة يف حتديـد        . والتكفري

التقومي العادل لألعمال على أسس التقـوى والعمـل الـصاحل، تتقـدم األمـة وتنتـصر يف                
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: ه الـسالم  عليـ ميادين اجلهاد والبناء بشرط توافر النوايـا الـصادقة، يقـول اإلمـام علـي                
أي كنا مع مدار احلـق، الواجـب   [،  صلى اهللا عليه وآله وسلم    ولقد كنا مع رسول اهللا      «

: علينا إطاعته بأمر اهللا سبحانه حيث يقول

>Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç..<.[

نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا، ما يزيدنا ذلك إالّ إمياناً وتـسليماً، ومـضياً      
فلــما رأى اهللا صـدقنا    .. صرباً على مضض األمل، وِجـداً يف جهـاد العـدو          على اللَّقَم، و  

.)١(»..أنزلَ بعدونا الكبت، وأنزل علينا النصر

ــادة         ــرك الق ــة حت ــد الكلم ــد وتوحي ــة التوحي ــدت كلم ــيت آعتم ــة ال ــذه املنهجي 
حيـاة  اإلسالميون الشيعة يف العراق، وردوا كل حماوالت املستعمر احملتل لـدس أنفـه يف          

.املسلمني وخصوصيام

من خالل دراستنا يتطلع املتلقّـي اليـوم بوضـوح بـأن التحـرك الـوطين العـام            -٨
لشعب العراق كان يعتمد على فتاوى مراجع الدين املتـصدين للـساحة فقهيـاً وسياسـياً         

وكانت األمة تتلقى تلك الفتاوى بالطاعة التامة، انطالقـاً مـن صـدق اإلميـان         . وجهادياً
صـلى  ص الوالء، باعتبار املرجع الفقيه هو نائب اإلمام خليفـة الرسـول األكـرم           وإخال

وكـأن الفتــوى  . فقراراتـه شــرعية واجبـة التطبيــق علـى املكلفــني   اهللا عليـه وآلـه وســلم  
الشرعية مبثابة املفتاح السري للتحرك السياسي وصاعق االنفجـار الثـوري ضـد احملـتلني        

نظومة اإلدارية للعلماء اتهدين، تشكّل حلقة الوصل ما ولقد كانت امل. والسلطة احمللية
بني املرجع الفقيه وما بني الناس، والفتـوى الـصادرة مـن املرجـع ختاطـب عمـوم األمـة           
مباشرة، ويف مقدمتهم حلقة الربط اليت أشرنا إليها، وهي تتـألف مـن مجاعـة املدرسـني               
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ريني لشؤون الطلبة والتبليـغ واملـسائل     واألساتذة يف احلوزة الدينية، ومن املسؤولني اإلدا      
من هؤالء املقربني ليكونوا مبرتلة املستشارين لـه     -عادةً   -املالية، فاملرجع األعلى ينتقي     

.لألمةيف شؤون اإلدارة العامة

داخـل  -باإلضافة إىل طبقة الوكالء املعتمدين لديه، املتواجـدين يف أحنـاء الـبالد          
ن حلقـة االرتبـاط الـيت تـنظم العالقـة احلركيـة مـا بـني         الـذين يـشكلو   -وخارج العراق   
فتصل للمرجع مـن خـالل الـوكالء     -كالنسغَ الصاعد والنسغ النازل      -املرجع واألمة   

آالم النــاس احلياتيــة وآمــاهلم املــستقبلية، باإلضــافة إىل املــسائل الفقهيــة حمــل االبــتالء،  
ويقـبض الـوكالء احلقـوق املاليـة        . ويـة واملشاكل االجتماعية، والنشاطات الثقافيـة والترب     

كاخلمس والزكاة والكفارات ليتم توزيعها يف حملها خدمـة لإلسـالم واملـسلمني بإجـازة               
.املرجع

هذا االرتباط احليايت الوثيق باملرجع هو الذي يصطلح عليـه يف أوسـاط املـسلمني        
ويرتبطـون بـه   . الشيعة بالتقليـد، فالنـاس يقلّـدون أي يتبعـون املرجـع اجلـامع للـشرائط            

كما ويتعزز هذا االرتبـاط عقَـدياً مـن خـالل         . روحياً وفقهياً وحياتياً ومالياً بل ومصريياً     
املربني واملؤلفني وخطباء املنرب احلسيين، وخطباء اجلمعة، والشعراء وعموم املثقفني الذين           

حـال املرجعيـة   وكان اخلطبـاء ميثلـون لـسان    . يدورون يف املدار الفلكي للمرجعية الدينية    
وبالذات أعين اخلطباء احلسينيني يف أغلب األحيان، وقد لعبوا دوراً مهماً يف رفد النهضة         
والثورة ومسألة التقارب ما بني املسلمني يف اإلطار الوحـدوي ملواجهـة العـدو املـشترك،          
وشهدت تلك احلقبة الزمنية نشاطات مهمة يف هذا االجتاه، جديرة باملراجعة، ال ألجـل            

.احلاليةلثناء واالفتخار وإمنا لغرض الدرس واالعتبار لدعم املسريةا

ــف قــوى االســتعمار          ــد تلــك التجربــة القياديــة للمرجعيــة الدينيــة، مل تق وبع
واحلكومات العراقية املتعاقبة مكتوفة األيدي أمام قوة أداء املرجع خصوصاً يف الفتـاوى              
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أن ينفـذوا  -لألسف   -احلكّام احملليون   السياسية واجلهادية، فلقد استطاع املستعمرون و     
إىل صفوف األمة، ويزرعوا عيوناً علـى املراجـع وعلـى عمـوم العلمـاء واحلـركيني، يف             

. حماولة منهم حلبس أنفاسهم ومراقبة نشاطام، وجعلهم حتت رمحة اجلالّديـن العـابثني         
.الوطنيةبادئولكن مع ذلك بقيت قيادة العلماء هي ضمانة االستقامة والثبات على امل

ومن هذه املسألة بالذات، ومن رحـم املعانـاة املؤملـة نتوصـل إىل ضـرورة تطـوير             
األسلوب التقليدي لقيادة األمة، وذلك عرب إجياد قنوات اتصال مدروسة، متـسك األمـة       
يف وعيها والتزامها املصريي، وحتفظ حتركهـا مـن تلـك العيـون، وترسـم لألمـة يف أيـام             

العلـين املـسار املطلـوب ضـمن املـسؤولية الـشرعية، يف ظـل القيـادة             جهادها الـسري أو     
املرجعية، وترعى جانـب حتـصني األمـة مـن عمليـة االختـراق املعـادي، عـرب الـضوابط                 
األمنية واحلس االستخباري اهلادف، لتتم صيانة التحرك امليـداين بـشكٍل يـضمن سـالمة      

.واألهدافاملسرية

إن األحزاب والتنظيمات السياسية اإلسالمية هي       وهذا االستنتاج ال يعين إطالقاً    
البديل القيادي للمرجعية الدينيـة، وإمنـا متثـل الـدور الوسـطي، بالتعـاون والتنـسيق مـع          
اإلمام املرجع، وذلك لتنظيم الربط األمـني بـني القمـة املتمثلـة بـاملرجع، وبـني القواعـد            

ميثـل قيـادة اإلمـام خليفـة الرسـول      فاملرجع هو القائد الشرعي الذي  . الشعبية أي األمة  
وهـذه مـسألة مبدئيـة يف جـوهر التحـرك      -كما ذكرنا آنفاً -صلى اهللا عليه وآله وسلم 

اإلسالمي الشيعي، تشكّل امللجأ الـشرعي املـتني الـذي حيتـضن اجلميـع، فـال ميكـن أن             
أن ترعى تكون احلركات اإلسالمية الشيعية بديلة عن القيادة املرجعية، بل من املفترض  

املرجعية مجيع نشاطات وفعاليات األمة، بدءاً من تشكيالا احلزبية السياسية واجلهادية،           
ومروراً بالنشاطات الثقافية واالجتماعيـة واخلرييـة، وانتـهاءاً برعايتـها للـشؤون اإلداريـة              

.املتاحةوالسياسية للدولة حسب الظروف
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، مواصـفات عـصرية   )١(األعلـى كما البد أن تتـوافر يف شخـصية اتهـد املرجـع        
مهمة تؤهله إىل قيادة األمة بثقة وآقتدار، إىل جانب املواصفات الـشرعية اخلاصـة، فـال                 
يكفي اُألسلوب السابق يف قيادة صـراع األمـة مـع اجلاهليـة احلديثـة، ألن أسـلحتها قـد               

. ألمساءتطّورت، وأساليبها التنظيمية واحلزبية دخلت يف األوساط الشعبية بشىت األطر وا          
فاملفروض حتقيق مواكبة التطـور احلـديث مبـا يتناسـب مـع متطلبـات املرحلـة، لتفويـت                  

واملسألة تتعلق بالدرجة األوىل حول مسؤولية بث الـوعي اإلداري       . الفرصة على العدو  
والتنظيمي واألمين يف األمة حلماية القيادة املرجعية، وذلك باختيـار األنـسب واألكفـأ يف       

لمرجع والتوجيه التربوي لألمة، فيكون الوكالء واخلطباء واملربون علـى        موقع التمثيل ل  
درجة كبرية من الوعي احلركي واإلداري، إىل جانب املؤهالت الفقهية، الـيت تعتـرب هـي              

.والفقيهاألساس يف شخصية الوكيل واملوجه

افة اإلسالم هو دين احلياة بكل تفاصيلها، فالثقافة السياسية هي جزء من الثق-٩
اإلسالمية، والعمل احلركي والـسياسي واجلهـادي، انطالقتـه مـن الـشريعة اإلسـالمية،               
فاإلسالم الذي حيتوي احلياة جبميع مظاهرها على املـستوى الفـردي واجلمعـي ال يقبـل               

إالّ أن للظـروف  . التجزأة، فهو دين اهللا القومي الذي خيتزن القدرة الدائمـة لقيـادة احليـاة     
الواقعية اليت تفرض لكل مرحلة سلّم األولويـات يف تقـدمي األهـم          املوضوعية ضغوطها 

فتتبلـور املرحلـة اجلهاديـة علـى ضـوء        . على املهم مبا يتناسب مع مصلحة العباد والبالد       
ظروف األمة واملصلحة العامة إلعالن املقاومة واجلهاد ضد العدو، كمـا تـتعني املرحلـة           

املـسلمني، ومـع ذلـك ال يعـين هـذا التـصنيف        الثقافية والتربوية مبا يتناسب مع مصلحة     
املرحلي للعمل امليداين جتزأة اإللتزام باإلسالم إطالقاً، وإمنا تتحدد االستجابة للظـروف   
حبدود دفع الضرر عن األمة، وتفعيل األساليب املمكنة لنـشر الـوعي احلركـي والثقافـة                 
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املقاومـة واجلهــاد  الـسياسية لــتمكني األمـة مــن الوقـوف والتــصدي جبـدارة يف ســاحات    
سياســياً وعــسكرياً، ومعــىن ذلــك حينمــا تــشخص املرحلــة الثقافيــة، تتوجــه الطاقــات   
واالهتمامات يف هذا االجتـاه، علـى سـبيل اإلعـداد للمراحـل املقبلـة، ال إللغائهـا مـن                  

من مات ومل يغز، ومل حيِدث «: صلى اهللا عليه وآله وسلماحلسبان، وقد قال رسول اهللا   
.)١(»، مات على شعبة من نفاقبه نفسه

إن املـستعمرين خيططـون ويراوغـون باسـتمرار يف سـبيل حتقيـق مــصاحلهم       -١٠
وأطماعهم، فيوظفون املال واإلعالم والقوة والدعم السياسي إلجناح مشروعهم، حىت          
لو جووا بثورة شعبية عارمة كثورة العشرين، وإمنا يبذلون قصارى جهدهم الستيعاب 

تكلّفهم تضحيات مادية ومعنوية، فينحنون أمام عواصف غضب األمة يف           الصدمة اليت 
وهذا -كما يقال -مراوغة حمدودة، وبالفعل خيرجون من الباب ويدخلون من الشباك    

فجاء ترشيح فيصل ملكاً على العـراق، وتـشكيل احلكومـة        . هو الذي حدث يف العراق    
سؤولني الربيطـانيني ضـمن هـذا الـسياق،     واملؤسسات اإلدارية، ومتّ توزيع األدوار بني امل 

فنجحت بنـسبة مهمـة سياسـية القفـز علـى أكتـاف الثـائرين وهـم يف طريـق االنتـصار،            
. وتـمت سرقة أهداف الثورة يف االستقالل واحلرية والسيادة وإقامة احلكومة اإلسـالمية           

ف الثمـار  وقد أفرزت تلك التطورات طبقة من السياسيني املصلحيني الالهـثني وراء قطـ    
عـرب التــصدي إلدارة الـبالد بالطريقــة املرســومة يف لنـدن، بــل دخلـوا يف حلبــة املنافــسة     
الوضيعة فيما بينهم لنيل احلظوة لدى احملتلني وتقدمي املزيد من التنـازالت علـى حـساب      

بينمـا بقيـت   . حقوق الشعب، فاصـبحوا الواجهـة احملليـة لتمريـر الـسياسة االسـتعمارية             
اإلسالمية عـاجزة عـن صـنع الواقـع الـسياسي، فظلـت تـراوح حملـها،          الساحة الوطنية 

ولعلّ هذه املراوحة هي حبد ذاا تعد تراجعاً أمام اخلطة االستعمارية، وأكثـر مـن ذلـك       
حينما تصدع املوقف العلمائي القيادي أمام ترشيح فيصل، وبان ضعفه برز امللك وجهاً 
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سبه إىل اجلانب الوطين، ظناً منه بأن تأييد امللك      سياسياً ليناً، طمح الشيخ اخلالصي يف ك      
بشروط كالمية سيجعل أمره بيد الشيخ، وهذا ما مل يوافق عليه أحد مـن كبـار العلمـاء        
والوطنيني آنذاك، وبالفعـل تراجـع الـشيخ عـن تأييـده عنـد انكـشاف أمـر امللـك علـى               

عد الشعيب بنـسبة  حقيقته، ولكن بعد فوات األوان، حيث تكرست شخصية امللك يف الب   
مؤثرة، خصوصاً حينما استغل نسبه الـشريف يف أوسـاط العامـة، باعتبـاره مـن الـسادة        

، وقـد  صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   األشراف الذي ينتهي نسبهم إىل آل الرسول األكرم    
ــف       ــربالء والنج ــة يف ك ــات املقدس ــاً بالعتب ــر اهتمام ــشيعة، واظه ــن ال ــذلك م ــرب ب تق

.وسامراءوالكاظمية

لى ضوء ما تقدم تزعزعت الثقة بنسبة مهمة داخل األمة من الطرح السياسي       وع
لإلسالميني الوطنيني، ألم مل يتمكنوا من تطوير وضعهم عرب مبادرة سياسـة مـضمونة           
النتائج، فتركوا فراغاً حمـسوساً علـى الـساحة الـسياسية، متّ ملـؤه مـن الطـرف اآلخـر،              

املبدئيني من الناس عاشوا حالة من االضطراب فآنتقلت القضية إىل موقع آخر، حىت أن
ما بني القبول باألمر الواقع على األقل يف املستوى اإلداري والوظيفي وما بـني االلتـزام        

وكأن أحالم اخلالص واإلنقاذ على يد العلماء أخـذت تتبـدد   . بالعلماء واملبادئ الوطنية  
وصاً يف املواجهـة التـصعيدية الـيت    لـما بان ضعفهم أمام متطلبات املرحلة ميـدانياً، خـص     

اتبعتها سياسة االحتالل والسلطة احمللية، ضد القيـادات اإلسـالمية والوطنيـة املخلـصة،        
ــر       ــسياسية فأخــذت تظه ــع ال ــة واملواق ــراءات املناصــب اإلداري ــام إغ ــر أم ــق األم وتعم
االيارات بني الناس فسقط الـبعض يف الفـخ املـصلحي القاتـل علـى حـساب مـصلحة        

.مةاأل

وقد شجعت الدوائر االستعمارية نشوء األحزاب الـسياسية مبختلـف الواجهـات            
احمللية وبشعارات الدميقراطية والوطنية وذلك على الطريقة الغربية، أي مل متت إىل الدين       

مما زاد من إرباك الساحة الوطنية املخلصة، وشـعر  . بأية صلة وخاصة يف العاصمة بغداد   



٨٢٣...................................................................................الخاتمۀ واالستنتاجات 

العبور إىل مصاحل تلك احلركات السياسية املتنافسة علـى ركـام        اإلسالميون كأم جسر  
وبناءاً على هـذه التطـورات تـضاعفت مـسؤولية اإلسـالميني            !! عرش صنع يف بريطانيا   

.اهلادفالوطنيني يف اجتاه التربية ونشر الثقافة الواعية اليت تعترب أساس التحرك السياسي

ا على ذلك تتكثف مسؤولية املتصدين     واليوم تتكرر التجربة بنمط متقارب، وبناًء     
للساحة الـسياسية واإلداريـة يف العـراق، خـصوصاً أبنـاء احلركـات إلسـالمية والوطنيـة                  
الذين قضوا حيام يف جهاد الظلم واالحنراف وعـانوا يف مـسريم اجلهاديـة مـن القتـل               

ــون اإلرث ال     ــوم ميثل ــم الي ــسجن واملطــاردة، فه ــهجري وتعرضــوا لل ــشريد والت كــبري والت
لتضحيات مسرية اإلسالميني والوطنيني املخلصني يف العصر احلديث، تلـك املـسرية الـيت           
تزينها صور الشهداء األبرار وعلى من العلماء الكـرام، وتـضحيات املـؤمنني واملؤمنـات        
داخل وخارج العراق، هذا اإلرث املتراكم حيتم استمرار القناعـة مبنهجيـة املقاومـة مـن                 

وهنـا نرفـع بـإخالص إشـارة     . االستقالل وإقامـة احلكـم الـوطين العـادل      أجل السيادة و  
شخـصياً أو  -اإلنذار واخلطر من احتمـال انـزالق بعـض املتـصدين يف الفـخ املـصلحي         

ألن هذا االنزالق سـيظهر أمـام الـشعب وتـسقط حينـذاك حمـاوالت       -عائلياً أو طائفياً    
العراق ينتظـرون اللحظـة املناسـبة    التغطية على العيوب خصوصاً أمام أعداء متربصني بـ  

.كبريةإلسقاط هيبة العملية السياسية مبا حتمل من إرٍث شعيب طويل وطموحات وطنية

إن قادة التحرك اإلسالمي مسكوا بناصية الساحة الـسياسية وقـادوا سـفينة          -١١
ــة    النهــضة الوطنيــة بــصدٍق ووضــوح، فمنــذ البدايــة وقفــوا إىل جانــب الدولــة العثماني

-ارها دولـة إسـالمية ضـد املـستعمرين احملـتلني، ووقفـوا ضـد املـشروع الربيطـاين                    باعتب
الشريفي، أيضاً، ألن هذا املشروع يف وعيهم املبدئي يستهدف الدولة العثمانية املـسلمة،     
فلم يستجيبوا لتيار الثورة العربية بالرغم من شعاراا الرباقة، وقـد واصـلوا معارضـتهم       

وقــدموا تــضحيات هائلــة يف . ســتعمارية يف العــراق واملنطقــةضــد مــشاريع الــسيطرة اال



الخاتمۀ واالستنتاجات والمالحق........................................................................٨٢٤

إن أصـحاب احلـق الـذين يتعـاطون الـشأن الـسياسي          -كما يبدو يل     -ولكن  . مسريم
على أسس املبادئ اإلسالمية، هم دائماً ضحايا املـسرية ويقـدمون أنفـسهم قـرابني مـن               

لـسياسية املتناقـضة كلمـا    أجلها يف خمتلـف الظـروف، بينمـا جيـين غريهـم مثـار املراحـل ا             
حتـت  -سنحت الفرصة جلين تلك الثمار سياسياً وإدارياً، وذلك عرب االتفاقيات اخلاصة         

!!.ومبادئهمع احلاكم، بغض النظر عن شرعيته-الطاولة كما يقال 

فإن الذي الحظناه يف تاريخ العـراق احلـديث عـن قـادة التحـرك الـسياسي وهـم           
ن جـسدوا مبـادئ اإلسـالم يف مـواقفهم ووضـعوا مـصلحة              علماء املسلمني الشيعة الذي   

اإلسالم واملسلمني فوق كلّ شيٍء، وحتملوا سياسـة اإلقـصاء بـل اإللغـاء واحملاربـة مـن          
أجل تلك املواقف املبدئية يف العهد العثماين ويف عهـد االحـتالل كـذلك، وكأمنـا كتـب             

لقيم الوطنية، بينما على عليهم وعلى امتدادهم الشعيب أن يضحوا من أجل اإلسالم وا        
!!معاًاآلخرين أن حيكموا وينعموا يف دنيا العهدين

وقد عشنا مع بعض تلك التضحيات اجلسيمة الـيت قـدمها العلمـاء اإلسـالميون،          
بدمائهم وأمواهلم إىل جانب اجليش العثماين املسلم ضد احملتلني الكفّار، وقد نقلنا بعض  

دة العثمـانيني اجتـاه جهـاد علمـاء الـشيعة يف مقاومـة       مواقف اإلعجاب واإلكبار من القا  
احملتلني يف حركة اجلهاد اإلسـالمي ومـا جـرى علـى العلمـاء يف جبـهات القتـال وعلـى                  

حيث وقف علماء الشيعة مع الدولة العثمانية املضطهدة للشيعة . رأسهم السيد احليدري  
تفقوا مع الشيعة املـضطهدين    يف العراق وذلك ضد احملتلني الربيطانيني الذين حاولوا أن ي         

بينما نالحـظ علـى الطـرف اآلخـر     . لكنهم رفضوا بدوافع شرعية ووطنية. ضد األتراك 
مــن املفــتني الــرمسيني الــذين أغــدقت علــيهم الدولــة العثمانيــة أســباب الراحــة والــنعم  
باألموال واملواقع اإلداريـة مل يقفـوا إىل جانبـها يف حرـا ضـد اإلنكليـز بـل اتفقـوا مـع            

وخري مثال هو عبد الرمحن  . إلنكليز لينعموا باملناصب واألموال يف ظل االحتالل أيضاً       ا
النقيب الذي رضي أن حيرق تارخيـه الـديين وهـو الرجـل املـسن ليكـون مطيـة احملـتلني،              
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فعاش منعماً بدنيا العثمانيني واحملتلني الربيطـانيني معـاً علـى حـساب املبـادئ اإلسـالمية        
.الشعبحقوقوالقيم الوطنية و

ويذكر لنا التاريخ كلمة القائد التركي سليمان عسكري بيك الذي كـان يرقـد يف             
املشفى ببغداد إثر جرحه يف املعركة ضد احملتلني اإلجنليز، وقد قاهلـا خماطبـاً أحـد رجـال                  

أنت ها هنا ترفل بالراحة والطمأنينـة والنعـيم   «: الدين احلكوميني حينما زاره يف املشفى    
تقاضى راتباً ضخماً من الدولة طيلة عمرك، وإن اإلمام الـسيد مهـدي الـسيد          مع أنك ت  

وهــو اآلن يف الــصفوف -علــى شــيخوخته وعظمتــه -حيـدر حيــارب اإلجنليــز بنفــسه  
.)١(»األوىل، مع أنه مل يقبل من أموال الدولة قليالً وال كثرياً طيلة عمره

اسيني هو أنه حينما يستلم    لألسف إن النموذج املكرر عادةً يف أوساط السي        -١٢
أحدهم موقعاً إدارياً متقدماً يف احلكومة، يصاب مبـرض انقـالب املـوازين، بـني مناداتـه           
مبطالب األمة قبل استالم السلطة وما بني الواقع العملي بعد االستالم، وكأنه قد وصل 

نذ تسلمه إىل مقصوده وهدفه النهائي، بينما املفروض أن تبدأ مسؤولياته اجتاه الشعب م      
املوقع اإلداري والسياسي، منطلقاً حنو تطبيق الشعارات اليت محلته هلذا املوقع، وعليه أن 

واملسألة تبلغ قمة التعقيد حينما تتغري القناعـات، وهنـا         . جيتهد بكلّ طاقاته خلدمة الناس    
تكمن اخلطورة ويتطور حب كرسي الرياسة إىل درجة ال ميكـن إشـباعها إال بنقلـها إىل              

.السياسيلوريث، ال لكونه األكفأ أو الكفوء يف األداء، وإمنا لكونه ابن الزعيما

ــصدين اإلســالميني     -١٣ ــدى بعــض املت ــستفحل ل ــد ي ــرض آخــر ق ــك م وهنال
والوطنيني، وهو تشغيل أنفسهم بأداء معني دون توقف، مهما كان نوع األداء وأثـره يف        

ام األعـني يف حـديث أو كتـاب، مـن دون     احلياة، فاملهم لديه أن يقدم شيئاً يظهر بـه أمـ         
حسيب أو رقيب، وهذه احلالة من املؤكد أـا تنمـي روح األنانيـة لـدى هـذا القيـادي،                  
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فريى نفسه دائماً على احلق ويسوق أداءه مهما كان ساذجاً بطريقة إعالمية ال ترضي إالّ 
سار القـضية وال   البسطاء واملصفقني من حوله، حىت لو كان أداؤه خارج السرب العام مل           

. يدور حول املصلحة املرحلية لألمة، وكأن املسألة ال ختـرج مـن إطـار صـراع اإلرادات             
وهنا تقع الكارثة حينما خيسر هذا القيادي النخب الواعيـة مـن حولـه والـذين يقومـون               
بدور الصقل لشخصيته ومواهبه، فيصاب بالتسطيح الفكري واحملدودية يف العطاء، بينما 

ض أن يكون القائد قوياً مبدعاً من خالل مجاعته املقتنعة بأدائه أوالً، مث يأخذ        من املفرو 
حقّه الطبيعي يف ميزان األمة، وذلك مبدى ارتكازه على مبدأ خدمتها والـسعي لـصالح           

.فيهاما فسد

إن التحرك السياسي بقيادة علماء املسلمني الشيعة يف تلك احلقبة الزمنيـة مل       -١٤
قاً، بالرغم من الظالمات الكثرية اليت حلقت بالشيعة يف العهـد العثمـاين           يكن طائفياً إطال  

والتضحيات الكبرية اليت قدمها املسلمون الشيعة ضد احملتلني اإلنكليز إىل جانب اجلـيش            
وباختصار كانت الظالمات يف العهـد التركـي ضـد الـشيعة ترتكـز علـى         . العثماين أيضاً 

ومع ذلك استطاع علماء الشيعة أن يـضبطوا املـسرية يف        الطائفية والقومية والدكتاتورية،  
الشارع الشيعي ضمن احلالة الوطنيـة، وهـذا إجنـاز إداري يبلـغ الـذروة يف األمهيـة ألنـه                 
يـؤدي إىل تكـريس الـسلم األهلـي، واحتـرام حقـوق النـاس، حيـث يعـيش املواطنــون          

ي لعلمـاء الـشيعة،     باختالف مكونام وطوائفهم بأمن واستقرار يف ظل التصدي القياد        
وما كان طرحهم يف إقامة حكومة إسالمية، كما يف بعض التـصرحيات املنـسوبة لـبعض            
العلماء، على مستوى الفرض واإلجبار وإمنا هو شعار وطمـوح خيـضع بالنتيجـة إلرادة      

.دميقراطيةالشعب عرب صناديق االقتراع بصورة

ميـة شـعب العـراق إثـر     القيادة املرجعيـة اسـتغلت كافـة الـسبل لرفـع مظلو      -١٥
االحتالل الربيطاين، فتحركت سياسياً على البعد الدويل لشرح معاناة الـشعب وعـرض          
مطاليبــه املــشروعة يف الــسيادة واالســتقالل ورفــض االحــتالل، فــإنْ دلّ هــذا التحــرك  
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السياسي علـى شـيء فإنـه يـدل علـى وعـي القيـادة املرجعيـة لتغطيـة حركـة املعارضـة                     
فلذلك بعـث اإلمـام   . وذلك بآنعكاس املطالب عرب خماطبة الدول املعنية  واملقاومة دولياً، 

رسالة مباشرة إىل الرئيس األمريكي، محلت       -مفجر ثورة العشرين     -الشيخ الشريازي   
توقيعه مع توقيع شيخ الشريعة، وهلذا التوقيع املشترك الذي يـدل علـى وحـدة املوقـف                

ويل للقــضية العراقيــة إىل جانــب التــأثري القيــادي انعكاســات سياســية علــى العامــل الــد
.الداخلاملعنوي املهم على الشعب يف

من حقنا أن نتساءل عن سبب إصدار فتوى اجلهاد من قبل املرجـع الـشيخ       -١٦
هل كان يتوقع حتقيق االنتـصار العـسكري علـى جـيش     : الشريازي ضد الغزاة اإلنكليز   

.والعدديف العدةاالحتالل؟ مع وجود الفارق الكبري بني القوتني 

يف تصوري إنه من السذاجة مبكان أن يتوقـع القائـد انتـصاراً عـسكرياً يف ميـادين       
وإمنـا حقّقـت الثـورة انتـصاراً     . املواجهة والقتال، وذلك لعدم تكافؤ القوتني املتحـاربتني     

سياسياً خلّصت العراق من القبضة االستعمارية، كما حقّقت مكاسب معنوية حـصنت          
اً وأخالقياً، حيث أَدخلت األمـة يف دورة تربويـة هادفـة، عـرب ميـادين املعتـرك           األمة ديني 

العسكري حتت راية اجلهـاد، وبالتـايل جتـذّر العـداء ضـد احملـتلني خـصوصاً حينمـا زيـن           
.التحريرالشهداء بدمائهم ميادين

نقـالً عـن خالـه آيـة اهللا الـسيد      )١(يروي أستاذنا مساحة السيد عبد املـنعم احلكـيم        
يوسف احلكيم جنل املرجـع األعلـى اإلمـام الـسيد حمـسن احلكـيم، بـأن اإلمـام الـشيخ                    
الشريازي قائد ثورة العشرين املعروف بالزهد والتواضـع والعـزوف عـن الـدنيا، حينمـا                 
سئل عن كيفية تصور التوافق ما بني تقواه وزهده عن الدنيا مع تصديه لقيـادة الثـورة،            
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علـى األمـة مـن إراقـة الـدماء وإزهـاق األرواح، وآثـار         وما يتبع ذلك من خماطر حياتية     
اجتماعية صعبة من زيادة عدد اليتـامى واألرامـل، باإلضـافة إىل االنعكاسـات النفـسية         

.للثوارالسلبية على عموم األمة، نتيجة تضاؤل احتمال االنتصار العسكري

املرحـوم  فأدىل قائد الثورة اإلمام الشريازي، على ضوء رواية السيد يوسـف عـن     
إن : والده اإلمام احلكيم، جبواٍب مبـدئي واضـح عـن هـذا الـسؤال املـشروع خالصـته                 

املــسلمني يف العــراق بــل عمــوم النــاس يف املنطقــة كــانوا قــد آنبــهروا بــالغرب عمومــاً   
وباإلنكليز خصوصاً ملا حقّقوا من تطورات على املستوى الـصناعي والـتقين واخلـدمي،              

العسكرية يف املنطقة، هذا االنبهار املقترن باإلعجاب الذي قد باإلضافة إىل االنتصارات  
وقـد ظهـرت    . يوصل األمة إىل درجة االفتتان م، على املستوى العقـدي واألخالقـي           

بــوادر املــشروع الربيطــاين يف املنطقــة الــذي كــان يــستهدف اإلســالم وعقــول املــسلمني   
وف إن هذا املـشروع لـه بريقـه        وأخالقهم وعادام إىل جانب خريات البالد، ومن املعر       

اإلعالمي ومظاهره اجلذابة، وإمكانياته الترفيهية واملالية الـيت حتـوم حـول ضـرب القـيم           
اإلسالمية وتربية اجليل على أخالق األجانب وعادام ودينـهم، وبـذلك سـينهد ركـن            

وراً وحينذاك أصبح خيار املرجع الـشريازي حمـص  . -والعياذ باهللا-اإلسالم يف عقر داره    
باجتاه إعالن الثورة ضد الغزاة الكفرة احملـتلني، لكـي ينـهض املـسلمون اسـتجابة لنـداء                 

وبالتأكيد ستجري هنالك الدماء . دينهم إىل ساحات املواجهة والقتال قبل فوات األوان    
أاراً، والدموع سيوالً، ويكفيها عزةً وكرامةً أن تكشف حقيقة العدو ونوايـاه الفعليـة،     

تبىن حواجز نفسية كبرية، تعرقل مشروع احملتلني يف العراق، خصوصاً باجتـاه   وحينذاك س 
وهـذا اإلجنــاز يعتــرب انتــصاراً اســتراتيجياً  . إميـان النــاس وأخالقهــم وقــيمهم اإلســالمية 

للمسلمني، يف معركة فُرضت عليهم من قبل قوى االستعمار والتسلط، فهم جـاؤا إىل             
واالً ومكراً، من دون شك، والعلماء يعرفون بـأن         بالد املسلمني وهم أقوى سالحاً وأم     

االنتصار العسكري صعب املنال، ولكن هـذه التـضحيات اجلـسام سـتحافظ علـى ديـن          
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.استقالهلمالناس وأخالقهم وبالنتيجة سيحصلون على

ومن املعلوم إن اتهدين ليسوا مبعصومني وإمنا على ضوء اجتهادهم وتسديد اهللا 
ل إمكانيام ليحافظوا على اإلسالم وبالد املسلمني، ولوالهم ملا    تعاىل هلم، يسعون بك   

بقيت استقامة يف حياة املؤمنني، وال إميان صحيح يف قلوم، وقد كـان الغـزاة يريـدون              
حتويل اإلسالم إىل جمموعة طقـوس شـكلية تقتـرب مـن العـادات املوروثـة، وهـذا هـو                 

أُؤيت من قوة ومكٍر وخديعـة، أن حيـول   هدف االستعمار احلقيقي، إذ إنه حياول بكلّ ما   
. اإلسالم إىل جثٍة هامدٍة، وبـدٍن حمـنٍط ال روح فيـه وال قـدرة حركيـة لـه لقيـادة احليـاة                

فاإلمام الشريازي مبوقفه الشجاع حدد وظيفة املسلمني اجتاه دينهم فآنتزع العراق بـشعبه      
وهكذا تبقى املرجعية . سائغة هلموخرياته من فم الربيطانيني الذين أرادوه أن يكون لقمة

.الكرميةالدينية ضمانة استمرار احلياة

أيـن هـذا   : واآلن بعد هذا التوضيح للموقف املبدئي من حقنـا أن نتـساءل أيـضاً     
الوعي والفتوى التحررية من االحتالل احلايل للعراق من قبل أمريكا وحلفائهـا، فلمـاذا               

اليوم؟اجلهادمل يعلن املرجع األعلى يف العراق فتوى

احلقيقة إن اإلجابة على هذا السؤال واضحة على ضوء إجابـة اإلمـام الـشريازي                
حسب الرواية التارخيية اليت ذكرناها، فاملسألة ختتلف يف ظروفها وأهـدافها، وذلـك ألن              

بكــل أطيافــه يكــره احملــتلني األمريكــان وحلفــاءهم، وهــذه  -اليــوم -شــعب العــراق 
تارخيية من بركات تلك الفتوى املباركـة ومـا سـبقتها مـن حركـة      الكراهية حتمل جذوراً  

اجلهاد، وما حلقتها من نشاطات سياسية معارضة، وهـي مل تـزل كفيلـة بوضـع احلـواجز           
خصوصاً مشروعهم يف -الثقافية والسياسية -النفسية املطلوبة أمام مشاريع االستعمار   

وعليه ال داعي إلراقة مزيد من الدماء       طمس معامل اإلسالم وقيمه املعنوية واألخالقية،       
لتنشيط هذه الكراهية، ولتحطيم حالة اإلعجاب واالفتتـان باألجانـب، ويف احلقيقـة إن               
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ذلك التاريخ اجلهادي العريق لشعب العراق، زود األجيال املتعاقبة وعيـاً مدروسـاً لبنـاء     
تلني مفتوحـة علـى   العزة والكرامة يف وطٍن سيٍد مستقل، وتبقى طرق اخلـالص مـن احملـ       

ــيت ســتحقق االســتقالل     ــسياسية ال كــل االحتمــاالت ولكــن الفرصــة اآلن للمعركــة ال
.تعاىلوالسيادة واحلرية على يد املخلصني من أبناء العراق، بإذنه

توصــلنا مبوضــوعية تامــة إىل أن فقهــاء املــسلمني الــشيعة وزعمــاء عــشائر  -١٧
املقدسـة، جبهـادهم املـزين بـدماء شـهداء         الفرات األوسط وأبناء املدن، خصوصاً املـدن      

املقاومة والثورة هم املؤسسون احلقيقيون للعراق املستقل، وهم البناة الفعليون للـوطن،         
حيث إم رمسوا الصفحات املشرقة لتاريخ العراق احلديث مبواقفهم املبدئية وتضحيام          

وكتبـوا التـاريخ بـأحرفٍ    هم الذين صنعوا مالحم أحداث السيادة واالسـتقالل   . اجلليلة
ــيس رجــال الــسلطة الــسياسية الــذين حكمــوا الــبالد منفــذين إلرادة          مــن نــور، ول

.اإلنكليزاحملتلني

الذي ملسته مبرارٍة وأٍمل من خالل قـراءة الكتـب احلديثـة الـيت تناولـت تلـك                  -١٨
مـاين،  املرحلة التأسيسية من تارخينا احلديث، وذلك من قبل الـذين يتبنـون املـشروع العل      

إم حيـاولون اسـتبعاد الـدور األسـاس لعلمـاء املـسلمني       . ويسوقونه يف أوساط الشباب 
الشيعة، قادة احلركة االستقاللية يف العراق، الذين قادوا الساحة العراقية جبـدارٍة وحـزٍم               

-ذاتيـة وموضـوعية     -ونزاهٍة وتضحية، وقد جنـد العلمـاء مـا آسـتطاعوا مـن طاقـات                
ففي تقديري إن أمثال هؤالء يعيشون . احملتل، وبناء العراق املستقللغرض طرد األجنيب

إىل -من خالل كتابام -عقدة نفسية من اإلسالم والتحرك اإلسالمي، لذلك يسعون 
تقليل دور العلماء وااهدين، لكي جيدوا موطأ قدٍم يف تلك املرحلة املهمـة ملـشروعهم             

. ة، وذلك بلباس الوطنية أو القومية أو الدميقراطية       العلماين الطارئ على الساحة العراقي    
.القادمةوسنسلط الضوء على هذه الفكرة بالتفصيل يف الفقرة
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ملا رأى اإلنكليز أن قوة العراقيني نابعة من متـسكهم باإلسـالم عـرب علمـاء                -١٩
الـدين، حــاولوا تـضليل النــاس مـن خــالل تــسويق جتربتـهم املريــرة مـع رجــال الــدين      

، )فصل الدين عـن الـسياسة  (يف بالدهم، تلك التجربة اليت أوصلتهم إىل مبدأ   املسيحي  
أنقـذ الغـرب مـن سـلطة رجـال الـدين، وكـان اهلـدف مـن          -كما يـدعون  -هذا املبدأ   

إشــاعتهم هلــذه الفكــرة الغربيــة مقطوعــةً عــن ظروفهــا ومالبــساا، هــو التــأثري علــى    
ينحوا املنحى ذاته، وذلـك ليتـسىن هلـم       املسلمني حتت شعار احلرية واحلقوق الشخصية، ل      

االنفراد بالـشعب ومتريـر مـؤامرم االسـتعمارية علـى الـوطن، ودفعـوا الـسلطة احملليـة             
لتنفيذ خطة إقصاء العلماء اإلسالميني عن احلياة الـسياسية، وحتديـد نـشاطهم يف زوايـا                

اخلطــة مــا العبــادة والــشؤون االجتماعيــة والعمــل الثقــايف، وكــان مــن أبــرز مثــار تلــك  
حصلوا عليه من التعهدات من العلماء املنفيني من البالد، تلـك التعهـدات اخلطيـة الـيت                
اشترطت عدم تدخلهم يف الشؤون السياسية يف العراق بعـد عـودم إليـه، وقـد حتـدثنا          
عن املسوغات اليت دفعت العلماء إىل تلك املوافقة وكانت تتمحور حـول تقـدمي األهـم           

م عندهم هو مسك األمـة روحيـاً ودينيـاً وأخالقيـاً وقـد فـصلنا هـذه               على املهم، فاأله  
املسألة يف حينها، والذي توصلنا إليه بالرغم مـن املالحظـات واملؤاخـذات عليهـا، إـا                  

- ــق ــت الفرصــة علــى املــستعمرين يف حماولتــهم لتجفيــف منــابع الــوعي        -حب فوت
ــوف       ــاجس اخل ــغ ه ــد بل ــوطين يف األمــة، وق ــالمي وال ــستعمرين   اإلس قمتــه لــدى امل

واحلكومات التابعة هلم من اسم اإلسالم، ومـن العلمـاء الـواعني، واحلـركيني الـوطنيني           
فعمدوا على مواصلة أسلوم العدائي ضد العلماء، لغرض إسـقاط هيبتـهم، وتـشويه            

.حركتهم، ومطاردة الناشطني منهم

نيـةً علـى طمـس    وضمن هذا السياق جرت كتابة تـاريخ تلـك احلقبـة الزمنيـة، مب      
حقائق األحداث إرضاءاً لغرائز بعض الباحثني اخلاصـة يف رسـم أحـداث التـاريخ علـى        
ذوقهم مبا خيدم توجهام الفكرية، يف حماولة واضحة ملـصادرٍة قـسريٍة ومكـشوفٍة لـدور         
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اإلسالميني الريادي للساحة يف تارخينا احلديث، وكـأن اإلسـالم يـشكّل أمـامهم البعبـع         
خذوا ينظرون إىل اإلسالميني من منظار الفزع األكرب، فصبوا جـام غـضبهم     املخيف، وأ 

على اإلسالميني، بل جيروا جهادهم وتضحيام يف األطر اليت ترضي غرورهم برعاية             
السلطة السياسية اليت فرضت كتابة التاريخ ذه الطريقة، ولقد باءت وتبوء حاليـاً أيـضاً     

: شاء اهللا، يقول تعاىلهذه احملاوالت بالفشل الذريع إن

>!"#$%&'()*+,-.
/<)١(.

ومن أمثلة تلـك احملـاوالت الـيت سـعت لتـشويه حقـائق التـاريخ باالعتمـاد علـى           
تصورات وتقريرات احملتلني األجانب الذين ثبت عـداءهم للـشعب، ولعبـوا علـى عـدة       

دكتور وميض مجال عمر نظمي أوتار إلثارة الفتنة بني الناس، وتفريق كلمتهم، ما قرره ال
اجلذور السياسية والفكرية واالجتماعية للحركة القومية      «: يف أطروحته املطبوعة بعنوان   

، معتمداً على تقريرات احملتلني، رافضاً كتابات املؤرخني »يف العراق) االستقاللية(العربية 
د العلمـاء، الـذين   واألكادمييني املوثّقة من مصادرها، وذلك ليستمر يف طريق تشويه جها       

لنقرأ . عرفوا حىت لدى األعداء بأم قمة الرتاهة واإلخالص لدينهم وشعبهم، ووطنهم
ما قرره بالنص ضد علماء اإلسالم، تاركاً لنباهة القارئ الكرمي احلكم العادل على أمثال 
هذه الكتابات، يقول الدكتور وميض نقالً عن تقرير بريطـاين حـول املرجـع األعلـى يف           

وإن احلـاكم   . )٢(»إنـه يف قـرارة نفـسه مـواٍل لربيطانيـا          «: حينه السيد حممد كاظم اليزدي    
شكا اليزدي مبرارٍة من «م ١٩١٨نيسان ٢٨السياسي للشامية حينما زار السيد اليزدي يف 

إن من الـصعب  .. احملاوالت اليت يقوم ا بعض العلماء جلره إىل موقٍف مناوٍئ لربيطانيا      
.»لناحق قدرها بالنسبة) لليزدي(ة املتواصلة تقدير املساند
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ومن ناحية أُخرى يرد علـى الـدكتور عبـد اهللا النفيـسي الـذي ذكـر يف أطروحتـه             
، حـول الـسيد   »دور الشيعة يف تطور العراق السياسي احلـديث       «أيضاً، واليت هي بعنوان     

ويرد الدكتور وميض . »بذل جهوداً كبريةً يف السر لزعزعة السلطة الربيطانية«اليزدي بأنه 
.)١(!»إدعاء غري مؤكد.. إن إدعاء عبد اهللا النفيسي«: هذا الكالم بقوله

وهكذا نالحظ على الدكتور وميض إنه يأخـذ كـالم املـس بيـل وهـي مـن قـادة                     
االحتالل الربيطاين للعراق، وكأا الصادقة والرتيهة، وكالمها من باب املسلّمات، وهي       

!.األمةء وتفريق كلمةال تسعى لتشويه العلما
وقد ثبت كذا وحتريفها للوقائع لدى كبار املؤرخني العراقيني، نذكر للمثـال مـا            
نقله السيد عبد الرزاق احلـسين، وكـذلك الـشيخ فريـق املزهـر الفرعـون وغريمهـا، عـن             

احلاكم امللكي العام مـع علمـاء وشخـصيات النجـف يف كـانون              ) ولسن(وقائع اجتماع   
م، بأن السيد هادي الرفيعي الذي كان يف االجتمـاع أيـد االحـتالل،            ١٩١٨األول سنة   

، )ولـسن (وقد قوبلت دعوته باالستنكار والشجب من قبل اتمعني اآلخـرين حبـضور            
.)٢(إن مجيع اتمعني أيدوا االحتالل الربيطاين كذباً وزوراً) املس بيل(بينما تنقل 

نـا للمـصادر واملراجـع ذكرنـا إشـكاليةً          وللعلم حنن يف مقدمة الكتـاب، ويف تقييم       
على الدكتور النفيسي بأنه يعتمد غالباً على ما كتبته أقالم احملتلني من تقريرات ورسائل  
وكتب، ومع ذلك يرمي األستاذ وميض هذه احلقـائق الواضـحة عـرض احلـائط ليعتمـد        

لعلماء اتهدين املليئة حقداً على العراقيني الوطنيني، خصوصاً ا ) املس بيل (على أقوال   
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ليصوغ أطروحته على أسٍس واهيٍة ضـد قـادة احلركـة اإلسـالمية الوطنيـة االسـتقاللية،         
ومـن املعيـب حقـاً علـى الباحـث العـرويب أن يـرد أخـاه          . خدمة للمشروع االستعماري  

فلنكمـل قـراءة   . املسلم العريب ويكذبه، بينما يعتمـد علـى احملـتلني الكـاذبني واملـراوغني            
.. إن إدعـاء عبـد اهللا النفيـسي   «: تور وميض لتتوضـح الـصورة حيـث يقـول         كالم الدك 

إن أحـداً منـا مـن    «إدعاء غري مؤكد، ويكفي أن نعيد إىل الذهن كلمات غروتـرو دبيـل           
الـسيد حممـد   .. لن ينس اإلسناد الذي تلقينـاه مـن      ) االستفتاء(الذين شاركوا يف الدراما     

أن نعتمـد علـى كـالم احملـتلني بآـام رجـل              إا من سخرية القدر   . )١(!!»كاظم اليزدي 
.الوطنالرتاهة والعلم والتقوى وحب

:الشاعروال يسعين يف الرد إالّ أن نستذكر قول
 

 
  

                    ولسنا مضطرين إلثبات هدف األعـداء مـن تـشويه مسعـة املرجعيـة الدينيـة بكـل
لقيادة األمة يف خمتلف املراحل، فالعدو احملتـل يـدرك متامـاً أمهيـة املرجعيـة      الذين تصدوا  

ولعـل الـدكتور   . الشيعية وقدرا على قيادة األمة وتوجيهها للنهـضة والثـورة واملقاومـة      
وميض وأمثاله يتناسون الفتوى اجلهادية اليت أصدرها املرجع السيد اليزدي ضد احملـتلني            

ومواقفه التصعيدية املستمرة آنذاك، وقـد  . م١٩١٤البصرة عام الربيطانيني حني دخوهلم   
باالشتراك يف اجتماعات حركة اجلهاد اإلسالمي يف الكاظمية -ولده السيد حممد -أمر 

واملشاركة امليدانية أيضاً، وكان من وجوه ااهدين املرابطني يف مقدمة املقاتلني يف جبهة           
.)٢(ع ثلة من العلماء والشبابالشعيبة وقد آستشهد يف تلك اجلبهة م

 






!
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ويف نظرنا إن اخلطأ الذي وقع فيه الدكتور وميض هو عـدم فهمـه لطبيعـة موقـع              
علـى درجـة كـبرية مـن     -أي موقع املرجـع األعلـى   -املرجعية الدينية، فإن هذا املوقع      

واألمة، فاملراجع الكرام يدرسون الظروف املوضوعية      تعاىلاملسؤولية الشرعية أمام اهللا     
لألمة بدقٍّة عاليٍة، وحيددون وظيفتهم الشرعية على ضوء اجتهادهم باملسألة، كما أـم            
يتدارسون الفتاوى املفصلية واملـصريية يف حيـاة األمـة مـع مستـشاريهم بـأعلى درجـات                

.وللوطنالوعي والتقوى واإلخالص لإلسالم ولألمة اإلسالمية

اختـاذ منـهج املوضـوعية احلياديـة يف        وأخرياً أدعو نفسي والقراء الكـرام إىل         -٢٠
ــسية    ــة التأسي ــاريخ يف املرحل ــراءة الت ــا -ق ــا مسيناه ــة الكــشف  -كم ــك ألن عملي ، وذل

والتنقيب عن تارخيية املرحلة حباجة إىل عمليات رفع االنقـاض املتراكمـة علـى حقـائق                 
تلفـة،  مدفونة بفعل العوامل السياسية واأليدلوجية اليت سعت لكتابة التـاريخ بطريقـة خم        

وهذه املمارسات استمرت لعدة عقود متتاليـة، وبالفعـل طُمـست آثـار وزيفـت وقـائع،         
ــة     ــة تغــذّي النظري ــشكيلة هجين ــاريخ بت ــراز وقــائع الت وأصــطُنعت أحــداث، لغــرض إب

.اجلاهزةالسياسية

ولقــد ضــخمت أدوار، وزخرفــت أحــداث، فأصــيب التــاريخ العراقــي احلــديث  
لذي ال حيمل مضموناً واقعياً يـشكل امتـداد احلـضارة العريقـة،     مبرض االنتفاخ املشبوه ا  

وأمام ظاهرة االنتفاخ السياسي بـرزت حالـة الـضمور القـسري للمحـركني األساسـيين           
للنهضة والثورة، فـتم إقـصاء صـناع التـاريخ أحيانـاً، وأحيانـاً أخـرى متّ إلغـاؤهم عـن                    

وا احلركة االستقاللية يف العـراق بكـلّ   الساحة الفعلية، وهم العلماء اتهدون الذين قاد      
وميكنين القول بأن عملية إسدال الـستار علـى جهـاد الـشعب     . نزاهٍة وشجاعٍة وتضحيةٍ  

"
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م، ويف ثــورة العــشرين، قــد تـــمت ظلمــاً ١٩١٤بقيـادة العلمــاء يف حركــة اجلهــاد عــام  
يـة  وعدواناً، وذلك للقضاء علـى مـا تـشكل تلـك التجربـة التحرريـة مـن دالالت مبدئ                   

وإجنازات ثورية خافوا من إظهارها لألجيال، ألا الدافع للثورة ضدهم، ولعل البعض 
أســدل هــذا الــستار علــى جهــاد الــشعب يف وقــت غفــل فيــه عــن ذكــر سياســة القمــع  

.جهمواإلرهاب ولغة النار واحلديد والدمار يف ممارسات املستعمرين والسائرين على

.ولة متلك خصوصية استنهاضية يف إطارعلى العموم إن هذه اُألطروحة حما

>¼»º¹<)
١( .

.العارفحماولة سلكت درباً حمفوفاً بقلق املؤرخ اهلادف، ورجاء املتأمل
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اِّـالحق

جواب اإلمام الشيخ كاظم اخلراساين على استفتاء العلماء من دعاة الدستور   -١
.إيرانيف

ن اجلهاد ضد الغزو اإليطـايل  فتوى املرجعية الدينية يف النجف األشرف بإعال   -٢
.م١٩١١لطرابلس الغرب سنة

برقية املرجع األعلى السيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي إىل الشيخ خزعل          -٣
.للجهاديدعونه

برقية عدد من اتهدين يف النجـف إىل الـشيخ خزعـل أمـري احملمـرة يدعونـه             -٤
.اجلهادإىل

وجـوب اجلهـاد يف جوابـه علـى رسـالة        املرجع األعلى الـسيد اليـزدي يؤكـد        -٥
.م١٩١٥هـ،١٣٣٣الشيخ شعالن العطية وأهايل عفك يف ذي احلجة 

.اجلهادنداء املرجع األعلى السيد اليزدي إىل أهايل الشطرة بوجوب-٦

.١٩١٧آذار١٩القائد العام للقوات الربيطانية يف ) اجلنرال مود(بالغ -٧

.١٩١٨تشرين الثاين٨التصريح اإلنكليزي الفرنسي يف-٨
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رســالة إدارة احلــاكم امللكــي العــام يف العــراق إىل اإلمــام املــريزا حممــد تقــي   -٩
.م١٩١٩أيار٥احلائري الشريازي يف 

قائممقام احلاكم امللكي العام يف العراق علـى رسـالة        ) السري ولسن (جواب   -١٠
.كربالءالشيخ الشريازي، املهددة باهلجرة من

.الشريازياجلوابية اليت بعثها الشريف حسني إىل اإلمامالرسالة-١١

.احلجازيةرسالة الشيخ حممد، جنل اإلمام الشريازي إىل ويل عهد اململكة-١٢

رســالة اإلمــام الــشريازي وشــيخ الــشريعة إىل الــرئيس األمريكــي ولــسن،  -١٣
.باريسمبناسبة انعقاد مؤمتر

.احلسنيألمري فيصل بنرسالة اإلمام الشيخ الشريازي إىل ا-١٤

.داودرسالة اإلمام الشريازي للشيخ أمحد الشيخ-١٥

.التمنرسالة اإلمام الشريازي إىل جعفر أبو-١٦

.العراقينينداء اإلمام الشريازي إىل مجيع-١٧

.احللةكتاب اإلمام الشريازي إىل احلاكم السياسي يف-١٨

٨امللكـي العـام يف العـراق بتـاريخ     رسالة اإلمام شيخ الـشريعة إىل احلـاكم    -١٩
.م١٩٢٠حزيران٢٥هـ، ١٣٣٨شوال 

.م١٩٢٠متوز٢هـ، ١٣٣٨شوال ١٦جواب احلاكم امللكي العام يف -٢٠

شـوال  ٢١رد اإلمام شيخ الشريعة على جـواب احلـاكم امللكـي العـام، يف         -٢١
.م١٩٢٠متوز٨هـ، ١٣٣٨

ورؤسـاء العـشائر ملمارسـة الطـرق     رسالة اإلمام شيخ الشريعة إىل املـؤمنني   -٢٢
.املشروعةالسلمية للمطالبة باحلقوق
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رسالة احلـاكم امللكـي العـام شـيخ الـشريعة االصـفهاين، ألقتـها الطـائرات                  -٢٣
.م١٩٢٠آب٢٦هـ، ١٣٣٨ذي احلجة ١٩الربيطانية على كربالء يوم 

ي جواب املرجع األعلـى اإلمـام شـيخ الـشريعة علـى رسـالة احلـاكم امللكـ           -٢٤
.ببغدادالعام

.العراقالئحة االنتداب الربيطاين على-٢٥

.خزعلرسالة الشيخ عبد الكرمي اجلزائري إىل الشيخ-٢٦

.الدولةتعليمات اإلدارة الربيطانية، اليت وجهت إىل جملس-٢٧

شعبان ١٥-١٠نص منهاج تنظيم سفر الوفود إىل مؤمتر كربالء املنعقد بني -٢٨
.م١٩٢٢ننيسا١٣-٨هـ، ١٣٤٠

ــصادر مــن مــؤمتر كــربالء املنعقــد بــني   -٢٩ ــامي ال شــعبان ١٥-١٠البيــان اخلت
.م١٩٢٢نيسان١٣-٨/ هـ١٣٤٠

ــس      -٣٠ ــات ال ــة انتخاب ــاء ملقاطع ــيت أصــدرها العلم ــاوى ال ــن الفت ــوذج م من
.التأسيسي

.م١٩٢٢تشرين األول١٠العراقية املنعقدة يف -املعاهدة اإلجنليزية -٣١

م حمـل   ١٩٢٢الربيطانية ومالحقهـا لعـام       -حالل املعاهدة العراقية    الئحة إ  -٣٢
.األمممرسلة من احلكومة الربيطانية إىل عصبةاالنتداب الربيطاين،

نيـسان   ٣٠م، بتـاريخ    ١٩٢٢العراقيـة لـسنـة      -ملحق املعاهدة اإلنكليزيـة      -٣٣
.م١٩٢٣

.م١٩٢٦الثاينكانون ١٣العراقية املنعقدة يف -املعاهدة اإلنكليزية -٣٤

.م١٩٣٠حزيران٣٠العراقية املنعقدة يف -املعاهدة اإلنكليزية -٣٥
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.م١٩٣٠العراقية لسنة-ملحق املعاهدة اإلنكليزية -٣٦

آب ١٩العراقيــة حــول املــسائل املاليــة املنعقــدة يف  -االتفاقيــة اإلنكليزيــة -٣٧
.م١٩٣٠

.لعراقااحلكّام العسكريون واملدنيون اإلنكليز يف-٣٨

.حكمهمالوزارات العراقية، أمساء الرؤساء وفترة-٣٩

نص رسالة اإلمام السيد أبـو احلـسن االصـفهاين ألهـايل البـصرة، لتوحيـد               -٤٠
.الكلمة

الرسالة اجلوابية لسماحة آيـة اهللا الـسيد حممـد بـاقر احلكـيم رئـيس الـس                   -٤١
.العراقاألعلى للثورة اإلسالمية يف

* * *



٨٤١

)١(رقم اِّـلحق


 

بـسم اهللا . ّهذا ما قرره املجتهدون األعالم، بـسمه تعـاىل وبـه نـستعني: جواب االستفتاء«

الرمحن الرحيم

. أمـا بعـد. القيامـةصىل اهللا عىل حممد وآله الطاهرين، ولعنة اهللا عىل القوم الظاملني إىل يوم 

فبالتأكيدات اإلهلية واملراحم الساموية وحتـت توجيهـات اهلـادي العـايل الـشأن حـرضة صـاحب 

إن قوانني املجلس املذكور عىل الشكل الذي ذكرمتوه هـي قـوانني مقدسـة ): روحنا فداه(الزمان 

إن : نكـرر قولنـاوعليه. وحمرتمة وهي فرض عىل مجيع املسلمني إن يقبلوا هذه القوانني وينفذوها

اإلقدام عىل مقاومة املجلس العايل بمنزلة اإلقدام عـىل مقاومـة أحكـام الـدين احلنيـف، فواجـب 

.»املسلمني أن يقفوا دون أي حركة ضد املجلس

كاظم اخلراساين: التوقيع

باستثناء كاظم (وقد وقّع الرسالة عدد من كبار علماء املسلمني الشيعة يف العراق         
حممد تقي الشريازي، عبد اهللا املازندراين، حـسني الـشيخ خليـل، شـيخ               : وهم) اليزدي

الشريعة، السيد مصطفى الكاشاين، الـسيد علـي الـداماد، عبـد اهلـادي شـليلة، حـسني                 
.النقشواينالنائيين، حممد حسني القمشي، مصطفى
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)٢(ملحق رقم 


 

بسم اهللا الرمحن الرحيم إىل كافة املسلمني املوحـدين وممـن مجعتنـا وإيـاهم جامعـة الـدين 

ٍواإلقرار بمحمد سيد املرسلني، السالم عليكم أهيا املحامون عن التوحيد واملـدافعون عـن الـدين 

هجـوم الكفـار عـىل بـالد اإلسـالم واحلافظون لبيضة اإلسالم ال خيفى علـيكم أن اجلهـاد لـدفع 

! " <: قـال اهللا سـبحانه. وثغوره مما قام إمجاع املـسلمني ورضورة الـدين عـىل وجوبـه

هذه كفرة . )٢(>#$%&')(*+,-./0

إيطاليا قد هجموا عىل طرابلس الغرب التي هي مـن أعظـم املاملـك اإلسـالمية وأمههـا فخربـوا 

اءها وأطفاهلـا، مـا لكـم تـبلغكم دعـوة اإلسـالم فـال عامرها وأبادوا أبنيتها وقتلوا رجاهلـا ونـس

جتيبون، وتوافيكم رصخة املسلمني فال تغيثون، أتنتظرون أن يزحف الكفـار إىل بيـت اهللا احلـرام، 

ويمحــوا الديانــة اإلســالمية عــن رشق األرض وغرهبــا، عليهم الــسالموحــرم النبــي واألئمــة 

اهللا يف التوحيـد، اهللا اهللا يف الرسـالة، اهللا اهللا يف وتكونوا معرش املـسلمني أذل مـن قـوم سـبأ، فـاهللا 

نواميس الدين، وقواعد الرشع املبـني، فـام بعـد التوحيـد إال التثليـث، وال بعـد اإلقـرار بمحمـد 

إال عبادة املسيح، وال بعد استقبال الكعبـة إال تعلـق الـصليب، وال بعـد صىل اهللا عليه وآله وسلم

دروا إىل مـا افرتضـه اهللا علـيكم مـن اجلهـاد يف سـبيله، واتفقـوا وال ّاآلذان إال قرع النواقيس فبـا

¨ © ª » ¬ ® <تفرقوا، وامجعوا كلمتكم وابـذلوا أمـوالكم وخـذوا حـذركم 
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¶ µ ´ ³ ² ± ° ̄..<)ــتم )١ ــدفاع وأن ــت ال ــوت وق ــئال يف ل

̀ e d c b a <غافلون، وينقيض زمن اجلهاد وأنتم متثـاقلون   _ ̂  ]
 h g f<)٢(.

]وتواقيعهمعلماءأختام ال[

اخلراساين،خادم الشريعة املطهرة حممد كاظم

املازندراين،األحقر اجلاين عبد اهللا

االصفهاين،اجلاين شيخ الشريعة

القمشي،أقل خدام الشريعة حممد حسني

رفيش،األقل علي

اجلواهر،أقل خدام الشريعة الغراء حسن ابن املرحوم صاحب

تربيزي،الاألحقر اجلاين السيد علي

الكاشاين،األقل اجلاين مصطفى احلسيين

،)سرهقدس(الراجي عفو ربه حممد آل الشيخ صاحب اجلواهر 

مشكور،الراجي عفو ربه الغفور حممد جواد الشيخ

احلسن،األحقر جعفر ابن املرحوم الشيخ عبد

نستعني،بسم اهللا الناصر املعني أنا وكل مسلم

.احلبويباألقل حممد سعيد

* **
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)٣(ملحق رقم 


 

)١(إىل الشيخ خزعل أمري احملمرة يدعوه للجهاد

:النجفإىل حضرة الشيخ خزعل خان عن

سـالم علـى الـسردار األرفـع معـز الـسلطة الـشيخ خزعـل دام               . حممـرة  -عشار  
:إجالله

بسم اهللا الرمحن الرحيم

من أهم الواجبات احملافظة علـى بيـضة اإلسـالم والـدفاع يف الـنفس             ال خيفى أن    
وأنـت يف ثغـرهم مـن تلـك الثغـور،          . والنفيس عن ثغور املسلمني ضد مهامجـة الكفـار        

فالواجب حفظ ذلك الثغر عن هجوم الكفار بكـل مـا تـتمكن، كمـا جيـب ذلـك علـى                
إليهم، كمـا أنـه حيـرم    سائر العشائر القاطنني يف تلك اجلهات والالزم عليك تبليغ ذلك      

على كـل مـسلم معاونـة الكفـار ومعاضـدم علـى حماربـة املـسلمني، واألمـل متـك                     
يؤيدك بالنصر على أعدائه إن شاء . وغريتك أن تبذل متام جهدك يف دفع الكافرين واهللا     

.تعاىلاهللا

م١٩١٤تشرين الثاين٢٢هـ، ١٣٣٣حمرم / ١

حممد كاظم الطباطبائي

* * *
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)٤(ملحق رقم 


 

بواســطة األجــل احلــاج محــود املـالك حلــرضة األجــل األكــرم رسدار أرفــع - عـشار 

:إقبالهدام

باسم الرشيعة املحمدية، جيب عليك النهوض والقيام، واتفاقكم مـع املـسلمني يف مدافعـة 

ّر البرصة باملال والنفس وبكل ما تقدرون عليه وهذا حكم ديني ال يفرق بـني إيـراين الكفار عن ثغ

.بحولهوعثامين، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم لينرصكم اهللا

خادم الرشيعة األحقر األقل

حممد حسني املهدي سيد مصطفى الكاشاين شيخ الرشيعة االصفهاين

عيل التربيزياألحقر آية اهللا زاده خراساين األحقر السيد 

١٩١٤ترشين الثاين٢٢هـ، ١٣٣٣حمرم / ١

* * *

)٥(ملحق رقم 




 
خيفى عليكم حتقـق هجـوم الكفـرة ال: عفكإىل كافة إخواننا املؤمنني املوحدين من أهايل

ًنفروا كام قال اهللا خفافا وثقاال، وأللفينكم كام يقول عز مـن قائـلاعىل ثغور املسلمني، ف ً :> '
 



الخاتمۀ واالستنتاجات والمالحق........................................................................٨٤٦

ــيكم)١(>.) ( *  ــدو نب ــدوكم وع ــاد ع ــق اهللا إىل جه ــضوا بتوفي ̈ © ª <. فاهن
< <ّفقد أعلنا بوجوب الدفاع عن حوزة املسلمني وبيضة الدين وقد . )٢(>..» ¬ ®

D C B A @ ?<)٣(.

.وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا

)اليزدي(حممد كاظم الطباطبائي 

* * *

)٦(ملحق رقم 


 

غري خفـي علـيكم . السالم عىل كافة إخواننا يف الشطرة وفيام حوهلا ورمحة اهللا وبركاته

ا ّأنا أبرقت ًا غري مرة لكم ولغريكم وكتبنا حتى كل القلم، وشافهت حتى اضطرب اللسان حث ّـ ُ ََّ

ًعىل الدفاع وإلزاما بحفظ الثغر املهاجم وأقول اآلن عـودا عـىل بـدء جيـب علـيكم الـدفاع : ً

< <وحفظ بيضة اإلسالم فبـأي عـذر بعـد اليـوم تعتـذرون   =  <  ;  :  9  8  7

?<)٤(.

حممد كاظم الطباطبائي

* * *
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)٧(لحق رقم م


 

:ييلباسم جاللة ملكي، وباسم الشعوب التي يملك عليها، أخاطبكم بام

ويف سـبيل إنجـاز هـذه . إن غاية عملياتنا العسكرية هي قهر العدو وطرده من هذه الـديار

عليا يف مجيع املناطق يقوم فيها اجليش الربيطـاين بعملياتـه العـسكرية، ُاملهمة قد أوليت سلطة تامة 

ًولكن جيشنا مل يدخل مدنكم وأراضيكم كجيش فاتح، أو كجيش عدو، بل جاء حمررا ّ ٍ .لكمٍٍ

ًمنذ زمن هوالكو واملواطنون عندكم يقاسون ظلم الغرباء، وأصبحت قصوركم أطـالال، 

ًيئنون من اجلور واالستعباد كام أنكم أنتم أيـضا تعـانون مـن وكان أجدادكم. ًوجنائنكم قفرا يبابا ّ

وكـان . وقد كان أبناؤكم يؤخذون إىل ساحات احلرب التـي مل يكـن فيهـا مـأرب. الظلم والبالء

ّأناس ظالم ينهبون ثرواتكم ليبذروها يف أماكن .بعيدةّ

إىل اخلرائـب ومنذ زمن مدحت باشا واألتراك يتكلمون عن اإلصالح، ولكن انظـروا اآلن

ًواألرايض املقفرة املجدبة، ماذا جتدون؟ أليست دليال قاطعا عىل وعودهم الكاذبة؟ً

وليست هي إرادة جاللة ملكي وشعبه وحدها، بل أهنا إرادة الشعوب العظيمـة املتحالفـة 

ّمعه أن تكون أمة متقدمة مزدهرة كام كنتم يف سالف الزمن عندما كانت أرضكم خـصبة معطـاء، 

ًا أعطى أسالفكم العامل أدبا عظيام وعلام وفنا، عندما كانت بغداد يوما من عجائبعندم ً ًّ ً .الدنياً

ّولقد قامت عالقات ودية وثيقة بني شعبكم وشـعوب إمرباطوريـة جاللـة ملكـي، وظـل  ّ

ّجتار بغداد والتجار الربيطانيون يتبادلون التجارة واملنافع املشرتكة طوال مئتي سنة يـة من جهة ثان. ّ
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لقد جعل األملان واألتراك الذين هنبوكم وسلبوكم أموالكم، من بغداد مركز قوة هلم هيامجون منـه 

ّولذا ال يـسع احلكومـة الربيطانيـة أن تظـل مكتوفـة . بريطانيا وحلفاءها يف إيران واجلزيرة العربية

إىل مـصالح الـشعب ًاليدين إزاء ما جيري يف بالدكم اآلن، أو ما سيجري يف املستقبل، ألنـه، نظـرا 

ًالربيطاين وحلفائه، ال يسع احلكومة الربيطانية أن تسمح مرة ثانية باستخدام بغداد مركزا ملحاربـة  ً ّ

.احلرباملصالح الربيطانية كام فعل األملان واألتراك يف أثناء

ُوأما أنتم، أهل بغداد، الذين تعنى احلكومة الربيطانية بازدهار أعاملكم، وهتـتم بتجـارتكم 

ّوبتحرركم من الظلم واالعتداء اخلارجي، فال ينبغي أن يتبادر إىل أذهانكم أن احلكومة الربيطانيـة  ّ

بل األمر عـىل نقـيض هـذا . ترغب يف أن تفرض عليكم أنظمة ومؤسسات غريبة ال ترضون عنها

ّفإن احلكومة الربيطانية تأمل يف أن تتحقق يوما األمـاين واآلمـال التـي كـان حيلـم هبـا مفكـ روكم ً

وسيزهو أهل بغداد وسينعمون بثرواهتم وأمواهلم يف ظل أنظمة ومؤسسات منبثقة من . وأدباؤكم

إن عـرب احلجـاز قـد طـردوا . ّرشيعتكم املقدسة، ومنسجمة مع سجاياكم وخصائصكم القومية

ًاألتراك واألملان الذين ظلموهم وأعلنوا الرشيف حسني ملكا عليهم، وهلذا أن جاللته اآلن حيكـم 

ًالبالد حرا مستقال، وقد انضم إىل صـفوف األمـم التـي حتـارب األتـراك واألملـان ً ّ وهكـذا فعـل . ُ

.والعسريأرشاف العرب ونبالؤهم يف نجد والكويت

ّعديدون هم العرب األرشاف النبالء الذين استـشهدوا يف سـبيل احلريـة عـىل يـد احلكـام 

ّوقد وطدت حكومـة بريطانيـا العظمـى، . ًلوانااألتراك الغرباء الذين أذاقوهم من الظلم والبالء أ

ّالعزم عىل أن استـشهاد العـرب النـبالء الـذين ضـحوا . بالتعاون مع الدول العظمى من حلفائها

إن الشعب اإلنكليزي وشعوب الدول املتحالفة معه ترغب وتأمـل يف أن . ًبحياهتم لن يذهب عبثا

ًهـا وجمـدها أمـة عظيمـة بـني أمـم األرض، وأن ّتنهض األمة العربية النبيلة، وتعود إىل سالف عز ً

.النبيلتتحد يف سبيل حتقيق هذا اهلدف
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ًيا أهل بغداد، تذكروا أنكم قاسيتم العذاب والظلـم طـوال سـتة وعـرشين جـيال يف ظـل  ّ

ٍحكم طغاة غرباء كان دأهبم حتريض قوم منكم عىل قوم وإثارة عشرية ضد عشرية كي جينوا اخلـري  ُ

ّولـذا فـإين ُخمـول أن أدعـوكم، بواسـطة شـيوخكم وإرشافكـم وممثلـيكم، إىل . من انقـساماتكم ّ

االشرتاك يف ترصيف شؤونكم املدنية بالتعاون مع املمثلني السياسيني حلكومـة بريطانيـا العظمـى 

ُالذين أتبعوا باجليش الربيطاين، فاحتدوا بإخوان لكم يف الشامل والـرشق واجلنـوب والغـرب كـي 

.العظيمةُسام التي حتلم هبا أمتكمحتققوا األماين اجل

مود.س.ف

القائد العام للقوات الربيطانية يف العراق

مجــادى األوىل ســنة ٢٤املوافــق ١٩١٧آذار ١٩صــدر عــن مركــز القيــادة يف بغــداد، يف 

.هجرية١٣٣٥

* * *

)٨(ملحق رقم 

 
 

ــسا  ــي إن هــدف فرن ــدائرة اآلن يف الــرشق والت ــى يف احلــرب ال ــا العظم وبريطاني

أشعلتها األطامع األملانية هو التحرير التـام والنهـائي للـشعب الـذي اضـطهده األتـراك 

ًطويال، وإنشاء حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من مبادرة الـسكان األصـليني 

.احلرواختيارهم
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ّوإنكلـرتا متحـدتان يف تـشجيع ومـساعدة إنـشاء وألجل حتقيق هذه األهداف فإن فرنسا

ًحكومات وإدارات أهلية وكذلك يف االعرتاف هبـا حاملـا تتكـون واقعـا، يف سـوريا ويف مـا بـني 

النهرين، التي انتهى احللفاء من حتريرها يف الوقت احلـارض، ويف املنـاطق التـي يعملـون اآلن عـىل 

ة واملـساندة الكافيـة يف العمـل الـصحيح للحكومـات ّإهنام مهتمتان فقط بإبداء املساعد. حتريرها

ًواإلدارات التي ينتخبها السكان بحرية، بعيدا عن الرغبـة يف فـرض أيـة مؤسـسات عـىل سـكان 

..املناطقهذه

.املحررةتلك هي السياسية التي تساندها احلكومتان احلليفتان يف املناطق

* * *

)٩(ملحق رقم 


 

..العراقإدارة احلاكم امللكي العام يف

١٣٢٩٤الرقم

م١٩١٩أيار سنة٥التاريخ 

.العايلإىل حرضة آية اهللا العامل العالمة، احلرب الفهامة املريزا حممد تقي الشريازي دام ظله

:وبعدًحتية وسالما

نعت إلينا األخبار بمزيد األسف انتقال املرحوم الطيب حرضة آية اهللا الـسيد حممـد كـاظم 

ّالطباطبائي اليزدي، فأكربنا وتغلب علينا احلزن لفقدان ركن من أهـم أركـان حـرضات األعـالم  ْ

وحجج اإلسالم دامت بركـاهتم، فـال حـول وال قـوة إال بـاهللا العـيل العظـيم، وإنـا هللا وإنـا إليـه 
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.لهّون، هذا قضاء اهللا ال مردراجع

ًنعم إن الرزء أليم، واخلطب جسيم، ال سـيام وإن الراحـل الكـريم كـان تقيـا ورعـا عاملـا  ً ً ّ

ًعالمة، وحربا فهامة، مطاع األمر والنهي، يف كل ماله تعلق باألمور الدينية والدنيوية، حمبـا للخـري  ً ً ًَ َ ّ

ًال، رشيدا حكيام، حازما مهامـا، حمرضـا للنـاس ًناصحا عاق. ًوالوطن، عامال عىل تسكني اخلواطر ً ً ًّ ُ ً ً

ًعىل التزام جانب السكينة، هاديا هلم إىل طريق اخلري والصالح، ناهيا هلـم عـن ارتكـاب اهلفـوات  ً

والغلطات، عىل أنه يف أشخاص حرضات آيات اهللا العلـامء األعـالم، وحجـج اإلسـالم، دامـت 

ُليهم بصفاته، واتباعهم خطاه احلكيمة خري سـلوان خيفـف ّبركاهتم، أكرب معز عن فقده، ولنا يف حت

.فراقهعنا وطأة

ّفنسأل اهللا أن يتغمد الراحل الكريم برضوانه، ويسكنه فسيح جناته وأن يعوضنا عنه بكـم . ّ

يطيل بقاءكم، ويسعد أيامكم، ويعيل قدركم بني األنام، بـام أنـتم أنتعاىلاملوىل ًخريا، ونطلب من 

.آمنياملقام،أهل له من رفعة

وقد أوفدنا من جانبنا حرضة النواب حممد حسني خان البوليتيكـل أتاشـية لدولـة احلـاكم 

ّامللكي العام بالعراق إىل كربالء املعىل والنجف الرشف لتقديم واجب التعزية إىل حرضات أنجال 

بركـاهتم، وأعضاء عائلة الراحل الكريم، وإىل حرضات العلامء األعالم، وحجج اإلسالم دامـت 

هذا واسمحوا لنا بالتعبري لكم عن تقدير احلكومة الربيطانيـة . فنرجوكم أن تشملوه بعناية خاصة

العظمى خلدمات حرضات العلامء األعالم دامت بركاهتم، واستعدادهم لقاء مـا ترونـه فيـه خـري 

.ًوأخرياًالعباد ولكم منا السالم أوال

هاول. ب. القائم مقام آ

قاحلاكم امللكي العام بالعرالقائم بأعامل ا

* * *
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)١٠(ملحق رقم 




 
١٩١٩-٦بغداد -إدارة احلاكم امللكي يف العراق 

.بركاتهئري الشريازي دامتحرضة آية اهللا العظمى، حجة اإلسالم املريزا حممد تقي احلا

هـ تـذكرون ١٣٣٧ذي القعدة سنة ٨َيل الرشف أن أعرض لكم أنه وصلنا كتابكم املؤرخ 

ْبكل أسف أن األعامل التي أقدمت عليها حكومة بريطانيا العظمـى إلجـراء واجبـات وظائفهـا، 

ركـاهتم يف وحلفظ أحكام القوانني واألنظمة أوجبت اسـتياء وتـشويش العلـامء األعـالم دامـت ب

كربالء، وكنت أعتقد يف جتارب األربع سنوات املاضية قد ثبت لدى حرضتكم واملتعلقـني بكـم، 

.أخرىبأن احلكومة الربيطانية اعتنت بصيانة وسالمة العتبات املقدسة أكثر من أيام دولة

كانت كربالء منذ مدة طويلة بؤرة لالغتشاشات والثورات بني األهايل واحلكومة، وكام ال

َخيفى عليكم بأن هذه الثورات كانت حتدث أرضارا وخسائر وتلفيات كثرية من قبل اجلنود الـرتك  ً ُ

ّعىل األهايل واملدينة، ال سيام أن رشف العلم والعلامء كان غري مصون يف تلك العـصور، مــام أدى 
لقـد . طانيـةّإىل تيقظ احلكومة الربيطانية واهتاممها بمثـل هـذه األصـول املخالفـة للعـادات الربي

ًحصلت لنا اطالعات كافية يف مدة األثنـي عـرش شـهرا املاضـية تثبـت أن بعـض األشـخاص يف 

ًكربالء يقومون بتشويش األذهان، وينرشون أخبارا غري مرضية وغايتهم من ذلك تشويش أفكـار 

ٍالناس ضد احلكومة الربيطانية، وكنت منتظرا من مدة طويلة إهناء هذه اإلشـاعات ّ رضـية غـري امل. ً

بعد إعالن الصلح، لكني االحظ أن األمر قد انعكس، وإن بعض اجلـاهلني قـد زادت جـسارهتم 

وكثر سعيهم يف تشويش الناس، فلذا الحظت أن من الواجب القـبض عـىل بعـض األفـراد، وإن 
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األشخاص الذين قبض عليهم هم أربعة من أهايل املدينة الذين مل تكن هلـم عالقـة معكـم وال مـع 

.املطهرةاألعالم والروضاتالعلامء 

ّواإلثنان اللذان مها من السادة وإن مل يكونا مـن ذوي األمهيـة إال أهنـام ينـرشان اإلشـاعات 

ًالكاذبة ضد اإلنجليز، وهو باعث لتشويش أفكار األهـايل، ونظـرا القـداماتكم فقـد عزمنـا عـىل 

ن هنالـك وال خيـرج منهـا ترسيح السيد حممد عيل الطباطبائي وإرساله إىل سـامراء عـىل أن يـسك

ًبدون إجازة منا، فنرجوكم إشعاره هبذا األمر حتريريا عند وصول كتابنا هذا إليكم مع إخباره بـأن  ّ

ّيبقى هناك ساكنا وال يتدخل يف أمور الناس، وإذا ختلف عن التقيد هبذا األمـر فإنـا بكـامل حريتنـا  ّ ً

.تشويشث أيننفيه عن هذه اململكة إىل حمل ال يتمكن فيه من إحدا

وأما السيد حممد مهدي املولوي فإن له اليد الطـوىل يف تـشويش أفكـار العمـوم، وبـام أنـه 

ّهندي األصل فقد استحسنا إرساله إىل وطنه األصيل، حيث يعيش بكـامل احلريـة، ألنـه ال يمكـن 

.فيهاإبقاءه يف كربالء حيث وجوده موجب لعدم اسرتاحة الناس

األشخاص يف كربالء قد آنتبهوا واحرتزوا يف إعطاء مجيع النـاس ّلنا وثيق الرجاء أن بعض

ّالرفاهية التامة، لكننا ال نـود أن يـستعمل بعـض األشـخاص هـذه احلريـة والرفاهيـة ألغـراض 

ُوقد قدمت هذه الرسـالة بواسـطة النـواب حممـد حـسني . االغتشاشات والتشويشات بني الناس

ّوقد زودتـه بـبعض . ة إنه الرجل الوحيد الذي نعتمد عليهخان املعروف باخلدمة لدينا، ويف احلقيق

.والسالممعلومات شفوية ليعرضها عىل حرضتكم

ولسن. ت.أ

قائممقام احلاكم امللكي العام يف العراق

* * *
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)١١(ملحق رقم 




 

الديوان اهلاشمي

بسم اهللا الرمحن الرحيم

.الشريازيإىل اجلهبذ األفضل، واحلرب األكمل، موالنا الشيخ تقي. من احلسني بن عيل

.وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا

ُة وعلـم مـآل ّوأنا يف أهنأ الساعات تلقينا حمرركم الكـريم، وطيـه صـور إفـاداتكم للجنـ

وكيف ال أقول ذلك وأهنـا هـي . اجلميع، وإين بعناية اهللا سأبذل كل ما يف اجلهد حلصول رغائبكم

فكونوا مطمئنني باهللا تعـاىل بأنـا عـىل مـا . إحدى أساسات األعامل التي ارتكبنا من أجلها التهلكة

الـدنيا ومـا فيهـا، واهللا ّأما الفوز برغائبكم بل رغائبي فيكم التي هي قـرة عينـي أو تـرك. ّتؤملون

.وبركاتهيتوالنا وإياكم بتوفيقه فإنه خيلق ما يشاء وخيتار، وسالمي عليكم كافة ورمحة اهللا

هـ احلسني بن عيل١٣٣٧ذي احلجة ٢٤

* * *
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.تعاىلإىل حرضة صاحب السمو امللكي األمري عيل ويل عهد السلطة العربية، حفظه اهللا

بعد الثناء عىل ذاتكم الكريمة املحرتمة، والدعاء لبقاء العرش اهلاشمي، واستمرار حياتـه، 

.وجودهافإنه أصل حياة األمة العربية ومادة

نزال نتوسل إىل اهللا تعاىل أن يعيد رشف األمة اإلسـالمية نبدي إىل سموكم أننا ال زلنا ولن

ّإىل نصابه األول عىل أيدي رجال النهضة احلديثة، الـذين كونـوا يف هـذه الظـروف احلرجـة دولـة 

أصبحت موضع إعجاب األمم الكربى، وحمط آمال الـشعوب العربيـة التـي مـا فتـأت تنظـر إىل 

.يمةالقدماضيها السعيد، وتتشوق إىل حضارهتا

ّيا سمو ويل العهد، ال شك يف أنكم جاهدتم يف سبيل األمة العربية جهادا، قدره حق قـدره  ً

كل عريب أضيم، فالشعب العريب يف كل أنحاء املعمورة مدين لكم بتفاديكم العجيـب، إلنقـاذكم 

.واالستبدادِإياه من رشاك الظلم واالستبعاد، وخمالب العتو

العراقي كسائر األقطار العربية التي بايعت جاللة امللـك إن القطر : يا سمو ويل العهد

ًأبيكم، وأزيدكم إنه ألكثر حتمسا يف سبيل االستقالل التام، وأشـد نعـرة قوميـة، وأقـرب إىل 

ّالوحدة العربية، وذلك ألنه مسكون بشعب عريب بحت ليس فيه دخيل خيشى رشه، وهـا هـو  ُ
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م عنـه، فقـد أكلـه الظلـم، ونخـر عظامـهاليوم ينتظر بفروغ الصرب أن يسمع صدى دفـاعك

.االستبداد

ُوال خيفى عىل سموكم ما القاه العراقيون منذ بدء االحتالل إىل هذا اليوم من املصائب 

العظيمة، واخلطوب اجلـسمية، وحتملـوا مـن املظـامل واالعتـسافات يف سـبيل انتخـاب أحـد 

ريب يف أنكم تـدركون أن موقـف أخويكم األمرين عبد اهللا وزيد ما ال يمكن رسده لكم، وال 

العراقيني إزاء احلكومة املحتلة موقـف ملـؤه املخـاوف واألخطـار، لـذلك يـصعب علـيهم 

مبارشة رفع أصواهتم إىل مـؤمتر الـصلح وعـصبة األمـم وإىل الـصحافة احلـرة واحلكومـات 

ومن أجل ذلك كله فقد انتدب أيب حرضة الفاضل الشيخ حممـد بـاقر الـشبيبي. الديمقراطية

ليفيدكم عام ينبغي عمله بالفعل إلنقاذ هذه البالد الطاهرة التـي عـاث فيهـا أعـداء اإلسـالم 

ّفسادا، وضيقوا اخلناق عىل إخوانكم الذين أبكاهم التحكم الغريب، والظلم العجيب ومـن . ً

ًجراء أفاعيل حكومة االحتالل التي اعتدت ظلام وعـدوانا عـىل األمـاكن املقدسـة مقامـات  ً ّ

الطاهرين، وأهانت مراكز العلامء الروحانيني، صمم أيب ومجاعـة العلـامء األعـالم أجدادكم 

عىل مغادرة هذه البالد إىل بالد فارس، فقد كرب عليه أن يرى حتقري املسلمني وازدراءهـم مـن 

نعم كرب عليه أن يرى األعالم الصليبية ختفق عىل البالد العربية، فاهللا اهللا يف العـراق . أعدائهم

.واجلوراله من مهاوي احليفوانتش

.مؤيدينوالسالم عليكم ودوموا

األحقر حممد رضا نجل آية اهللا احلائري

* * *
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حلرضة رئيس مجهورية الواليات املتحدة األمريكية املحرتم

ابتهجت الشعوب مجيعها بالغاية املقصودة من االشرتاك يف هـذه احلـروب األوروبيـة مـن 

املذاعـة منح األمم املظلومة حقوقها وإفساح املجـال السـتمتاعها باالسـتقالل حـسب الـرشوط 

عنكم، وبام أنكم كنتم املبدأ يف هذا املرشوع، مرشوع الـسعادة والـسالم العـام، فالبـد أن تكونـوا 

امللجأ يف رفع املوانع عنه، وحيث قد وجد مانع قوي يمنع من إظهار رغائب كثـرية مـن العـراقيني 

دولة جديـدة عربيـة أن تكون حرية قانونية واختيار-بام أهنم أمة مسلمة -مجيعهم والرأي السائد 

ّوأما الكـالم يف أمـر احلاميـة فـإن رفـضها أو . مستقلة إسالمية، وملك مسلم مقيد بمجلس وطني

.الصلحاملوافقة عليها يعود إىل رأي املجلس الوطني بعد االنتهاء من مؤمتر

فاألمل منا حيث أنا مسؤولون عـن العـراقيني يف بـث آمـاهلم وإزالـة املوانـع عـن إظهـار 

ّم بام يكون كافيا ليطلع الرأي العام عـىل حقيقـة الغايـة التـي طلبتموهـا يف احلريـة التامـة، رغائبه ً

.احلديثةويكون لكم الذكر اخلالد يف التاريخ بحرية العراق ومدنيته

هـ١٣٣٧مجادى األوىل / ١٢يف 

شيخ الرشيعة االصفهاين حممد تقي احلائري الشريازي

* * *
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)١٤(ملحق رقم 


 

وبقاء جمدكم، نبدي لكم أننا الزلنا نسمع أنباء تفاديكم العظـيم، . ّبعد الدعاء بدوام عزكم

رفـع يف سبيل إحياء اجلامعة العربية التي هي عنوان املجد اإلسالمي، ذلـك املجـد الرفيـع، الـذي 

قواعده أجدادكم الطاهرون، ومحـى حوزتـه أسـالفكم املاضـون، فحيـا اهللا نخـوتكم اهلاشـمية، 

ُّوغريتكم اإلسالمية، وأدامكم ملكا تقر به عيون املسلمني، وتفخر به أئمة الدين، هذا وال خيفـاكم  ً

االسـتهانة ًما تكابده األمة العراقية املظلومة يف كل حلظة مـن أنـواع الظلـم الفـاحش، مـضافا إىل 

ّبمكانتها التارخيية، واإلزدراء بتقاليدها اإلسالمية، وما زالت تئن من التحكم الباطـل، واالعتـداء 

ًعىل حقوقها املرشوعة، وقد بلغ الظلم مبلغا ال جيوز معه الصرب، وحيث أن هـذا املحـيط العراقـي 

ة إىل األمـم التـي مضغوط عليه كل الضغط من كل اجلهات، حتى أنه ال يمكنه رفع صوته مبـارش

ترأف بالضعيف وتشفق عليه، رجحنا أن نعتمد الشيخ حممد باقر الشبيي ليـوقفكم عـىل األعـامل 

القاسية اجلارية يف العراق، ويكشف لكم عن املظامل التي ما زالـت تـستعملها حكومـة االحـتالل، 

ومـات األوروبيـة فرتفعوها إىل الصحافة احلرة يف كل أنحـاء العـامل، وتظهروهـا رصحيـة إىل احلك

ّواألمريكية، حتى تتمكن بواسطتها من حتصيل مقاصدنا العالية، وتيقنوا أن السكوت عن الـضيم 

ُأمر ال يستطيع العراقيون حتمله، فساعدوا إخوانكم الذين اعتمدوكم من قبل للمطالبة باسـتقالل 

هذه الديار اإلسـالمية، ًبالدهم، وال جتعلوا سبيال لتشبث األجنبي كيف كان، وامتداد نفوذهم إىل 

.ظافرينودوموا مؤيدين

حممد تقي احلائري الشريازي

هـ١٣٣٨رمضان / ٧
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)١٥(ملحق رقم 

 
.فضلهحرضة األمثل األفضل األوحد نجل الشيخ داود أمحد دام

:وبعدسالم واحرتام

ًجدهتا أعربت مقدرا وال أبرزت مسترتا، هذا ما أعتقـده فقد تلقيت باالبتهاج برقيتكم فام و ًْ ْ

ّمن عامة املسلمني أن يكونوا عىل مبدأ القرآن ومـنهج احلـق وقـول الـصدق، فكيـف بمـن ريب يف  ْ

ًحجر العلم ورضع در اإليامن أبا عن جد، وال أرى أنه يرسك أن تراين مقتنعا بام عاهدت عليـه اهللا،  ًَ ّ

ّك مـن قبـل أن يـراك، بـىل فـرسين أن أرى مثلـك عـىل رأس قـادة وقد أخذ من ذلك عليك عهـد
ًاملسلمني، إىل احلق داعيا، للـضالني هاديـا، بحيـث يـسرتشد بـك املـسرتشدون ويـنهض بـأمرك  ً

ًفإنك له أهل وليكن التوفيق رائدك يف عمل اخلري وكن لـسانا ناطقـا . ًاملتقاعدون لتكن أهال لذلك ً

ًيف أهله، سالكا هبم حمجته البيـضاء، فإنـك مقتـدى للمـسلمني ًبالصواب، داعيا إىل الرشع الرش

وأرجـو إبـالغ . ّوهذا هو األجدر يب وبك ومن جرى جمرانا من خدام الدين وأنصار الرشع املبـني

ُجزيل السالم والدعاء والدعوة إلخواننا املؤمنني، نسأل اهللا هلم خري الـدارين، وبلـوغ احلـسنيني، 

، وثقـوا أنكـم سـتجنون ثمـرة )٢(>̈ © ª » ¬ ®<م فآنرصوا اهللا وآثبتوا فـإنك

w v ut s r q p <. اجلهاد والعناء يف سبيل اهللا وإن اهللا معكـم إن آتقيـتم

y x<)٣(.

)الشريازي(حممد تقي احلائري 
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)١٦(ملحق رقم 

 

.وحرسهه اهللاإىل ولدنا األنجب األكمل حممد جعفر أبو التمن أعز

السالم عليكم، ال خيافك وصلنا كتابك املـشتمل عـىل بيـان احلركـة اإلسـالمية يف 

ّبغداد، وزادها جالء ولدنا الفاضل األديب الشيخ حممد بـاقر الـشبيي وفقـه اهللا، فـرسنا 
إحتاد كلمة األمة البغدادية، وآندفاع علامئها ووجوهها وأعياهنا إىل املطالبة بحقوق األمة 

وعة ومقاصــدها املقدســة، فــشكر اهللا ســعيك ومــساعي إخوانــك وأقرانــك مــن املــرش

األرشاف، وحقق املوىل آمالنا وآمال علامء وفضالء حـارضتكم الـذين قـاموا بواجبـاهتم 

اإلسالمية، هذا وإننا نوصيكم أن تراعوا يف جمتمعاتكم قواعـد الـدين احلنيـف، والـرشع 

ّحقوق مواطنيكم الكتابيني وتـصونوا نفوسـهم ّاملنزه عن الوصاية الذميمة، وأن حتفظوا

صىل وأمواهلم وأعراضهم، حمرتمني كرامة شعائرهم الدينية كام أوصانا بذلك نبينا األكرم 

.اهللا عليه وآله وسلم

.واألعيانوالسالم عليكم وعىل العلامء واألرشاف

)الشريازي(حممد تقي احلائري 

* * *
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)١٧(ملحق رقم 

 
..العراقينيإىل إخواين

وبركاته،السالم عليكم ورمحة اهللا

فإن إخوانكم يف بغداد والكاظمية والنجف وكربالء وغريها من أنحاء العراق قد : أما بعد

اتفقوا فيام بينهم عىل االجتامع والقيام بمظاهرات سلمية، وقد قامت مجاعة كبرية بتلك املظاهرات 

املحافظة عىل األمن، طالبني حقوقهم املرشوعة املنتجة الستقالل العراق إن شـاء اهللا بحكومـة مع

ًإسالمية، وذلك بأن يرسل كل قطر وناحية إىل عاصمة العراق بغداد، وفدا للمطالبة بحقـه متفقـا  ً

الواجـب علـيكم، بـل عـىل مجيـع . مع الذين يتوجهون من أنحاء العـراق عـن قريـب إىل بغـداد

سلمني االتفاق مع إخوانكم يف هـذا املبـدأ الـرشيف، وإيـاكم واإلخـالل بـاألمن، والتخـالف امل

ّوالتشاجر بعضكم مع بعض إن ذلك مرض بمقاصدكم، ومضيع حلقـوقكم التـي صـار اآلن أوان  ّ
حصوهلا بأيديكم، وأوصيكم باملحافظـة عـىل مجيـع امللـل والنحـل التـي يف بالدكـم يف نفوسـهم 

ًوال تنالوا أحد منهم بسوء أبدا، وفقكم اهللا مجيعا ملا يرضيه والـسالم علـيكم وأمواهلم وأعراضهم ً ٍ

.وبركاتهورمحة اهللا

هـ١٣٣٨رمضان / ١٠

)م١٩٢٠أيار٢٩املوافق (

)الشريازي(حممد تقي احلائري 

* * *
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)١٨(ملحق رقم 

 

لة امليجر بويل هداه اهللاإىل حاكم سيايس احل

قرأنا كتابكم وتعجبنا غايـة العجـب مـن مـضمونه، حيـث إنـه جلـب العـساكر ملقابلـة 

األشخاص املطالبني بحقوقهم املرشوعة الرضورية حلياهتم، من األمور غري املعقولـة، وال تطـابق 

فـادة مـن أصول العدل واملنطق بوجه من الوجوه وحيتمل أن يكون األشخاص الذين يقصدون اإل

ّإجياد اخلالف بني أهايل العراق واإلنكليز هم الذين غـشوكم ليحققـوا بواسـطته مقاصـدهم ويف . ّ

الليلة املاضية أردت مقابلتكم لرفع الشبهة عن نفسكم، كي ال تغفلوا عـن هـذه النكـة، ولكـنكم 

ل القـوة ْوإن نظريتنا يف أمور اململكة أصلح وأنفع من سوق اجليـوش، واسـتعام. امتنعتم عن ذلك

إن توسـلكم بـالقوة يف قبـال مطالـب الـبالد واسـتدعاءاهتا، : وأدعوكم عجالة ألبلغكم. اجلربية

ًوإذا امتنعتم عن املجيء يف هذه املرة أيضا، فتـصبح وصـيتي لألمـة . خمالف للعدل، وإلدارة البالد

سؤولية كـل بخصوص مراعاة السلم ملغاة من ذاهتا، وأترك األمة وشأهنا، وهبذه الـصورة تقـع مـ

ويف اخلتام يل األمل يف أن تؤثر فيك هذه النصيحة كي ال يقـع . نتائج السوء عليك وعىل أصحابك

.األبرياءًما يفسد النظام واألمن، وكي ال تكونوا سببا إلراقة دماء

حممد تقي احلائري الشريازي

* * *
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)١٩(ملحق رقم 


 

..الالئقةّإىل حرضة األجل احلاكم امللكي يف العراق عمت معدلته بعد تقديم االحرتامات

أبدي أنكم قد عرفتم وجربتم، يف هذه املدة الطويلة التي حدثت فيها هـذه املظـاهرات 

بيل السلم واهلدوء والسكون، ويطالبون بام يريدون إن أهل العراق سالكون س: واالجتامعات

ّيف حقوقهم، حسب مواعيدكم من أول األمر، وبموجبها تقرر لدى الدول املعظمة من حريـة 

ًوكان طلبهم عىل وجه املعقول املرشوع خاليا من القلق واملـشاغبات خالـصا مـن . الشعوب ً

صح إثارة أي فتنة أو فساد، وذلك بمقتـىض سـجيتهم ومتانـة ع ُـقـوهلم وسـالمة فطـرهتم ون

ًعقالئهم، مؤكدا كل ذلك بام برز قوال وكتبا كرارا ومرارا من آية اهللا الشريازي دامت بركاته  ً ًِ ْ َ ً

ومن بقية العلامء األعالم من إجياب السكون العام عليهم وإلزامهم برتك كل ما فيه اإلخـالل 

وقـد برهنـوا يف حـركتهم . ادباألمن، هلذا أفتينـا بوجـوب الـسكون وحرمـة الثـورة والفـس

إال أنـه بلغنـا . ومظاهراهتم املتواصلة عىل متسكهم بالنظام والقانون واالنقياد لفتاوى العلامء

خرب عجيب كان يصعب علينا تصديقه حتى حتقق من القـبض عـىل نجـل آيـة اهللا الـشريازي 

اهنم، ومس كرامة كل ومجاعة من أهايل كربالء واحللة، وال ذنب هلم إال مطالبة ما يطالبه إخو

ّوتأذى من هذه اجلسارة كل املسلمني، وعن قريب يعم كل أهـايل إيـران واهلنـد . الروحانيني

وهذا عمل هادم لكل ما بنت فيه مـن قـديم . والقفقاس، وكل بلدة وقصبة يسكنها املسلمون

وهـو يـورث سـوء الظـن مجيـع. الزمان أولياء الدولة الفخيمة من إشاعة العدل واإلنصاف
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األمم يف احلكومة الربيطانية وباجلملة فقد تشوشت األفكار، وتبدلت الظنون، ويكـاد يـؤدي 

ًوأرى أن األصلح أن تـأمر بفكهـم رسيعـا قبـل أن . إىل اإلخالل بالنظام الذي تريدون حفظه ّ ّ

وال أدري كيف خفي عليكم هذا األمر غري املناسـب هلـذا . ينجر ملا خيرج عالجه عن مقدرتنا

.اهللاًوأنتظر اجلواب رسيعا إن شاء. لزمانالوقت وا

شيخ الرشيعة االصفهاين

* * *

)٢٠(ملحق رقم 


 

إىل جناب عمدة العلامء وقدوة الفضالء العظـام حجـة اإلسـالم آيـة اهللا يف األنـام حـرضة 

.العايلصفهاين دام بقاؤهالشيخ فتح اهللا شيخ الرشيعة اال

هـ املرسل إىل دولة القائد العام جليوش االحتالل، ١٣٣٨شوال ٨ًردا عىل تلغرافكم املؤرخ 

ّفقد أشار عيل حرضة القائد العام أن أعرب لكم عن مزيد أسفه عام صدر بواسطة الضباط الـذين يف 
ت منبع هـم وقلـق سـيادتكم ألن اإلدارة امللكية والذين حتت إدارته عن سابق مصادفته والتي كان

ّاحلكومة يف العراق منذ االحتالل وإىل اآلن تعد من سيادتكم كأحد أركان السلم ومن ال يرتك عمل 

فدولة القائد العام ونفيس كالنا متأسفان كل األسـف عـن العمـل املحـتم . أي خري ملنفعة األهايل

.يادتكمسوجوب تنفيذه من ضباط احلكومة والذي صار منبع هم وقلق

ًإنه ملعلوم لدى سيادتكم ما صار من االغتشاش يف أقضية الفـرات أخـريا فقبـل حـدوث . ّ

ّوأرضت بـه، والـذين ) الـشمندوفري(القبض هجمت بعض القبائل عىل طريق الـسكة احلديديـة 
فتخريب الشمندوفري هـو . أقدموا عىل هذه األعامل غري القانونية هي بتحريض بعض األشخاص
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ًوأيـضا الـرسقات مـن القوافـل . أرواح أو اإلرضار بـأرواح بريئـة مـن اجلمهـورعبارة عن فقـد

ومن احلجاج الذين يزورون األماكن املقدسة من احللة عىل طريـق كـربالء، كانـت ) الكروانات(

ولقد شوشت أفكار اجلمهور يف بحثهم عن األشـخاص الـذين . غالبة احلدوث قبل إلقاء القبض

-فمثـل هـذه األمـور . ّلقالقل والذين هييجون أميال وأهـواء اجلهـالءًجيتهدون تعمدا يف وجود ا

هي ضد حفظ السالم يف أي مملكة، ال سيام يف العراق، حيث إن أهلها يف كفـاءة قليلـة -واحلقيقة 

ًولقـد هيمنـا كثـريا . من العلم، بل وقابلني لتتبع النصائح املرضة وامللقاة هلم من أي شخص كـان

ًدسة وأيضا سالمة حجاج إيران والذين هم يرتددون بكثرة يف هذا الفـصل مـن سالمة األماكن املق

ّولقد صـممت احلكومـة اإلنكليزيـة بـأن تؤيـد بـأقرب . السنة وباألخص سالمة األمة يف العراق

ولكـن ال يمكـن . فرصة تسنح فيها ما قد أعلنت به هي بنفسها يف خصوص مستقبل هذه اململكة

ويتوقـف نجـاح هـذا املـرشوع عـىل . ناس مشوشة والقالقل سائدةعمل ذلك إذا كانت أفكار ال

.العامحفظ السالم

فلتلك األسباب صار ذلك القبض ودولة القائد جليوش االحتالل ملتأكد عىل مقـدار علـم 

فيتضح لدى سيادتكم عـىل . سيادتكم الواسع يف أحوال اإلنسانية ورصاحتكم وحكمتكم الغزيرة

تخذ احلكومة بوقتها غري هذه االحتياطات التـي قـد اختـذهتا وال كـان أنه ال يوجد أي جمرى آخر ت

.آخريف وسعها تأخريه يف وقت

ٍويف ضمن أن النرص من سـيادتكم بـأن تـستمروا عـىل مـساعدتكم الثمينـة للحكومـة يف 

.األمةالعراق خلري البالد ولسهولة كيانه السيايس ولزيادة نجاح ورفاه

الفتننت كولونيل السري

ولسن.ب.أ

قائممقام احلاكم امللكي العام يف العراق
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.معدلتهحرضة صاحب الفخامة قائممقام احلاكم امللكي العام يف العراق دامت

همنا مقاصـدكم ومـا يريـده القائـد العـام وف١٩٢٠) متوز(يوليو ٢أخذنا كتابكم املؤرخ 

ًوقد أظهرت لكم سابقا يف لزوم اختاذ التدابري السلمية وإرجاع املنفيني وإظهـار . جليوش االحتالل ُ

الشفقة عىل سواد الناس من احلارض والبادي، قبل تفاقم األمر وقبل أن ينجر إىل ما خيـرج عالجـه 

.مقدرتنامن

ا نكـره وقوعـه، وجعـل النـاس يقولـون أن حـرضة آيـة اهللا ّواآلن قد بلغ األمر إىل ما كنـ

الشريازي دامت بركاته يأمرنا بالسكوت واملحافظة عىل األمن العـام، واحلكومـة كـل يـوم تلقـى 

ومـا ذكـرتم مـن الفـساد وختريـب .. القبض عـىل مجاعـة منـا بـال ذنـب وال سـؤال وال جـواب

ويشهد بذلك تـسيريهم إىل . احللة وكربالءالشمندوفري، فهو من القبض عىل من قبضتهم عليه يف 

. ويف احلقيقة هو هذا التخريب وبعض القالقل مستند إىل سياسة ضباط اإلنكليـز. البرصة بالقطار

ًفقد ألقوا القبض عىل رئـيس الظـوامل شـعالن بـال ذنـب، فـصار سـببا إلراقـة الـدماء يف الرميثـة 

عىل مالقاة احلكومـة، فلـام بلغهـم إلقـاء وقد كانت عشائر الشامية ورؤساؤها عازمني. واألبيض

القبض عىل احلاج خميف وابن أخته تشوشت أفكارهم، فإن أحوال احلاج خميف وسكونه والتزامـه 

ّوأمـا الـرساق للقوافـل والكروانـات فهـو . للسلم والطاعـة للحكومـة معروفـة لـدى العمـوم
.عاديأمر

ض عىل مـن قـبض عليـه، لـيس إال والسبب الوحيد يف هياج الناس أهنم يعتقدون أن القب
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فـإذا قـبض عـىل نجـل آيـة اهللا . وهو أمر يشرتك فيه كـل العـراقيني. ملطالبتهم باحلقوق املرشوعة

الشريازي دامت بركاته، وهو بريء من كل ذنب خال من كل فساد، فمن الذي يـأمن بعـد ذلـك 

نفسه؟عىل

نجـاز مـا وعـدتم بـه مـن أول وما ذكرتم أنه ال يمكن الكالم يف احلقـوق املـرشوعة، وال إ

ّفهم يقولون إنا نعلم وكل عامل شاعر يعلم أنـه يف كـل . األمر، ما دامت التشويشات هبذه الصورة

وقت تطالب األمة بحقوقها املـرشوعة حتـدث مـن ضـباط احلكومـة املحتلـة احلركـات املوجبـة 

.االعتذاراتللتشويش لكي تعتذر من إعطاء احلق هبذه

ًويلـة قـد عـرفتم مـسلكي أن أطلـب دائـام راحـة العبـاد وتـأمني الـبالد ويف هذه املدة الط

ًوالذي أقوله صداقة، وأراه طريقا وحيدا يف . والروابط الودية بني احلكومة املعظمة واألمة العراقية ً

تسكني التشويشات وحفـظ األمـن العـام، وإعـادة األحـوال إىل سـابقها أن تـساعدونا وتقبلـوا 

ُح املنفيني واستعامل املودة لـسائر املتظـاهرين، حتـى الـذين نـسبت إلـيهم شفاعتنا يف إطالق رسا

وموافقـة احلكومـة . بعض التشويشات، لكي يسعنا التسكني ومكاتبة اجلميع باالنقيـاد والطاعـة

فإذا رأينا ورأوا من احلكومة إحـرتام احلقـوق األمميـة ومعاملـة العـراقيني . متى أرادت مواجهتهم

، صار لنا كل األمل بقدرتنا عىل إعادة األحوال إىل سـابقها، وتـسكني النـاس ّمعاملة مودة وشفقة

.املستعانواهللا. من اهلياج

شيخ الرشيعة االصفهاين

هـ١٣٣٨شوال سنة / ٢١

* * *
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

.وبركاتهالسالم عىل إخواننا املؤمنني ورؤساء العشائر وزعامء القبائل ورمحة اهللا

أبدي لكم أنه بعدما بلغنا خرب بعض املشاغبات وبعض املضادات مع احلكومة رأينـاه 

تى عىل من علم عىل خالف املصلحة احلارضة، فأشغلنا بمذاكرة احلكومة عىل التأمني التام، ح

ونرجـو التوفيـق يف . منه بعض التشويشات وعىل إرجاع املنفيـني وعـىل إصـالح ذات البـني

.ذلكمجيع

ًإال أن الالزم فعال السكون وترك مضادة احلكومة وسلوك الطرق السلمية واالقتصار عـىل 

ابقة الـذكر مطالبة احلقوق الرشعية من غري ثورة وال فتنة، حتـى نقـدر عـىل اسـتدعاء املـواد الـس

.احلكومةمن

وإياكم أن تقابلوا احلكومة بقول أو فعل ينايف مطلوبنـا ومطلـوبكم وأرجـو مـن مجـيعكم 

.اهللاعدم اخلروج من هذه اخلطة إن شاء

شيخ الرشيعة االصفهاين

* * *
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.ببغداددائرة احلاكم امللكي العام

م١٩٢٠آب٢٠املوافق ١٣٣٨ذي احلجة ١٣: يف

ّحرضة العالم الفهام حجة اإلسالم واملسلمني آية اهللا يف العاملني شيخ الـرشيعة االصـفهاين 

.عالهدام

ذاتكم الـرشيفة، نؤمـل أن كتابنـا الـذي أظهرنـا فيـه بعد إهداء السالم والتفقد عن صحة

إحساساتنا الودية وتربيكاتنا الصميمية بتقلـدكم هـذا املقـام املنيـع والـرشف الرفيـع الـذي أنـتم 

ولكن يف احلقيقة ونفـس األمـر أن املقـام الرفيـع يـستوجب . ًحائزون عليه اآلن قد وصلكم ساملا

ًيف هذه األيام، نظرا إىل املصائب التـي انتابـت العـراق وسـائر التعزية والتسلية ال التربيك والتهنئة 

وكان هذا من آراء املرحوم العالمة املربور املريزا حممد تقي الشريازي طاب ثراه الذي كـام . املاملك

ّهو معلوم لدى العموم عرب يف إحدى مفاوضاته األخـرية أنـه يريـد الـصلح بـني احلكومـة وامللـة 

.النفوسإزهاقواجتناب سفك الدماء و

وال يمكنني أن أشك بأن الذات املمتازة بصفات اإلنسانية والتقـوى كحـرضتكم البـد أن 

وأما من جهة احلكومة، فكام هو املعلـوم يف أقطـار العـامل أن احلكومـة . تشعر هبذا الشعور السامي

. لتـسامح الـدينيًاإلنكليزية املعظمة قد اعتمدت دائام عىل األركان الثالثة وهي الرمحة والعـدل وا

ومن قبل أن تقع احلرب العظمى كان للدولة اإلنكليزية التي شعارها املساملة جيش صغري للـدفاع 
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عن نفسها، فلام رشع األملان واألتراك من تلقاء أنفـسهم بـاهلجوم عـىل بريطانيـا العظمـى قامـت 

وملـا انكـرس . يشاألمم املوجودة يف املاملك اإلنكليزية قومة واحدة ودخـل أبناؤهـا صـفوف اجلـ

ّالعدو رش كرسة ووضعت احلرب أوزارها، كـان للدولـة اإلنكليزيـة جـيش جـرار عـدده مخـسة 

.بأرسهًماليني منترشا يف بالد العدو يف العامل

وملا انتهت املنازعات بادرت الدولة اإلنكليزية برتخيص عـساكرها بـالرجوع إىل منـازهلم 

ًفنقص بذلك عددهم نقصا كبريا، عـىل أنـه يمكـن حـشد وأوطاهنم، والعودة إىل احلياة السلمية،  ً

.ذلكهذا العدد العظيم مرة أخرى متى دعت احلاجة إىل

وأما من جهة ثـروة الدولـة اإلنكليزيـة وسـائر موادهـا، فـال يلـزم أن أرشح، هـو ظـاهر 

كالشمس يف رابعة النهار، فأهل العراق قبلـوا الدولـة اإلنكليزيـة، وكـانوا مـرسورين مـن إبقـاء

.األتراكُجيوشها يف هذه البالد ملا غلبت

ولكن ملا رأى بعض املفـسدين واملغرضـني ذلـك التنقـيص يف جيـشها، قـاموا يـشوشون 

ــي . األذهــان وحيــشدون األفكــار ــة احلــارضة الت وملخــص الكــالم هــو أن ظهــرت هــذه احلال

.األسفتوجب

وقوية، ولكن عددها قليل، ؟ هي أن العشائر العراقية يف حالة احلرب ..وما هي احلالة اآلن

وليس هلا من الدراهم إال القليل، وال توجد وسائل الخـرتاع اآلالت احلربيـة كاملـدافع والبنـادق 

وإذا مل ترجع إىل زراعتها فإهنا سـتتلف . والرصاص، وال يمكنها أن حتصل عىل املعاونة من اخلارج

ً.جوعاومتوت العشائر

وسعهم من اجلهد، وال يمكنهم أن يأتوا بعمل فـوق ها قد بذل العرب حتى اآلن كل ما يف 

ما عملوا، وهم يرون رأي العني أن قوهتم مائلة إىل الزوال، بعكس احلكومة فـإن قوهتـا كانـت يف 

ولكـن اآلن تـرد املراكـب يف . مبدأ األمر قليلة، فتمكنت العشائر أن تـسبب هلـا بعـض املـضايقة
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قنابل والبنادق والرشاشات والذخائر احلربيـة وسـائر البرصة كل يوم حاملة العساكر واملدافع وال

.العسكريةما يلزم لألعامل

ًوإذا اقتىض نظركم الرشيف أن تبعثوا معتمدا إىل بغداد لكـي يـشاهد هـذه األشـياء بعينـه 

ًفإننا نرحب به ونرجعه ساملا آمنا بدون ً !تأخريّ

َفبناء عليه إن النتيجة النهائية هي معلومة، فلم يدوم  ِ َ سفك الـدماء؟ إن الدولـة اإلنكليزيـة ّ

ّعمال بقواعدها اجلارية سـتجازي بعـض املـشايخ وغـريهم الـذين ضـللوا بالنـاس، وأسـامؤهم  ً

ًمعلومة عندي كام هي معلومـة لـدهيم، وال ريـب أن فـضيلتكم تعرفـوهنم أيـضا، وال حاجـة إىل 

أن يرجعـوا ألوطـاهنم ولكن ال خوف عىل غريهم وال عىل عامة الناس، بـل يمكـنهم . ذكرها هنا

.نفوسهمومنازهلم ساملني وستسلم

ُوكام ال خيفى عىل فضيلتكم بأين ملا رأيت لزوم هذه املسألة وأمهيتهـا، فقـد عينـت حـرضة 

ًناظر املالية نائبا عني ليدخل يف املفاوضات واملراسـالت التـي البـد أن جتـري ) الكولونيل هاول(

كم مشغولوا البال يف األمور الدينيـة واملـسائل الروحانيـة وبام أن حرضت. قبل أن تنتهي املنازعات

ًعىل األغلب فلهذا نرجوكم أن تعينوا معتمدا معربا أو معتمدين لكي يالقوا الكولونيـل هـاول يف  ً

.املهمةحمل مناسب ويتباحثوا معه يف هذه املسائل

ّياتنـا الـصميميةهذا ما لزم ذكره لفـضيلتكم، ويف اخلتـام نـبلغكم احرتاماتنـا الـوافرة وحت

.والسالم

اللفتننت كولونيل الرس ارنولد ويسلن

احلاكم امللكي العام يف العراق

* * *
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.ببغدادحرضة احلاكم امللكي العام

ًأماكن صورة كتابكم إلينا مضافا إىل طبعه يف جريـدة استشعرنا من إلقاء طياراتكم يف عدة 

ًالعراق اهتامما بوقوفنا عليه وطلبا جلوابنا عنه ّومن الغريب أن كتابكم هذا سبق جوابـه منـا قبـل . ً

أن حترروه بمدة طويلة أخرى بثثنا نصائحنا فيه وأنذرناكم قائلني لكم تداركوا األمر قبـل خـروج 

نكم تعلمون أن تداركه بإعطاء العراقيني حقوقهم التـي طـالبوكم عالجه عن مقدرتنا، وال شك أ

ًهبا مطالبة سلمية فأبيتم إال اغتصاهبا وجعلتم أصابعكم يف آذانكم حـذرا مـن أن تـسمعوا مطالبـا  ً ّ

هبا، وأخذتم بعد الوعود بالوعيد وبعـد التأميـل بالتـضليل واسـتعملتم الـشدة والغلظـة فنفيـتم 

مرتم العداء الذي أظهرتم آثاره وطلبتم نفـوس أولئـك املتظلمـني وقتلتم وسجنتم وأخفتم وأض

ًوأمواهلم وما جيب الدفاع عنه من حرمهم فدافعو كـم قيامـا بـواجبهم وهـامجتموهم تبعـا هلـوى  ً

ًنفوسكم فوقفوا موقفا حذرناكم عاقبته وأنذرناكم سـوء منقلبـه، أنـا والـسلف املرحـوم آيـة اهللا 

تي بفقد نفسه الزكية نسبة املـصائب التـي انتابـت العـراقيني إىل الشريازي الذي سقتم مساق تعزي

آرائه املقدسة فإنكم ما وقفتم عىل كتاباتـه إىل مجيـع اجلهـات وإلـزام العمـوم باهلـدوء والـسكون 

ًواملطالبة السلمية بحقـوقهم املـرشوعة، فجـرحتم بتلـك النـسبة عـاطفتي خـصوصا وعواطـف 

ّغ سيلها الزبى وضاقت هلا حلقتا البطان وأرسـلتم بـواخركم ًاملسلمني عموما وجئتم هبا نكراء بل

ًاملشحونة بأسباب الدمار وآالت النار وقـدتم العـساكر وكتبـتم الكتائـب إخـضاعا لتلـك األمـة 


MSFMA 
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.املهضومةًاملظلومة وسحقا حلقوقها

ًأن احلكومة اإلنكليزية املعظمة قد اعتمدت دائام عىل األركان الثالثـة«وقد جاء يف كتابكم 

فأما الرمحة فهي مقـابلتكم لألمـة العراقيـة عنـد مطالبتهـا » وهي الرمحة والعدل والتسامح الديني

ّباستقالهلا بسوق اجليوش اجلرارة عليها وقتل الرؤساء ونفي العلامء واملنـدوبني والـزعامء ورمـي  ْ

ار بوصـاية النساء واألطفال بأنواع النريان وحرق بيوت وأموال ومزارع مجيع من امتنع عن اإلقـر

اإلنكليز، وطالبكم بتأسـيس احلكومـة العربيـة العراقيـة، وهتـك األعـراض ومـصادرة األمـوال 

ًوحمارصة البالد بقصد إماتة سكاهنا جوعا والتحـصن يف الـبالد الغـري املحكمـة خالفـا للقـوانني  ً ّ

ّرد التفـوه وأما العدل بالقتل واإلعدام لغري جرم وبدون حماكمة والنفـي والتبعيـد ملجـ. املوضوعة

ّبطلب االستقالل والزج يف السجون ألقل شبهة وعدم قبول استامع دعوى ما عىل إنكليزي وغـري 

وأمـا التـسامح الـديني فهـو رمـي الطيـارات والـسيارات . ذلك مما ال ينطبق عىل عقل وال قانون

من يتـصدى إىل املدرعة املساجد وقتل املتعبدين والنساء واألطفال وتشكيل اإلدارة العرفية ملعاقبة

يف املساجد أو مـأتم عـزاء اإلمـام احلـسني صىل اهللا عليه وآله وسلملقراءة منقبة النبي عقد جملس 

وقطع مراسم أعياد املسلمني املعتادة وغري ذلك ممـا لـو أردنـا ) باص(جواز ّإال بأخذعليه السالم

.لطالرشحه

رسه وتقولـون نحـن ال نريـد أن واألعجب أنكم تطلبون إلتئام هذا الصدع الذي ال جيرب ك

. نجازي العراقيني، كال إنام نجازي من أسامؤهم عنـدنا وعنـدكم معلومـة بـزعم أهنـم مفـسدون

ّفكأن تعريف الفساد عندكم هو املطالبة باحلق ونحن ال نعرف من أحواهلم إال أهنـم طـالبوا بحـق 

وأمـواهلم وأعراضـهم فمنعتموهم وأدرتم عليهم رحى احلرب الطاحنة فدافعو كم عن أنفـسهم 

ولو تركتموهم وحقهم ما سالت منكم وال منهم قطرة دم ولكنكم أنتم فتقتم هذا الفتـق الـذي ال 

ُخيـيط بـاخليوط وال اإلبـر، فــأنتم الـسبب وعلـيكم التبعـة ورأينــا يف األمـر أن يمـنح العراقيــون 



الخاتمۀ واالستنتاجات والمالحق........................................................................٨٧٤

ًاستقالهلم التام حاليا عن كل شائبة عاريا عن كل .قيدً

ٍّة فلم تتضح يل غايته ولن أثق بحسن هنايته وعىل كل فهو أمر دقيـق حيتـاج أما أمر املفاوض

.اخلتامإىل جالء وتأمل ومن اهللا نسأل حسن

)م١٩٢٠أيلول١٥(هـ ١٣٣٩حمرم سنة / ٢

شيخ الرشيعة االصفهاين

* * *

)٢٥(ملحق رقم 

 
يف اليوم العارش مـن ) سيفر(معاهدة الصلح املوقع عليها يف من ) ١٣٢(بناء عىل نص املادة 

التي تنازلت بموجبها تركيـا عـن كـل حقوقهـا ومتلكهـا يف العـراق إىل الـدول ١٩٢٠شهر آب 

من تلك املعاهدة التي قررت الـدول الكـربى بموجبهـا، ) ٩٤(املتحالفة الرئيسة، وبناء عىل املادة 

من الفصل األول من ميثاق عصبة األمم بـأن تعـرتف بـالعراق ) ٢٢(ًوفقا للفقرة الرابعة من املادة 

ٍدولة مستقلة، يشرتط عليها قبول املشورة اإلدارية واملساعدة من قبل منتـدب إىل أن تـصبح قـادرة 

عىل القيام بنفسها وحدها، وإن حتديد ختـوم العـراق، سـواء مـا هـو مقـرر يف املعاهـدة املـذكورة 

ه الـدول الرئيـسة املتحالفـة، وبـام أن الـدول املتحالفـة الرئيـسة قـد واختيار املنتدب، وتتفق عليـ

ًاختارت صاحب اجلاللة الربيطانية قد قبل أن يكون منتدبا عـىل الـبالد املـذكورة، وتعهـد بـذلك 

ًبالنيابة عن عصبة األمم، طبقا للمواد اآلتيـة، فعـصبة األمـم توافـق عـىل رشوط هـذا االنتـداب 

:ييلكام
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املنتدب يضع يف أقرب وقـت، ال يتجـاوز ثـالث سـنوات مـن تـاريخ تنفيـذ :املادة األوىل

ًاالنتداب، قانونا أساسيا للعراق يعرض عىل جملس عصبة األمم للمصادقة فينرشه رسيعـا، وهـذا  ً ً

ّالقانون سن بمشورة احلكومة الوطنية ويبني حقـوق األهـايل الـساكنني ضـمن الـبالد ومنـافعهم  ُ

ويف املـدة قبـل العمـل . اد تسهل تدرج العراق وترقيه كدولـة مـستقلةورغائبهم، وحيتوي عىل مو

.االنتدابًبالقانون األسايس جتري إدارة العراق طبقا لروح

حيق للمنتدب أن حيتفظ بقوة عسكرية يف البالد الواقعة ضمن هـذا االنتـداب : املادة الثانية

ًألمن العام لـه أن يؤلـف جيـشا حمليـا ويوطد ا. وإىل أن ينفذ القانون األسايس. ألجل الدفاع عنها ً

ّلتأييد األمن والدفاع عن البالد جينده من األهايل القـاطنني يف الـبالد فقـط، ويكـون هـذا اجلـيش 

ًمسؤوال لدى احلكومة املحلية وخاضعا دائام للمشارفة  ً التي يتوالها املنتـدب عـىل هـذا ) للسلطة(ً

ًهذا اجليش يف سبيل آخر غري مـا ذكـر سـابقا إال وال جيوز للحكومة العراقية أن تستخدم. اجليش

ّبموافقة املنتدب، وال يـحول يشء مما هو مذكور يف هذه املـادة دون اشـرتاك احلكومـة املحليـة يف  ُ

ُنفقات أي جيش كان، يقيمه املنتدب عىل العراق، وحيق للمنتدب يف كل وقـت اسـتعامل الطـرق  ُ ّ ُ

.واألرزاقريك القوات املسلحة ونقل الوقودوالسكك احلديد واملرايس يف العراق لتح

ّيفوض املنتدب بإدارة عالقات العراق اخلارجية، وله احلق بإصدار التفـويض : املادة الثالثة

للقناصل الذين تعينهم الدول األجنبية فيـه، وكـذلك يكـون لـه احلـق بفـرض احلاميـة الـسياسية 

.األجنبيةوالقنصلية عىل رعايا العراق يف البلدان

عىل املنتدب تبعة االحتفاظ باألرايض العراقية فال يتنازل عنها وال يـؤجر وال : املادة الرابعة

.أجنبيةتوضع حتت سلطة دولة

ًيلغى بتاتا يف العراق إعفاء األجانـب وامتيـازاهتم يف املـصالح الناجتـة عـن : املادة اخلامسة

.العثامنيةًأو عرفا يف السلطةًاملحاكم القنصلية واحلامية التي كانوا يتمتعون هبا نظاما
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:ّيؤمنعىل املنتدب تبعة تأسيس نظام عديل يف العراق: املادة السادسة

.األجانبمصالح-١

.القانون-٢

وعىل قدر ما يلزم االختصاص الـرشعي املرعـي اآلن يف العـراق فـيام يتعلـق بـاألمور -٣

) األوقــاف واألمــور الشخــصيةنظــام (املختــصة بالعقائــد الدينيــة عنــد بعــض الطوائــف مثــل 

ًوخصوصا يوافق املنتدب عىل أن اإلرشاف عىل األوقاف وإدارهتا جيريـان طبقـا للـرشيعة الدينيـة  ً

.الواقفنيوإرادة

ّريثام تعقد معاهدات خاصة مع الدول األجنبية فيام يمس العراق من تـسليم : املادة السابعة

.األجنبيةرضة بني املنتدب والدولاملجرمني الفارين إليه، يعمل باملعاهدات احلا

ِيؤمن املنتدب للجميع حرية الوجدان التامة وحرية العبادات يف كـل هيئاهتـا : املادة الثامنة ّ

ّوأشكاهلا برشط أن ال خيل ذلك باألمن العام واآلداب، وال متيز فئة عىل أخـرى يف العـراق بـسبب 

ت العراق الوطنية وال ينكر عىل فئة حقهـا وال ِجنسية أو دين أو لغة، واملنتدب يشجع التعليم بلغا

تضار يف تأييد مدارسها اخلاصة لتعليم أبنائها لغتها اخلاصة عىل رشط انطباق ذلك عىل مقتـضيات 

.احلكومةالتعليم التي ترسمها

ِال جيوز أن يؤول يشء مما ذكـر يف هـذا االنتـداب بأنـه يمـنح املنتـدب حـق : املادة التاسعة

.مكفولةأو إدارة العتبات املقدسة التي تبقى صيانتهاالتدخل يف مباين

ّعىل املنتدب أن يراقب أعـامل املبـرشين يف العـراق حـسبام تقتـضيه احلاجـة : املادة العارشة ِ

لتوطيد األمن العام وحسن إدارة احلكومة، وفيام سوى ذلك فال تؤخـذ وسـيلة مـا مـن الوسـائل 

.جنسيةمتيز فرقة عىل أخرى بسبب مذهب أوملعارضة تلك األمور واملداخلة فيها، وال
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ِعىل املنتدب أن يمنع يف العراق التمييز بني رعايا أية دولـة مهـام كانـت : املادة احلادية عرشة

ًشامال ذلك الرشكات املؤلفة طبقا ألنظمـة تلـك الـدول(من أعضاء عصبة األمم  فـال يكونـون ) ً

يف كل ما هو متعلق بالـرضائب والتجـارة والـصناعة ِدون رعايا املنتدب، أو رعايا أية دولة أخرى 

والفنون أو يف معاملة السفن التجارية أو الطريان امللكـي وكـذلك ال يكـون متييـز يف العـراق بـني 

البضائع الصادرة عنه إىل أية دولة أو الواردة إليه منهـا، وتكـون حريـة النقـل تامـة يف كـل الـبالد 

أن تفـرض -ِبعـد استـشارة املنتـدب -مة العراقية احلـق برشوط عادلة، وفيام سوى هذا فللحكو

الرضائب والرسوم اجلمركية كـام يقتـيض، وأن تتخـذ أحـسن الوسـائل السـتثامر مـوارد الـبالد 

ٌالطبيعية وتأمني منافع األهايل، وال يـحول يشء مما يف هذه املادة دون حق احلكومة العراقية  ّ بعـد -ُ

م داخلة يف تركية اآلسـيوية ١٩١٤كي مع أية دولة كانت يف سنة بعقد اتفاق مجر-ِمشورة املنتدب 

.العربأو جزيرة

ِيوافق املنتدب، بالنيابة عن العراق عىل املعاهـدات األمميـة املتبعـة اآلن، : املادة الثانية عرشة

أو التي ستعقد فيام بعد مصادقة عصبة األمم، يف كل ما هو متعلق بالنخاسة أو جتـارة األسـلحة أو 

ّعقاقري املخدرة أو للمـساواة التجاريـة أو حريـة النقـل واملالحـة، واملالحـة اجلويـة، والـسكك ال

.والصناعيةاحلديد، والربيد والربق والالسلكي وامللكات الفنية واألدبية

َيضمن املنتدب مؤازرة احلكومـة العراقيـة، مـا سـمحت هلـا األحـوال : املادة الثالثة عرشة ِ

عىل تنفيذ السياسة العامة التي تتخذها عصبة األمم ملنع األمـراض وحماربتهـا الدينية واالجتامعية، 

.واحليوانًشامال ذلك أمراض النبات

ًيضمن املنتدب، أنه يف أثناء اثني عرش شـهرا مـن تـاريخ العمـل هبـذا : املادة الرابعة عرشة ِ

ًاالنتداب أن يسن نظاما لآلثار القديمة وجيري بموجبه طبقا عىل ما يف ً مـن الفـصل ) ٤٢١(املـادة َّ

ًعوضا عن نظام األثريات الرتكي، ويكفل املساواة يف كل مـا لـه . الثالث عرش من املعاهدة الرتكية
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.األمممساس بالتحريات األثرية بني كل رعايا الدول التي هي أعضاء يف عصبة

ِبعدما ينفذ القانون األسـايس يعقـد اتفـاق بـني املنتـد: املادة اخلامسة عرشة ُ ب واحلكومـة ّ

العراقية عىل الرشوط التي بموجبها تتسلم األخرية األعامل العمومية واألشغال األخـرى الدائمـة 

.األممالتي يرجع منافعها إىل احلكومة العراقية، ويعرض هذا االتفاق عىل جملس عصبة

ِال يشء مـام يف هذا االنتـداب يمنـع املنتـدب مـن تأسـيس حكومـ: املادة السادسة عرشة
ة ّ

ّمستقلة إداريا يف املقاطعات الكردية كام يلوح .لهً

ًيرفع املنتدب كل سنة إىل جملس عصبة األمم بيانا باألعامل املتخـذة يف : املادة السابعة عرشة ِ

.املدةتلك السنة لتنفيذ االنتداب، ويرفقه بنسخ من كل األنظمة واألوامر الصادرة يف تلك

جملس عصبة األمـم لتعـديل رشوط هـذا االنتـداب عـىل يقتيض رىض : املادة الثامنة عرشة

ًرشط أنه إذا اقرتح املنتدب حتويرا يكفي للعمل به أن ينال رىض أكثرية .املجلسِ

إذا وقع اختالف بني أعضاء عصبة األمم عـىل تأويـل أو تنفيـذ مـواد : املادة التاسعة عرشة

العـدل الدوليـة الدائمـة املـذكورة يف هذا االنتداب ومل يكن تسويته باملفاوضات فريفع إىل حمكمة

.األمممن ميثاق عصبة) ١٤(املادة 

عندما ينتهي االنتداب املمنوح هبذا الترصيح، يتخذ جملـس عـصبة األمـم : املادة العرشون

التدابري الالزمة جلعل احلكومة العراقية، بكفالة العصبة تدفع كل املصاريف القانونية التي رصفهـا 

.التقاعداملوظفني باملكافأة ومعاشِاملنتدب مع حقوق

ٍّحتفظ هذه النسخة يف خزانة عصبة األمم، ويرسل أمني عام العصبة نسخة رسـمية إىل كـل 

.تركيامن الدول املوقعة عىل معاهدة الصلح مع

* * *
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)٢٦(ملحق رقم 




 
بسم اهللا وله احلمد

حرضة األجل املاجد صاحب الدولة الرسدار أقدس الشيخ خزعل خان املحـرتم أدامـه اهللا 

.آمنيوأبقاه ووفقنا وإياه بام حيبه ويرضاه،

.اخلتامبعد السالم واالحرتام والدعاء بحسن

فتك وعقلك، جتنبك يف هـذه املـدة َال خيفى، أين أعجب كل العجب منك، مع علمي بمعر

أمور العراقيني، مع أنك تربطك هبم رابطة املذهب والوطن واللـسان، هـذا مـع قطـع النظـر عـن 

ًفإن آثارك هبا قـديام وحـديثا، واآلن بعـد -وباألخص النجف -اخلصوصيات السابقة مع آبائك  ً

ب من يـشاؤون ألمـورهم العامـة، أن شاع أن الدولة الربيطانية قد أعطت احلرية للعراقيني بآنتخا

وأنت لك اخلصوصية عن سواك يف هذا األمر، فلو أعطيتهم بعضك ألعطوك كلهـم، فتـدارك مـا 

مىض من إعراضك بإقبالك عليهم، لتكـون الـسبب يف إطـالق مـسجوهنم، وإرجـاع شـاردهم، 

عظمـة وتأمني خائفهم وحفظ كافة شؤوهنم، وحفظ صداقتهم، بل وصداقة العرب مع الدولـة امل

.آمنيالربيطانية وحتوز فخر الدنيا واآلخرة، وفقك اهللا تعاىل لكل خري،

)م١٩٢١(هـ ١٣٣٩رجب ٢٣حرر يوم 

)ختم(عبد الكريم اجلزائري 

* * *
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)٢٧(ملحق رقم 

 
لس وطني إلقـرار دسـتور للعـراق، ينبغي ملجلس الدولة أن يدرك إىل أن يتم عقد جم: ًأوال

.. ًفإننا، نحن املندوب السامي مسؤولون شخصيا ومبارشة جتاه حكومة جاللتـه عـن إدارة الـبالد

وعليه فإن أي خالف يقع يف وجهات النظر بيني وبني جملس الدولة حول شؤون مطروحـة لـدى 

.ّإيلاملجلس فإن القرار األخري يف شأهنا يعود

ُإىل أن انتخاب جملس وطني وعقده يتطلبان بعض الوقت، فقـد قـررت أن إنه بالنظر: ًثانيا َّ

باسـتثناء الـشؤون الـسياسية اخلارجيـة واالعتبـارات (أختذ تـدابري أوليـة لتـسيري شـؤون اإلدارة 

ًوسيشمل هذا املجلس عـددا . ويف إرشايف، بتشكيل جملس دولة يف رئاسة معايل النقيب) العسكرية

ّلون مصالح الدولة املختلفة، وبعضهم اآلخر يكونون أعضاء يف املجلـس من الوزراء بعضهم يتو

.وزاريةولكن من دون حقائب

إن رئيس كـل مـصلحة مـن مـصالح الدولـة سـيكون الـوزير املـسؤول عـن تلـك : ًثالثا

:رشيطةاملصلحة، ويعهد يف إدارهتا وترصيف شؤوهنا إليه

.الوزراءأن يراقب املجلس أعامل) أ(

ّخذ اآلراء التي يبدهيا املوظف الربيطاين الذي أعينـه أنـا كمستـشار ملختلـف وأن تؤ) ب( ّ

.االعتباراملصالح يف

ولكـن يل . أما يف ما يتعلق هبؤالء املستشارين فإن وظائفهم ليست تنفيذيـة بـل استـشارية

ملء الثقة بأن املجلس، والوزراء املسؤولني عن خمتلـف املـصالح، يـدركون أن هـؤالء املـوظفني 


 



٨٨١.............................................................................)27(رقمملحق/ المالحق

وبفـضل معـرفتهم . الذين اخرتهتم مستشارين بفضل ما هلم من اختبار واسع يف الشؤون اإلداريـة

ولـذا ينبغـي أن تراعـى وجهـات نظـرهم وأن . بسري األمور يف خمتلف الدوائر التابعة للـوزارات

.االعتبارتؤخذ استشاراهتم بعني

.ّإيلًوأن يبقى معلوما لدى املجلس أن القرار األخري يعود) ج(

يبدو يل أن أفضل طريقة لترصيف شؤون دوائر الدولـة املختلفـة هـي إحالـة مجيـع : ًرابعا

ٍاملعامالت املتعلقة بوزارة ما عـىل الـوزير بواسـطة املستـشار وينبغـي للمستـشار أن يرفـع مجيـع . ّ

ّاملراسالت واألوراق التي يتسلمها إىل الوزير من دون إبطاء كي يتمكن الوزير املختص مـن اختـاذ

كـذلك إذا أراد . اإلجراءات القانونية يف صددها، بعـد أن يكـون قـد استـشار املستـشار يف األمـر

ًالوزير أن يتخذ إجراءا ما يف صدد قضية تتعلق بوزارة يتوجب عليه أوال إما دعوة املستشار ألخـذ  ّ ٍ ٍّ ً

ّمكن هـذا املستـشار ّرأيه يف األمر، وإما إصدار أوامره إىل الدائرة املختصة بواسطة املستشار كي يـت

.النهائيمن إبداء رأيه يف األمر قبل أن تتخذ القضية املنظور فيها شكلها

فإذا كان الوضع هكذا، ينبغي أخذ احتياطات الحتامل وقـوع اخـتالف طـارئ يف : ًخامسا

:ييلٍوجهات النظر حول قضية ما بني الوزير ومستشاره كام

ًيا لوزيره وشعور هذا الوزير بأنه ال يستطيع األخـذ ًيف حالة إبداء املستشار نصحا أو رأ) أ(

وإذا مل . ٍبرأي املستشار أو نصحه فينبغي، عندئذ، للوزير أن يـستدعي املستـشار للتـداول يف األمـر

ّيتمكنا، بعد التشاور، من الوصول إىل اتفـاق يف الـرأي، وإذا شـعر املستـشار بـأن األمـر موضـع 

نفع من االستمرار يف النقاش حوله فإن له احلق يف أن يطلـب البحث عىل كثري من اخلطورة وأن ال

يف هذه احلالة عىل الوزير أن يرجئ اختـاذ أي . إىل الوزير إحالة القضية عىل جملس الدولة لينظر فيها

.لدرسهاُإجراء حول القضية إىل أن ينعقد املجلس عندما تطرح القضية عليه

ُد أحيلت عـىل جملـس الدولـة لينظـر فيهـا، يـرتك يف الفرتة التي تكون فيها القضية ق) ب( ُ
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ُوهكـذا يتـاح يل أن أنقـل . ّللوزير وللمستشار احلق الكامل يف رفع القـضية إىل املنـدوب الـسامي

ّوجهة نظري إىل جملس الدولة من دون أي انحياز إىل أحد الطرفني، وذلك بناء عىل املادة العـارشة 

.املنهجمن هذا

َّلق بمجلس الدولة فيجب أن يعقد اجتامعات منتظمة مـرة واحـدة يف أما يف ما يتع: ًسادسا ِ

.ذلكاألسبوع أو أكثر إذا اقتضت احلاجة إىل

ّولكي يسهل العمل عىل املجلس يف تسيريه دفة اإلدارة ينبغي أن يكون له أمني عـام : ًسابعا

ً.حاالّذو كفاءات ممتازة مع عدد من الكتاب ينبغي أن يصري تعيينهم

ُكل قضية ترفع إىل املجلس لدرسها ينبغي أن يبعث هبـا الـوزير املخـتص إىل األمـني : ًثامنا ّ

ًالعام للمجلس الـذي عليـه أن يعـد جـدوال بـاألعامل املطروحـة لكـل اجـتامع يعقـده املجلـس  ّ ُ

ّيوزع :عىلُ

.السامياملندوب) أ(

املجلـس بـام ال وذلك قبـل انعقـاد . ومجيع أعضاء املجلس واملستشارين الربيطانيني) ب(

ُومن القـوانني املتبعـة أال يبحـث املجلـس يف أي قـضية ال تكـون مدرجـة يف . ساعة٢٤يقل عن  ّ ّ

ُولكن ينبغي أال يوضع قرار خاص يف هذا الشأن، إذ قد تطرح عىل املجلس قـضية . جدول األعامل ّ

.ًفوراّخطرية مستعجلة جيب بتها

ّالتي تعقدها الوزارة وأن يسجل مجيـع وقـائع لألمني العام أن حيرض مجيع اجللسات: ًتاسعا ُ

وهـذه الوقـائع . ُاالجتامعات فيثبتها يف شكل جدول ويذكر األمور التي اختذت يف شأهنا قـرارات

:إىلّساعة من انعقاد اجللسة ويوقع عليها األمني العام، ويبعث بنسخة منها٢٤ّتوزع يف خالل 

.السامياملندوب) أ(
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ًواملستشارين، ويكون كل وزير مسؤوال عـن تنفيـذ القـرارات التـي ّكل من الوزراء ) ب( ُّ

والوزير املخـتص يبعـث بتقريـر إىل األمـني العـام الـذي . يتخذها جملس الدولة واملتعلقة بوزارته

ُبدوره يطلع املجلس عىل ما نفذ يف اجتامعه التايل ّومن األمور املتبعة يف املجالس الرسمية أن تبقـى . ُ

ًتي جتري يف شأن القضايا املطروحة للدرس رسية وال ينبغي إفشاؤها خارجاملداوالت ال .املجلسّ

إن مجيع قرارات املجلس تكون مربمة هنائية بعـد مـوافقتي عليهـا بـصفتي رئـيس : ًعارشا

ُوبصفتي املندوب السامي أحتفظ بحقي يف نقض أي قرار يتخـذ يف املجلـس أو تعديلـه . احلكومة

.عامةالًبناء عىل املصلحة

َولكي يبق املجلس عىل إطالع عىل األمور املتعلقة باملواضيع الـواردة يف : البند احلادي عرش

ُجدول األعامل، فإنه ينبغي حضور املستشار املختص اجـتامع املجلـس عنـدما يبحـث يف القـضايا 

رأيـه يف القـضية ّوله احلق يف أثناء املداوالت يف أن يبدي . العائدة إىل الوزارة التي هو فيها مستشار

.التصويتاملطروحة عىل بساط البحث، ولكنه ال يشرتك يف

ّهذا ويل ملء الثقة بأن هـذه التعلـيامت املتعلقـة بـسري العمـل يف جملـس : البند الثاين عرش

ّالدولة ويف الوزارات املختلفة، والتي حتدد عالقاهتا يب من جبهة، وباملستـشارين مـن جهـة ثانيـة، 

ّأما يف ما يتعلـق بالـدوائر املركزيـة التـي تعمـل . ماكينة اإلدارة يف القيادة العامةّستؤدي إىل تيسري

ُاآلن يف اإلدارة، وبالنظر إىل أهنا لسنوات خلت كانت تعمل يف يرس وكفاءة فإن إحلاقها باحلكومـة 

ًالتي أنشئت، بعد إدخال بعض التعديالت عليها، لن يكون أمرا صعبا ً دارة يف أما يف ما يتعلق بـاإل. ُ

لـن تكـون صـعوبات ال -إن شـاء اهللا -ولكن . األلوية فمن املحتمل أن جتابه بعض الصعوبات

.هلاّحل

تعلمون إن إدارة األلويـة املختلفـة واألقـضية يف العـراق ال تـزال، كـام : البند الثالث عرش

ُّكانت إىل وقت مىض، ختضع لنظام يديره ضـباط بريطـانيون سياسـيون، ويف تـرصفهم  ّ موظفـون ٍ
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ًوتعلمون أيضا أن اإلدارة يف بعض األلويـة . الخ.. إداريون من الدرجة الثانية كقائمقامني ومدراء

ولذلك فإنه من . ًال تزال تعاين بعض الفوىض والتشويش، كام أن للجنود الربيطانيني هناك وجودا

إىل موظفني عراقيني يف العسري، يف بعض املناطق، تغيري نظام اإلدارة الربيطانية العسكرية وتسليمه

ومن جهة ثانية هناك ألوية يمكن اختـاذ خطـوات فيهـا لنقـل اإلدارة مـن أيـدي . األحوال الراهنة

الربيطانيني، كام هو مرغوب فيـه، إىل أيـدي الـوطنيني العـراقيني عنـدما يتـوافر لـدينا موظفـون 

.كفاءاتذوو

تق جملس الدولة اختاذ إجـراءات إداريـة وبام أن من املهامت امللقاة عىل عا: البند الرابع عرش

ًللتعجيل يف هتدئة الوضع يف األلوية، فإن عىل املجلس املـذكور أن هيـتم فـورا باختيـار مرشـحني 

ًوطنيني الئقني من ذوي االختبار لتعيينهم تدرجييا يف هذه املناصـب حيـث يعـود تعييـنهم بـاخلري 

جلس أن يضعوا مقرتحاهتم مع أسـامء املرشـحني وعندما يتم هذا األمر فإن عىل أعضاء امل. والنفع

.قراراتّويرفعوها إيل للنظر فيها وإصدار ما يلزم من

* * *

)٢٨(ملحق رقم 


   

بسم اهللا الرمحن الرحيم

ملرشفةمنهاج السفر لالجتامع يف كربالء ا

وحتت رياسته، تألفت هيئة مركبـة مـن ) اخلاليص(بأمر آية اهللا الشيخ مهدي الكاظمي -١
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السيد نور والسيد عزيز اليارسي والشيخ كاظم أبو التمن والسيد كـاطع : الزعامء واألرشاف وهم

العوادي والسيد علوان اليارسي والشيخ حممـد بـاقر الـشبيبي واحلـاج عبـد احلـسني احلجيجـي 

.بموجبهت اهليئة املذكورة املنهاج للسري والعملفوضع

ّهـو اليـوم املعـني للحركـة ١٩٢٢نيـسان ٨املوافـق ١٣٤٠شـعبان ٩يوم اجلمعة يف -٢

والسفر إىل كربالء لالشرتاك يف االجتامع املزمع عقده هناك وجيـوز ملـن تـأخر أن يلتحـق يف اليـوم 

ً.صباحااخلامس عرش من شهر شعبان

هذا االجتامع هـي املـذاكرة يف شـأن عاديـة اخلـوارج األخـوان عـىل حـدود الغاية من -٣

.وقوعهّالعراق واختاذ التدابري حلفظ البالد عامة والعتبات خاصة إزاء ما حيتمل ويتكرر

يراعى يف هذا االجتامع أصول االجتامعات الدينية واملتبع فيهـا والنافـذة مـن مقرراهتـا -٤

.بركاهتمدامتّهي مقررات الرؤساء الروحيني

يؤيد هذا االجتامع سياسة صاحب اجلاللة امللك املفدى بناء عـىل مـا هـو املعهـود مـن -٥

.النجيبةآراء وأفكار األمة العراقية

ّقبل يومني من اليوم املعني للحركة تسافر عـن طريـق احللـة فـالنجف فكـربالء هيئـة -٦

اهللا الكـاظمي واحلـاج عبـد احلـسني مؤلفة من ثالث ذوات وهم الفاضل الشيخ حممد نجـل آيـة 

جلبي احلجيجي والفاضل السيد أبو طالب صـهر آيـة اهللا الـشريازي مهمتهـا البـت والنـصح يف 

.االجتامعاتوجوب املحافظة عىل الراحة العامة والسكينة يف

ألخذ أهبة السفر من الكاظمية وبغداد وتنظميه يف الطريق قد عهد إىل هيئة مؤلفـة مـن -٧

حممد صادق جلبـي االسـرتابادي ومحـدي أفنـدي الباجـةجي وعبـد : آليت ذكرهم وهمالذوات ا

الرسول جلبي والسيد إدريس الكاظمي وعبد اهلادي جلبي احلجيجي، واملسؤول باهليئة واملوكـل 

.التمنبإدارة شؤوهنا هو الشيخ كاظم أبو



الخاتمۀ واالستنتاجات والمالحق........................................................................٨٨٦

جلمعـة فيمـر اجلمـع ًحركة السفن يف الكاظمية تقوم يف الساعة الثالثة صباحا من يوم ا-٨

ًعىل بغداد من اجلانب الغريب مستطرقا دون أن يتأخر ووجهته كربالء مارا عىل .احللةً

يف اليوم الثاين عرش من شـهر شـعبان يـسافر الوفـد العلمـي مـن بغـداد املؤلـف مـن -٩

األفاضل عبد الوهاب أفندي النائب برياسـة الوفـد والـشيخ أمحـد أفنـدي الـشيخ داود والـشيخ 

.كربالءًهيم أفندي الراوي وعبد اجلليل أفندي مجيل رأسا إىلإبرا

املحل يف كربالء لعقد االجتامع واملذاكرة هو دار املرحوم حجة اإلسالم آية اهللا املـرزا -١٠

وأول اجتامع يعقد يبتدأ فيه بخطابه يف موضـوع الغايـة مـن االجـتامع ثـم ) قدس رسه(الشريازي 

ّعامء والرؤساء ومن ينسبهم العلامء لالشرتاك باملذاكرة فيقرروا ما جيب ينفرد العلامء واألعالم بالز

.املذاكراتتقريره من اختاذ التدابري وينتهي عقد االجتامعات عند انتهاء

لتنظيم الرابطة يف االجتامعات التي تعقد يف كربالء يعهد إىل هيئة مؤلفة من الـذوات -١١

ّاملحاسن والسيد عيـسى جلبـي البـزاز وخليـل جلبـي الشيخ حممد حسن أبو : اآليت ذكرهم وهم

االسرتابادي والسيد هاشم شاه والسيد حممد الكشمريي والسيد حممد رضا نرص اهللا ومن املـشايخ 

.ّعوادعمر احلاج علوان وعبد الكريم

ألجل معرفة الواردين إىل كربالء من الرؤسـاء واألرشاف ومعرفـة منـازهلم ومتهيـد -١٢

ّإىل االجتامعات التي تنعقد جيب أن تقوم بذلك هيئـة مؤلفـة مـن رؤسـاء وخـدام طريقة إيصاهلم 

ّالعتبات املقدسة يف كربالء وانتخاب الذوات للهيئة املذكورة، منوط وعائد إىل اهليئة املنوه عنهـا يف 

.بذلكاملادة العارشة وهي املسؤولة

ًيعمل هبذا املنهاج اعتبارا من يـوم نـرشه وهـو اليـوم ال- ١٣ ثـامن مـن شـهر شـعبان ُ

.هـ١٣٤٠
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نحن املوقعني أدناه سادات وزعامء وأرشاف مدن العراق أصالة عـن أنفـسنا ووكالـة عـن 

ية لدعوة حجج اإلسالم دامت بركاهتم الذين هم يمثلونا والـرأي اإلسـالمي العـام قـد منيبينا تلب

١٠حرضنا االجتامعات املتعددة بكربالء للنظر يف قضية األخوان، تلك االجتامعات املبتدئـة مـن 

شعبان واملنتهية باخلامس عرش منه وبناء عىل ما أوقعه اخلـوارج األخـوان بإخواننـا املـسلمني مـن 

ّال الوحشية من القتل والسلب والنهب، قد اتفقت كلمتنا بحيث مل يتخلف منا أحد عن كل األفع

ما تقتضيه مصلحة بالدنا عامة وحفظ املشاهد املقدسة وقبور األولياء خاصة وسالمتها مـن مجيـع 

ّطوارئ العدوان خصوصا عادية األخوان وقررنا معاونة القبائل بكـل مـا يف وسـعنا واسـتطاعتنا  ً

عة اخلوارج األخوان ومقاتلتهم العائد أمر تدبرينا إلرادة صاحب اجلاللة امللـك فيـصل األول ملداف

ّالساهر عىل حفظ استقالل بالدنا، وبناءا عىل تعلقنا بعـرش جاللتـه، فإنـا نطلـب إىل جاللتـه، أن  ً

ّيتكرم بإسعاف طلب األمة املتعلقة بإغاثة منكـويب حـوادث األعتـداء وتعويـضهم عـن اخلـسارة 

ّالالحقة هبم، وقد نظمنا هلذا امليثاق نسختني، قـدمنا إحـدامها ألعتـاب صـاحب اجلاللـة والثانيـة 

.املستعانللعلامء األعالم واهللا

* * *
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

ملتدينني املتمسكني برشيعة سيد املرسـلني صـلوات اهللا وسـالمه إىل كافة إخواننا املؤمنني ا

ّال خيفى عـن كـل ذي لـب، أنـه قـد صـدر منـا احلكـم بحرمـة . عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين ُ ِّ

ّاالنتخابات، وأعلنا به إىل كافة املؤمنني وكتبنا إن الداخل فيـه واملـساعد عليـه، كمـن حـارب اهللا 

ّوقـد بلغنـا أن بعـض ذوي األغـراض واألمـراض . عليهم أمجعنيورسوله وأولياءه صلوات اهللا ّ ُ

الذين ال خالق هلم يف اإلسالم ربام يلقي يف قلوب املتدينني أننا قـد سـكتنا عـن ذلـك فـال يـدخل 

ّوليعلم أن حكم اهللا تعاىل ال يتغري، وإن اجلهـة التـي دعتنـا إىل . بذلك يف قلب أحد شك وال شبهة

ٍن، كام كان ومل نسكت عىل ذلك، ونعلن جديدا، إنـه ال جيـوز ملـسلم يـؤمن واآل. التحريم مل تتبدل ً

ٍباهللا تعاىل واليوم اآلخر املساعدة يف األمر والـدخول فيـه، وإن املـساعد عليـه معـاد هللا ولرسـوله  ُ

صلوات اهللا عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين، أعـاذ اهللا املـسلمني عـن ذلـك، والـسالم عـىل مـن 

.اهلدىاتبع

)م١٩٢٢كانون األول(هـ ١٣٤١مجادى الثانية / ٨

* * *
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ْبناءا عىل طلب جاللة ملك العراق يتعهد جاللة ملك بريطانيا بأن يقـدم يف أثنـاء -١املادة  ً

ّلدولة العراق من املـشورة واملـساعدة بـدون أن يمـس مدة املعاهدة مع التزام نصوصها ما يقتيض 

.الوطنيةذلك بسيادهتا

ٍيمثل جاللة بريطانيا يف العراق بمعتمد سام وقنصل عام تعاونه احلاشية ٍٍ .الكافيةٍ

ًيتعهد جاللة ملك العراق بأن ال يعني مدة هذه املعاهدة موظفا ما يف العـراق مـن -٢املادة  ّ ُ ْ

الوظـائف التـي تقتـيض إرادة ملكيـة بـدون موافقـة جاللـة ملـك بريطانيـا، ٍتابعية غري عراقية يف

وستعقد اتفاقية منفردة لضبط عدد املوظفني الربيطانيني ورشوط استخدامهم عىل هـذا الوجـه يف 

.العراقيةاحلكومة

َيوافق جاللة ملك العراق عىل أن يـنظم قانونـا أساسـيا ليعـرض عـىل املجلـس -٣املادة  ُ ً ً ّ

العراقي ويكفل تنفيذ هذا القانون الذي جيب أن ال حيتوي عىل ما خيالف نـصوص هـذه التأسييس

املعاهدة، وأن يأخذ بعني االعتبار حقوق ورغبات ومـصالح مجيـع الـسكان القـاطنني يف العـراق 

ّويكفل للجميع حرية الوجدان التامة وحرية ممارسة مجيع أشكال العبادة برشط أن ال تكـون خملـة 

.ْالعمومينيالنظامباآلداب و

ّوكذلك يكفل أال يكون أدنى متييز بني سكان العراق بسبب قومية أو دين أو لغـة، ويـؤمن  َّ

جلميع الطوائف عدم نكـران أو مـساس حقهـا باالحتفـاظ بمدارسـها لتعلـيم أعـضائها بلغاهتـا 

راق، وجيـب ًاخلاصة عىل أن يكون ذلك موافقا ملقتضيات التعليم العامة التي تفرضها حكومة العـ
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ِّأن يعني هذا القانون األسايس األصول الدستورية ترشيعية كانت أو تنفيذية التـي سـتتبع يف اختـاذ  ُ ْ

القرارات يف مجيع الـشؤون املهمـة بـام فيهـا الـشؤون املرتبطـة بمـسائل اخلطـط املاليـة والنقديـة

.والعسكرية

مـن هـذه ١٨و١٧تني يوافق جاللة امللك وذلك من غري مساس بنـصوص املـاد-٤املادة 

يف -بواسطة املعتمـد الـسامي -املعاهدة عىل أن يستدل بام يقدمه جاللة ملك بريطانيا من املشورة 

ّمجيع الشؤون املهمة التي متس بتعهدات ومصالح جاللة ملك بريطانيا الدولية واملالية وذلك طول 

.املعاهدةمدة هذه

الستشارة التامة فيام يؤدي إىل سياسـة ماليـة ويستشري جاللة ملك العراق املعتمد السامي ا

ُونقدية سليمة ويؤمن ثبات وحسن نظام مالية حكومة العراق مـا دامـت تلـك احلكومـة مديونـة  ِّ

.بريطانياحلكومة جاللة ملك

جلاللة ملك العراق احلـق يف التمثيـل الـسيايس يف لنـدن وغريهـا مـن العواصـم -٥املادة 

ْيها االتفاق بني الفريقني السامني املتعاقدين ويف األماكن التي ال ممثـل واألماكن األخرى مما يتم عل ْ ْ

فيها جلاللة ملك العراق يوافق جاللتـه عـىل أن يعهـد إىل جاللـة ملـك بريطانيـا بحاميـة الرعايـا 

وجاللة ملك العراق هو الذي يـصدر التـصديق عـىل أوراق اعـتامد ممـثيل الـدول . العراقيني فيها

.تعيينهمعراق بعد موافقة جاللة ملك بريطانيا عىلاألجنبية يف ال

ْيتعهد جاللة ملك بريطانيا بأن يسعى بإدخال العراق يف عضوية عـصبة األمـم يف -٦املادة 

.يمكنأقرب ما

ّيتعهد جاللة ملك بريطانيا بـأن يقـدم اإلمـداد واملـساعدة لقـوات جاللـة ملـك -٧املادة  ْ

قت إىل آخر الفريقان املتعاقدان الساميان، وتعقد بيـنهام اتفاقيـة العراق املسلحة ما يتفق عليه من و

َّمنفردة لتعيني مقدار هـذا اإلمـداد وهـذه املـساعدة ورشوطهـا وتبلـغ هـذه االتفاقيـة إىل جملـس 
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ال يتنازل عن أراض ما يف العراق وال تؤجر إىل أية دولة أجنبيـة وال توضـع حتـت -٨املادة 

قة كانت إال أن هذا ال يمنع جاللة ملك العراق من أن يتخذ ما يلزم مـن التـدابري سلطتها بأي طري

.السابقةإلقامة املمثلني السياسيني األجنبيني وألجل القيام بمقتضيات املادة

يتعهد جاللة ملك العراق بقبـول اخلطـة املالئمـة التـي يـشري هبـا جاللـة ملـك -٩املادة 

ر العدلية لتأمني مصالح األجانب بسبب عـدم تطبيـق االمتيـازات بريطانيا ويكفل تنفيذها يف أمو

وجيـب أن توضـع . والصيانات التي كان يتمتع هبا هؤالء بموجب االمتيازات األجنبية أو العرف

.األممَّنصوص هذه اخلطة يف اتفاقية منفردة، وتبلغ إىل جملس عصبة

د اتفاقيـات منفـردة لتـأمني تنفيـذ يوافق الفريقان الساميان املتعاقدان عـىل عقـ-١٠املادة 

املعاهدات أو االتفاقيات أو التعهدات التي قد تعهد جاللة ملك بريطانيـا بـأن تكـون نافـذة فـيام 

ّوتبلغ هـذه . يتعلق بالعراق، وجاللة ملك العراق متعهد بأن هييئ املواد الترشيعية الالزمة لتنفيذها ُ

.األمماالتفاقيات إىل جملس عصبة

جيب أن ال تكون ميزة ما يف العراق للرعايا الربيطـانيني أو لغـريهم مـن رعايـا -١١املادة 

الدول األجنبية األخرى، عىل رعايا أية دولة هي عضو يف عصبة األمم أو رعايـا أيـة دولـة ممـا قـد 

وافق جاللة ملك بريطانيا بموجب معاهدة عىل أن يضمن هلا عني احلقوق التي قد تتمتـع هبـا فـيام 

وتـشمل كلمـة رعايـا الـدول الـرشكات املؤلفـة (من ضمن أعضاء العـصبة املـذكورة لو كانت 

يف األمور التجارية املتعلقة بالرضائب أو املالحة أو ممارسة الـصنائع ) بموجب قوانني تلك الدولة

وكذلك جيـب أال تكـون ميـزة مـا يف العـراق . واملهن أو معاملة السفن التجارية أو الطريان املدين

َّمن الدول املذكورة عىل األخرى فيام يتعلق بمعاملة البـضائع الـصادرة منهـا أو املـصدرة لدولة ما

.عادلةْوجيب أن تطلق حرية مرور البضائع وسط أرايض العراق بموجب رشوط. إليها
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ال تتخذ وسيلة ما يف العراق ملنع أعامل التبشري أو للتدخل فيها أو لتمييـز مبـرش -١٢املادة 

بسبب اعتقاده الديني أو جنسيته عىل أن ال ختل تلـك األعـامل بالنظـام العـام وحـسن ما عىل غريه 

.احلكومةإدارة

ِيتعهد جاللة ملك العراق بأن يساعد بقدر ما تـسمح لـه األحـوال االجتامعيـة -١٣املادة 

والدينية وغريها عىل تنفيذ كل خطة عامة تتخذها عصبة األمم ملنع األمراض ومقاومتهـا وتـدخل 

.واحليوانذلك أمراض النباتيف

ّيتعهد جاللة ملك العراق بأن يتخذ الوسائل الالزمة لسن نظام لآلثار القديمـة -١٤املادة 

ًيف خالل اثني عرش شهرا من تاريخ العمـل هبـذه املعاهـدة، ويكمـل تنفيـذه ويكـون هـذا النظـام 

ًمؤسسا عىل القواعـد امللحقـة باملـادة  ١٠قـع عليهـا يف سـيفر يف مـن معاهـدة الـصلح املو٤٢١ّ

ّ، فيقوم مقام النظام العثامين السابق لآلثار القديمة ويضمن يف مـسائل حتـري ١٩٢٠أغسطس سنة 

اآلثار القديمة املساواة بني رعايا مجيع الدول من أعضاء عصبة األمم ورعايا أية دولة مما قـد وافـق 

حلقوق التي قـد تتمتـع هبـا فـيام لـو ٍجاللة ملك بريطانيا بموجب معاهدة عىل أن يضمن هلا عني ا

.املذكورةكانت من ضمن أعضاء العصبة

تعقد اتفاقية منفردة لتسوية العالقات املالية بني الفريقني املتعاقـدين الـساميني، -١٥املادة 

ينص فيها من جهة عىل تسليم حكومة جاللة ملك بريطانيا إىل حكومة العراق ما ينفـق عليـه مـن 

وعىل تقديم حكومة جاللة ملك بريطانيا مساعدة مالية حسبام تقتضيه احلاجـة يف املرافق العمومية

ًوينص فيها من جهة أخرى عىل تصفية حكومـة العـراق تـدرجييا مجيـع . العراق من وقت إىل آخر

ّالديون املتكبدة يف هذا السبيل وتبلغ هذه االتفاقية إىل جملس عصبة .األممُ

ْريطانيا عىل قدر ما تسمح له تعهداته الدوليـة بـأن ال يـضع يتعهد جاللة ملك ب-١٦املادة  ِ

ًعقبة ما يف سبيل ارتباط دولة العراق ملقاصد مجركية أو غريها مع من يرغـب يف ذلـك مـن الـدول 
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ْيف حالة وقوع خالف ما بني الفريقني الساميني املتعاقـدين فـيام يتعلـق بتفـسري -١٧املادة  ْ ْ

ملعاهدة يعرض األمر عىل حمكمة العدل الدولية الدائمـة املنـصوص عليهـا يف املـادة نصوص هذه ا

ًوإذا وجـد يف حالـة كهـذه أن هنـاك تناقـضا يف املعاهـدة بـني الـنص .من ميثاق عصبة األمـم١٤ ّ ٍ

.بهاإلنكليزي والنص العريب يعترب النص اإلنكليزي املعمول

ْحاملـا تـصدق مـن قبـل الفـريقني الـساميني تصبح هذه املعاهدة نافذة العمـل -١٨املادة  َّ ُ

وعند انتهاء هـذه . ًوتظل معموال هبا ملدة عرشين سنة. املتعاقدين بعد قبوهلا من املجلس التأسييس

َاملدة تفحص احلالة، فإذا رأى الفريقان الساميان املتعاقدان مل يبق مـن حاجـة إليهـا يـصري إهناؤهـا 

ّما مل تدخل املادة السادسة يف حيـز التنفيـذ . قبل عصبة األممويكون أمر اإلهناء عرضة للتثبيت من

َّويف احلالة األخرية جيب أن يبلغ إشعار اإلهناء إىل جملس عصبة األمم. قبل ذلك التاريخ وال مـانع . ُ

ْللفريقني الساميني املتعاقدين من إعادة النظر من وقت إىل آخـر يف رشوط هـذه املعاهـدة ورشوط  ْ ْ

بقصد إدخال ما يرتاءى مناسبته مـن التعـديالت ١٥و١٠و٧نفردة الناشئة عن املواد االتفاقيات امل

ٍحسبام تقتضيه الظروف الراهنة آنئذ، وكل تعديل يتفق عليه الفريقان املتعاقدان الساميان جيـب أن 

َّيبلغ إىل جملس عصبة .األممُ

* * *

)٣٢(ملحق رقم 
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ّملا كانت الدول املتحالفة الرئيسة قد وافقت عىل أن بـالد العـراق التـي كانـت يف الـسابق 

دولـة ّتابعة لإلمرباطورية العثامنية، جيب إيداعها ضمن احلدود التـي تعينهـا الـدول املـذكورة إىل

ّوصية(منتدبة  ِ ًيعهد إليها وظيفة تقديم املشورة واملساعدة اإلداريتني لألهايل وفقـا لنـصوص ) َ ُ٢٢

.األمممن ميثاق عصبة) ٤فقرة(

عـىل الـبالد املـشار ) الوصـاية(ّوملا كانت الدول املتحالفة الرئيسة قد قررت إن باالنتداب 

ِيطانية الذي قد قبلهإليها أعاله جيب أن يعهد به صاحب اجلاللة الرب وملـا كـان صـاحب اجلاللـة . َ

ًالربيطانية قد تعهد بأن يامرس هذا االنتداب بالنيابة عن عصبة األمم وفقا للرشوط اآلنفة الـذكر ّ .

ْتنص عىل أنه إن مل تكن درجة الـسلطة وحـق املراقبـة واإلدارة التـي ) ٨فقرة(٢٢وملا كانت املادة 

وجـب عـىل العـصبة . نة حسب اتفاق سابق بني أعضاء عصبة األممستقوم هبا دولة االنتداب معي

ًأن ترسع حاال يف تنظيمها وملا كان صاحب اجلاللـة الربيطانيـة قـد اعـرتف بحكومـة مـستقلة يف 

واتفاقيات متفرعـة ) بروتوكول(العراق وعقد مع صاحب اجلاللة ملك العراق معاهدة مع ملحق 

.املعاهدة املعرب عنها فيام ييل بمعاهدة التحالفَّكام هو مبني يف اجلدول املربوط وهي

ًفبناءا عليه إن جملس عصبة األمم يوافـق عـىل إحـالل معاهـدة التحـالف املـذكورة حمـل 

:يأيتاالنتداب ويقرر عالوة عىل ذلك ما

. ًجيب أن تنتهي معاهدة التحالف عندما يصبح العراق عضوا يف عصبة األمـم: املادة األوىل

جيـب أن ال يتـأخر انتهاؤهـا عـن أربـع سـنوات مـن دخـول معاهـدة لـوزان يف وعىل كل حـال 

.التنفيذّحيز

إن امتيازات وصيانات األجانب بام يف ذلك منافع القـضاء القنـصيل واحلاميـة : املادة الثانية

ِالقنصلية عىل نحو ما كان يتمتـع هبـا يف الـسابق يف اإلمرباطوريـة العثامنيـة بموجـب االمتيـازات 

.التحالفية أو العرف، جيب عدم تطبيقها يف العراق أثناء تنفيذ معاهدةاألجنب
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يف أثناء تنفيذ معاهدة التحالف يتخذ صـاحب اجلاللـة الربيطانيـة باستـشارة : املادة الثالثة

ٍصاحب اجلاللة ملك العراق ما يلزم من التدابري ألجل عقد اتفاقيـة خاصـة بالنيابـة عـن العـراق  ٍ

.األممجيب تبليغ صور مجيع هذه االتفاقية إىل جملس عصبةلتسليم املجرمني، و

ًجيب أن يقدم صاحب اجلاللة الربيطانية إىل جملس عصبة األمم تقريرا سـنويا : املادة الرابعة ً ِّ

ينال رىض املجلس عام يتعلق بالتـدابري املتخـذة يف أثنـاء الـسنة ألجـل القيـام بنـصوص معاهـدة 

.السنةالتقرير صور مجيع القوانني واألنظمة الصادرة يف أثناءالتحالف، وجيب أن يرفق مع هذا 

ينبغـي احلـصول عـىل موافقـة جملـس األمـم عـىل كـل تعـديل يف رشوط : املادة اخلامـسة

.التحالفمعاهدة

عند انتهاء معاهدة التحالف عىل جملس عـصبة األمـم أن يـستعمل نفـوذه : املادة السادسة

حلكومة العراقية بام كانـت قـد أخذتـه عـىل عاتقهـا أثنـاء مـدة ألجل أن يضمن يف املستقبل قيام ا

.ْواملخصصاتمعاهدة التحالف من التعهدات املالية بام فيه رواتب التقاعد

ٍيف حالة حدوث خـالف مـا، مهـام كـان، بـني صـاحب اجلاللـة الربيطانيـة : املادة السابعة

ق نـصوص معاهـدة التحـالف، ٍوعضو آخر من أعضاء عصبة األمم فـيام يتعلـق بتفـسري أو تطبيـ

عـىل إحالتـه إىل -إذا مل يكن باإلمكان حسم هذا اخلـالف باملفاوضـات -يوافق صاحب اجلاللة 

.األمممن ميثاق عصبة١٤حمكمة العدل الدولية الدائمة املنصوص عليها يف املادة 

رتري َّإن نص هذه الوثيقة األصيل جيب إيداعه يف خزانة سجالت عصبة األمـم وعـىل الـسك

ًالعام لعصبة األمم أن يرسل نسخا مصدقة منها إىل مجيع أعضاء .العصبةً

* * *
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)٣٣(ملحق رقم 


 

ًقد تم االتفاق بني الفريقني الساميني املتعاقدين عىل أنه رغام عن نصوص املادة  ْ جيـب ) ١٨(َّ

ّي املعاهدة احلالية عند صريورة العراق عضوا يف عصبة األمم، وعىل كل حال جيب أال يتأخر أن تنته ً

ما يمنـع ) الربوتوكول(وليس يف هذا . انتهاؤها عن أربع سنوات من تاريخ إبرام الصلح مع تركية

اقـدين عقد اتفاقية جديدة ألجل تنظيم ما يكون بعد ذلك من العالقات بني الفريقني الساميني املتع

.أعالهوجيب الدخول يف املفاوضات بينهام ألجل ذلك الغرض قبل انتهاء املدة املذكورة يف

* * *

)٣٤(ملحق رقم 

 
 

ْقني املتعاقـدين ّإن األحكام الواردة يف املادة الثامنة عرشة من املعاهدة بني الفري: املادة األوىل ْ

ّالساميني املوقعة يف بغداد يف اليوم العارش مـن شـهر تـرشين األول سـنة  ميالديـة، املوافـق ١٩٢٢ْ

هجرية ويف الربوتوكـول املوقـع يف بغـداد يف اليـوم ١٣٤٠لليوم التاسع عرش من شهر صفر سنة 

شـهر رمـضان املبـارك ميالدية املوافق لليوم الرابع عـرش مـن ١٩٢٣الثالثني من شهر نيسان سنة 

ًهجرية، يلغى منها ما له تعلق بمدة املعاهدة املذكورة معموال هبا ملدة مخـس وعـرشين ١٣٤٠سنة  ُ

ًما مل يصبح العـراق عـضوا ١٩٢٥ًسنة ابتداءا من اليوم السادس عرش من شهر كانون األول سنة 
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فـة املعقـودة بـني الفـريقني يف عصبة األمم قبل انقضاء املدة املذكورة، وكذلك االتفاقيـات املختل

اآلنفـة ١٩٢٢الساميني املتعاقدين امللحقة بمعاهدة اليـوم العـارش مـن شـهر تـرشين األول سـنة 

ًالذكر تبقى فيام خيص مدهتا املجعولة تابعة ملدة املعاهدة املـذكورة معمـوال هبـا للمـدة املنـصوص 

.كامهاأحّعليها يف هذه املعاهدة وأما يف اخلصومات األخرى فال متس

ًيتفق الفريقان املتعاقدان الساميان عـىل أهنـام فـورا بعـد إبـرام هـذه املعاهـدة : املادة الثانية

ٍوموافقة جملس عصبة األمم عليها يواصالن النظر بجد ونشاط يف املسائل التـي وضـعت موضـع  ٍ

مسة عرشة مـن ًالبحث بينهام قبال بخصوص تعديل االتفاقيتني الناشئتني عن املادتني السابعة واخلا

.١٩٢٢معاهدة اليوم العارش من شهر ترشين األول

َيتعهد جاللة ملك بريطانيا وذلك من غري مساس بأحكام املادة الـسادسة مـن : املادة الثالثة

املتعلقة بإدخال العراق يف مجعية األمـم أو ١٩٢٢معاهدة اليوم العارش من شهر ترشين األول سنة 

من املعاهدة املـذكورة التـي جتيـز تعـديل أحكـام املعاهـدة املـذكورة أو أحكام املادة الثامنة عرشة 

ٍأحكام بعض االتفاقيات امللحقة هبا يف أي وقت كان برشط موافقة عصبة األمـم بـأن ينظـر بجـد 

ٍونشاط يف املسألتني اآلتيتني عند حلول الوقت الذي كان ينبغي فيه أن تنتهي معاهدة اليوم العـارش 

بموجـب بروتوكـول اليـوم الثالثـني مـن شـهر نيـسان سـنة ١٩٢٢ول سنة من شهر ترشين األ

، ثم بعد ذلك يف فرتات متتابعة مدة كل أربع سنوات إىل أن تنقيض مدة اخلمس والعـرشين ١٩٢٣

:األممسنة املذكورة يف هذه املعاهدة أو إىل أن يدخل العراق يف عصبة

.األممعصبةهل يف استطاعته اإلحلاح عىل إدخال العراق يف ) ١(

إن مل يكن يف استطاعته ذلك ففي مسألة تعـديل االتفاقيـات املبحـوث عنهـا يف املـادة ) ٢(

بنـاء عـىل التقـدم الـذي ١٩٢٢الثامنة عرشة من معاهدة اليوم العارش من شهر ترشين األول سنة 

.آخرٍبلغته اململكة العراقية أو بناء عىل أي سبب



الخاتمۀ واالستنتاجات والمالحق........................................................................٨٩٨
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ٌيسود سلم وصداقة دائمني بـني صـاحب اجلاللـة ملـك العـراق وبـني صـاحب : ١املادة 

ًاجلاللة الربيطانية ويؤسس بني الفـريقني الـساميني املتعاقـدين حتـالف وثيـق توطيـدا لـصداقتهام  ْ ْ ْ َّ ُ

مشاورة تامة ورصحيـة يف مجيـع شـؤون الـسياسة وجتري بينهام . ّوتفامههام الودي وصالهتام احلسنة

ّاخلارجية مـام قد يكـون لـه مـساس بمـصاحلهام املـشرتكة ويتعهـد كـل مـن الفـريقني الـساميني 
ًاملتعاقدين بأال يقـف يف الـبالد األجنبيـة موقفـا ال يتفـق وهـذا التحـالف أو قـد خيلـق مـصاعب  ّ

.اآلخرللفريق

ميني املتعاقدين لدى بـالط الفريـق الـسامي املتعاقـد ًيمثل كال من الفريقني السا-٢املادة 

.املرعيةًاآلخر ممثل دبلومايس، يعتمد وفقا لألصول

إذا أدى أي نزاع بني العراق وبني دولة ثالثة إىل حالـة يرتتـب عليهـا خطـر قطـع -٣املادة 

ة ذلـك النـزاع ِّالعالقات بتلك الدولة يوحد حينئذ الفريقان الساميان املتعاقدان مـساعيهام لتـسوي

ًبالوسائل السلمية وفقا ألحكام ميثاق عـصبة األمـم ووفقـا ألي تعهـدات دوليـة أخـرى يمكـن  ً

.احلالةتطبيقها عىل تلك

إذا اشتبك أحد الفريقني الساميني املتعاقدين يف حرب رغم أحكـام املـادة الثالثـة -٤املادة 

ًأعاله يبادر حينئذ الفريق السامي املتعاقد اآلخر فورا ًإىل معونته بـصفة كونـه حليفـا وذلـك دائـام ٍ ً

.أدناهوفق أحكام املادة التاسعة

ًويف حالة خطر حرب حمدق يبادر الفريقان الساميان املتعاقدان فورا إىل توحيد املـساعي يف 
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.املقتضيةاختاذ تدابري الدفاع

ٍإن معونة صاحب اجلاللة ملك العراق يف حالة حرب أو خطر حمـدق تنحـرص يف ٍ ٍ أن يقـدم ّ

ِّإىل صاحب اجلاللة الربيطانية يف األرايض العراقية مجيـع مـا يف وسـعه أن يقدمـه مـن التـسهيالت 

واملــساعدات ومــن ذلــك اســتخدام الــسكك احلديديــة واألهنــر واملــوانئ واملطــارات ووســائل

.املواصالت

من الـداخيل يف من املفهوم بني الفريقني الساميني املتعاقدين أن مسؤولية حفظ األ-٥املادة 

مـسؤولية الـدفاع عـن العـراق إزاء -برشط مراعاة أحكام املادة الرابعـة أعـاله -ًالعراق وأيضا 

.العراقاالعتداء اخلارجي تنحرصان يف صاحب اجلاللة ملك

مع ذلك يعرتف ملك العراق بأن حفـظ ومحايـة مواصـالت صـاحب اجلاللـة الربيطانيـة 

.املشرتكحوال مها من صالح الفريقني الساميني املتعاقديناألساسية بصورة دائمة يف مجيع األ

ًفمن أجل ذلك وتسهيال للقيام بتعهدات صاحب اجلاللة الربيطانيـة وفقـا للـامدة الرابعـة  ً

أعاله يتعهد جاللة ملك العراق بأن يمنح صـاحب اجلاللـة الربيطانيـة مواقـع لقواعـد جويـة يف 

ًالبرصة أو يف جوارها وموقعا واحدا ل قاعدة جوية ينتقيهـا صـاحب اجلاللـة الربيطانيـة يف غـرب ً

.الفراتهنر

وكذلك يأذن جاللة ملك العراق لصاحب اجلاللة الربيطانية يف أن يقيم قـوات يف األرايض 

ّالعراقية يف األماكن اآلنفة الذكر وفقا ألحكام ملحق هذه املعاهدة عىل أن يكون مفهوما أن وجود  ً ً

ًوجه من الوجوه احتالال ولن يمس عىل اإلطالق حقوق سيادةهذه القوات لن يعترب ب .العراقٍ

.منهاًيعترب ملحق هذه املعاهدة جزءا ال يتجزأ-٦املادة 

ُّحتل هذه املعاهدة حمل معاهديت التحالف املوقع عليهام يف بغداد يف اليـوم العـارش -٧املادة 
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األلـف امليالديـة املوافـق لليـوم التاسـع من شهر ترشين األول لسنة آثنتني وعرشين وتسعامئه بعد

عرش من شهر صفر لسنة إحدى وأربعني وثلثامئة بعد األلف اهلجرية ويف اليوم الثالـث عـرش مـن 

شهر كانون الثاين لـسنة سـت وعـرشين وتـسعامئة بعـد األلـف امليالديـة املوافـق لليـوم الثـامن 

امئـة بعـد اهلجريـة مـع االتفاقيـات لـسنة أربـع وأربعـني وثلث. والعرشين من شهر مجادى اآلخرة

.التنفيذّالفرعية امللحقة هبام التي متيس ملغاة عند دخول هذه املعاهدة حيز

وتوضع هذه املعاهدة يف نسختني يف كل مـن اللغتـني العربيـة واإلنكليزيـة ويعتـرب الـنص 

.عليهاألخري املعمول به واملعمول

دان بأنـه عنـد الـرشوع يف تنفيـذ هـذه املعاهـدة يعرتف الفريقان الساميان املتعاقـ-٨املادة 

تنتهي من تلقاء نفسها وبصورة هنائية مجيع املسؤوليات املرتتبة عىل صاحب اجلاللة الربيطانية فـيام 

ًيتعلق بالعراق وفقا للمعاهدات واالتفاقيات املشار إليها يف املادة السابعة من هذه املعاهدة وذلـك 

ّة وبأنه إذا بقي يشء من هذه املسؤوليات فيرتتب عىل صاحب اجلاللـة فيام خيتص بجاللته الربيطاني

.وحدهملك العراق

ّومن املعرتف به أيضا أن كل ما بقي من املسؤوليات املرتتبة عىل صاحب اجلاللة الربيطانيـة  ً

ًفيام يتعلق بالعراق وفقا ألي وثيقة دولية أخرى ينبغي أن يرتتب كذلك عىل جاللـة ملـك العـراق 

ًالفريقني الساميني املتعاقدين أن يبادرا فـورا إىل اختـاذ الوسـائل املقتـضية لتـأمني نقـل هـذه وعىل

.العراقاملسؤوليات إىل صاحب اجلاللة ملك

ليس يف هذه املعاهدة ما يرمي بوجه من الوجوه إىل اإلخـالل أو بخـس بـاحلقوق -٩املادة 

ًني الـساميني املتعاقـدين أو عليـه وفقـا مليثـاق والتعهدات املرتتبة أو التي قد ترتتب ألحـد الفـريق ْ

عصبة األمم أو معاهدة حتريم احلرب املوقع عليها يف باريس يف اليوم السابع والعـرشين مـن شـهر 

.امليالديةآب لسنة ثامن وعرشين وتسعامئة بعد األلف



٩٠١............................................................................)36(رقمملحق/ المالحق

ّإذا نشأ خالف ما يتعلق بتطبيق هـذه املعاهـدة أو تفـسريها ومل يوفـق-١٠املادة  الفريقـان ّ

ًالساميان املتعاقدان إىل الفصل فيه باملفاوضة رأسا بينام يعالج اخلالف حينئذ وفقـا ألحكـام ميثـاق  ًٍ

.األممعصبة

تربم هذه املعاهدة ويتم تبادل اإلبرام بأرسع ما يمكن، ثـم جيـري تنفيـذها عنـد -١١املادة 

ًمدة مخس وعرشين سنة ابتداءا مـن وتظل هذه املعاهدة نافذة. ًقبول العراق عضوا يف عصبة األمم

ويف أي وقت كان بعد عرشين سنة من تاريخ املرشوع يف تنفيذ هـذه املعاهـدة عـىل . تاريخ تنفيذها

ّالفريقني الساميني املتعاقدين أن يقوما بناءا عىل طلب أحدمها بعقد معاهدة جديدة ينص فيها عـىل  ً ْ ْ ْ

لة الربيطانيـة األساسـية يف مجيـع األحـوال، االستمرار عىل حفظ ومحاية مواصالت صاحب اجلال

.األمموعند اخلالف يف هذا الشأن يعرض ذلك اخلالف عىل جملس عصبة

* * *

)٣٦(ملحق رقم 

  
ّيعني صاحب اجلاللة الربيطانية من حني إىل آخر مقدار القوات التي يقيمها جاللتـه يف) ١ ُ

ًالعراق، وفقا ألحكام املادة اخلامسة من هذه املعاهدة وذلك بعد مـشاورة صـاحب اجلاللـة ملـك 

.األمرالعراق يف

ويقيم صاحب اجلاللة الربيطانية قوات يف اهلنيدي ملدة مخس سنوات بعد الرشوع يف تنفيـذ 

نتخبة للحلـول ّهذه املعاهدة، وذلك لكي يمكن صاحب اجلاللة ملك العراق من تنظيم القوات امل

وعند انقضاء تلك املدة تكون قوات صاحب اجلاللة الربيطانيـة قـد انـسحبت . حمل تلك القوات
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َّمن اهلنيدي، ولصاحب اجلاللة الربيطانية أيضا أن يقيم قوات يف املوصل ملدة حدها األعظم مخـس  ً

لة الربيطانيـة أن وبعد ذلك لصاحب اجلال. سنوات تبتدئ من تاريخ الرشوع يف تنفيذ هذه املعاهدة

ويؤجر صاحب اجلاللـة ملـك . يضع قواته يف األماكن املذكورة يف املادة اخلامسة من هذه املعاهدة

العراق مدة هذا التحالف صاحب اجلاللة الربيطانيـة املواقـع املقتـضية إلسـكان قـوات صـاحب 

.األماكناجلاللة الربيطانية يف تلك

الـساميان املتعاقـدان عـىل إحـداثها يف املـستقبل برشط أي تعديالت قد يتفق الفريقان) ٢

تظل احلصانات واالمتيـازات يف شـؤون القـضاء والعائـدات األمرييـة، ويف ذلـك اإلعفـاء مـن 

الرضائب التي تتمتع هبا القوات الربيطانية يف العراق شاملة القوات املـشار إليهـا يف الفقـرة األوىل 

ربيطانية من مجيع الصنوف وهي القوات التي حيتمـل ًأعاله وتشمل أيضا قوات صاحب اجلاللة ال

ًوجودها يف العراق عمال بأحكام هذه املعاهدة وملحقها أو وفقا التفاق يـتم عقـده بـني الفـريقني  ً

َوأيضا يواصل العمل بأحكام أي ترشيع حمـيل لـه مـساس بقـوات صـاحب . الساميني املتعاقدين َ ً

مة العراقية التدابري املقتضية للتثبـت مـن كـون الـرشوط وتتخذ احلكو. اجلاللة الربيطانية املسلحة

ٍاملتبادلة ال جتعل موقف القوات الربيطانية فيام يتعلق باحلصانات واالمتيازات أقـل مالءمـة بوجـه 

.املعاهدةمن الوجوه من املوقف الذي تتمتع به هذه القوات يف تاريخ الرشوع يف تنفيذ هذه

القيـام بجميـع التـسهيالت املمكنـة لتنقـل القـوات يوافق جاللة ملـك العـراق عـىل ) ٣

املذكورة يف الفقرة األوىل من هذا امللحق وتدريبها وإعالتها وعىل منحها عني تـسهيالت اسـتعامل 

.املعاهدةالتلغراف الالسلكي التي تتمتع هبا عند الرشوع يف تنفيذ هذه

ًيتعهد صاحب اجلاللـة ملـك العـراق بـأن يقـدم بنـاءا عـىل ) ٤ ِّ طلـب صـاحب اجلاللـة ْ

َالربيطانية وعىل نفقة صاحب اجلاللة الربيطانية وفقا للرشوط التي يتفق عليها الفريقـان الـساميان  ً

ًاملتعاقدان حرسا خاصا من قوات صاحب اجلاللة ملك العراق حلامية القواعد اجلوية مما قد تشغله  ً
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ّمن سن القـوانني التـرشيعية التـي قـد ًقوات جاللته الربيطانية وفقا ألحكام هذه املعاهدة، وأن يؤ

.الذكريقتضيها تنفيذ الرشوط اآلنفة

ْيتعهد صاحب اجلاللة الربيطانية بأن يقوم عند كل طلب يطلبه صاحب اجلاللـة ملـك ) ٥

:وهيالعراق بجميع التسهيالت املمكنة يف األمور التالية وذلك عىل نفقة جاللة ملك العراق

.املتحدةالفنون البحرية والعسكرية واجلوية يف اململكةتعليم الضباط العراقيني ¨

ٍتقديم األسلحة والعتاد والتجهيزات والسفن والطائرات مـن أحـدث طـراز متيـرس إىل ¨ ٍ

.العراققوات جاللة ملك

ّتقديم ضباط بريطانيني بحريني وعسكريني وجويني للخدمة بصفة استـشارية يف قـوات ¨ ّ ّ

.العراقجاللة ملك

ْكان من املرغوب فيه توحيد التدريب واألساليب يف اجليشني العراقـي والربيطـاين ّلـام) ٦

يتعهد جاللة ملك العـراق بأنـه إذا رأى رضورة االلتجـاء إىل مـدربني عـسكريني أجانـب فـإهنم 

.الربيطانينيخيتارون من الرعايا

َّويتعهد أيضا بأن أي أشخاص مـن قواتـه مـن الـذين قـد يوفـدون إىل اخلـار ّ ج للتـدريب ً

العسكري يرسلون إىل مدارس وكليات ودور تدريب عسكرية يف بالد جاللتـه الربيطانيـة بـرشط 

ّأال يمنع ذلك صاحب اجلاللة ملك العـراق مـن إرسـال األشـخاص الـذين ال يمكـن قبـوهلم يف 

.كاناملعاهدة ودور التدريب املذكورة إىل أي قطر آخر

ّويتعهد أيضا بأن التجهيزات األساسي ة لقوات جاللته وأسلحتها ال ختتلف يف نوعهـا عـن ً

.وجتهيزاهتاأسلحة وقوات صاحب اجلاللة الربيطانية

يوافق جاللة ملك العراق عىل أن يقوم، عند طلب صـاحب اجلاللـة الربيطانيـة ذلـك، ) ٧
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بجميع التسهيالت املمكنة ملرور قوات صاحب اجلاللة الربيطانية من مجيـع الـصنوف العـسكرية 

ُالعراق، ولنقل وخزن مجيع املؤن والتجهيـزات التـي قـد حتتـاج إليهـا هـذه القـوات يف أثنـاء عرب 

وتتناول هذه التسهيالت اسـتخدام طـرق العـراق وسـككه احلديديـة وطرقـه . مرورها يف العراق

ًاملائية وموانئه ومطاراته ويؤذن لسفن صاحب اجلاللة الربيطانية إذنا عاما يف زيـارة شـط العـرب،  ً

.العراقيةط إعالم جاللة ملك العراق قبل القيام بتلك الزيارات للموانئبرش

* * *

)٣٧(ملحق رقم 

 
 

تنقل حكومـة اململكـة املتحـدة الربيطانيـة العظمـى وايرلنـدا الـشاملية، إىل احلكومـة -١

يف خالل املدة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من ملحـق معاهـدة التحـالف املمـضاة يف العراقية 

، املطارات واملعسكرات التي يف اهلنيـدي واملوصـل، والتـي تـشغلها اآلن ١٩٣٠حزيران سنة ٣٠

وتتقبل احلكومة العراقية انتقـال هـذه املطـارات واملعـسكرات . قوات صاحب اجلاللة الربيطانية

الـثلج املوجـودة يف اهلنيـدي واملوصـل، ومعـدات)A(نوع عدا سقيفتني فوالذيتني من ما«إليها 

بثلث الثمن الـذي تـشهد وزارة الطـريان حلكومـة اململكـة » التي ستنقلها حكومة اململكة املتحدة

املتحدة بصحته، ويشمل ذلك املباين واملعامل واملؤسسات واإلنشاءات الدائمـة املوجـودة هنـاك، 

وال تتـأخر . يف هذا احلساب املباين الطينية التـي تنتقـل إىل احلكومـة العراقيـة بـال ثمـنوال يدخل

احلكومة العراقية يف دفـع هـذا املبلـغ إىل حكومـة اململكـة املتحـدة عـن التـاريخ الـذي يـتم فيـه 
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.املذكوراالنتقال

قـوات ويف خالل املدة القصوى عليها يف الفقرة األوىل من ملحق معاهدة التحـالف تظـل

صاحب اجلاللة الربيطانية آمنـة يف إشـغال مواقعهـا احلاليـة يف اهلنيـدي واملوصـل والـشعيبة ويف 

استعامل أماكنها احلالية املخصصة لنزول الطيـارات االضـطراري، وال تطالـب حكومـة اململكـة 

.اآلناملتحدة بدفع بدالت إجيار هلذه األماكن تزيد عىل البدالت التي تدفعها

سحاب قوات صاحب اجلاللة الربيطانية من اهلنيـدي واملوصـل، وفـق أحكـام عند ان-٢

الفقرة األوىل من ملحق معاهدة التحالف، إذا قررت حكومة اململكة املتحدة تأسيس قاعدة جويـة 

ٍبريطانية يف جوار احلبانية، تتخذ احلكومة العراقية حينئذ مجيع التـدابري املمكنـة بغـري أن يرتتـب يف  ّ ّ

عىل أي كان مـن احلكـومتني، إلنـشاء سـكة حديديـة تـصل تلـك القاعـدة اجلويـة ذلك نفقات

.العراقيةبالسكك احلديدية

ال تستوىف بدالت إجيار عن مواقع القواعد اجلوية، التي تـؤجر مـن حكومـة صـاحب -٣

اجلاللة الربيطانية، وفق أحكام املادة اخلامسة من معاهدة التحـالف، متـى كانـت تلـك املواقـع يف 

إما إذا كانت تلـك البقـاع يف أرايض غـري أمرييـة فتجـري مجيـع التـسهيالت . رض أمريية خاليةأ

املمكنة لتحتيم عقد تلك اإلجيارات برشوط معقولة، عىل أن تقـوم احلكومـة العراقيـة بعقـد هـذه 

وتعفـى األرايض . ًاإلجيارات، بناءا عىل طلب حكومة اململكة املتحدة وعىل نفقة اململكـة املتحـدة

املأجورة من مجيع الرضائب والرسوم، وتظل اإلجيارات نافذة املفعول مـا دامـت قـوات صـاحب 

اجلاللة الربيطانية شاغلة هذه القواعد، وفق أحكـام معاهـدة التحـالف الـسابق ذكرهـا، أو وفـق 

ٍّوعند انتهاء أجل إجيار املواقع املذكورة أو أجل إجيـار أي منهـا بـصورة. أحكام أي حتديد آخر هلا

هنائية، أما أن تتسلم احلكومة العراقية نفسها املباين واملؤسسات واإلنشاءات الدائمة املبنية يف تلـك 

ٍاملواقع، بتثمني معقول مع اعتبار استعامهلا، وأما أن جترى التـسهيالت املعقولـة املقتـضية لتمكـني 
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قـصوى املنـصوص حكومة اململكة املتحدة يف ترصيفها عىل أفضل صورة وبعـد انقـضاء املـدة ال

عليها يف الفقرة األوىل من ملحق معاهدة التحالف وما دامت معاهـدة التحـالف املـذكورة نافـذة 

ٍّاملفعول، ال تطالب حكومة اململكة املتحدة بـدفع أجـور اسـتعامل أي كـان مـن األمـاكن احلاليـة 

.العراقاملخصصة لنزول الطيارات االضطراري يف

ملتخذة للترصف بالسكك احلديدية العراقية وإدارهتـا بـأرسع مـا تنفيذ التدابري التالية، ا-٤

ًيمكن ويف خالل مدة ال يتعدى حدها األقىص، عـىل كـل حـال سـنة واحـدة ابتـداءا مـن دخـول  َّ

.التنفيذّمعاهدة التحالف حيز

تنقل حكومة اململكة املتحدة ملكية السكك احلديديـة الـرشعية إىل احلكومـة العراقيـة -آ 

ّاسم احلكومة العراقية، ويف عني الوقت الذي يتم فيه هذا االنتقال ختول هيئـة خاصـة أو َّوتسجل ب

نقابة ذات شخصية قانونية حق االنتفاع التام عـىل سـبيل اإلجيـار أو غـريه، ويبـدل إجيـار إسـمي 

وبرشوط ترضاها حكومة اململكة املتحدة عىل أن تؤلف هذه اهليئة أو جملس اإلدارة بقانون خـاص 

.احلكومتنيه اهليئة الترشيعية العراقية وتوافق عىل نصوصه كلتاّتسن

تكون النقابة مسؤولة بأمجعها عن إدارة السكك احلديديـة العراقيـة وتـدبري شـؤوهنا -ب 

ٍوهلا وحدها دون غريها مجع رأسامل جديد باكتتاب عام أو بعقد قرض خاص مع سلطة التـرصف  ٍ

.ذكرهعي يف ذلك القيود املفروضة يف القانون املاربدخل هذه السكك احلديدية عىل أن ترا

:ييليتألف رأسامل النقابة املذكورة مما-جـ 

لك روبية من األسـهم املمتـازة بفائـدة ٣٧٥خيصص حلكومة اململكة املتحدة ما قيمته -١

ة ًوال ترتاكم هذه الفائدة ملدة عرشين سنة ابتـداءا مـن تـاريخ انتقـال ملكيـة الـسكك اجلديـد% ٦

لك روبية من هذا املبلغ قيمة رأس املـال املدينـة ٢٥ولكنها ترتاكم بعد انقضاء هذه املدة وحيسب 

.النصفيةبه السكك احلديدية حلكومة اململكة املتحدة عىل حساب
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ألـف روبيـة مـن األسـهم املمتـازة بعـني ٨٥لـك و٤٥ّخيصص للحكومـة العراقيـة -٢

تـي اقرتضـتها احلكومـة العراقيـة للـسكك احلديديـة والتـي الرشوط وهذا املبلغ يساوي املبالغ ال

.الفائدةُأعفيت من

ّأيضا خيصص للحكومة العراقية -٣ لك روبيـة مـن األسـهم املتـأخرة وللحكومـة ٢٥٠ً

ــدة  ــة املتح ــة اململك ــصة حلكوم ــهم املخص ــاءت األس ــى ش ــشرتي مت ــار يف أن ت ــة اخلي العراقي

.األصليةبقيمتها

ّلنقابة من مخسة مديرين تعني اثنني منهم احلكومـة العراقيـة واثنـني يتألف جملس إدارة ا-د  ُ

منهم حكومة اململكة املتحدة أما اخلامس الذي يكون رئيس جملس اإلدارة فيتم تعيينه باتفاق كلتـا 

.احلايلاحلكومتني ويكون أول رئيس ملجلس اإلدارة مدير السكك احلديدية العراقية

ن اقرتاض رأس املال املطلوب إلصـالح الـسكك احلديديـة تكون النقابة مسؤولة ع-هـ 

ّالعراقية وتوسيعها وال يتعهد أي كان من احلكومتني بضامن هذا القـرض، سـواء كـان ذلـك فـيام 

.املاليتعلق بالفائدة أم برأس

كل رأسامل تقرتضه النقابة إلصالح السكك احلديدية العراقية أو لتوسيعها يقـوم عـىل -و

.السابقة) جـ(ًة للحكومتني وفقا للفقرة األسهم املخصص

تتقبل احلكومة العراقية بصفة كوهنا صاحبة الرقبى للسكك احلديديـة التبعـة النهائيـة -ز 

ِّومقابـل هـذه التبعـة حتـول . عام يظهر فيام بعد من ديون عىل هذه السكك غري مرتتبة عـىل النقابـة

األسهم املمتازة ما تساوى قيمتـه اإلسـمية املبـالغ حكومة اململكة املتحدة إىل احلكومة العراقية من 

ًالتي ال يمكن اسرتدادها مما قد تضطر احلكومة العراقية إىل دفعه تسديدا لتلك الديون وذلـك متـى 

.بهًثبتت صحة تلك الديون ثبوتا تقتنع حكومة اململكة

قية إىل مـنح عقـود ًتوقعا النتقال السكك احلديدية وتأليف النقابة تبادر احلكومة العرا-ح 
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ملوظفي السكك احلديدية الربيطانية الذين قـد يـويص ) املعاهدة(مدهتا ثالث سنوات وفق رشوط 

وال تبطل هذه العقود بعد منحها إال بموافقـة حكومـة . هبم مدير السكك احلديدية العراقي لذلك

املـدة، فتـرتك لقـرار ًأما مسألة منح هؤالء املوظفني عقودا ملـدد أطـول مـن هـذه. اململكة املتحدة

.تأليفهجملس اإلدارة بعد

ُإن امللك الكائن يف ميناء البرصة، املوجود اآلن يف حيازة حكومة اململكة املتحدة ينتقـل -٥

ّوهلذه الغايـة يـسن العـراق . إىل احلكومة العراقية وتقوم بإدارة امليناء هيئة تدعى جملس أمناء امليناء

حكومة اململكة املتحدة لتأليف جملس أمنـاء املينـاء لـه شخـصية ًترشيعا بنصوص يتفق عليها مع

عىل أن ال يعدل هذه الترشيع إال بموافقة حكومة اململكة املتحدة، ما دام حلكومـة اململكـة . قانونية

.بامليناءْاملتحدة أي جزء كان من الدين املتعلق

ُوعند الترشيع املـذكور، وتـأليف جملـس أمنـاء املينـاء، ينقـل امل لـك الكـائن يف املينـاء إىل ُ

ويف عني الوقت الذي يتم فيه هذا االنتقال، يمنح جملس أمنـاء . ّاحلكومة العراقية ويسجل بإسمها

أو االمتياز أو بواسـطة أخـرى مناسـبة عـىل أن توافـق . امليناء حق االنتفاع التام عىل سبيل اإلجيار

ًيكون فيها امليناء مـدينا حلكومـة اململكـة حكومة اململكة املتحدة عىل الرشوط، وذلك للمدة التي 

.ْالدينٍاملتحدة، بأي جزء كان من

* * *

)٣٨(ملحق رقم 

 
.١٩١٧-١٩١٦القائد العام للقوات اإلنجليزية يف العراق يف : ستانيل مود

.١٩١٨-١٩١٧العراق يف القائد العام للقوات اإلنجليزية يف: وليم مارشال
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.١٩١٨حتى نيسان١٩١٦الضابط السيايس األول من : بريس كوكس

.١٩٢٠ترشين األول١حتى ١٩١٨املفوض املدين من أيار : أرنولد تالبوت ولسون

.١٩٢٣حتى أيار١٩٢٠ترشين األول ١املندوب السامي من : بريس كوكس

.١٩٢٩حزيرانحتى ١٩٢٣املندوب السامي من أيار : هنري دوبس

.١٩٢٩أيلول١١حزيران حتى ١١املندوب السامي من : جيلربت كاليتن

، ثـم ١٩٣٢ترشين الثاين ٤حتى ١٩٢٩أيلول ١١املندوب السامي من : فرنسيس مهفريز

.العراقسفري بريطانيا العظمى يف

* * *

)٣٩(ملحق رقم 


  

بغـداد (، ]الكـيالين[ّيف البداية تم تشكيل احلكومة املؤقتة برآسة السيد عبد الرمحن النقيب 

.م١٩٢١أيلول٩حتى ١٩٢٠ترشين األول ٢٧ً، ابتداءا من )١٩٢٧-١٨٤٥

١٠امللـك فيـصل، يف السيد عبد الرمحن النقيب، حكومتـه الثانيـة، تـشكلت يف عهـد -١

.١٩٢٢آب١٩-١٩٢١أيلول 

ــة، -٢ ــه الثالث ــب، حكومت ــرمحن النقي ــد ال ــسيد عب ــول ٣٠ال ــرشين ١٧-١٩٢٢أيل ت

.١٩٢٢الثاين

١٨ً، حكومته األوىل ابتداءا مـن )م١٩٢٩-١٨٨٠النارصية (عبد املحسن السعدون، -٣

 



الخاتمۀ واالستنتاجات والمالحق........................................................................٩١٠

.١٩٢٣ترشين الثاين١٥-١٩٢٢ترشين الثاين 

تـرشين ٢٣ً، حكومتـه األوىل ابتـداءا مـن )م١٩٣٦-١٨٨٥غداد ب(جعفر العسكري -٤

.١٩٢٤آب٣-١٩٢٣الثاين 

ــمي، -٥ ــني اهلاش ــداد (ياس ــن ) ١٩٣٧-١٨٨٤والدة بغ ــه م -١٩٢٤آب ١٤حكومت

.م١٩٢٥حزيران٢٠

ــه الثانيــة مــن -٦ تــرشين ٢٠-١٩٢٥حزيــران ٢٦عبــد املحــسن الــسعدون، حكومت

.١٩٢٦الثاين

ــسكري، حكو-٧ ــر الع ــن جعف ــة م ــه الثاني ــاين ٢١مت ــرشين الث ــانون ١٣-١٩٢٦ت ك

.١٩٢٨الثاين

ــن -٨ ــة م ــه الثالث ــسعدون، حكومت ــسن ال ــد املح ــاين ١٤عب ــانون الث ٢٧-١٩٢٨ك

.م١٩٢٩نيسان

١٨-١٩٢٩نيـسان ٢٨، حكومتـه مـن )م١٩٦٨-١٨٩٢بغـداد (توفيق السويدي، -٩

.١٩٢٩أيلول

ــه الرابعــة مــن -١٠ تــرشين ١٣-١٩٢٩أيلــول ١٩عبــد املحــسن الــسعدون حكومت

.١٩٢٩الثاين

-١٩٢٩تـرشين الثـاين ١٨، حكومته من )١٩٤٢-١٨٨٢بغداد (ناجي السويدي، -١١

.١٩٣٠آذار٢٢

ــسعيد -١٢ ــوري ال ــداد (ن ــن )م١٩٥٨-١٨٨٨بغ ــداءا م ــه األوىل ابت آذار ٢٣ً، حكومت

.١٩٣١ترشين األول١٩-١٩٣٠



٩١١.............................................................................)40(رقمملحق/ المالحق

تـــرشين ٢-١٩٣١تــرشين األول ١٩نــوري الــسعيد، حكومتــه الثانيـــة مــن -١٣

.١٩٣٢الثاين

تـرشين الثـاين ٣ً، حكومتـه ابتـداءا مـن )م١٩٨٠-١٨٩٣الكوت (ناجي شوكت -١٤

.م١٩٣٣آذار١٩-١٩٣٢

ــيالين -١٥ ــايل الك ــداءا مــن )م١٩٦٥-١٨٩٢بغــداد (رشــيد ع ــه ابت آذار ٢٠ً، حكومت

.١٩٣٣أيلول١٩-١٩٣٣

* * *

)٤٠(ملحق رقم 


  

 

بسم اهللا الرمحن الرحيم

.ّإىل كافة املؤمنني املتدينني برشيعة سيد املرسلني وفقكم اهللا ملا حيب ويرىض

.وفيقالتبعد السالم عليكم والدعاء للجميع بحسن

ال خيفى، وردين مكتوبكم املوقع فيه أسامء مجاعة تذكرون فيه عقائدكم من نفي الغلـو 

ومن اإلقرار باملعاد اجلسامين واملعراج اجلسامين وانشقاق القمـر وغـري ذلـك مـن رضوريـات 

ًاإلسالم، وإنكم ال تقولون بوحدة الناطق وال تنكرون شيئا من اعتقادات املـؤمنني املـشهورة 
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قد صدر منـه يف البـرصة مـا ) سلمه اهللا(فرقة الناجية ومع ذلك إن جناب السيد مهدي بني ال

ّيوجب تفرقة الكلمة والتحزبات الدينية، نعم من كانت هـذه عقيدتـه فهـو أخونـا يف الـدين 

ّوحاله حال مجيع املسلمني له ما هلم وعليه ما عليهم، وال أظن بالسيد وبمن دونه التعرض إىل 

ْه هذه العقيدة، ولعل ما وقع يف البني ناشئ من سوء التفـاهم بـني الطـرفني، من كانت عقيدت

فأما إن السيد إعتقد أنه عقيدتكم غري تلك العقيدة، وأما أن األمر ليس كام بلغكم، وعـىل أي 

حال يلزم رفع االشتباه وإزالة الشحناء من الطرفني، وأظن أن العمدة يف منشأ هذه الضوضاء 

ّذي صنفه جناب السيد قبل عرش سنني، وإين بعـون اهللا تعـاىل مهـتم بكـامل انتشار الكتاب ال

َجدي وجهدي يف رفع هذه الغائلة والتوسل بكل وسيلة يف إطفاء هذه النائرة، وقد التمـست  ّ ِ

ّمن السيد سلمه اهللا اللزوم عىل الطريقة اللينة مـع كافـة البـرصيني عـىل اخـتالف مـشارهبم، 

نبوا معـه طريـق الـشدة فإنـه أجـل مـن أن يـرىض بتفرقـة الكلمـة ًواألمل فيكم أيضا أن جتت

°®¬»<ًخصوصا يف مثل هذه األيـام احلرجـة،   ¯±²³´µ¶

¸º ¹»¼½¾¿ÀÁÃ ÂÄÅÆÈ ÇÊÉËÌÍ
Ï ÎÐÑÒÓ<)١(.

وفقني وإياكم ملا حيب ويرىض، والسالم عىل من آتبع اهلدى، هذا ويبلغكم عيل بن موسـى 

.والسالمت إذا أصغيتم إليها يكون صالحكم،عني شفاهيا

هـ١٣٤٤ذي القعدة ١٤

األحقـر أبو احلسن املوسـوي

* * *
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)٤١(ملحق رقم 


 

بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّالشيخ حممد جواد مالك دام عزهالفاضل الكامل العامل

والدعاء لكم بالتوفيق والتسديد ال سيام يف بحثكم .. بعد السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ًالذي يتناول موضوعا هاما حيتاج إىل متابعة وتفسري وحتليل، أسأله تعاىل لكم التوفيق .والنجاحً

:رسالتكمّأما بالنسبة إىل السؤالني املذكورين يف

ّهو أن النجف مل يكـن يـسكنها أحـد مـن أبنـاء الـسنة إال جمموعـة ال : اجلواب عن األول ّ

ًتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وهم من أتباع طريقة البكداشية التـي تكـن حبـا شـديدا ألهـل  ً ّ ُّ ُ
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ُوحيسبون عىل الشيعة يف مشاعرهم وعواطفهم ولدهيم حضور كبري يف تركيـا عليهم السالمالبيت 

الـذي هـو مـن ) رضا الرفيعـي(ولذا يكون من الطبيعي أن يتوىل النقابة شخص كالسيد . بانياوأل

ّالسادة األرشاف الذين متكنوا أن حيولوا سدنة الروضة من عائلة إىل أخرى وهـي عائلـة املـاليل إىل 

تقـل األمـر ، وبقيت السدانة والنقابة تنتقل إىل أبنائه حتى ان)آل الرفيعي(هذه العائلة العريقة وهي 

إىل السيد أمحد بن السيد حممد حسن فأختص هو بالسدانة وانتقلت النقابة إىل عمه الـسيد هـادي، 

.اإلرشايفّباعتباره كبري السن ويتناسب سنه مع هذا املوقع

ّوال شك أن ضـعف الدولـة العثامنيـة يف عهـد الـسيد رضـا، وتـوىل العلـامء إلدارة البلـد 

.ذلككان له دور يف) النجف(

).٢٦٧-٢٦٣ص١ج(ويمكنكم مراجعة مايض النجف وحارضها 

ُفهنا البد أن نأخذ بنظر االعتبار عدة حقائق كانـت تلقـى : وأما اجلواب عن السؤال الثاين

:ونتائجهابثقلها عىل األحداث

إن الشيعة وفيهم املرجعية الدينية يف العراق كانوا يعيشون عزلـة سياسـية تكـاد أن : األوىل

يف العهد العثامين ألهنم أقلية مضطهدة، وكان دخوهلم يف حركـة اجلهـاد ضـد الغـزو تكون شاملة

.الرشعياإلنجليزي استجابة للتكليف

كـان ) مرجعية الشيخ الـشريازي(ّإن الوعي السيايس العام لدى املرجعية املتصدية : الثانية

ّحمدودا حيث كان حيكمها تصور البديل للسلطة األجنبية  ْو احلكـم اإلسـالمي، إذ مل هـ) اإلنجليز(ً

ولذا كان التصور أنه بمجـرد خـروج . ًيكن معروفا وجود خيار وصيغة ثالثة يف التاريخ اإلسالمي

وأما احلكم الوطني فهو حكم جمهول وغريـب، . العراق من اهليمنة األجنبية قيام احلكم اإلسالمي

ًة خـصوصا الـسنية بتـأثري تيـار ّمع أن هذا احلكم كانت له قواعد يف األوسـاط الـسياسية املتـصدي

.واألجانبمجعية االحتاد والرتقي الرتكية والنشاط السيايس لالستعامر
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ّإن احلوزة العلمية كانت منقسمة عىل نفـسها يف موقفهـا مـن ثـورة العـرشين بـني : الثالثة

واجب اخلروج عن سلطة األجانب الذي كان يتواله الشيخ الـشريازي وبـني اإلحـساس بوجـود 

حراف السيايس فيام يسمى بدعاة الوطنية والذي كان يقوده الـسيد اليـزدي، وكانـت العـشائر االن

.واضحةًالعراقية متأثرة هبذا االنقسام أيضا، ومل تكن العملية

ّوهذه احلقائق وغريها تعني أن املرجعية كانت فاعلة يف عملية التحريـر الوطنيـة ولكنهـا مل 

ْلعمليـة الـسياسية، وكـان الوطنيـون يقومـون بـدور نفـاقي تكن منظمة وال واعيـة لكـل أبعـاد ا

وحياولون أن يستفيدوا من قوة املرجعية ونفوذها من جانب ويتعاملون مع الـسلطات اإلنجليزيـة 

ٍوحياوروهنا وصوال إىل أهدافهم اخلاصة من جانب .آخرً

ارنة بينهـا، ال ّواحلديث يف هذا املوضوع حيتاج إىل دقة يف التحليل ومتابعة للمعلومات ومق

.احلديثتسعه هذه الفرصة من

وتوجد إشارات لذلك يف مقالنا حول حركة اإلصالح واحلوزة العلمية، ويف حتليل خمتـرص 

.ينرشعام ملوقف العلامء من ثورة العرشين، مل

.وبركاتهسددكم اهللا وبارك يف جهودكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا

هـ١٤١٨مجادى األوىل / ١٠

باقر احلكيمحممد 

* * *
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واملراجع املصادر
.الكرميالقرآن-: أوالً

.اجلامعيةالرسائل-أ: ثانياً

.العربيةالكتب العربية واملترمجة إىل-ب 

املقاالت الفكرية املنشورة يف الكتب والصحف-ج 

.العربيةوالدوريات

.العراقيةأرشيف اجلرائد واالت-د 

.الشخصيةقابالتاملراسالت وامل-هـ 

.الوثائق-و

.األجنبيةالكتب-ز 

الجامعيةالرسائل-أ: ثانياً

الــس التأسيــسي العراقــي، دراســة وثائقيــة يف : حممــد مظفــر. األدمهــي، د-١
الــسياسي احلــديث ملقــدمات وانتخابــات ومناقــشات أول مؤســسة تــشريعية يف  التــاريخ
ــة العامــة، ط جــزآن، وزارة الثقافــة واإلعــالم، د . العــراق ، بغــداد ٢ار الــشؤون الثقافي
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الكتاب باألصـل رسـالة ماجـستري مقدمـة إىل قـسم التـاريخ يف كليـة اآلداب            . (م١٩٨٩
).بغدادجبامعة

مشكلة السكان، منـوذج القطـر العراقـي، منـشورات          : فاضل. األنصاري، د  -٢
دمـة إىل  باألصـل رسـالة دكتـوراه مق   . (م١٩٨٠وزارة الثقافة واإلرشاد القـومي دمـشق       

).م١٩٧٨معهد االستشراق يف موسكو عام

حممـد جعفـر أبـو الـتمن، دراسـة يف الزعامـة الـسياسية            : خالـد . التميمي، د  -٣
دمـشق، الطبعـة األوىل   -العراقية، الناشر دار الوراق للدراسات والنشر، مطبعة اإلخاء    

.م١٩٨٣باألصل أطروحة دكتوراه قدمت إىل جامعة لندن عام. م١٩٩٦-هـ ١٤١٧

ــل -٤ ــابري، حممــد هلي ــني   : اجل ــراق ب ــة يف الع ــة العربي ــة القومي -١٩٠٨احلرك
.م١٩٨٠، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية اآلداب، قسم التاريخ١٩١٤

ــار حــسن -٥ ــد اجلب ــوري، عب ــسياسية يف القطــر  : اجلب ــات ال األحــزاب واجلمعي
).بغدادجامعةرسالة ماجستري مقدمة إىل. (١٩٧٧، بغداد ١٩٥٨-١٩٠٨العراقي 

ــي -٦ ــل، جليل ــراد يف ســنة  : جلي ــوراه يف  ١٨٨٠انتفاضــة األك ، أطروحــة دكت
.العربيةباللغة١٩٦٦التاريخ، واملؤلف سوفيايت كردي، موسكو 

-١٨٩٧موقف الدولة العثمانية من احلركة الصهيونية : حالّق، حسان علي  -٧
ألصل رسـالة ماجـستري    با. (م١٩٨٠-هـ  ١٤٠٠الدار اجلامعية،    -بريوت   ٢، ط ١٩٠٩

).م١٩٧٧يف الدراسات العربية واإلسالمية، قدمت إىل جامعة بريوت العربية

. ١٩٧٦، طبـع بغـداد   ١٩٢٧-١٩٢١العـراق بـني   : اخلطـاب، رجـاء حـسين   -٨
).بغدادرسالة ماجستري قدمت إىل جامعة(

اق جعفر أبو التمن ودوره يف احلركة الوطنية يف العـر      : الدراجي، عبد الرزاق   -٩
، دار ٢، ط)رسالة ماجـستري قـدمت إىل جامعـة بغـداد    . (١٩٧٨، بغداد   ١٩٤٥-١٩٠٨
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.١٩٨٠احلرية للطباعة، بغداد

تاريخ احلركة اإلسالمية يف العراق، اجلذور الفكرية       : الرهيمي، عبد احلليم   -١٠
رسـالة ماجــستري يف التــاريخ  . (م١٩٨٥، ١، بــريوت ط١٩٢٤-١٩٠٠والواقـع التــاريخ  

).ببريوتامعة اللبنانيةقدمت إىل اجل

، بغداد ١٩٣٢-١٩٢١األحزاب السياسية يف العراق : العمر، فاروق صاحل-١١
رسـالة ماجـستري مقدمـة إىل    (، )١٨(منشورات مركـز دراسـات اخللـيج العـريب        . ١٩٧٨

).١٩٧٠جامعة عني مشس يف القاهرة عام

اق السياسي عبد احملسن السعدون ودوره يف تاريخ العر: فرج، لطفي جعفر-١٢
ــة والفنــون  ١٩٧٨املعاصــر، بغــداد  ــة -، منــشورات وزارة الثقافي ــة العراقي -اجلمهوري

ومطبـوع  ). رسالة ماجستري قدمت إىل جامعة بغـداد     (،  )٥(سلسلة األعالم واملشهورين    
بإضـافة  . نـشر وتوزيـع مكتبـة اليقظـة العربيـة     ) غري مؤرخ(أيضاً يف مطبعة اخللود ببغداد   

.جعفرلطفي. لف هكذا، فرج عبد اهللا، دبسيطة إلسم املؤ

. ١٩٦٣، بغـداد  ١٩٢٠الثورة العراقية الكربى سـنة  : عبد اهللا . الفياض، د  -١٣
ــة بــبريوت عــام   ( ٢ط). ١٩٥٤باألصــل رســالة ماجــستري قــدمت إىل اجلامعــة األمريكي

.١٩٧٥بغداد

ــسي، باســل -١٤ ــب  : الكبي ــرب، تعري ــوميني الع ــة الق ــادرة اخلــضريي  : حرك ن
رسـالة دكتــوراه  . (بـريوت ١٩٨٥، ٤مؤسـسة األحبـاث العربيـة، ط   : ي، الناشـر الكبيـس 

).١٩٧١قدمت إىل اجلامعة األمريكية بواشنطن عام

اإلدارة العثمانية يف والية بغداد، من عهد الـوايل  : مجيل موسى. النجار، د -١٥
ــم العثمــاين،    ــة احلك ــاهرة ١ط. ١٩١٧-١٨٦٩مــدحت باشــا إىل اي ـــ، ١٤١١، الق ه

).١٩٨٩باألصل رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة. (م١٩٩١
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نـوري الـسعيد ودوره يف الـسياسة العراقيـة      : النصريي، عبـد الـرزاق أمحـد       -١٦
باألصـل رسـالة ماجـستري قـدمت إىل جامعـة         (م،  ١٩٨٨،  ٢، بغداد ط  ١٩٣٢حىت عام   
).١٩٨٥بغداد عام

االجتماعيـة  اجلـذور الـسياسية والفكريـة و   : وميض مجـال عمـر    . نظمي، د  -١٧
يف العــراق، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ) االســتقاللية(للحركــة القوميــة العربيــة 

رسـالة دكتـوراه قـدمت    . (م١٩٨٤، ١، طبع بريوت ط)٥(سلسلة أطروحات الدكتوراه    
).درهامإىل جامعة

امللك فيصل األول واإلنكليز واالستقالل، الدار العربيـة     : كاظم. نعمة، د  -١٨
والكتاب باألصـل أطروحـة دكتـوراه يف الـسياسة          . ١٩٨٨،  ٢بريوت ط  -للموسوعات

.١٩٧٤الدولية من جامعة ويلز يف اململكة املتحدة عام

دور الـشيعة يف تطـور العـراق الـسياسي احلـديث،        : النفيسي، عبد اهللا فهد    -١٩
رســـالة دكتـــوراه قـــدمت إىل جامعـــة كمـــربدج  . (١٩٧٣ترمجـــة دار النـــهار، بـــريوت 

.)١٩٧٢عام

العربيةالعربية، والمترجمة إلىالكتب-ب 

.١٩٨٥، طبع بريوت٣السرية النبوية، ج: ابن هشام-٢٠

، دار ابــن ١٩٥٨-١٩٢١مــوجز تــاريخ العــراق احلــديث  : أمحــد، حلــيم-٢١
.١٩٧٨بريوت، تاريخ املقدمة حزيران-خلدون 

لية يف فيصل ملك العراق، مطبوعات املكتبة األه  : أرسكني، مسز ستورث   -٢٢
.النصرم، عربه عن اإلنكليزية عمر أبو١٩٣٤هـ، متوز سنة ١٣٥٣بريوت ربيع األول 

العـروة الـوثقى    : وعبـده، الـشيخ حممـد     . األسد آبادي، السيد مجال الدين     -٢٣
.إيرانوالثورة التحريرية الكربى، طبع
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.١٩٧٤ثورة النجف ضد اإلنكليز، بغداد: األسدي، حسن-٢٤

، تقـدمي  )مـذكرات (العرب من وراء اللهب    : ااهد عبد الغين  اإلسطواين،   -٢٥
م، ١٩٨٦هــ،  ١٤٠٧، ١أمحد راتب محوش ط: أمحد غسان سبانو، راجعه وعلّق عليه     

.بدمشقمطبعة خالد بن الوليد

املـدخل إىل دراسـة األديـان واملـذاهب،     : أسود، العميد عبد الرزاق حممـد      -٢٦
.هـ١٤٠١-م ١٩٨١، ١نان، طلب-الدار العربية للموسوعات، بريوت 

ــة   : اآلصــفي، حممــد مهــدي -٢٧ ــاب اللمع ــشيعي، تقــدمي لكت ــه ال ــاريخ الفق ت
، والروضـة البهيـة   )الشهيد األول(الدمشقية للشهيد حممد بن مجال الدين مكي العاملي      

، )الـشهيد الثـاين   (يف شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين اجلبعـي العـاملي             
.م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ٢ط

يف التسنن والتشيع، رؤية إسالمية معاصرة، بـريوت، دار   : اآللوسي، حممد  -٢٨
.م١٩٢٢احملجة البيضاء

.م١٩٨٣هـ،١٤٠٣أعيان الشيعة، طبع بريوت : األمني، السيد حمسن-٢٩

فجر اإلسالم، الناشر مؤسسة اخلاجني مبـصر، تـاريخ املقدمـة       : أمني، أمحد  -٣٠
.بريوت-، دار الكتاب العريب ١٩٦٩ة والطبعة العاشرة سن١٩٥٢

دار العلـم    ٧وط. ١٩٧٤، بـريوت    ٤يقظة العرب، ط  : انطونيوس، جورج  -٣١
.عباس، ترمجة الدكتور ناصر الدين األسد والدكتور إحسان١٩٨٢للماليني، بريوت 

العراق دراسة يف تطوره الـسياسي، ترمجـة جعفـر اخليـاط،          : ايرلند، فيليب  -٣٢
.م١٩٤٩بريوت

.١٩٥٤الوقائع احلقيقية يف الثورة العراقية، بغداد: البازركان، علي-٣٣
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القواعـد الفقهيـة، اجلـزء األول       : البجنوردي، السيد مريزا حسن املوسـوي      -٣٤
.أجزاءم، وهو سبعة١٩٦٩هـ، ١٣٨٩طبع النجف 

األكـراد شـعبا وقـضية، مـن سلـسلة املكتبـة التقدميـة              : بدر الدين، صالح   -٣٥
.١٩٨٧، دار الكاتب١بريوت ط،)١٥(الكردية 

-١٩٠٨العرب والتـرك يف العهـد الدسـتوري العثمـاين        : برو، توفيق علي   -٣٦
.١٩٦٠، دار اهلنا للطباعة والنشر، القاهرة١٩١٤

نسيبه أمني فـارس    : تاريخ الشعوب اإلسالمية، ترمجة   : برو كلمان، كارل   -٣٧
.١٩٦٨بريوت، متوز-ومنري بعلبكي، دار العلم للماليني 

حماضرات عن العراق من االحتالل حىت االستقالل،      : البزاز، عبد الرمحن   -٣٨
دار مصر للطباعة . ١٩٥٤-١٩٥٣حماضرات القيت على طلبة قسم الدراسات التارخيية 

.العاليةمعهد الدراسات العربية-عن جامعة الدول العربية ١٩٤٥

ريـاض الـريس للكتـب    أعالم الـسياسة يف العـراق احلـديث،    : بصري، مري  -٣٩
.١٩٨٥والنشر، لندن

.١٩٢٤تاريخ القضية العراقية، جزآن، بغداد: البصري، حممد مهدي-٤٠

العراق، الطبقات االجتماعية واحلركـات الثوريـة مـن العهـد        : بطاطو، حنا  -٤١
عفيـف الـرزاز، الكتـاب األول، بـريوت مؤسـسة      : العثماين حىت قيام اجلمهورية، ترمجة   

.م١،١٩٩٠بية طاألحباث العر

.م١٩٤٨مقدمة ديوان عبد احملسن الكاظمي، القاهرة: بطي، روفائيل-٤٢

الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعمار الغريب، طبع  : حممد. البهي، د  -٤٣
.٨طم،١٩٧٥هـ، ١٣٥٩مكتبة وهبة -القاهرة 

فـصول مـن تـاريخ العـراق القريـب، ترمجـة جعفـر         : بل، مـس غـري تـرود       -٤٤
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.١٩٧١، بريوت٢، ط١٩٦٧، بريوت ١اط، طاخلي

ترمجـة عبـد الكـرمي الناصـري،     ) من رسالة ألبيها(خلق امللوك   : بيل، مس  -٤٥
بـريوت،  -مجع وحتقيق بثينة عبد الكـرمي الناصـري، منـشورات مكتبـة النهـضة، بغـداد                 

.١٩٧٣، أيلول١ط

ســيس امللــك فيــصل األول ودوره يف تأ: عبــد احلميــد كامــل. التكــرييت، د-٤٦
وزارة الثقافة اإلعالم دار الشؤون الثقافية العامة     . ١٩٣٣-١٩٢١الدولة العربية احلديثة    

.م١٩٩١هـ،١٤١١الطبعة األوىل بغداد، ) آفاق عربية(

واحلركـات الوطنيـة    ١٩٢٠ثـورة تلعفـر     : التلعفري، قحطان أمحد غبـوش     -٤٧
بغـداد  -طبعـة األزهـر   ساعدت وزارة التربية على نـشره، م    . األخرى يف منطقة اجلزيرة   

.م١٩٦٩هـ،١٣٨٨

حممد جعفر أبـو الـتمن، دراسـة يف الزعامـة الـسياسية             : خالد. التميمي، د  -٤٨
.م١٩٩٦هـ،١٤١٧، ١العراقية، دار الوراق للدراسات والنشر، دمشق ط

مـن أوراق كامـل اجلـاردجي جـزآن، طبـع بـريوت دار              : اجلاردجي، كامـل   -٤٩
.١٩٧١-١٩٦٩، ١الطليعة ط

متوز ١٤اية قصر الرحاب، تفاصيل أحداث ليلة : اجلعفري، حممد محدي-٥٠
.بغدادمطابع دار الشؤون الثقافية يف. م١٩٨٩، ١وصبيحتها، ط

ضة األكراد الثقافية والقومية يف اية القرن التاسع عـشر   : جليل، جليلي  -٥١
در، رابطـة كـاوا     ثـور، كـ    وبداية القرن العشرين، نقله عـن الروسـية بـايف نـازي دمـوال             

.١٩٨٦، بريوت١، ط٩للثقافة الكردية، منشورات املكتبة التقدمية

١٩٣٢-١٩٢١مقدمة كتاب األحزاب السياسية يف العراق     : مجيل، حسني  -٥٢
.١٩٧٨للدكتور فاروق العمر، طبع بغداد
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السلطان عبـد احلميـد واخلالفـة اإلسـالمية، تـصحيح أكـرب             : اجلندي، أنور  -٥٣
بـريوت، دار    -دار ابن زيدون    . هـ١٤٠٧، بريوت   ١اإلسالم احلديث، ط   خطأ يف تاريخ  

.القاهرة-الكتب السلفية 

ــواهري، عمــاد أمحــد  -٥٤ ــراق   : اجل ــشكلة األرض يف الع -١٩١٤تــاريخ م
.١٩٧٨، طبع بغداد١٩٣٢

ضياء الصاحلني، كتـاب حيـوي جمموعـة مـن         : اجلوهري، احلاج حممد صاحل    -٥٥
.هـ١٣٨٩، ١٢النجف طاألدعية والزيارات، طبع

، ١٩٨٥-١٨٦٤التطور االقتصادي يف العـراق،      : حممد سلمان . حسن، د  -٥٦
.١٩٦٥طبع صيدا

، ١٩٢٠-١٩٠٠دور علماء الشيعة يف مواجهة االسـتعمار  : احلسين، سليم -٥٧
.م١٩٩٥هـ،١٤١٥الغدير للدراسات والنشر بريوت لبنان 

ــد الــرزاق -٥٨ ــاريخ الــصحافة العر: احلــسين، عب ــة، جت ــان -، صــيدا ١اقي لبن
.٣طم،١٩٧١هـ، ١٣٩١

تاريخ العراق السياسي احلديث، ثالثة أجـزاء، طبـع         : احلسين، عبد الرزاق   -٥٩
.م١٩٧٥منقحة، صيدا، مطبعة العرفان٢م، وط١٩٤٨هـ، ١٣٦٧صيدا، 

تـاريخ الـوزارات العراقيـة، عـشرة أجـزاء، صـيدا،            : احلسين، عبد الـرزاق    -٦٠
.م١٩٣٣هـ،١٣٥٢ول يف صيدا، طبع اجلزء األ. ١٩٦٥

ــرزاق -٦١ ــد الـ ــسين، عبـ ــنة   : احلـ ــربى سـ ــة الكـ ــورة العراقيـ ٤، ط١٩٢٠الثـ
.م١٩٧٨بريوت

العــراق يف دوري االحــتالل واالنتــداب، جــزآن،  : احلــسين، عبــد الــرزاق-٦٢
.م١٩٣٥صيدا
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الس التأسيسي العراقي (مقدمة الطبعة األوىل لكتاب : فاضل. حسني، د-٦٣
.١٩٨٩، بغداد٢، ط)ور حممد مظفر األدمهيللدكت١ج

دراســة يف تــاريخ العــراق -عنــدما يثــور العــراق : حــسني، حممــد توفيــق-٦٤
.١٩٥٩كانون الثاين١احلديث، دار العلم للماليني بريوت، ط

األصول العامة للفقه املقارن، مدخل إىل دراسة الفقه        : احلكيم، حممد تقي   -٦٥
.٣،١٩٨٣األندلس، طدار -املقارن، طبع بريوت 

دور اليهود والقوى الدولية يف خلع السلطان عبد احلميــد        : حالق، حسان  -٦٦
.م١٩٩٣هـ،١٤١٤، ٢ط. ، بيـروت الدار اجلامعية١٩٠٩-١٩٠٨الثاين عن العرش، 

.١٩٦٥تاريخ احللة، طبع النجف: احللي، يوسف كركوش-٦٧

ترجم كرمي عزقول، طبـع    الفكر العريب يف عصر النهضة،    : حوراين، ألربت  -٦٨
.١٩٦٨بريوت

ــي -٦٩ ــشر جـــزءاً      : اخلاقـــاين، علـ ــا عـ ــات، اثنـ ــعراء الغـــري أو النجفيـ شـ
.م١٩٥٥النجف

.١٩٦٢بغداد-احللقة الرابعة -فنون الشعر الشعيب : اخلاقاين، علي-٧٠

بطـل اإلسـالم اإلمـام الـشهيد حممـد          ): مـذكرات (اخلالصي، الشيخ حممد     -٧١
عـن  . م١٩٢٥-١٩١٤ئق أحداث العراق، حركة اجلهـاد والثـورة      مهدي اخلالصي، وثا  

.م٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨، ١مركز وثائق اإلمام اخلالصي، ط

خمطوطـة وحمفوظـة يف    -) مـذكرات (يف سبيل اهللا    : اخلالصي، الشيخ حممد   -٧٢
.بغداد-يف الكاظمية ) مدرسة جامعة العلم(مكتبة 

.١٩٦٦للعراق، بريوتأسباب االحتالل الربيطاين : خدوري، جميد-٧٣



شیعۀ العراق وبناء الوطن................................................................................٩٢٦

. ١٩٧٤،  ١العـراق اجلمهـوري، الـدار املتحـدة للنـشر ط          : خدوري، جميـد   -٧٤
.واشنطن-املؤلف رئيس معهد دراسات الشرق األوسط يف جامعة جونز هربكتر 

التيارات السياسية يف كردستان العراق، قراءة يف ملفات    : اخلرسان، صالح  -٧٥
-مؤسسة الـبالغ، بـريوت      . م٢٠٠١-١٩٤٦. قاحلركات واألحزاب الكردية يف العرا    

.م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ١لبنان، ط

تـاريخ الكويـت الـسياسي، طبـع بـريوت      ): الـشيخ (خزعل، حسني خلف     -٧٦
١٩٧١.

ــو القاســم -٧٧ الطبعــة -منــهاج الــصاحلني، طبــع بــريوت  : اخلــوئي، الــسيد أب
).يةالعملالرسالة(اجلزء األول، العبادات، -بال تاريخ -العشرون 

.١٩٧٣أحداث ثورة العشرين، بغداد: الدجيلي، كاظم-٧٨

تـاريخ اإلسـالم ووفيـات    : الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بـن عثمـان       -٧٩
املشاهري واألعالم، عهد اخللفاء الراشدين، حتقيق الدكتور عمر عبد الـسالم التـدمري،              

.م١٩٧٨هـ،١٤٠٧، ١طبع بريوت، دار الكاتب العريب، ط

.١٩٤٧، القاهرة٣ديوان الرصايف، ط: رصايف، معروفال-٨٠

بريوت ٢م، ط١٩٤٣بريوت -فيصل األول، مطبعة صادر : الرحياين، امني-٨١
.الرحيايندار. ١٩٥٨

، ١٩٥١ملوك العرب أو رحلـة يف الـبالد العربيـة، بـريوت     : الرحياين، أمني  -٨٢
.الرحياينمطبعة. دار صادر، جزآن

.١٩٢٥عامان يف عمان، طبع القاهرة: ينالزركلي، خري الد-٨٣

مل -م ١٩٧٩هــ،  ١٣٩٩املاسونية يف العراء، طبـع  : حممد علي. الزعيب، د  -٨٤
إال أن أغلــب الظـن بـريوت، ألن الــدكتور علـي زيعـور، أســتاذ     -يـذكر مكـان الطبـع    
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.للكتابالفلسفة يف اجلامعة اللبنانية يتحدث عن الكتاب واملؤلف على الغالف اخللفي

البناء املعنوي للقوات املـسلحة العراقيـة، دار        : الزيدي، العقيد الركن أمحد    -٨٥
.هـ١٤١١م، ١٩٩٠، ١الروضة بريوت ط

.م١٩٦٨نشوء القومية العربية، بريوت: زين، نورالدين-٨٦

دار -التصوف منشؤه ومـصطلحاته، طبـع بـريوت       : أسعد. السحمراين، د  -٨٧
.م١٩٨٧هـ،١٤٠٧، ١النفائس ط

م، طبـع  ١٩٧٠-١٨٨٩اإلمـام حمـسن احلكـيم    : الـسراج، عـدنان إبـراهيم   -٨٨
.م١٩٩٣هـ،١٤١١، ١بريوت ط

تاريخ مفصل جامع للقضية العربيـة     -الثورة العربية الكربى    : سعيد، أمني  -٨٩
.جزآنم،١٩٣٦-١٩٣٥يف ربع قرن، القاهرة 

جـيش  مذكرات نوري السعيد عن احلركـات العـسكرية لل        : السعيد، نوري  -٩٠
م، ألقاها الفريق الركن نوري السعيد علـى  ١٩١٨-١٩١٦العراقي يف احلجاز وسوريا  

ــة األركــان ببغــداد يف مــايس   ــة للموســوعات  ١٩٤٧طــالب كلي ــدار العربي ــريوت ال ، ب
.م٢،١٩٨٧ط

عـن مركـز دراسـات    -اتمع والدولة يف املـشرق العـريب   : سالمة، غسان -٩١
١١٧ص) أزمة التمثيل الـشعيب   (الفصل الثالث   . م١٩٨٧، بريوت   ١الوحدة العربية، ط  

.بعدهاوما

دراسـة اقتـصادية سياسـية، دار    -نفـط العـراق    : سليمان، حكمت سـامي    -٩٢
م منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ١٩٧٩هـ، ١٤٠٠الرشيد للنشر، دار احلرية للطباعة     

).١٩٣(، رقم م، سلسلة دراسات١٩٧٩اجلمهورية العراقية، توزيع الدار الوطنية -

سحر البيان ومسـر اجلنـان، حققـه        : آل مسيسم النجفي، الشيخ حممد حسن      -٩٣
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لبنـان دار البيـان العـريب    -حسام الـدين آل مسيـسم، بـريوت    : وشرحه وترجم ألعالمه 
.م١٩٩٣هـ،١٤١٤، ١ط

مــذكرايت، نــصف قــرن مــن تــاريخ العــراق والقــضية  : الــسويدي، توفيــق-٩٤
.م١،١٩٦٩بريوت ط-ريب العربية، دار الكاتب الع

.هـ١٣٧١، ٣أسرة ادد الشريازي، طبع قم ط: الشاهرودي، نور الدين-٩٥

ــدين  -٩٦ ــور ال ــشاهرودي، ن ــريوت    : ال ــربالء، ب ــة يف ك ــة العلمي ــاريخ احلرك ت
.م١،١٩٩٠ط

:جزآنتاريخ العراق السياسي املعاصر،: شرب، حسن-٩٧

-، دار التـراث العـريب   ١طم،١٩٥٨-١٩٠٨العمـل احلـزيب يف العـراق     -١جـ  
.م١٩٨٩بريوت

، دار املنتـدى للنـشر   ١، ط١٩٥٧-١٩٠٠التحرك اإلسالمي يف العـراق       -٢جـ  
.م١٩٩٠بريوت

١٩٢٠مقدمـة كتـاب الثـورة العراقيـة الكـربى سـنة        : الشبييب، حممـد رضـا     -٩٨
.١٩٦٣للدكتور عبد اهللا فياض، طبع بغداد

، ٢سـة حتليليـة، مـن سلـسلة شـعراؤنا           الرصايف درا : شراره، عبد اللطيف   -٩٩
.مؤرخغري-طبع بريوت، دار صادر 

التصوف اإلسـالمي، مدارسـه ونظرياتـه، طبـع         : حممد جالل . شرف، د  -١٠٠
.م١٩٩٠هـ،١٤١٠، ١بريوت، دار العلوم العربية، ط

دراسـات يف التـصوف اإلسـالمي، شخـصيات         : حممد جـالل  . شرف، د  -١٠١
.م١٩٨٤ومذاهب، طبع بريوت
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، شــركة الطبــع   ١ط١٩٦٣األحــالم، طبــع بغــداد    : الــشرقي، علــي  -١٠٢
.األهليةوالنشر

م، ١٩٨٢هــ،  ١٤٠٢عاشـوراء سـنة     : مشس الدين، الشيخ حممد مهـدي      -١٠٣
.بريوت-، الدار اإلسالمية ١ط

عهد األشـتر، بـريوت مؤسـسة الوفـاء     : مشس الدين، الشيخ حممد مهدي    -١٠٤
.م١٩٨٤هـ،١٤٠٤، ١ط

هـ ١٣٢٨اهليئـة واإلسالم، جزآن، بغداد : اين، السيد هبـة الدينالشهرست-١٠٥
.م١٩٠٩-

ماضي الكرد وحاضرهم، النـشرة    -القضية الكردية   : بله ج . شريكوه، د  -١٠٦
.م١،١٩٨٦بريوت ط-اخلامة، دار الكاتب 

ــي. صــاحل، د-١٠٧ ــد العثمــاين،      : زك ــراق الــدويل يف العه ــاريخ الع جممــل ت
م الدراسـات التارخييـة واجلغرافيـة، معهـد الدراسـات العربيـة            حماضرات على طلبـة قـس     

.م١٩٦٦العالية، جامعة الدول العربية، املطبعة الفنية احلديثة، القاهرة

.م١٩٥٣مقدمة يف دراسة العراق املعاصر، طبع بغداد: صاحل، زكي-١٠٨

يف مفهوم الزعامة الـسياسية مـن فيـصل األول إىل     : صايغ، دكتور أنيس   -١٠٩
.م١٩٦٥ال عبد الناصر، بريوتمج

ــدة فتحــي -١١٠ ــب،   : صــفوة، جن ــيني األجان ــذكرات الدبلوماس ــراق يف م الع
.م١،١٩٦٩بريوت ط-منشورات املكتبة العصرية، صيدا 

املرجعيـة العاملـة، دراسـة حتليليـة حليـاة          : آل ضياء الـدين، الـسيد ضـياء        -١١١
كتـاب  -احلـسن املوسـوي االصـفهاين     املرجع الديين األعلى آية اهللا العظمى الـسيد أبـو           

.بدمشقنسخة كاملة حمفوظة يف مكتبة احلوزة العلمية الزينبية-خمطوط 
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ــاً، طبــع طهــران   : الطــائي، جنــاح عطــا -١١٢ الفكــر القــومي إســالمياً وتارخيي
-معاونية العالقات الدولية يف منظمة اإلعالم اإلسالمي        : الناشر. م١٩٨٦هـ،  ١٤٠٦

.إيرانة يفاجلمهورية اإلسالمي

.م١٩٧٢العشائر العراقية، بغداد: الطاهر، عبد اجلليل-١١٣

جممـع البيـان يف تفـسري    : الطربسي، الـشيخ أبـو علـي الفـضل بـن احلـسن           -١١٤
.تاريخبال-ستة جملدات -بريوت -القرآن، منشورات دار مكتبة احلياة 

راقـي  مـذكرات ضـابط ع   : الطرحيي، الرئيس األول الـركن حممـد حـسن         -١١٥
م، ١٩٩٣حتقيــق الــدكتور حممـــد حــسني الزبيــدي، جملــة املوســم، العــدد الرابــع عــشر  

نقـالً عـن   . ، وللمنشور يف هذا العـدد تتمـة يف العـدد القـادم      ٢١٣-١٥٩هـ، ص ١٤١٣
.٢٢و٩٤٧هولنـدا حتت رقم -املخطوطة الفريدة احملفوظة يف مكتبـة جامعة ليـدن 

ــلمان هـــــادي  -١١٦ ــة، ســـ ــريوت ط-ء تـــــراث كـــــربال : الطعمـــ ، ٢بـــ
.م١٩٨٣هـ،١٤٠٣

.م١٩٨٨كربالء يف الذاكرة، بغداد: الطعمة، سلمان هادي-١١٧

عليـه  لـواعج االشـجان يف مقتـل احلـسني    : العاملي، السيد حمسن األمني   -١١٨
.هـ١٣٣١صيدا، مطبعة العرفان -، طبع لبنان السالم

قب ومصائب العتـرة   االس السنية يف منا   : العاملي، السيد حمسن األمني    -١١٩
هــ الطبعـة اخلامـسة     ١٤٠٦قـم    -من منشورات الشريف الرضـي      . النبوية، الد األول  

.م١٩٧٤هـ،١٣٩٤

، ٢كمال خوجه ط: أسرار االنقالب العثماين، ترمجة: طوران، مصطفى-١٢٠
.بريوت-م دار السالم ١٩٧٨هـ، ١٣٩٨

ــاين، الــسلطان -١٢١ ــد الث ــد احلمي ــسياسية  : عب ــذكرايت ال م، ١٩٠٨-١٨٩١م
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.م١٩٧٩هـ،١٣٩٩، ٢بريوت ط-مؤسسة الرسالة 

اإلمام املغيب موسى الصدر وشيعة لبنـان، طبـع      : عجمي، الدكتور فؤاد   -١٢٢
.م١٩٨٧هـ،١٤٠٧بريوت، دار األندلس الطبعة األوىل 

تطور الفكر احلديث يف العراق، دار املناهـل للتـأليف          : عزالدين، يوسف  -١٢٣
.١٩٧٦بعة أسعد، بغدادوالترمجة والنشر، مط

تـاريخ العـراق بـني احـتاللني، مثانيـة أجـزاء، بغـداد،        : العزاوي، عبـاس  -١٢٤
.م١٩٥٦-١٩٣٥مطبعة بغداد احلديثة 

هـ أربعة ١٣٥٦م، ١٩٣٧عشائر العراق، بغداد : العزاوي، احملامي عباس-١٢٥
.م١٩٥٥، أهل األرياف، شركة التجارة والطباعة احملدودة بغداد٣. أجزاء

هـ،١٤٠٦،  ٣روح العـدالة، طبع بيـروت ط    : العشمـاوي، حممـد سعيـد   -١٢٦
.م١٩٨٦

الـشيخ ضـاري قاتـل    : العلوجي، عبـد احلميـد، واحلجيـة، عزيـز جاسـم      -١٢٧
.أسعدمطبعة. م١٩٦٨الكولونيل جلمن يف خان النقطة، بغداد 

. لعـراق التأثريات التركية يف املشروع القومي العـريب يف ا        : العلوي، حسن  -١٢٨
.م١٩٨٨لندن-دار الزوراء 

.م١٩٨٩الشيعة والدولة القومية يف العراق، باريس: العلوي، حسن-١٢٩

-األعمال الكاملة جلمال الدين األفغاين، القـاهرة  : عمارة، دكتور حممد -١٣٠
.م١٩٦٨دار الكتاب العريب للطباعة والنشر

، ٢لـرمحن الكـواكيب، ط    األعمـال الكاملـة لعبـد ا      : عمارة، دكتور حممـد    -١٣١
.م١٩٧٥املؤسسة العربية للدراسات والنشر-بريوت 
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-١٩١٤) دراسة وثائقيـة  (حول السياسة الربيطانية    : العمر، فاروق صاحل   -١٣٢
.١٩٧٧، طبع بغداد١٩٢١

حكايات سياسية من تاريخ العراق احلديث، طبـع      : العمري، خريي أمني   -١٣٣
دار -أمـا طبعـة القـاهرة    . مكتبـة آفـاق عربيـة   ، مـن منـشورات  )بال تاريخ(، ١بغداد ط 

.م١٩٦٩اهلالل فهي بتاريخ

، مطبعــة دار املعرفــة، ١شخــصيات عراقيــة، ج: العمــري، خــريي أمــني-١٣٤
.م١٩٥٥بغداد

تاريخ مقدرات العـراق الـسياسية، ثالثـة    : العمري املوصلي، حممد طاهر -١٣٥
.العصريةاملطبعة. ١٩٢٥-١٩٢٤أجزاء، بغداد 

الشيخ علي الشرقي حياته وأدبه، دار الرشيد     : عواد، عبد احلسني مهدي   -١٣٦
اجلمهورية العراقية، سلسلة األعالم -، منشورات وزارة الثقافة واألعالم ١٩٨١للنشر  

.م١٩٨١هـ،١٤٠٢. دار احلرية للطباعة بغداد) ١٦(واملشهورين 

مقوماته، بريوت -مراحله -نشوؤه   -التشيع  : الغريفي، السيد عبد اهللا    -١٣٧
.م١٩٩٠هـ،١٤١١

ــنعم  -١٣٨ ــد امل ــي، عب ــوطين يف املوصــل    : الغالم ــاح ال ــرار الكف -١٩٠٨أس
.م١٩٥٨، أشرف على طبعه مؤيد الغالمي مطبعة شفيق بغداد١م، ج١٩٢٥

.م١٩٥٢جتارة العراق قدمياً وحديثاً، بغداد: غنيمه، يوسف-١٣٩

العراقيــة الكــربى، بغــداد علــى هــامش الثــورة): جعفــر اخلليلــي(فــرايت -١٤٠
.العراقيةشركة النشر والطباعة١٩٥٢

١٩٢٠احلقائق الناصعة يف الثورة العراقية سـنة  : آل فرعون، فريق املزهر    -١٤١
.م١٩٥٢جزآن، مطبعة النجاح، بغداد. ونتائجها
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. هـ١٣١١م،  ١٨٩٣تاريخ الدولة العلية العثمانية، القاهرة      : فريد، حممد  -١٤٢
.م١٩٧٧بريوت-ودار اجليل 

تـاريخ العـراق الـسياسي      (مقدمـة كتـاب     : فضل اهللا، السيد حممد حسني     -١٤٣
.م١٩٩٠، طبع بريوت٢، للسيد حسن شرب ج)املعاصر

نشأة العراق احلديث، ترمجة وتعليق سليم طه التكـرييت،     : فوستر، هنري  -١٤٤
.م١٩٨٩هـ،١٤٠٩، الطبعة األوىل بغداد ٢، ج١ج

.م١٩٥٦مشكلة األراضي يف لواء املنتفك، بغداد: فياض، عبد اهللا-١٤٥

.م١٩٥٢، بغداد)مذكرات(يف غمرة النضال : فيضي، سليمان-١٤٦

.م١٩٥٠أيام فيليب يف العراق، ترمجة جعفر اخلياط، بريوت: فيليب، جون-١٤٧

ــؤاد -١٤٨ ــي، ف ــة   : قزاجن ــائق الربيطاني ــراق يف الوث ــدمي ١٩٣٠-١٩٠٥الع م تق
طبع دار احلرية . م١٩٨٩ق احلسين، دار املأمون للترمجة والنشر بغداد ومراجعة عبد الرزا

.م١٩٨٩هـ،١٤١٠بغداد 

.م١٩٦٢من ذكريايت، بريوت: القصاب، عبد العزيز-١٤٩

م حــىت ١٩٢٠جتربـة الثــورة اإلسـالمية يف العــراق منـذ    : الكاتـب، أمحــد -١٥٠
.هـ١٤٠٢م، ١٩٨١-دار القبس -م طبع طهران ١٩٨٠

.م١٩٦٥مذكرايت يف صميم األحداث، بريوت: حممد مهديكبة،-١٥١

، ٤أصـــل الـــشيعة وأصـــوهلا، ط: آل كاشـــف الغطـــاء، حممـــد حـــسني-١٥٢
.م١٩٨٢بريوت

الدين واإلسالم أو الدعوة اإلسالمية،   : آل كاشف الغطاء، حممد حسني     -١٥٣
.-مؤرخغري-دار املعرفة -بريوت 
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يف السياسة واحلكمـة، دار  : مد حسنيآل كاشف الغطاء، اإلمام األكرب حم  -١٥٤
ربيع ٣م، ١٩٧٥نيسان ١٤، ومقدمـة الكتاب بتاريخ -بال تاريخ-التوجيه اإلسالمـي 

.هـ١٣٩٥الثاين 

زعيم الثورة العراقية، صفحات من حياة الـسيد  : الكاظمي، عباس علي -١٥٥
.م١٩٥٠حممد الصدر، بغداد

، طبع دمشق، مطبعـة ابـن    ١، ج ديوان الكاظمي : الكاظمي، عبد احملسن   -١٥٦
.م١٩٤٨طبع القاهرة٢ج-بال تاريخ -زيدون 

موســوعة الــشيخ علــي الــشرقي النثريــة، األلــواح  : الكرباســي، موســى-١٥٧
.م١٩٨٨-التارخيية، القسم األول مطبعة العمال املركزية بغداد 

موســوعة الــشيخ علــي الــشرقي النثريــة، النــوادي  : الكرباســي، موســى-١٥٨
وبيـت األمـة وطبقاـا القـسم الثالـث، مطبعـة العمـال املركزيـة            . اقية القـسم الثـاين    العر

.م١٩٨٩بغداد

.م١٩٦٠التطور الفكري يف العراق، بغداد: كمال الدين، حممد علي-١٥٩

معلومات -ثورة العشرين يف ذكراها اخلمسني : كمال الدين، حممد علي    -١٦٠
.١٩٧٥م، بغداد١٩٢٠سنة ومشاهدات يف الثورة العراقية الكربى 

.م١٩٦٦، بريوت١العراق أمسه وغده، ط: كنه، خليل-١٦١

منتصف القرن (حركة التحرر الوطين يف املشرق العريب : ن.كوتولوف، ل-١٦٢
.م١٩٨١سعيد أمحد، دمشق: ترمجة) ١٩٠٨-التاسع عشر 

. د: ثورة العشرين التحررية الوطنية يف العراق، ترمجة  : ن.كوتولوف، ل  -١٦٣
مديريـة  -وزارة اإلعـالم  ٨سلـسلة الكتـب املترمجـة    . ١٩٧١عبد الواحد كرم، بغـداد      

.م١٩٧٥، بريوت٢الثقافة العامة، ط
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الـسياسية يف جبـل عامـل    -االجتاهـات االجتماعيـة   : وجيه. كوثراين، د -١٦٤
.م١٩٧٦بريوت١، ط١٩٢٠-١٨٦٠واملشرق العريب 

بـشري فرجـو،   : يف العراق، ترمجـة تكوين احلكم الوطين: كوكس، بريسي -١٦٥
.م١٩٥١املوصل

بـريوت،  -١٩٨٧، ١موسـوعة الـسياسة، ط    : عبد الوهـاب  . الكيايل، د  -١٦٦
.أجزاءاملؤسسة العربية للدراسات والنشر، ستة

تاريخ األقطار العربية احلديث، ترمجة الدكتورة عفيفة    .: أ. لوتسكي، ف  -١٦٧
.م١٩٧١البستاين، دار التقدم، موسكو

: أربعـة قـرون مـن تـاريخ العـراق، ترمجـة           : لونكريك، ستيفن مهـسلفي    -١٦٨
أمــا باللغـة اإلجنليزيــة فقــد طبــع  . م باللغـة العربيــة ١٩٤١، ١جعفـر اخليــاط، بــريوت ط 

-هـــ ١٤١٢م، وطبــع الكتــاب طبعــة رابعــة يف مدينــة قــم بتــاريخ ١٩٢٥الكتــاب عــام 
كري، اشــترك مــع اجلــيش واجلــدير بالــذكر أن املؤلــف رجــل بريطــاين عــس (م، ١٩٩٢

الربيطــاين يف احلــرب العامليــة الثانيــة برتبــة آمــر لــواء، وهــو املفــتش اإلداري يف احلكومــة 
).سابقاًالعراقية

العقائد اإلسالمية، دراسة منهجية يف أصـول الـدين         : مالك، حممد جواد   -١٦٩
.م١٩٩٢-هـ ١٤١٢مؤسسة البالغ -طبع بريوت 

-ات واجلامعــات، تقــومي ومقارنــة، بــريوت احلــوز: مالــك، حممــد جــواد-١٧٠
.م١٩٩٤-هـ ١٤١٤مؤسسة البالغ، ط، 

طبـع  . ماضي النجـف وحاضـرها، جـزآن   : آل حمبوبة، جعفر الشيخ باقر     -١٧١
.م١٩٨٦هـ،١٤٠٦بريوت ٢هـ، ط١٣٥٦صيدا 

.هـ١٣٦٨مآثر الكرباء يف تاريخ سامراء، جزآن، النجف : احملاليت، ذبيح اهللا-١٧٢
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-ثورة العـشرين  -ثورة اخلامس عشر من شعبان      : كاظم، عباس حممد   -١٧٣
هــ،  ١٤٠٤، ١، ط ١٨سلسلة حنو حضارة إسالمية     . الثورة اإلسالمية األوىل يف العراق    

.لندنم، مكان إصدار السلسلة يف١٩٨٤

: خاطرات مجال الدين األفغاين احلـسيين، بـريوت   : املخزومي، حممد باشا   -١٧٤
.هـ١٤١٠م، ١٩٨٠، ٢ط. هـ١٣٤٩م، ١٩٣١، ١دار احلقيقة ط

تـاريخ االسـتعمار الربيطـاين يف       -بريطانيـا والعـرب     : مراد، حممد عدنان   -١٧٥
ــريب   ــوطن الع ــشق     -ال ــالس، دم ــسكرية، دار ط ــوم الع ــن ماجــستري يف العل ــد رك عمي

.م١،١٩٨٩ط

ــامي، بغــداد والعــراق والــوطن العــريب ج : مــشتاق، طالــب-١٧٦ ، ١أوراق أي
ــة ١٩٥٨-١٩٠٠ ــريوت  -األوىل ، الطبع ــة ب ــة  ٢ط. م١٩٦٨دار الطليع ــدار العربي ، ال

، دار واسـط للدراسـات والنـشر والتوزيـع، أشـرف علـى حتريـر              ١٩٨٩للطباعة بغـداد    
-الطبعة الثانية وأعدها للنشر ولده حازم طالب مشتاق أستاذ الفلسفة اليونانية القدميـة           

.بغدادجامعة-كلية اآلداب 

: موسـوعة الفـرق اإلسـالمية، تعريـب    : جـواد مشكور، الـدكتور حممـد     -١٧٧
، ١لبنــان، ط-جممــع البحــوث اإلســالمية للدراســات والنــشر، بــريوت : علــي هاشــم

.م١٩٩٥هـ،١٤١٥

احلركات اإلسالمية يف القرن األخـري، ترمجـة صـادق          : املطهري، مرتضى  -١٧٨
.م١٩٨٢هـ،١٤٠٢، ١العبادي، بريوت دار اهلادي ط

.م١٩٨٢، بريوت٢تاريخ الشيعة، ط: حسنياملظفر، الشيخ حممد-١٧٩

بــريوت، -دار املــشرق -املنجــد يف اللغــة واألعــالم : معلــوف، لــويس-١٨٠
.م١٢،١٩٨٢القسم الثاين يف األعالم، ط
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دار التعارف الطبعـة  -الشيعة يف امليزان، طبع بريوت : مغنية، حممد جواد -١٨١
.م١٩٧٩هـ،١٣٩٩الرابعة، 

.م٥،١٩٨١ط-الشيعة واحلاكمون، طبع بريوت : ادمغنية، حممد جو-١٨٢

العراق بني عهـدين، ياسـني اهلـامشي وبكـر صـدقي، طبـع            : املفيت، حازم  -١٨٣
.م١٤/٧/١٩٨٩الدكتور عماد عبد السالم رؤف، : بغداد تاريخ تقدمي الكتاب بقلم

.م١٨٩٩فضائل املاسونية، طبع القاهرة: مكاريوس، شاهني-١٨٤

ترمجـة  . العـراق يف سـنوات االنتـداب الربيطـاين        : م. ألربت منتشاشفيلي، -١٨٥
املؤلف مستشرق سـوفيايت  . (١٩٧٨الدكتور هاشم صاحل التكرييت، مطبعة جامعة بغداد     

).منتشاشفيليالربت ميخاميوفتش: معاصر، وأمسه الكامل هو

اللجنــة العليــا حلــزب الالمركزيــة مبــصر، القــاهرة  : املــؤمتر العــريب األول-١٨٦
.م١٩١٣هـ،١٣٣١

احلركــة اإلسـالمية يف العـراق، دراســة موضـوعية عــن    : مؤسـسة اجلهـاد  -١٨٧
.م١٩٨٥هـ،١٤٠٥، ١لبنان ط-املاضي واحلاضر واملستقبل، بريوت 

١٩٠٨املرحلة األوىل للنهضة العربية -احلركة العربية  : موسى، سليمان  -١٨٨
.م١٩٧٧بريوت١٩٢٤-

بـريوت دار املنـهل   -قبل يف العامل اإلسالمي آفاق املست: املوسوي، حمسن  -١٨٩
.هـ١٤٠٧م، ١٩٨٧، ٢ط

مسامهات الفكر اإلصـالحي     -خطاب الوحدة اإلسالمية    : امليالد، زكي  -١٩٠
.م١٩٩٦هـ،١٤١٧، ١لبنان ط-الشيعي، دار الصفوة بريوت 

األكـراد مالحظـات وانطباعـات، األكـراد أحفـاد      : ف. مينور سكي، ف  -١٩١



شیعۀ العراق وبناء الوطن................................................................................٩٣٨

، طبـع دار    )١٤(ة الدكتور معـروف خزنـه دار، املكتبـة التقدميـة الكرديـة              امليديني، ترمج 
.م١،١٩٨٧بريوت ط-الكاتب 

عبـد احلـسن آل    : تنبيه األمة وترتيه املله، تعريـب     : النائيين، احملقق النائيين   -١٩٢
.هـ١٤١٩، ١جنف، حتقيق عبد الكرمي آل جنف، مؤسسة أحسن احلديث، قم ط

التاريخ السياسي إلمارة عربستان العربيـة،  : القادرالنجار، مصطفى عبد    -١٩٣
.م١٩٧١، القاهرة١٩٢٥-١٨٩٧

مـاذا خـسر العـامل باحنطـاط املـسلمني، دار الكاتـب            : الندوي، أبو احلسن   -١٩٤
.م١٩٨٢هـ،١٤٠٢، ٧بريوت ط-العريب 

دراسة ١٩١٨-١٩١٤حرب العراق : ندمي، العميد الركن شكري حممود    -١٩٥
.الثامنةالطبعة١٩٧٤اين بغداد علمية، مطبعة الع

شيعة العراق، ترمجة عبد اإلله النعيمـي، منـشورات دار          : نقاش، اسحق  -١٩٦
.م١٩٩٦دمشق، الطبعة العربية األوىل٨املدى، رقم 

مـن ايـة حكـم    -تاريخ العراق احلـديث     : عبد العزيز سليمان  . نوار، د  -١٩٧
ــ ١٣٨٧م، ١٩٦٨ة القـاهر -داود باشا إىل اية حكـم مـدحت باشـا         إصـدار وزارة  . ه

.بالقاهرةمصر، الناشر دار الكاتب العريب للطباعة والنشر-الثقافية 

ــرزاق -١٩٨ ــد ال ــاليل، عب ــاين،   : اهل ــد العثم ــراق يف العه ــيم يف الع ــاريخ التعل ت
.م١٩٥٩بغداد

معجم العـراق، سـجل تـارخيي سياسـي اقتـصادي        : اهلاليل، عبد الرزاق   -١٩٩
يبحث باجياز دقيق عن خمتلـف نـواحي احليـاة العامـة يف العـراق منـذ               -اجتماعي ثقايف   

.م١٩٥٦هـ،١٣٧٦العهـد العثمـاين حىت اليوم، اجلزء الثاين طبع دار الكشاف 

ــصي -٢٠٠ ــة مدرســة اخلال ــام   : هيئ ــد اتهــد األكــرب اإلم زعــيم اإلســالم اخلال
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.م١٩٥٠اخلالصي، بغداد

من تاريخ العراق احلديث، ستة أجزاء حملات اجتماعية: علي. الوردي، د-٢٠١
.م١٩٧٦-١٩٦٩يف سبعة كتب، بغداد، مطبعة اإلرشاد

.م١٩٦٤الشعر العراقي وحرب طرابلس، بغداد: الوائلي، إبراهيم-٢٠٢

.م١٩٣٥كربالء يف التاريخ، بغداد: الوهاب، عبد الرزاق-٢٠٣

.م١٩٦٦فالبطولة يف ثورة العشرين، النج: الياسري، عبد الشهيد-٢٠٤

. م١٩٦٩بغـداد  -تاريخ الصحافة يف الكاظمية : آل ياسني، حممد حسن  -٢٠٥
).م١٩٦٩-١٨٦٩(جلنة حبوث العيد املئوي للصحافة العراقية 

العربيةالمقاالت الفكرية المنشورة في الكتب والصحف والدوريات-ج 

القرنني التحوالت الفكرية والسياسية يف العراق خالل      : الشابندر، غالب  -٢٠٦
م، ١٩٩٢، الــسنة األوىل، العــدد األول كــانون الثــاين )الفكــر اجلديــد(األخرييــن، جملــة 

.لندن-تصدر عن دار احلكمة . هـ١٤١٢رجب 

العدد اخلـامس   ) الثقافة اجلديدة (ثورة النجف، جملة    : الشبييب، حممد رضا   -٢٠٧
.م١٩٦٩الصادر يف متوز

١٠،  ١٢٤البغدادية العـدد  ) األيام(،  )فقيدنا الكبري : (الشبييب، حممد رضا   -٢٠٨
.م١٩٦٢أيلول١٠هـ، ١٣٨٢ربيع الثاين 

) النهـضة العراقيـة   (النـوادي العراقيـة، يف جريـدة        : الشرقي، الشيخ علي   -٢٠٩
.هـ١٣٤٦ربيع الثاين ٨، ١٩٢٧تشرين األول ٥، بتاريخ ٢٥السنة األوىل العدد 

االسـتقالل الرمسـي جملـة    العراق من االنتـداب حـىت   : ضياء الدين، خالد   -٢١٠
.م١٩٨٥هـ،١٤٠٥السنة الثانية ٣العدد ) البصائر(
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املرجعية الشيعية وقضايا العامل اإلسالمي، الغـزو       : الطرحيي، حممد سعيد   -٢١١
ــة يف النجــف . م١٩١١اإليطــايل للقطــر اللــييب وحــرب طــرابلس ســنة   وفتــوى املرجعي

جملة . م١٩١١لطرابلس الغرب سنة األشرف بإعالن اجلهاد املقدس ضد الغزو اإليطايل 
ــ ١٤١٠م، ١٩٩٠. الفصلية التراثية، العدد السادس الد الثاين  ) املوسم( -٣٧٧ص. ه

.٤٢٥صويستمر هذا امللف يف الة إىل. ٣٨٢

التنظيم احلزيب يف العراق قبل احلـرب العامليـة األوىل،          : غسان. العطية، د  -٢١٢
.م١٩٧٢نة الثامنة، بريوت، الس١٢العدد ) دراسات عربية(جملة 

القومية العربيـة واإلسـالم، حبـوث ومناقـشات النـدوة      : حممد. عمارة، د  -٢١٣
بـريوت  ١الفكرية الـيت نظمهـا مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، الفـصل الرابـع، طبـع                    

.م١٩٨١

على التـاريخ جملـة املوسـم،     ) املس بيل (افتراءات  : فىت الثورة من كربالء    -٢١٤
ــ  ــدد الراب ــشر الع ـــ، ص١٤١٣م، ١٩٩٣ع ع ــان   . ١٢٧-١٢١ه ــة العرف ــن جمل ــالً ع نق

.العراقوهذا العدد خاص بشيعة-م ١٩٣٣، سنة ٢٤الصيداوية، الد 

يف فتـرة  . العصر العثماين، اتمع والـسلطة والعـامل   : وجيه. الكوثراين، د  -٢١٥
مية جملـة الثقافـة اإلسـال   . م١٦٢٢-١٥٤٧هــ،  ١٠٣١-٩٥٣حياة ـاء الـدين العـاملي      

هـ عدد خاص بالشيخ البهائي، الة تصدرها املستـشارية الثقافيـة        ١٤٠٦العدد اخلامس   
.بدمشقللجمهورية اإلسالمية اإليرانية

مركز كربالء للبحوث والدراسات يف لندن، دراسات حول كربالء ودورها -٢١٦
، املوافق م٣١/٣/١٩٩٦-٣٠احلضاري، وقائع الندوة العلمية اليت عقدت يف لندن بتاريخ 

.الكويت-، مؤسسة الزهراء اخلريية ١ط. هـ١٤١٦ذي القعدة ١١-١٠

صاحل اجلعفري، : تنبيه األمة وترتيه املله، تعريب: النائيين، الشيخ حممد حسني-٢١٧
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كتـاب  (التراثيـة الفـصلية حتـت عنـوان     ) املوسـم (تقدمي ومراجعة حممد سعيد الطرحيي، جملة  
ي، العدد اخلامـس، ا) املوسـم .١٤٢-٣٦هـ، بريوت، ص١٤١٠م، ١٩٩٠لد الثاـن

الـدور  -شـيعة العـراق وقـضية القوميـة العربيـة        : نظمي، ومـيض مجـال     -٢١٨
ــة  (التــارخيي قبــل االســتقالل، الفــصل الــسابع مــن كتــاب    ــة العربي دراســات يف القومي

، )٥(إصدار مركز دراسات الوحدة العربيـة، سلـسلة كتـب املـستقبل العـريب          ) والوحدة
.م٢،١٩٩٢، ط١٩٨٤، ١ع بريوت ططب

متهيـد تـارخيي، املـشروطية اإليرانيـة وأثرهـا يف          : الوردي، الـدكتور علـي     -٢١٩
هــ،  ١٤١٠م، ١٩٩٠التراثيـة الفـصلية، العـدد اخلـامس، الـد،        ) املوسـم (العراق جملة   
.٧٠-٥٠بريوت ص

العراقيةتأرشيف الجرائد والمجال-د 

.١٩٢٢،١٩٢٤، ١٩٢١، ١٩٢٠، بغداد )االستقالل(جريدة -١

.١٩٢٤سنة) األوقات البغدادية(جريدة -٢

.١٩٦٩عدد خاص يف متوز) الثقافة اجلديدة(جملة -٣

، ٧م، العــدد ١٩٠٩هـــ، ١٣٢٧البغداديــة، الــسنة األوىل ) الرقيــب(جريــدة -٤
١١،٥٦.

.١٩٢٠الكربالئية،) رسالة الشرق(جملة -٥

.١٩٢٨،١٩٣٠، ١٩٢٤، ١٩٢٠بغداد ) العامل العريب(جريدة -٦

.١٩٢٥،١٩٢٨، ١٩٢٤، ١٩٢٢، ١٩٢١، ١٩٢٠بغداد ) العراق(جريدة -٧

م، للسيد هبة الدين الشهرستاين، العدد      ١٩١١-١٩١٠النجفية  ) العلم(جملة   -٨
.م١٩١٠مارس٢٩هـ، ١٣٢٨األول ربيع األول 
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.١٩٢٠بغداد) الفرات(جريدة -٩

.١٩٢٠النجف) الفرات(جريدة -١٠

.م١٩٣٠اجلريدة الرمسية سنة) الوقائع العراقية(-١١

الشخصيةوالمقابالتالمراسالت -هـ 

احلكيم، السيد حممد باقر، جنل املرجع األعلى السيد حمـسن احلكـيم، رئـيس            -١
.-جوابيةرسالة-من طهران . الس األعلى للثورة اإلسالمية يف العراق

.-جوابيةرسالة-الصي بدمشق اخلالصي، الشيخ جواد، حفيد اإلمام اخل-٢

.دمشقحديث مع مساحة العالّمة السيد عبد املنعم احلكيم يف-٣

الوثائق-و

ــة، جمموعــة مــذاكرات الــس التأسيــسي   -١ احلكومــة العراقيــة، وزارة الداخلي
.هـ١٣٤٣م، ١٩٢٤، جزآن، بغـداد )وثائق احلكومة العراقية(م ١٩٢٤العراقي لسنة 

: تقرير سري عن العشائر والسياسة، ترمجـة  -ارات الربيطانية   دائرة االستخب  -٢
.م١٩٥٨عبد اجلليل الطاهر، بغداد

.م١،١٩٨٩فؤاد قزاجني، بغداد ط: العراق يف الوثائق الربيطانية، ترمجة-٣

املركز الوطين حلفظ الوثائق املستعملة يف بغداد، ملفات البالط امللكي، ملفـة              -٤
حول (وملفات وزارة الداخلية    . ١٩٢٥-١٩٢٤،  ٩/كليزية رقم ج  املعاهدة العراقية اإلن  

، ويف ١٤٢، تسلـسل  D/٤/١/g، ملفة االنتخابات يف احللة رقـم      )االنتخابات يف املناطق  
، ١٥٦، تسلـسل  D/٤/١/B، ويف املوصـل رقـم   ١٢٢، تسلـسل    D/٤/١/kكربالء رقم   

لـس الـوزراء    وملفة مفاوضات ومقررات جم   . ١٨٣، تسلسل   D/٤/١/Jويف املنتفك رقم    
١٩٢٨-١٩٢١.
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:منأما الكتب باللغة الفارسية املطبوعة يف إيران فقد اقتبست ترمجتها

م ١٩٠٠، التحرك اإلسالمي    ٢تاريخ العراق السياسي املعاصر، ج    : شبر، حسن 
.م١،١٩٩٠نتدى بريوت ططبع دار امل. م١٩٥٧-

:وأمهها

.إيرانضت روحانيون: وين، عليرد

.شريازيمريزاي: الطهراين، آغا بزرك

.خراسايناين آخوندگزند.. مرگي در نور: احلسني جميدكفائي، عبد

.إيرانتاريخ انقالب مشروطيت: مهدي. ملك زاده، د
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٢٢........................................................................مصادر ومراجع الكتاب   



٩٤٦

الباب األول

م١٩١٤-١٩٠٨اإلسالميون فـي مواجهة السياسة العثمانية أواخر عهدها 

صراع من أجل اإلصالح

٣٥.............................................لعثمانيةاالعراق فـي ظل الدولة: األولالفصل

٣٧.........................................................لمحة تمهيدية عامة عن العراق    . ١


٤٥.................................................................)١(ل رقم جدو
٥٠.................................................................)٢(جدول رقم 
٥١.................................................................)٣(جدول رقم 
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٩٤٧




٩٣.............باملسلمني عموماً، وباملسلمني الشيعة على اخلصوص    االصطدام : أوالً
١٠٢.االصطدام بالقوميات غري التركية عموماً، وبالقومية العربية على اخلصوص        : ثانياً
١٠٨.............................................اُألخرىاالصطدام باالقليات   : ثالثاً

١١٣.............................................المباشرالنفوذ األجنبي، بداية االختراق    . ٢



١٢٥........................................للعراقيينالواقع الثقافي واألبعاد التاريخية   . ٣














١٤٩..........................................حياممسألة التزامهم بالتقية يف   : أوالً
ــاً ــل        : ثاني ــسالم وأه ــه ال ــسني علي ــام احل ــل اإلم ــرى مقت ــوراء، ذك ــاء عاش ــسألة إحي م

١٥٠..................................................................وأصحابهبيته 









٩٤٨
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٩٤٩

الثانيالباب

صراع من أجل احلرية١٩٢٠-١٩١٤العراقيون فـي مواجهة االحتالل الربيطاني 
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٢٩٤.................................................................الجهادية من نتائج العملية  

٢٩٥.....................................................محدودة معالجات  التطورات المحلية  

٢٩٩.......................................مبدئية علماء الشيعة ضمانة الوحدة اإلسالمية        
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الـــشيعية، وظهـــور التـــصّدي الـــسياسي للمرجعيــة الدينيـــة : الفــصل الثـــاني 

٣٢٧..............................١٩٢٠- ١٩١٧اِّـعارضة الجمعيات واألحزاب السياسية

٣٢٩............................................................المرحلة السياسيون ومسؤوليات    

٣٣١......................................................الوعودأثر إعالن االنتداب، وشعارات      

٣٣٧..............................................................ثورة النجف، أسبابها ووقائعها   

٣٤١..............الحركية في النجف األشرف    والتطورات  ) جمعية النهضة اإلسالمية (



٩٥٠

٣٥٥.................................................................................التقويمحديث  

٣٦١...........المقدسة وتطورات الحركة اإلسالمية في كربالء    ) الجمعية اإلسالمية(

٣٦٩......................................................................العام االستفتاء الشعبي  

٣٧٣...........................................الشديدة البداية الصعبة، ومسلسل الصدمات      

٣٨٤..........................................الشيعيةياسي للمرجعية الدينية    التصدي الس

٣٩٠........................والكاظمية والتطورات الحركية في بغداد  ) حرس االستقالل  (
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٩٥١

٥٠٠...........................................الوطنية الشيخ ضاري المحمود بطل الكرامة  

٥٠٦................................................الثورةاإلمام الشيخ االصفهاني إلى قيادة    

٥١٠...............................................................................الثورةائج أبرز نت

الباب الثالث

العراقيون فـي مواجهة مشاريع السيطرة الربيطانية

١٩٣٢-١٩٢١تطور الصراع من أجل االستقالل 

اِّـعارضة اإلسـالمية الوطنيـة فــي مواجهـة االنتـداب اليطـاني،             : األولالفصل
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٥٣٣................................................اإلمام شيخ الشريعة وقرار استمرار الثورة      

٥٣٨...........................................................اإلنكليز، وتغيير األسلوب اإلداري   

٥٤٤.........................................................اإلسالميون في المعترك السياسي   


٥٥٠..............................................................اإلسالميني  معاداة
٥٥٤................................................................االنتداب إعالن


٥٦٧...........................................املؤقتة موقف اإلسالميني من احلكومة   


٥٧٩..............................................................األوحد؟ لماذا فيصل المرشح 

٥٨٧...................................................................رسمياًفيصل ملك العراق 



٩٥٢

٥٩١.......................................................السامي الخطوات اإلدارية للمندوب  
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٦٠٩...................................................الهام مؤتمر كربالء الِمفْصل التاريخي  

٦١٤.....................................................الوطني ر كربالء، وحدة الموقف   مؤتم

٦٢٠.....................................................................للمؤتمرالبيان الختامي 

٦٢٤........................................................السياسي  مؤتمر كربالء في الميزان  

-اِّـعارضة اإلسالمية الوطنية فـي مواجهـة اِّـعــاهدة اليطانيـة         : الفصل الثاني 

٦٢٩...................................م ١٩٢٤العراقية وانتخابات اِّـجلس التأسيسي عام 

٦٣١..............................................العراقية-معارضة المعاهدة البريطانية     . أ









٦٥٨.............................................أسيسي  التمعارضة انتخابات المجلس    -ب  






٦٧٥...................................................مي اإلسالتشديد املوقف-١
٦٧٩............-ورموزه رأس التحرك اإلسالمي-اعتقال ونفي العلماء املراجع -٢







٩٥٣

ــث ـــي : الفـــصل الثالـ ــك الثقافـ ـــي اِّـعـ ــالميون فـ ــصف  اإلسـ ــذ منتـ والحركـــي، منـ

٧٢١..)دخول العراق عصبة األمم(م ١٩٣٢العشرينيات حتى االستقالل الرسمي عام 

٧٢٣...........................................السياسي  حصيلة التجربة الجهادية والصراع   

٧٢٨...............................................اإلسالميينالتوجه الثقافي، خيار العلماء   

٧٣٣................................................الثقافيةاإلنكليز يفتحون جبهة المعركة  

٧٤٢............................................................اإلسالميةتطوير مراكز الثقافة  

٧٤٨................................................األحداث  المعارضة اإلسالمية تسعى وراء   




٧٧٠............................................................الحسابات  اإلسالميون ومراجعة  

٧٧٣.............................الثقافياإلنكليز وإتباع أسلوب الهجوم في عمليات الغزو      

٧٧٨..............................................................الهدامة اإلنكليز ونشر الثقافة  

٧٨٨...................................اإلسالميون ومحاوالت الخروج من المأزق السياسي      

٧٩٦.........................بداية عهد االستقالل الرسمي   -لعراق عصبة األمم   دخول ا

٨٠٣..........................................واملالحقاخلامتة واالستنتاجات

٨٠٥............................................................................واالستنتاجاتالخاتمة

٨٣٧....................................................................................................اِّـالحق

)١(الملحق رقم 
٨٤١........جواب اإلمام الشيخ كاظم اخلراساين على استفتاء العلماء من دعاة الدستور يف إيران   

)٢(ملحق رقم 
فتوى املرجعية الدينية يف النجف األشرف بإعالن اجلهاد ضد الغزو اإليطايل لطـرابلس الغـرب سـنة     

٨٤٢................................................................................م ١٩١١



٩٥٤

)٣(ملحق رقم 
٨٤٤...............................) اليزدي(برقية املرجع األعلى السيد حممد كاظم الطباطبائي 

)٤(ملحق رقم 
٨٤٥..........ن يف النجف إىل الشيخ خزعل أمري احملمرة يدعونه إىل اجلهاد   برقية عدد من اتهدي

)٥(ملحق رقم 
إىل املرجع األعلى السيد اليزدي يؤكد وجوب اجلهاد يف جوابه على رسالة الشيخ شـعالن العطيـة،      

٨٤٥...............................م ١٩١٥هـ،  ١٣٣٣ذي احلجة  ١املؤمنني من أهايل عفك يف 

)٦(ملحق رقم 
٨٤٦........................اجلهاد نداء املرجع األعلى السيد اليزدي إىل أهايل الشطرة، بوجوب    

)٧(ملحق رقم 
٨٤٧....................مود القائد العام للقوات الربيطانية إىل سكان والية بغداد  ) اجلنرال(بالغ 

)٨(ملحق رقم 
٨٤٩.................................١٩١٨تشرين الثاين ٨الفرنسي يف  -التصريح اإلجنليزي   

)٩(ملحق رقم 
٥قـي احلـائري الـشريازي يف    رسالة إدارة احلاكم امللكـي العـام يف العـراق إىل اإلمـام الـشيخ حممـد ت        

٨٥٠.............................................................................١٩١٩أيار 

)١٠(ملحق رقم 
قائممقام احلاكم امللكي العام يف العراق على رسالة اإلمـام الـشريازي املهـددة     ) السري ولسن (جواب  

٨٥٢......................................................................بالءكرباهلجرة من 

)١١(ملحق رقم 
الرسالة اجلوابية اليت بعثها الشريف حسني إىل اإلمام الشريازي رداً على الرسالة اليت كـان قـد بعثهـا            

٨٥٤.................................................مع الشيخ رضا الشبييب  ١٩١٩يف صيف 

)١٢(ملحق رقم 
. رسالة الشيخ حممد، جنل اإلمام الشريازي إىل ويل عهد اململكـة احلجازيـة األمـري علـي بـن احلـسني          

٨٥٥................................................................١٩١٩أرسلت يف صيف

)١٣(ملحق رقم 
رسالة الشيخ الشريازي وشيخ الشريعة إىل الرئيس األمريكي ولسن، مبناسبة انعقـاد مـؤمتر بـاريس،            



٩٥٥

د يطلبان فيها مساندته يف دعم العراقيني بإقامة دولة عربية مستقلة إسالمية يرأسها ملك مـسلم مقيـ    
٨٥٧...........................................................................وطينمبجلس 

)١٤(ملحق رقم 
رسالة اإلمام الشريازي إىل األمري فيصل بن احلـسني إىل حـضرة صـاحب الـسمو فيـصل جنـل ملـك          

٨٥٨.......................................................................ملكهالعرب خلّد

)١٥(ملحق رقم 
٨٥٩...........................................رسالة اإلمام الشريازي للشيخ أمحد الشيخ داود   

)١٦(ملحق رقم 
٨٦٠...............................................اإلمام الشريازي إىل جعفر أبو التمن  رسالة 

)١٧(ملحق رقم 
٨٦١..................................................نداء اإلمام الشريازي إىل مجيع العراقيني   

)١٨(ملحق رقم 
٨٦٢.......................................كتاب اإلمام الشريازي إىل احلاكم السياسي يف احللة  

)١٩(ملحق رقم 
ــشريعة االصــفهاين إىل   ــام شــيخ ال ــاريخ   رســالة اإلم ــراق بت ــاكم امللكــي العــام يف الع شــوال ٨احل

٨٦٣.........................................................م١٩٢٠حزيران  ٢٥هـ، ١٣٣٨

)٢٠(ملحق رقم 
٨٦٤..................م ١٩٢٠متوز٢هـ املوافق  ١٣٣٨شوال ١٦جواب احلاكم امللكي العام يف 

)٢١(ملحق رقم 
٨٦٦.م ١٩٢٠متوز ٨هـ،   ١٣٣٨شوال   ٢١رد اإلمام شيخ الشريعة على جواب احلاكم امللكي العام يف         

)٢٢(ملحق رقم 
ــة    رســالة اإلمــام شــيخ الــشريعة إىل املــؤمنني ورؤســاء العــشائر، ملمارســة الطــرق الــسلمية للمطالب

٨٦٨.......................................................................املشروعةباحلقوق 

)٢٣(ملحق رقم 
رسالة احلاكم امللكي العام لإلمام شيخ الشريعة االصفهاين، ألقتها الطائرات الربيطانية علـى كـربالء    

٨٦٩...........................................م ١٩٢٠آب ٢٦هـ،  ١٣٣٨ذي احلجة  ١٩يوم 



٩٥٦

)٢٤(ملحق رقم 
٨٧٢...........جواب املرجع األعلى اإلمام شيخ الشريعة على رسالة احلاكم امللكي العام ببغداد  

)٢٥(ملحق رقم 
٨٧٤....................................................الئحة االنتداب الربيطاين على العراق   

)٢٦(ملحق رقم 
رسالة الشيخ عبد الكرمي اجلزائـري، أحـد علمـاء النجـف، إىل الـشيخ خزعـل يطالبـه فيهـا ترشـيح            

٨٧٩.................................................................نفسه ملكاً على العراق  

)٢٧(ملحق رقم 
٨٨٠...................................تعليمات اإلدارة الربيطانية اليت وجهت إىل جملس الدولة   

)٢٨(ملحق رقم 
نيـسان  ١٣-٨هــ،  ١٣٤٠شـعبان  ١٥-١٠إىل مـؤمتر كـربالء املنعقـد بـني       نص منهاج سفر الوفـود    

٨٨٤................................................................................م ١٩٢٢

)٢٩(ملحق رقم 
ـ  ١٣٤٠شـعبان  ١٥-١٠البيـان اخلتـامي الـصادر عـن مـؤمتر كــربالء املنعقـد بـني         نيــسان ١٣-٨(هـ

٨٨٧..........................................مبناسبة اعتداءات الوهابيني على العراق     )  ١٩٢٢

)٣٠(ملحق رقم 
٨٨٨..........................منوذج عن الفتاوي اليت أصدرها العلماء ملقاطعة الس التأسيسي     

)٣١(ملحق رقم 
٨٨٩.........................م١٩٢٢تشرين األول  ١٠العراقية املنعقدة يف -املعاهدة اإلجنليزية   

)٣٢(ملحق رقم 
حمل االنتداب الربيطـاين، مرسـلة   ١٩٢٢الربيطانية ومالحقها لعام    -الئحة إحالل املعاهدة العراقية     

٨٩٣...................................................من احلكومة الربيطانية إىل عصبة األمم 

)٣٣(ملحق رقم 
٨٩٦....................١٩٢٣نيسان ٣٠بتاريخ  ١٩٢٢ملحق املعاهدة اإلجنليزية العراقية لسنة   

)٣٤(ملحق رقم 
٨٩٦..........................م ١٩٢٦كانون الثاين   ١٣العراقية املنعقدة يف -املعاهدة اإلجنليزية   



٩٥٧

)٣٥(ملحق رقم 
٨٩٨...............................١٩٣٠حزيران  ٣٠العراقية املنعقدة يف -املعاهدة اإلجنليزية   

)٣٦(ملحق رقم 
٩٠١........................................م١٩٣٠العراقية لسنة -ملحق املعاهدة اإلجنليزية   

)٣٧(ملحق رقم 
٩٠٤.............م١٩٣٠آب ١٩قدة يف العراقية حول املسائل املالية، املنع -االتفاقية اإلجنليزية   

)٣٨(ملحق رقم 
٩٠٨...........................................احلكّام العسكريون واملدنيون اإلجنليز يف العراق  

)٣٩(رقم ملحق 
الوزارات العراقية بأمسـاء الرؤسـاء وفتـرة حكمهـم يف اململكـة العراقيـة، بعهـد امللـك فيـصل األول           

٩٠٩......................................................................) م١٩٣٣-١٩٢١(

)٤٠(ملحق رقم 
إثـر سـؤال   -لتوحيـد الكلمـة   -نص رسالة اإلمام السيد أبو احلسن االصـفهاين إىل أهـايل البـصرة         

٩١١......................................بعض البصريني حول بعض املسائل االعتقادية املهمة  

)٤١(ملحق رقم 
الرسالة اجلوابية لسماحة آية اهللا السيد حممد باقر احلكيم رئيس الس األعلى للثـورة اإلسـالمية يف    

٩١٣.................................................................................العراق 

٩١٧...........................................................واملراجعاملصادر








٩٤٥.................................................................................................ياتاِّـحتو



٩٥٨

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةصداراتإ

َّـ العتبة الحسينية اِّـقدسة
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	ملحق رقم (9)
	ملحق رقم (9)
	رسالة إدارة الحاكم الملكي العام في العراق إلى الإمام الشيخ محمد تقي الحائري الشيرازي في 5 أيار 1919



	ملحق رقم (10)
	ملحق رقم (10)
	ملحق رقم (10)
	جواب (السير ولسن) قائممقام الحاكم الملكي العام في العراق على رسالة الإمام الشيرازي المهددة بالهجرة من كربلاء



	ملحق رقم (11)
	ملحق رقم (11)
	ملحق رقم (11)
	الرسالة الجوابية التي بعثها الشريف حسين إلى الإمام الشيرازي رداً على الرسالة التي كان قد بعثها في صيف 1919 مع الشيخ رضا الشبيبي()



	ملحق رقم (12)
	ملحق رقم (12)
	ملحق رقم (12)
	رسالة الشيخ محمد، نجل الإمام الشيرازي إلى ولي عهد المملكة الحجازية الأمير علي بن الحسين. أرسلت في صيف 1919()



	ملحق رقم (13)
	ملحق رقم (13)
	ملحق رقم (13)
	رسالة الشيخ الشيرازي وشيخ الشريعة إلى الرئيس الأمريكي ولسن، بمناسبة انعقاد مؤتمر باريس()، يطلبان فيها مساندته في دعم العراقيين بإقامة دولة عربية مستقلة إسلامية يرأسها ملك مسلم مقيد بمجلس وطني



	ملحق رقم (14)
	ملحق رقم (14)
	ملحق رقم (14)
	رسالة الإمام الشيرازي إلى الأمير فيصل بن الحسين إلى حضرة صاحب السمو فيصل نجل ملك العرب خُلّد ملكه



	ملحق رقم (15)
	ملحق رقم (15)
	ملحق رقم (15)
	رسالة الإمام الشيرازي للشيخ أحمد الشيخ داود()



	ملحق رقم (16)
	ملحق رقم (16)
	ملحق رقم (16)
	رسالة الإمام الشيرازي إلى جعفر أبو التمن()



	ملحق رقم (17)
	ملحق رقم (17)
	ملحق رقم (17)
	نداء الإمام الشيرازي إلى جميع العراقيين()



	ملحق رقم (18)
	ملحق رقم (18)
	ملحق رقم (18)
	كتاب الإمام الشيرازي إلى الحاكم السياسي في الحلة()



	ملحق رقم (19)
	ملحق رقم (19)
	ملحق رقم (19)
	رسالة الإمام شيخ الشريعة الاصفهاني إلى الحاكم الملكي العام في العراق بتاريخ 8 شوال 1338هـ، 25 حزيران 1920م()



	ملحق رقم (20)
	ملحق رقم (20)
	ملحق رقم (20)
	جواب الحاكم الملكي العام في 16 شوال 1338هـ الموافق 2 تموز 1920م



	ملحق رقم (21)
	ملحق رقم (21)
	ملحق رقم (21)
	ردّ الإمام شيخ الشريعة على جواب الحاكم الملكي العام في 21 شوال 1338هـ، 8 تموز 1920م



	ملحق رقم (22)
	ملحق رقم (22)
	ملحق رقم (22)
	رسالة الإمام شيخ الشريعة إلى المؤمنين ورؤساء العشائر، لممارسة الطرق السلمية للمطالبة بالحقوق المشروعة



	ملحق رقم (23)
	ملحق رقم (23)
	ملحق رقم (23)
	رسالة الحاكم الملكي العام للإمام شيخ الشريعة الاصفهاني، ألقتها الطائرات البريطانية على كربلاء يوم 19 ذي الحجة 1338هـ، 26 آب 1920م



	ملحق رقم (24)
	ملحق رقم (24)
	ملحق رقم (24)
	جواب المرجع الأعلى الإمام شيخ الشريعة على رسالة الحاكم الملكي العام ببغداد()



	ملحق رقم (25)
	ملحق رقم (25)
	ملحق رقم (25)
	لائحة الانتداب البريطاني على العراق()



	ملحق رقم (26)
	ملحق رقم (26)
	ملحق رقم (26)
	رسالة الشيخ عبد الكريم الجزائري، أحد علماء النجف، إلى الشيخ خزعل يطالبه فيها ترشيح نفسه ملكاً على العراق()



	ملحق رقم (27)
	ملحق رقم (27)
	ملحق رقم (27)
	تعليمات الإدارة البريطانية التي وجهت إلى مجلس الدولة()



	ملحق رقم (28)
	ملحق رقم (28)
	ملحق رقم (28)
	نص منهاج سفر الوفود إلى مؤتمر كربلاء المنعقد بين 10-15 شعبان 1340هـ، 8-13 نيسان 1922م()



	ملحق رقم (29)
	ملحق رقم (29)
	ملحق رقم (29)
	البيان الختامي الصادر عن مؤتمر كربلاء المنعقد بين 10-15 شعبان 1340هـ (8-13 نيسان 1922) بمناسبة اعتداءات الوهابيين على العراق()



	ملحق رقم (30)
	ملحق رقم (30)
	ملحق رقم (30)
	نموذج عن الفتاوي التي أصدرها العلماء لمقاطعة المجلس التأسيسي()



	ملحق رقم (31)
	ملحق رقم (31)
	ملحق رقم (31)
	المعاهدة الإنجليزية -العراقية المنعقدة في 10 تشرين الأول 1922م()



	ملحق رقم (32)
	ملحق رقم (32)
	ملحق رقم (32)
	لائحة إحلال المعاهدة العراقية - البريطانية وملاحقها لعام 1922 محل الانتداب البريطاني، مرسلة من الحكومة البريطانية إلى عصبة الأمم()



	ملحق رقم (33)
	ملحق رقم (33)
	ملحق رقم (33)
	ملحق المعاهدة الإنجليزية العراقية لسنة 1922 بتاريخ 30 نيسان 1923()



	ملحق رقم (34)
	ملحق رقم (34)
	ملحق رقم (34)
	المعاهدة الإنجليزية - العراقية المنعقدة في 13 كانون الثاني 1926م()



	ملحق رقم (35)
	ملحق رقم (35)
	ملحق رقم (35)
	المعاهدة الإنجليزية - العراقية المنعقدة في 30 حزيران 1930()



	ملحق رقم (36)
	ملحق رقم (36)
	ملحق رقم (36)
	ملحق المعاهدة الإنجليزية - العراقية لسنة 1930م()



	ملحق رقم (37)
	ملحق رقم (37)
	ملحق رقم (37)
	الاتفاقية الإنجليزية - العراقية() حول المسائل المالية، المنعقدة في 19 آب 1930م



	ملحق رقم (38)
	ملحق رقم (38)
	ملحق رقم (38)
	الحكّام العسكريون والمدنيون الإنجليز في العراق()



	ملحق رقم (39)
	ملحق رقم (39)
	ملحق رقم (39)
	الوزارات العراقية بأسماء الرؤساء وفترة حكمهم() في المملكة العراقية، بعهد الملك فيصل الأول (1921-1933م)



	ملحق رقم (40)
	ملحق رقم (40)
	ملحق رقم (40)
	نص رسالة الإمام السيد أبو الحسن الاصفهاني إلى أهالي البصرة - لتوحيد الكلمة - إثر سؤال بعض البصريين حول بعض المسائل الاعتقادية المهمة()



	ملحق رقم (41)
	ملحق رقم (41)
	ملحق رقم (41)
	الرسالة الجوابية لسماحة آية الله السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق()





	المصادر والمراجع
	المصادر والمراجع
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	ثانياً: أ - الرسائل الجامعية
	ب - الكتب العربية، والمترجمة إلى العربية
	ج - المقالات الفكرية المنشورة في الكتب والصحف والدوريات العربية
	د - أرشيف الجرائد والمجلات العراقية
	هـ - المراسلات والمقابلات الشخصية
	و- الوثائق
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