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العدد )4460(
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االثنين )1( تموز 2019

وميك���ن ان نذك���ر طائف���ة من ه����ؤالء املن�سي���ن مثل حممد 
عبد احل�سن وخلي���ل عزمي وح�سن عل�ان الدوري الذي 
اغ���رق الباخ���رة فاي���ر ف���اي يف الك�فة باملدف���ع ايل غنمه 
الث�ار يف معركة الرارجنية وداود ال�سامرائي الذي جلب 
ابرة املدفع ال�سهري وحبيب العيدرو�سي ومهدي مقلد احد 
رج���ال ) دكة ال�س�ي���دي ( واحم���د ال�سي���خ داود و�س�اهم 
م���ن الذين ادوا االدوار املهم���ة يف الث�رة  وتنا�ستهم كتب 

التاريخ .

محمد باقر الحلي

قال عن���ه ال�سيد ه���ادي مك�طر ، اأحد زعم���اء ث�رة 1920 
:ان ثم���ن ال�سي���د حممد الباق���ر كان ي�ساوي مئ���ات املدافع 
والر�سا�سات   فه� ال�حيد الذي ا�ستطاع ان يلهب احلما�س 
يف احلج���ر اال�س���م  .. ويق�ل حممد عل���ي كمال الدين   ان 
ق�سيدة حممد الباقر احلل���ي وخطبته الرائعة يف م�سيف 

عبد الكاظم احلاج �سكر ه���ي ال�سرارةو التي اندلعت منها 
تريان الث�رة ، ولعل ا�سرتاك ع�سرية اخلزاعل يف الث�رة 
كان بع���د حتري�س احلل���ي لروؤ�ساء الع�س���رية . واحلديث 
عن���ه ط�ي���ل ذكرناه يف مقال �سابق ) انظ���ر مقالنا : حممد 

باقر احللي ودوره الكبري يف ث�رة الع�سرين (  

 �شر �شامي النق�شلي

ه� �سابط عراقي بغدادي من اأ�سل تركي كان اثناء احلرب 
العاملي���ة االوىل �سابط يف اجلي����س العثماين و�سارك يف 
معركة ) جناق قلعة ( امل�سه�رة ،وبعد االحتال االنكليزي 
للع���راق وان���دالع ث����رة الع�سري���ن انظم �سام���ي النق�سلي 
اىل جان���ب الث����رة واتخذ ا�سم حركي ل���ه با�سم ) حمم�د 
الرتك���ي ( خ�ف���ا على عائلته يف بغداد م���ن بط�س االنكليز 
وقد اخل�س للث����رة العراقية وبذل فيها جهدا كبريا وظل 

الث�ار يلهج�ن ببط�الته ..
يف ال�سم����اوة غنم الث�ار مدفعن وع����دد كبري من القنابل 
املدفعي����ة وع����دد كب����ري م����ن القناب����ل اليدوي����ة وق����د متكن 
النق�سل����ي ان ين�س����ب احد املدفع����ن ف�ق ك�����رة ) م�سنع 
لفخر الطاب�ق ( تقع يف اجلانب ال�سمايل لبلدة ال�سماوة 
ل�س����رب املع�سك����ر االنكلي����زي ون�س����ب املدف����ع الثاين يف 
اجلان����ب االآخ����ر م����ن النه����ر للغر�����س نف�س����ه . وق����د ار�سل 
االنكلي����ز جا�س��س اي����راين ا�سمه ) ر�س����ا ( ليا مع زميل 
ل����ه لتخريب احد املدفعن وق����د متكن النق�سلي من القب�س 
علي����ه فعرث يف ح�زته على ر�سالة باللغة االنكليزية عليها 
ت�قيع �سيد من روؤ�س����اء ال�سماوة ومل يذكر النق�سلي ا�سم 
ه����ذا ال�سيد ولكن����ه يق�ل انها مكت�بة بخ����ط رجل يه�دي 
كان م�ظف����ا يف القط����ار ث����م التج����اأ اىل ال�سي����د عن����د قيام 

الث�رة . 
مل����ا اطلع ال�سي����د هادي املك�ط����ر  وه� من زعم����اء الث�رة 
عل����ى الر�سال����ة ارتاأى كتم����ان ا�سم اليه�����دي وال�سيد على 
ان يناال عقابهم����ا يف وقت الحق اما اجلا�س��س فقد تقرر 
قتله وعندها تناولته االيدي بال�سرب حتى مات ف�سحبت 
جثت����ه يف طرق����ات ال�سماوة لك����ي يك�ن ع����رة لغريه من 

اجل�ا�سي�س . 
وج����د النق�سل����ي �سع�بة يف تدري����ب اأبن����اء الع�سائر على 

ا�ستعم����ال القنابل اليدوي����ة التي كانت م����ن جملة الغنائم 
فهم كان�ا يكره�����ن القنابل اليدوي����ة وي�سم�نها العقرب 
ويرف�س�����ن ا�ستعماله����ا. التج����اأ النق�سل����ي اىل حيل����ة من 
اجل ترغيبهم بها وهي ا�ستعمال القنابل يف �سيد ال�سمك 
فاأخ����ذ يقذف به����ا اىل النهر واحدة بعد االخ����رى مما اأدى 
اىل ح�س�له����م عل����ى �سم����ك كث����ري وعند ه����ذا اقبل�����ا على 
ا�ستعماله����ا ب�س�����ق كب����ري وا�ستط����اع النق�سل����ي اأن ي�ؤلف 

ف�سيا منهم لقذف القابل اليدوية على االنكليز . 
ا�ستعمل الث�����ار هذه القنابل عند ح�سار الباخرة ) غرين 
ف����اي ( الت����ي جنح����ت يف الط����ن يف 10 اب والت����ي ظ����ل 
بحارته����ا �سامدين رغ����م احل�س����ار عليه����م وكان االنكليز 
يحاول�ن القاء امل�ساعدات اليهم ب�ا�سطة الطائرات وكان 
معظمه����ا ي�سقط يف املاء ا�ساف����ة اىل ا�ستهداف الطائرات 
بر�سا�����س الث�����ار وا�ستطاع اح����د الث�ار ا�سق����اط طائرة 

ببندقيته والقي القب�س على طياريها وقتلهم الث�ار . 
كان يف الباخرة اربع جن�د بريطانن وربانها ا�سافة اىل 
ثاثن هندي����ا وكان�ا م�سلمن عدا واحد من ال�سيخ ونفذ 
�سر ه�ؤالء فق����رروا اال�ست�سام للث�ار اآملن اأن يعاملهم 
الث�����ار معامل����ة ح�سن����ة لك�نه����م م�سلمن فف����ي 3 ت�سرين 
االول خ����رج اح����د الهن�����د م����ن الباخرة وه����� يحمل علما 
ابي�س فقابل����ه �سامي النق�سلي وبع����د املداولة معه ح�سل 
االتف����اق عل����ى ان ي�ست�سل����م الهن�����د كلهم اىل الث�����ار وان 
يحفظ الث�ار حياته����م ب�سرط ان يقتل�ا الربان واالنكليز 
االربع����ة فعاد هذا الهن����دي وكان ل�سام����ي النق�سلي مااأراد 
وق����د مت ت�سلي����م الهن�����د اىل ال�سيد ه����ادي املق�طر ار�سل 
بع�سه����م اىل النج����ف وابقى ق�س����م لدية ام����ا الباخرة فقد 
ا�ست�����ىل عليها الث�ار فنهب�ها بعد ذل����ك قام�ا بتخريبها 
..ال����ف االنكلي����ز جلنة حتقيق كب����رية بع����د ان ا�ستطاع�ا 
م����ن ا�ستعادة 17 ا�سريا ملعرف����ة ماحدث للباخرة لكن دون 

جدوى وظل�ا جاهلن ذلك اىل النهاية . 
يب����دوا اأن ال�س����ر مل يعرف����ه �س�����ى �سام����ي النق�سل����ي وقد 
حر�����س ه����ذا الرج����ل عل����ى كتمانه م����دة ط�يلة ح����ذرا من 

العق�بة ويقال انه اف�ساه يف اخر حياته. 

ال�شيد �شالح الحلي

ومن رجال الث�����رة املن�سين ال�سيد �سالح احللي ال�ساعر 
واخلطي����ب ال�سه����ري، ويعتق����د العديدون ومنه����م الدكت�ر 
عل����ي ال�ردي ان �سالح احللي ه� مبدع احلفات الدينية 
الت����ي جمعت ال�سيعة وال�سنة يف بغ����داد يف �سهر رم�سان 
ال����ذي �سبق اندالع الث�رة باي����ام ، وه� اول من نادى بها 
يف االجتم����اع ال����ذي عقد يف ال�سح����ن الكاظمي يف االول 
م����ن اي����ار 1920 كما يذك����ر اال�ست����اذ كاظ����م الدجيلي فيما 
كتبه عن الث�رة قبل جم����يء ال�سيخ حممد مهدي الب�سري 
لبغ����داد ، ثم انت�سرت الفك����رة وكانت من ممهدات الث�رة ، 
وبع����د ع�دته اىل النجف وا�س����ل ن�ساطه يف االجتماعات 
العام����ة وكان يح�����ل جمال�����س التعزي����ة احل�سيني����ة اىل 
الدع�����ة للث�رة وني����ل اال�ستقال وتا�سي�����س دولة عربية 
يف الع����راق . كم����ا كانت له اليد الط�����ىل بالتحري�س على 
الث�رة يف بعق�ب����ة ، وكان ذلك قبل احداث الث�رة فالقت 
ال�سلطات املحتلة القب�س عليه وار�سل اىل الب�سرة وفيها 
تقررنقل����ه اىل الهند على ظهر اح����دى الب�اخر االنكليزية 
، ويق����ال ان الباخرة مل����ا و�سلت عند ق�س����ر ال�سيخ خزعل 
الكعب����ي املطل على �سط العرب اخ����ذ احللي ي�سيح باعلى 
�س�ت����ه : واخزعاه ، وقد �سمعه ال�سيخ فعا فار�سل عليه 
اتباعه واخذوه عن�ة اىل الق�سر ، ف�سكن فيه ثم ت�سفع له 

عند االنكليز .

محمد  د . سامي عبد مشعب الموسوي ال���رزاق  عبد  رفعة 

�ستم���ر  ا
دور املثقف���ن العراقين من كتاب 

و�سحفي���ن با�س���رار عل���ى م�ا�سل���ة اجله���اد ال�طن���ي 
�س���د املحتلن من خال املن�س����رات ال�سرية وال�سحف 

ال�اردة من دم�سق وغريها.
فف���ي ع���ام 1920 تاأ�س�س���ت هيئ���ة تن�سي���ق ن�ساطات " 
و�سي����خ  الديني���ة  واملنظم���ات  اال�ستق���ال"  حر����س 
القبائ���ل ودعيت مبكتب الث����رة). واأخ���ذ املكتب على 

عاتق���ه ت�زي���ع الن�سرات ال�سري���ة وال�سحف ال����اردة من 
خ���ارج الع���راق ثم تط�ر ه���ذا املكت���ب اإىل اأن اأ�سبح علنيًا 
با�س���م "احل���زب ال�طن���ي" ، وق���د اأدى دورًا مهم���ًا خ���ال 
الث����رة يف ت�زيع الن�سرات التي يق����م بتنظيمها ال�سيخ 
حمم���د باق���ر ال�سبيبي وتت�سمن �سري املع���ارك يف خمتلف 

ميادين الث�رة.
وم���ن اأه���م االأدوار الت���ي مار�سها املثقف����ن ال�طني�ن يف 
االع���داد للث�رة ه���ي متابعة ح���ركات الريطانين يف كل 
م���كان ون�سر م�ساوئهم ال�سيما ما يت�س���ل بال�سرائب التي 
فر�س�ه���ا عل���ى املدني���ن والع�سائ���ر بدون ان�س���اف ، فقد 
فر�س����ا �سرائب م�ساعفة عم���ا كان يتقا�ساه العثماني�ن 
وقد عمل زعماء احلرك���ة ال�طنية على ن�سر هذه امل�ساوئ 
ب���ن رجال الع�سائر و�سكان املدن ورمبا كان�ا يه�ل�ن يف 
بع�سه���ا يف بع����س االأحيان لزيادة النقم���ة على املحتلن ، 
ف���كان زعماء الع�سائر يت�سائم�ن من امل�ستقبل املظلم الذي 
ينتظره���م كم���ا كان����ا يبث����ن " ا�ساعات ع���ن ا�سطرابات 
و�سيك���ة ال�ق����ع ب�ا�سط���ة املعلمن)وغريهم م���ن الدعاة 
املثقف���ن الذي���ن يت�سل����ن بالع�سائ���ر ومبختل���ف طبق���ات 
ال�سع���ب من ك�سب���ة وعمال وحرفي���ن " وف���د اأر�سل مئات 
الدعاة لهذه املنا�سبة اإىل جمي���ع اأنحاء الفرات االأو�سط"، 
امل�اطن���ن  ن�س���ر احلما����س يف نف�����س  عل���ى  ف�ساع���دوا 
العراقين . لق���د �ساهمت الفئات املثقفة يف بل�رة االجتاه 
نح���� الث����رة �س���د املحتل���ن وجت�س���د ذل���ك يف الن�س���اط 

ال�سحفي يف ايام الث�رة اأو قبلها.
كانت ال�سحف واملجات واجلرائد التي ا�سدرها عدد من 
املثقفن العراقين ت�ؤدي دورًا كبريًا يف التاريخ ال�سيا�سي 
والفك���ري للع���راق ، مبا قدمته من اأف���كار واآراء ومعطيات 

�سيا�سي���ة �ساهمت يف دعم 
احلرك���ة ال�طني���ة يف العراق ، كم���ا �ساهمت هذه 

املجات واجلرائد يف ن�سر ال�عي ال�طني والق�مي لدى 
العراقي���ن وك�سف���ت لهم احلقائ���ق عن ب�ساع���ة اال�ستعمار 
و�سرورة اخراج املحتلن من  بلدهم ، ودعتهم اإىل التم�سك 
بال�حدة ال�طنية واملطالبة بال�سيادة واال�ستقال للعراق 
. واأول جمل���ة عربية دعت اإىل الث����رة ون�سرت مفاهيمها 
"الل�سان"، اإذ كانت "تنادي باحلرية وال�سيادة واال�ستقال 
"، وقد عاجلت منذ �سدورها الق�سايا ال�طنية والق�مية 
، كما انها كانت اأول �سحيفة اأهلية تطالب بحق�ق العراق 
يف احلي���اة والدع�ة للنه��س ، وكان���ت وا�سعة االنت�سار 
لقيامه���ا مبعاجلة الق�سية العربية واظهار حما�سن املدنية 
العربي���ة وترم���ي اإىل تذك���ري االأذهان يف الع���راق مبا كان 
الأمته���م من املكان���ة ال�سامي���ة ال �سيما يف نف�����س ال�سباب 
العراق���ي املتحم�س للث�رة ، مما �سجع املثقفن ان ير�سل�ا 

مقاالتهم واأبحاثهم لتن�سر على �سفحاتها .
وعندم���ا قررت قيادة الث�رة ا�سدار �سحف ناطقة با�سمها 
لتنق���ل اخبار الث�رة اأواًل باأول ل���رتد على جمات الدعاية 
قي���ادة املثقف���ن يف  اأ�س���درت  الث����رة  الريطاني���ة �س���د 
النج���ف املحررة من ال�سلطة الريطاني���ة ، جريدة الفرات 
واأتبعتها بجري���دة اال�ستقال، ثم ظهرت يف بغداد جريدة 
البغدادية"، وقد �سكل���ت تلك ال�سحف ن�اة  "اال�ستق���ال 

ال�سحافة ال�طنية اآنذاك .
كم���ا ت�سدت تلك ال�سح���ف اإىل م�اجهة املحتلن من خال 
املق���االت والكتاب���ات التي كانت تن�س���ر يف �سفحاتها ، فقد 
اأدى املثقف����ن العراقي�ن دورًا وطني���ًا يف كتابة البيانات 
واملق���االت التي تندد باالحتال ، ال���ذي ال يتفق مع املدنية 

واالإن�سانية ، اإذ ان االحتال يعني تهدمي دعائم النظام 
االجتماعي وا�سقاط حق�ق االإن�سان و�سلب احلريات 
وم�س���ادرة امللكي���ات . فنقراأ ما قالته الف���رات يف اأحد 

اأعدادها يف هذا ال�ساأن :
)و�ساهدن���ا ق�م���ًا لي�س����ا من الب�س���ر ، اأف�س���دوا الباد 
وا�سطهدوا العباد ، و�سحق�ا الق�انن العامة ، وهتك�ا 
حرم���ة ال�سرائ���ع امل��س�ع���ة ، وهدم�ا دعائ���م النظام 
االجتماعي … قلب �سفحات التاريخ القدمي واحلديث 
فا جتد �س�ى الريطانين اأف�سدوا النظام ، وا�سقط�ا 
حق�ق االإن�س���ان فا حرية وال طماأنين���ة ونزع�ا امللكية 
وهي من حق�ق االإن�سان املقد�سة الأنها من ل�ازم احلرية 
وامل�ساواة ، نعم فهم كما اأ�سقط�ا حق�ق االإن�سان املدنية 
اأ�سقط����ا حق�قه ال�سيا�سية فعاد وال حق له ، حمرومًا من 

كل ميزاته حمرومًا من عم�مياته وذاتياته(.
كذل���ك م���ن م�اق���ف �سحافتن���ا ال�طني���ة يف تل���ك املرحلة 
والت���ي اأ�سهم���ت يف تعرية اأهداف اال�ستعم���ار الريطاين 
نق���راأ ما قالت���ه "جري���دة الفرات" اأي�س���ًا يف ه���ذا ال�ساأن : 
"…ان الريطاني���ن ا�سقط����ا حق����ق االإن�سان املقد�سة 
" ث���م خاطب���ت الريطانين بهذا اخلط���اب الذي ينم عن 
ج���راأة وثقاف���ة وطنية : )لقد هدمتم ه���ذا الركن مبقالع من 
ال�سيا�سة التي اأهلكت احلرث والن�سل واأتت على االأخ�سر 
والياب�س فرتاب كل منطقة ي�سهد باأنكم �سلبتم احلب حتى 
م���ن منقار الطائر وا�ستخرجتم املخ م���ن العظم و�ساعفتم 
اخلراج اأ�سعافًا لل���زارع فاأ�سبح�ا ي�ساأل�ن النا�س اإحلافًا 
واأنت���م ت�ساأل�نه���م ف����ق اجله���د وتكلف����ن نف��سه���م ف�ق 

ال��سع اأهذا عدلكم(.
كان���ت تلك املقاالت مبثاب���ة احلرارة ال�طني���ة التي األهبت 
بنف�س���ه  العراق���ي  للم�اط���ن  الثق���ة  واأعط���ت  الع�اط���ف 

واالعنزاز ب�طنيته وق�ميته.
وق���د مثل �سدور العدد اخلام�س م���ن جريدة الفرات العدد 
االأخري ال���ذي احتجبت بعده اجلريدة وتفرق قادة الث�رة 
ومثقف�ها يف ال�سج�ن واملعتقات واملنايف . اإن احتجاب 
جريدة الفرات عن ال�سدور مل يبق ال�ساحة الثقافية خالية 
من حمل���ة االأقام م���ن املثقفن الذين ال يهمه���م يف احلياة 
�س���يء �س����ى الدف���اع ع���ن وطنه���م وحتري���ره م���ن تبعية 
املحتلن ، فرزت يف مي���دان امل�اجهة جريدة "اال�ستقال 
االأول  الع���دد  افتتاحي���ة  يف  كتب���ت  الت���ي   ،  " النجفي���ة 
ل�سدوره���ا االأ�سب���اب التي ح���دت مبحرريه���ا وم�ؤ�س�سيها 
وكتابه���ا اإىل ا�س���دار اجلري���دة : "حمدًا و�سك���رًا و�سامًا 
وبع���د لقد اآملنا خل� الباد من ال�سحف ال�طنية ، مما حدا 
بنا اإىل ا�سدار جريدة " اال�ستقال " يف النجف بعدما كان 
يف الني���ة ن�سرها يف بغ���داد ، لرتد عل���ى اأ�ساليل املحتلن 
وتهمه���م ، وتن�سر مظامله���م الربرية ، وترف���ع ال�ستار عن 
حقيقته���م وت��سح مطال���ب االأمة امل�سروعة ل���دى العامل ، 
وتن�س���ر انباء املعارك واحل�ادث املحلي���ة ، وم�قف االأمة 
على احلالة ال�سيا�سية التي يتبدل جمراها كل حن وتريها 

م�ستقبلها الذي يرتاأى من خال احل�ادث …".
ان م�ساهمات املثقفن العراقين يف ث�رة الع�سرين �س�اء 
قبي���ل اندالعه���ا اأو يف اأثنائه���ا ، عرت ب�س����رة وا�سحة 
ال تقب���ل ال�س���ك ب���اأن املثقف العراق���ي كان وطني���ًا ال يفرط 

بحق�ق �سعبه وال يقبل االحتال واال�ستعباد والتبعية.

 عن ر�سالة )دور املثقفني يف احلركة الوطنية يف العراق
 يف �سنوات االنتداب(

صفحات مطوية من الثورة العراقية الكبرى 1920
 شخصيات نادرة في تاريخ الثورة

المثقفون والثورة العراقية الكبرى 1920
منشورات الثورة وصحافتها

واجه املثقفون العراقيون سلطة 

االحتالل ، عندما احسوا انه من 

املتعذر بل من املستحيل موافقة 

املحتلني عىل اصدار الصحف الوطنية 

التي تعرب عن آمال الشعب العراقي 

يف بناء دولة وطنية مستقلة ، فبادروا 

" وطبعوا املنشورات بالدعوة إىل 

القيام بالثورة" وكانت "املنشورات 

الحزبية ترسل تحت جنح الظالم 

وبأساليب مختلفة".

يقول طالب مشتاق: جاءين يومًا 

والثورة مشتعلة يف منطقة الفرات 

صادق حبة وبيده ورقة قدمها إيّل 

وقال : انها وردت من النجف يطلبون 

إلينا طبع مائتي نسخة منها ، وقرأتها 

وإذا هي منشور يحث العشائر وكل 

الناس عىل القتال ضد اإلنكليز 

ومقاومة االستعامر بكل أشكاله 

وألوانه ، إضافة إىل ذلك فقد صدر 

العديد من املنشورات عن رجال 

الثورة يف هذه املدينة تؤكد الصلة 

الوثيقة والرابطة الوطنية بني قادة 

الثورة يف النجف وزعامء الفرات كام 

تؤكد الصلة القوية مع ثوار بغداد 

وغريها من مدن العراق، وهذا بدوره 

يؤكد توافق االتجاه الوطني بني مثقفي 

العراق يف سائر مدنه ، إىل جانب 

ذلك استمر طبع )املنشورات اليومية 

الحاوية إلخبار املناطق واملقاالت 

الشديدة اللهجة والنصائح القيمة( يف 

مختلف املدن العراقية ، كام برزت 

يف ايام الثورة بشكل واضح )الخطب 

واملنشورات السياسية التي تتعلق 

مبسألة تقرير املصري(.

اكاد اقول اين قرأت كل ما كتب عن 

الثورة العراقية الكربى سنة 1920 ، 

احداثا ورجاال ، فاجد بني ثنايا ما قرأت 

اسامء كان لها الدور الكبري يف الثورة 

واحداثها ، لكنها بقيت منسية ال تذكر 

اال ملاما . وقد كتبت قبل سنوات مقالة 

عن احد هؤالء وهو السيد محمد باقر 

الحيل ، وقد ذكرت يف مقدمة املقال 

: ما أن  اقرا شيئاً  عن الثورة العراقية 

سنة 1920 . حتى ميّر بذهني أسم له 

دويّ  يف  حوادث الثورة والتحريض 

عليها . وله من القصائد الوطنية ما 

يعد يف طليعة  شعر الثورة . غري أن 

احداً  مل يكتب عن هذه لشخصية 

الفذة .. انه السيد  محمد باقر الحيل. 

ولعل من املهم بيانه   ان عدداً  من 

مؤرخي الثورة اعتربه السبب الرئيس 

يف اندالع الثورة يف منطقة الشامية   

لتصبح مركزا  للثورة كلها .
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 عبد الستار البيضاني

 بالتاأكي����د نحن هنا لي�س مبعر�����س املقارنة او املناظرة بن 
الفريقن، لكن وددنا اال�سارة اىل تعددالدوافع خلف و�سف 
)التم����رد الع�سائري( لكنه����ا تكاد تتف����ق يف اعتقادها انه رد 
فعل اآين غري خمطط له جتاه ظروف حياتية عا�ستها القرى 
العراقي����ة ب�سكل خا�س واملدن ب�سكل اق����ل حدة. وقد يك�ن 
ه����ذا )االعتق����اد(  حم�س وجه����ة نظر �سخ�سي����ة وفهم فردي 
لتحليل وت��سيف ماحدث يف حزيران 1920، ويف ال�قت 
نف�س����ه ق����د يك�ن نت����اج م�ق����ف م�سب����ق  ياأتي �سم����ن �سياق 
ايدي�ل�ج����ي او دين����ي اأو طبقي او �سيا�س����ي، واحيانا ه� 
تعب����ري عن م�قف طبقي ا�ستعائ����ي الي�ؤمن ب�عي �سيا�سي 
لطبق����ة الفاحن واملاك واالقطاعي����ن ورجال الدين الذين 
خطط�����ا وق����ادوا الث�رة وفاو�س�����ا على نتائجه����ا. وهذه 
ا�سكالية حتتاج اىل بح����ث معمق يدر�س كل م�قف ويحلله 
ب�س����كل منف����رد، معتمدا عل����ى ال�قائ����ع امليدانية م����ن بيئتها 
احلقيقي����ة، ولي�����س اع����ادة انت����اج  لاأراءوالتدوين����ات التي 
كتبت من قبل �سخ�سي����ات من خارج بيئة احلدث حتى وان 
كان����ت عا�سرت ال�قائع زمني����ا اأو اقرتبت من بيئتها، حيث 
�سارت هذه الكتابات امل�سادر املعتمدة او ال�حيدة للحدث  
يف عق�����د الحق����ة من زمن الث�����رة  �س�اء ان كان����ت عراقية 

او اجنبية. 
هذه املاحظة اثارت لدينا ا�سئلة ج�هرية عن غياب وثائق 
الث�رة ، واهمال ت�ثيق �سه�د امليدان، وهذا بدوره يدع�نا 
اىل درا�س����ة وتقيي����م م�ق����ف احلك�مات العراقي����ة املتعاقبة 
امللكي����ة واجلمه�رية م����ن الث�رة!.حت����ى التاريخ ال�سفاهي 
للث�����رة وما نتج عنه من �سع����ر ومرويات عانى ب�سبب عدم 
التدوي����ن املبكر م����ن اخللط ب����ن احداث ووقائ����ع جماورة 
لزمن الث�����رة ومنها مع����ارك مقاومة االحت����ال الريطاين 
مثل معرك����ة ال�سعيبة وانتفا�سات ع�سائ����ر الفرات االو�سط 

واجلن�ب يف الثاثينيات.
هذه التباينات يف النظر اىل الث�رة امتدت اىل عراق مابعد 
2003 وحف����زت �سهي����ة البع�����س للمقارن����ة ب����ن االحتالن 
الريطاين واالمريكي وتقيي����م نتائج مقاومة االول )ث�رة 
الع�سرين( وعك�سها على مقاوم����ة الثاين بجميع عناوينها، 
فمنه����م  من عد ث�����رة الع�سرين بداية ال�ع����ي ال�سيا�سي يف 
الع����راق احلديث وبن����اء الدولة، ومنهم من عده����ا انتكا�سة 
للم�سروع احلداث�ي الذي جاء به االحتال الريطاين على 
انقا�����س االمراط�ري����ة العثمانية، والبع�����س يذهب بعيدا 
ف����ريى يف ما يعاني����ه العراق االآن ه� بع�س م����ن نتائج تلك 
)االنتكا�سة( التي ادت اىل تاأ�سي�س دولة قبل ت�فر ون�س�ج 

ع�امل ومق�مات تاأ�سي�سها !.
الن�ستبع����د ان يك�ن هذا التناق�س يف احلكمن على الث�رة 

ه� نتاج م�قف م�ارب من احلك�مات العراقية يف العهدين 
امللكي واجلمه�����ري وكذلك عهد مابعد االحتال االمريكي، 
فثم����ة م�قف معلن من الث�رة يعده����ا منا�سبة وطنية واآخر 
م�سم����ر وخفي ي�سع����ى اىل حتجيمها و طم�����س ه�يتها، اأو 
النظ����ر اليه����ا من زاوية �سيق����ة تائم نظرة احلاك����م، واذًكر 
هن����ا بفيلم )امل�ساألة الكرى( وم����ا انط�ى عليه من تفا�سيل 
اىل  وا�سريبالتحدي����د  االآن،  حت����ى  ك�سفه����ا  يت����م  مل  خفي����ة 
�سخ�سي����ة �ساع����ر الث�رة حمم����د مهدي الب�س����ري التي مثلها 
الراح����ل ي��س����ف الع����اين الت����ي �سيق����ت م�ساحته����ا اىل حد 
انه����ا التتكلم ط�����ال الفيلم، وب����دا دوره اليختل����ف عن دور 
الك�مبار�����س، وه����� دور الينا�س����ب حج����م ومكان����ة ي��سف 
الع����اين الفنية ، وح�س����ب ماقال ي��سف الع����اين ان م�ساحة 
ال�سخ�سي����ة يف ال�سيناري� اال�سلي اكر مم����ا ظهرت عليه، 
وتعر�س����ت للتقلي�س واحل����ذف حتى املراح����ل االخرية من 
امل�نت����اج بتدخل �سخ�سي من الرئي�س �س����دام ح�سن لعدم 
ارتياح����ه من �سخ�سي����ة الب�سري،  وه����ذه ق�سية امتنى على 
املعني����ن بال�سينما بحثها مادام بع�����س ال�سه�د ما زال على 

قيد احلياة ومنهم خمرج الفيلم حممد �سكري جميل.
وقب����ل ذلك م�ق����ف مزاح����م الباججي ال����ذي �س����كك بعروبة 
وعراقي����ة الع�سائ����ر الثائرة تزلف����ا للريطاني����ن، وتبع ذلك 
التعتيم مبختل����ف احلجج على ن�سر مذك����رات قادة الث�رة، 
ون�سري هنا اىل لغز اختفاء كتاب )املباديء والرجال( الذي 
األف����ه ال�سيد حم�سن اب����� طبيخ احد قادة الث�����رة واأ�سدره 
يف الع����ام 1938 يف لبن����ان، وقد منع����ت احلك�مة العراقية 
تداوله وقتها، وه� الكتاب الذي و�سفه امل�ؤرخ عبد الرزاق 
احل�سن����ي يف مقدمته ملذكرات اب� طبيخ بانه )االن اندر من 
الكري����ت االحمر(، ويف العام 2011 زرت ال�سيد احمد اب� 
طبي����خ حفيد ال�سيد حم�سن اب� طبي����خ ومدون مذكراته يف 

الدي�اني����ة وطلبت من����ه اعادة ا�سدار الكت����اب بعد ان زالت 
امل�ان����ع، ووع����دين بانه �سيفع����ل ذلك، لكن����ه الميتلك ن�سخة 
من����ه وهناك ن�سخ����ة عند احد احفاده����م املت�اجد يف تركيا، 
)اأعي����د طبع الكت����اب من قب����ل امل�ؤ�س�سة العربي����ة للدرا�سات 
والن�س����ر ع����ام 2003، لكن النعرف من ال����ذي تبنى ن�سره(. 
وي�س����ري احل�سني اىل ان هذا الكت����اب ف�سح نظام احلكم – 
حكم مابعد ث�����رة الع�سرين- واملرت�سن وح�ى  معل�مات 
الميك����ن احل�س�ل عليها يف مكان اآخ����ر. وال�سيء املفاجيء 
ان االهتم����ام بالث�����رة واالحتفاء بذكراه����ا كان اكرث بروزا 
قبل 2003 منه بعد ه����ذا التاريخ، خا�سة ان الث�رة تن�سب 
يف اه����م مفا�سلها اىل املرجعية الديني����ة ال�سيعية وتعد من 
تراثه����ا ال�سيا�سي وهذه املرجعي����ة تلعب االآن دورا �سيا�سيا 
ملم��س����ا والكث����ري م����ن اح����زاب ال�سلط����ة تدع����ي متثيله����ا 

للمرجعية يف النجف !.
وم����ن منطل����ق  جترب����ة �سخ�سية مع ه����ذا امل��س�����ع،والأن  
اغل����ب ماكتب عن الث�����رة اعتمد على ال�ثائ����ق الريطانية 
وم����ا دون يف فرتة الع����راق امللكي، واالأخذ بنظ����ر االعتبار 
ان الريطاني����ن وان ي����رى البع�����س ان وثائقه����م دقيق����ة، 
لكنه����ا يف النهاي����ة هي �سه����ادة خ�سم الميكن الرك�����ن اليها 
ب�س����كل مطل����ق، وكذل����ك احلك����م امللك����ي فان����ه واإن كان نتاج 
الث�����رة ف����اأن م�ق����ف رجاله م����ن الث�����رة غ����ري ودي ، و اأن 
رج����ال الث�رة يرون فيه  حقه����م امل�سل�ب.والأننا وجدنا يف 
بع�����س ماح�سلنا عليه من معل�مات خ����ال عملنا ال�سحفي 
الي�ستقيم مع ما مت�ف����ر منها يف مدونات الث�رة، وددنا ان 
نطرح هنا جتربة �سخ�سية رمبا تعزز دع�تنا الإعادة تقييم 

وقائع الث�رة مب��س�عية.
  فف����ي الع����ام 1994 زرت ناحي����ة )امل�سخ����اب( يف حمافظ����ة 
النجف اال�سرف، �سمن عمل����ي يف كتابة حتقيقات �سحفية 

ع����ن املدن العراقية ملجلة )األ����ف باء(، واثناء جت�ايل علمت 
ب�ج�����د �سخ�س معمر م����ن امل�ساركن يف ث�����رة الع�سرين، 
وم����ن ف�����ري ذهب����ت اىل بي����ت احل����اج منع����م عبدالزه����رة 
ال�سيخ حم�سن اآخ����ر الث�����ار االأحياء)م�اليد 1900 ح�سب 
م����ا م����دون يف بطاقة االح�����ال املدنية( . وح����ال حديثه عن 
ث�����رة الع�سري����ن و �سخ�سياته����ا ، ادرك����ت انن����ي ام����ام كنز 
م����ن املعل�مات، فق����ررت الرج�ع اىل بغ����داد والع�دة ثانية 
للم�سخاب بعد جلب جهاز ت�سجيل �س�تي  ومعي ال�سديق 
املرح�م �سيف الدين كاطع الذي كان يرتبط بعاقة �سداقة 

مع احد احفاده. 
كن����ت �سعي����دا مباح�سلت عليه م����ن معل�م����ات مل ا�سمع بها 
من قبل، ت�سمنها ت�سجي����ل نح� ثاث �ساعات ا�ستمرت اىل 
وقت متاأخر من اللي����ل ا�سطرتنا اىل املبيت يف بيت احلاج 
منع����م . كنت على يق����ن باأنني لن ا�ستطي����ع ن�سر كل ما ورد 
يف املقابل����ة، الدراك����ي انه غ����ري م�سم�ح به ، لذل����ك اكتفيت 
بتق����دمي جزء من املقابلة  اعتق����دت انه لن ي�سبب يل م�ساكل 

عند ن�سره!. 
قدم����ت امل����ادة اىل رئي�����س التحري����ر املرح�م ام����ري احلل�، 
فاأجابن����ي �ساخ����را )اأن����ت لي�����س تدخ����ل نف�سك مب�س����اكل عن 
م��س�����ع الكثري م����ن تفا�سيله م����زوره واكاذيب عملت من 
بع�����س اخل�نة ابطال و�سمى بع�سه����م باال�سم...(. ورف�س 
ن�س����ر اي �سيء ع����ن امل��س�ع، ما ا�سط����رين ومن باب دفع 
االح����راج م����ن عائلة احل����اج منع����م  ن�سرت ج����زء ق�سري من 

املقابلة يف جريدة )العراق( مع �س�رة للحاج منعم.
وكنت قد حدثت الزميل �سامل عبدالقادر عن ا�ستغرابي من 
غي����اب  مذكرات قادة الث�����رة وابطالها!، وبعد ان �سردت له 
تفا�سيل مثرية عن عبدال�احداحلاج �سكر ابرز قادة الث�رة، 
اتفقناعلى ان نط�ر التفا�سي����ل وال�قائع التي اوردتها عن 
عبدال�اح����د �سك����ر ون�س����رتك يف تاألي����ف كتاب ع����ن حياته. 
وم����ن باب ج�س النب�س قررن����ا ان نن�سره على �سكل حلقات 
يف جمل����ة )األف ب����اء(. وفعا بداأنا بجم����ع املعل�مات ولقاء 
�سخ�سي����ات من عائلة عبدال�احد �سك����ر ومنهم املحامي عاد 
تكليف اآل فرع�ن، الذي التقيناه يف بيته قرب نفق ال�سرطة 
يف جل�س����ة ط�يل����ة دونا فيها الكثري م����ن املعل�مات، وكتبنا 
احللق����ة االوىل ب�س����كل م�س����رتك وقدمناه����ا للن�س����ر. رئي�س 
التحري����ر ام����ري احلل�، رفع امل����ادة اىل وزي����ر الثقافة  حامد 
ي��سف حم����ادي، وبعد ايام رجعت وعليه����ا هام�س ال�زير 
حمادي ) ماه� م�قفه– يق�س����د عبدال�احد �سكر- وم�قف 
عائلته م����ن قاد�سية �سدام املجي����دة وام املعارك اخلالدة؟(، 
وكت����ب ل����ه احلل� اجابة ) عبد ال�اح����د �سكر ت�يف يف العام 

1954، وان ابنه راهي اعدم يف م�ؤامرة عبدالغني الراوي 
وم����ن ثم اأُعتر �سهيدا واعيدت اىل عائلته حق�قه...(، ومع 
ذلك اأُعي����دت لنا املادة وعليها رف�����س ال�زير لن�سرها، بقيت 
امل�س�دات ل����دى �سامل واتفقنا على م�ا�سلة امل�سروع لكننا 

تخلينا عنه الحقا.
 احتفظ����ت باالأ�سرطةحت����ى الع����ام 2006، وبقيت يف بيتي 
يف منطق����ة )ح����ي العام����ل( عندم����ا غادرت����ه اىل م�سر ومن 
ث����م ال�سليماني����ة، ومل����ا ع����دت اليه بع����د اكرث ع����ام وجدت ان 
)ح�سرة االر�سة( قد فتكت باأثاث البيت ومنها مكتبتي، مما 
ا�سطرنا اىل ر�س البيت بالنفط ، فت�سبب يف تلف كل �سيء 
ومنها اال�سرطة، ولكنن����ي ول�سدة �سغفي مبا �سجلته احفظ  
الكثري منه عن ظه����ر قلب وما �ساأورده هنا جزء منه ا�سافة 

اىل ما احتفظت به من م�س�دات.
ما الذي جعلني اثق بذاكرة احلاج منعم عبدالزهرة؟

 مل يكن احلاج منعم عبدالزهرة قائدا من قادة الث�رة، لكنه 
كان يف م��س����ع ي�سم����ح له مبعرفة الكثري م����ن اخلفايا، فقد 
)كان����ت الع�سائر تتناوب يف اعداد الطعام للث�ار، وكان ه� 
مكل����ف يف مناوبة ع�سريته ان يخدم يف �سيافة  عبدال�احد 
�سك����ر، يجل�س يف م�سيفه ويلبي طلباته وطلبات �سي�فه(. 
يتمت����ع احلاج منع����م بذاكرة متق����دة تتيح ل����ه �سردما�سمعه 
و�ساه����ده مبهارة كاتب �سيناري� حمرتف، غري اأنه اليعرف 

تاريخ االحداث، اي االيام واال�سهر.
دق����ة و�س����ف ال�سخ�سي����ات وحف����ظ احل�����ارات والق�سائ����د 
واحيان����ا تقلي����د انفع����االت ال�سخ�سي����ات عند نق����ل حديثها، 
ه� م����ا اأ�سعرين ب�سدق ما يق�له، فه����� يروي االحداث من 
زاويت����ه، وقد تبدو هذه الزاوية �سيق����ة قيا�سا الحداثث�رة 
�سمل����ت مناط����ق وا�سعة م����ن ار�س الع����راق، لكنه����ا احداث 
وتفا�سي����ل مل يتط����رق له����ا اح����د قبل����ه ، وم�سدره����ا مرك����ز 
القرارميكن اال�ستفادة منه����ا يف ت�سحيح بع�س ما متداول 

عن الث�رة وبناء �س�ر اخرى عنها.
• ع����ن التخطي����ط للث�رة ي����روي احلاج منع����م؛ بعد ف�سل 
ث�����رة النجف ، دعت �سلط����ات االحت����ال الريطاين جميع 
روؤ�س����اء الع�سائ����ر حل�س�����ر تنفي����ذ حك����م االع����دام بقائ����د 
الث�����رة جنم البقال ورفاقه يف الك�فة، وعند ع�دة روؤ�ساء 
امل�سخاب الحظنا الغ�سب واال�ستياء على وج�ههم، وف�را 
اجتمع�����ا يف اح����د امل�ساي����ف، و�سمع����ت عبدال�اح����د �سكر 
يح����ذر اجلميع ب�س�ت غا�س����ب )ديروا بالك����م ترى ذوله– 
ويق�سد الريطانين- دع�نا حل�س�����ر تنفيذ االعدام حتى 
يخ�ف�ن����ا وحم����د يحج����ي ويعار�سه����م..(، وعلم����ت انه����م 
قب����ل ان يع�����دوا اىل امل�سخاب ذهب�����ا اىل �سي����خ ال�سريعة 
املرج����ع اآية الله العظم����ى كاظم يزدي ، كم����ا جرى احلديث 
عن م�سايقة االنكليز للفاح����ن بفر�س ال�سرائب. وبعدها 
ت�س����كل وف����د م����ن عبدال�اح����د �سك����ر و�سي����د ن�����ر اليا�سري 
و�سي����د عل�����ان اليا�سري و�سي����د حم�سن اب� طبي����خ ملقابلة 
�سي����خ ال�سريع����ة، وعر�س�����ا علي����ه االمر فاأمره����م بعدم دفع 
ال�سرائ����ب، وعندما عادوا من �سي����خ ال�سريعة �ساهدت عبد 
ال�اح����د يق�ل ملن �سادفهم) ي����ا اآل فتله خزن�ا طعام و�سلب 
ترى ال�سنة الدنيا ممحل����ة، ويج�ز ار�س فتله جتذب�ماك� 
زرع...(، ويق�س����د �سنة جفاف، كما بداأ ه����� ب�سراء الطعام 

واال�سلحة وتخزينها قبل نح� عام من الث�رة
وا�س����ح ان ت�سرف وكام عبدال�احد ه����� حت�سري للث�رة 
م����ن دون ان ي�سري اليها �سراح����ة،  وهذا ي�ؤكد ان الث�رة مل 
تك����ن رد فعل اآين كم����ا يدعي امل�سكك�ن به����ا، وامنا خمطط 

لها م�سبقا.
ا�سب�ع  بعد  للث�رة يروي احلاج منعم؛  ي�م  اأول  • وعن 
م����ن مقابل����ة �سي�����خ الع�سائر ل�سي����خ ال�سريعة ج����اء احلاكم 
الريط����اين يف )اب����� �سخ����ري( ومعه )امل�س بي����ل( مباط�ر 
)زورق بخ����اري( ونزل�ا مب�سي����ف اآل فرع�ن، ومد احلاكم 
الريطاين رجله و�سط امل�سي����ف امام النا�س، فقال له �سيد 
عل�ان اليا�س����ري )انتم االنكليز غري م�ؤدبن(، فقال احلاكم 
با�ستغ����راب )ملاذا؟(، فرد علي����ه �سيد عل�ان )كيف متد رجلك 
امام الع�سائر؟(، فاأجابه احلاكم )اأنتم رعية(، فرد عليه �سيد 
عل�����ان )هاي رجل����ك الزم تنكطع(، وفع����ا قطعت رجله يف 
معرك����ة )الرارجنية(. بعدها حدث جدل ولغط غادر احلاكم 
وم����ن معه امل�سي����ف فرمتهم النا�����س باحلج����ارة وال�ستائم. 
وبعده����ا اأمرن����ا عبدال�اح����د �سك����ر برف����ع البي����ارق، ورف����ع 

البيارق يعني اإعان احلرب.
جتمع����ت كل ع�سرية حتت بريقها وزحفن����ا اىل مقر احلاكم 
الريط����اين يف حامي����ة )اب� �سخ����ري(، وحا�سرناه ، فطلب 
بخ����ت )اأم����ان( �سي����خ ال�سريع����ة، وفع����ا اعط�ه����م االأم����ان 

واخذوهم اىل الك�فة ودخلناها هازجن:

)فكينا اأب�ابك يعراكي(
اي فتحن����ا اب�اب����ك ياعراقن����ا )يعراك����ي(، يف ا�س����ارة اىل 
حتريره من االحتال الريطاين، ويف ال�قت نف�سه دخلت 

احلامية ع�سرية اأخرى اجابتنا باهزوجة :
                )والن�به نع�د لغرناطه(

اي بع����د ان نفت����ح اب�����اب الع����راق �سنتج����ه لنفت����ح اب�����اب 
غرناطة يف االأندل�����س. وحت�لت االهزوجتان اىل اأهزوجة 
واح����دة  ) فكين����ا اب�ابك يعراكي..ون�به نع�����د لغرناطه(، 
التهب����ت املنطق����ة والتحق����ت جمي����ع الع�سائ����ر والفاح����ن 
بالث�����ار، وكانت اح����دى الع�سائر ق����د قلعت �سك����ة احلديد، 

وجاوبتنا باأهزوجة ثالثة:
                 ) والداخل يتن�م�س بينا(

اي ان عب����د الرحم����ن الداخل ) م�ؤ�س�����س الدولة االم�ية يف 
االندل�س( �سيفتخر بنا.

نعتق����د ان ه����ذه االهازي����ج ذات البع����د الق�م����ي وحدها هي 
ابل����غ رد عل����ى ت�سكيك مزاحم الباجه ج����ي بعراقية وعروبة 
الع�سائ����ر التي قام����ت بالث�����رة، يف خطابه ال����ذي ودع فيه 
الك�ل�ني����ل ول�س����ن وكي����ل املن����دوب ال�سام����ي الريط����اين 
بع����د اخم����اده الث�رة ع�سكري����ا .. والغري����ب ان البع�س من 
امل�سكك����ن بعراقي����ة الث�رة - ومنه����م من ادعي����اء الق�مية، 
يعتم����دون عل����ى خطاب الباجه ج����ي وال يلتفت�����ن اىل هذه 
ال�قائ����ع امليداني����ة التي ت�ؤك����د ال�سع�ر ال�طن����ي والق�مي 
للث�ار قبل ظه�ر ايدي�ل�جيات واأ�سماء مثل مي�سيل عفلق 
او جم����ال عبدالنا�س����ر.، كما تنف����ي وج�د ا�ساب����ع ايرانية  
حركت الث�رة !.مثلما تنفي اي�سا اأدعاءات البع�س الغريب 
ان )البا�سفة( يف م��سك� كان�ا يحرك�ن الث�رة من خال 
عاقته����م بابن اآية الل����ه ال�سريازي!.واثناء ذلك – كما يذكر 
منع����م – ار�س����ل عبدال�اح����د )200( ل����ريه اىل �سع����ان اب� 
اجل�����ن وابن عمه غثي����ث مع ال�سيخ رح�����م اآل �سيخ ج�اد 
الظامل����ي ال����ذي كان ي�سك����ن امل�سخ����اب واأو�س����اه باخبارهم 

ب�سرورة قلع �سكة احلديد.
• ويك�س����ف احل����اج منع����م عن لق����اء مل ي�سر الي����ه اأحد من 
قبل بن احلاج عبدال�اح����د �سكر وال�سيخ �ساري املحم�د، 
حي����ث يق�����ل : كن����ا )جم�دري����ن( يف منطق����ة )ال�ن����د( بن 
كرب����اء واحلل����ة، وكان ذاك الي�����م الطبخ عل����ى ع�سريتنا،، 
وكان  واجب����ي كاملعت����اد يف خيم����ة عبدال�اح����د �سكر، ويف 
ع�س����ر احد االيام وكان يجل�س مع عبدال�احد  �سقيقه كاظم 
�سك����ر الذي ُيع����د القائد الع�سك����ري للث�����رة وال�سيد حم�سن 
احلكي����م وكان م����ازال �ساب����ا، ويف ه����ذا ال�ق����ت ج����اء ثاثة 
خيال����ة، واثن����اء قيامي عل����ى �سيافتهم �سمع����ت عبدال�احد 
�سك����ر يعرف اخليال����ة الثاثة للحا�سرين وه����� ي�سري اليهم 
بيده )هذا حممد جعفر اب� التمن، وهذا ي��سف ال�س�يدي، 
وه����ذا �س����اري املحم�د �سي����خ زوب����ع(، و�سمع����ت �سمن ما 
�سمع����ت ال�سي����خ �ساري  ي�سك����ي لعبد ال�احد م����ن ال�سابط 
االنكلي����زي امل�ج�����د يف منطقته����م ) ه����ذا ال�ساب����ط ماأذينا 
ه�����اي وم�س�جن����ه..(، ف�ساأل����ه عب����د ال�احد )�سك����د عندك 
تفاك����ه؟(،  اي كم عدد حمل����ة البنادق لدي����ك؟ ، اأجابه ال�سيخ 
ب�س����يء  فق����ال عبدال�احدل�س����اري  تف����اك(،  �س����اري )450 
م����ن العتب )ت�س�����ف هاي ط�يري����ج واملهناوي����ة وال�سامية 
والرميث����ة ... كله����ا تقات����ل بريطاني����ا العظم����ى ب�ساحه����ا 
الب�سيط ، وانت عن����دك 450 تفاك وت�ستكي من �سابط ..(، 
رد �س����اري بال�س�����ؤال )�س�س�يله(، اجاب����ه عبدال�احد )طكه 
جيل����ة وخل�س من����ه...(. خرج الثاثة قبل الغ����روب بقليل، 
وخرج عبدال�احد وكاظ����م و�سيد حم�سن لت�ديعهم، وكنت 
واقف اراقبهم، و�ساهدت عبدال�احد وكاظم ينفردان معهم 

بكام ط�يل قبل ان يغادروا.
• يق�ل احلاج منعم بعد ان ا�ستعلت املعارك يف )الرميثة( 
زحفن���ا باجتاه )الكف���ل(، وقد علمن���ا ان اجلي�س الريطاين 
تقدم باجتاهن���ا من )احللة(، فتقدمنا الي���ه يف )الرارجنية( 
ووقعت معركة الرارجنية ال�سهرية، فقد ثارت بنادقنا عليهم 
مع الغروب، وهجمنا عليه���م بفزعة واحدة، وهنا عرفنا ان 
االنكلي���ز جبناء فق���د هرب كل ع�سرة منه���م باجتاه، وعندما 
حاول����ا االن�سح���اب باجت���اه احلل���ة ذه���ب عبدال�احد على 
فر�سه اىل اهايل املهناوية )ال�سامية( واآل عبادة الذين كان�ا 
يع�سك���رون معن���ا وطل���ب منهم قط���ع الطريق عل���ى االنكليز 
وفع���ا التق����ا يف الكفل ونح���ن يف اأثرهم وحدث���ت معركة 
ا�ستعملت فيها جميع اال�سلحة؛ البنادق واملدافع وال�سي�ف 
و)املكاوير(  والع�سي و)ال�سنكي( اي ال�ساح االبي�س ويف 
ال�ساع���ة العا�س���رة ليا ان�سح���ق اجلي�س الريط���اين واراد 
عبدال�احد ان يتبعه���م اىل احللة عر ارا�سي ع�سرية )بني 
ح�س���ن(، اإال ان �سي���خ بني ح�سن رف�س وق���ال )نحن نتحمل 

م�س�ؤولية ارا�سينا..(، فرد عليه عبدال�احد هذا وقت ث�رة 
ولي�س وقت ع�سائر.

انت�س���ار الث����ار يف معرك���ة الرارجنيةجع���ل عبدال�اح���د 
يق���رر الزح���ف اىل بغداد، فدع���ا  اىل �س���راء وتخزين املزيد 
م���ن اال�سلحةوخا�س���ة )ال���دان( قبل ت�جهه���م اىل احللة يف 
طريقهم اىل بغ���داد وكان ي�سرتي الدانه ال�احدة ب)لريه(، 
ويف احدى الليايل كان يتحدث بحزن �سديد مع خا�سته عن 
احدى الع�سائر)ذكر يل ا�سمها( التي كانت تبيع ماغنمته من 

ا�سلحة يف وقت تدعي التهي�ء للقتال!. 
وبعد ا�سب�ع م���ن ذلك جتمعنا يف الهندية مع ع�سائر اأخرى 
وحا�سرن���ا االنكليز يف احللة ، وكان�ا يف و�سع دفاعي فقد 
بن����ا الق���اع امل�س�رة باحلدي���د واال�س���اك ال�سائكة ، وبعد 
نح���� )20( ي�ما تقدمن���ا على طريق النبي اي����ب وو�سلنا 
اىل اط���راف احلل���ة ونحن ن�سل���ك الطريق الكائ���ن بن �سط 
احلل���ة و�سارع النبي اي����ب ، وفجاأة و�سلتن���ا نريان كثيفة 
م���ن مراكب االنكلي���ز يف ال�س���ط ومدرعاتهم عل���ى ال�سارع، 
حينه���ا علمن���ا بانهيار جبه���ة )عفك( ب�سب���ب اخليانات ، كما 
ان ع�سائر الهندية ان�سحبت، عندها ان�سحبنا وع�سكرنا بن 
)امل�سي���ب( و)كرباء( يف منطقة تل����ل تدعى )ال�ند(،حيث 
كان املخط���ط ان ندخ���ل احلل���ة لنك�ن على م�س���ارف بغداد، 
وكان���ت احلل���ة ه���ي املفتاح ، وق���د �سه���دت منطق���ة )ال�ند( 
اعن���ف املع���ارك وكان ق�سف الطائرات م�ستم���ر، لكن الث�ار 
�سم���دوا وكان����ا متفائلن، ل����ال التخ���اذل واخليانات، فقد 
حدث ان  �سخ�س ا�سمه )......(، وه� من ال�ج�ه والتجار 
املعروف���ن كان و�سي���ط بن الث����ار والق����ات الريطانية، 
وكان خ���ال مفاو�سات���ه وحديث���ه م���ع ق���ادة الث����رة يدع� 
الث�ار اىل الرتيث يف دخ�ل احللة، الأن الق�ات الريطانية 
�س�ف تن�سح���ب منها بدون قتال، و�سع���ى اىل اقناع الث�ار 
اىل باأهمي���ة االنتظ���ار جتنب���ا للخ�سائ���ر، لك���ن يف النهاي���ة 
ات�سح���ت حقيقة هذا ال�سخ�س ب���ان مهمته هي تعطيل تقدم 
الث����ار اىل بغ���داد حلن و�س�ل ق����ات بريطاني���ة ا�سافية 
للحل���ة تعزز م�قفهم، خا�سة وان���ه كان هناك تن�سيق للث�ار 
مع ع�سائر اجلنابات واملحياوي���ن مل�سك الطريق بن احللة 
وبغ���داد )املحم�دي���ة والي��سفي���ة(، وان العق���دة ال�حي���دة 
الباقي���ة لل��س����ل اىل بغ���داد هي احلل���ة، ويب���دو ان مهمة 
ه���ذا ال��سي���ط العراقي ترتك���ز على ابقاء ق����ات الث�ار يف 
منطق���ة )ال�ن���د( لكي تك�ن هدف���ا �سها لطائ���رات االنكليز، 
وفع���ا كثف الريطاني����ن هجماتهم باملدفعي���ة والطائرات 
بعد تعزيز ق�تهم بل�ائن ا�سافين، وكانت املنطقة م�ستعلة 
ط����ل ال�قت ومت الت�سييق على ق����ات الث�رة، ول�ال خطة 
اخليانة التي نفذها )....( وخدع بها الث�ار الأندفعنا ب�سه�لة 
اىل بغ���داد بعد ال�سيطرة على احلل���ة. هكذا كنت ا�سمع قادة 
الث�رة يتحدث�ن يف خيمة عبدال�احد، وبع�سهم كان يعتقد 

ان ماحدث يف ال�ند ه� ال�سبب امليداين لف�سل الث�رة.

الم�شهد الأخير للثورة
على طريق����ة كتاب ال�سيناري�هات  ي�س�����ر لنا احلاج منعم 

عبد الزهرة  امل�سهد االخري للث�رة، وه� م�سهد ت�سليم ابرز 
ق����ادة الث�رة عبدال�احد احلاج �سكر نف�سه لق�ات االحتال 
الريط����اين وه� م�سهد مل جند له ذك����ر يف اأي من مدونات 

الث�رة، وننقله على ذمته.
يق�ل احلاج منعم بعد ماتعر�ست له ق�ات الث�ار يف ال�ند 
من خ�سائ����ر وتقدم ق�ات بريطانية كب����رية ان�سحب الث�ار 
كل اىل جه����ة معين����ة لك����ي اليق����ع يف ا�س����ر االنكلي����ز ونحن 
اي�س����ا ان�سحبنا اىل قران����ا وبي�تنا، وبقين����ا نتابع بيانات 
الريطاني����ن التي تدع����� اىل ت�سليم واعتق����ال قادة الث�رة 
ومنه����م عبدال�اح����د �سك����ر الذي رك����ز عليه االنكلي����ز كثريا، 
وكان ه����� يتنق����ل يف البي�ت والقرى املحيط����ة بامل�سخاب، 
وكانت الطائ����رات الريطانية تق�سف امل�سايف التي تعتقد 
ب�ج�����د عبدال�اح����د فيه����ا، وتعر�س����ت الكثري م����ن البي�ت 
وامل�ساي����ف الق�سف ال�ح�س����ي، وذات ليلة راأي����ت مع نا�س 
اآخري����ن عبدال�اح����د يف احد البي�ت يتح����دث بع�سبية عن 
نيت����ه ت�سليم نف�س����ه للريطانين، وكان اجلمي����ع يت��سل�ن 
ب����ه ان الي�سلم نف�سه وانه����م يفدونه بكل �س����يء، ورد عليهم 
بالق�����ل ) االنكلي����ز يري����دون را�سي..�سن����� ذن����ب النا�����س 
تتفل�����س م�سايفه����ا وي����روح حالها..�سل�ن تقبل�����ن تتكتل 
الع�ائ����ل والن�س�ان واالطفال علم�د ان����ا اأعي�س.. االنكليز 

يريدوين..انتم �سن� ذنبكم؟..(.
وق����د ابلغ اجلميع يف امل����كان الذي �سي�سل����م يف نف�سه وه� 
مبنى قريب من الك�فه ) �سماه يل وال اتذكره(، ويف �سباح 
ذل����ك الي�م ذه����ب النا�س من خمتلف االعم����ار رجال ون�ساء 
واطف����ال وع�ائ����ل كامل����ة اىل ذل����ك املبن����ى لي�ساه����دو كيف 
�سي�سل����م عبدال�احد نف�س����ه  لانكليز.. وكنت معهم – يق�ل 
احل����اج منعم – وقد ت�سكلت اجلم�����ع على �سكل مربع امام 
املبن����ى مع وج�����د م�سافة كب����رية الأن اجلي�س الريطاين مل 
ي�سم����ح للنا�س االق����رتاب من املبن����ى، وكان اغلب احل�س�ر  
يخ�س�����ن م����ن اع����دام عبدال�اح����د يف ه����ذا املكان..وكان����ت 
هن����اك طائرة �سغ����رية ذات جناحن مزدوج����ن جاثمة امام 
املبن����ى بالق����رب من مدخل����ه.. وعن����د الظهر او بع����ده بقليل 
جاء عبدال�احد اخ����رتق �سلع املربع املقابل للمبنى وكانت 
بين����ه وب����ن ب����اب املبن����ى م�سافة ط�يل����ه، و�سم����ت اجلميع 
وكاأنهم اختنق�ا بانفا�سه����م..كان عبدال�احد مي�سي بهدوء 
داخ����ل الفراغ الذي �سكله مربع �سف�����ف النا�س.. كنا قلقن 
ننتظ����ر بق�س�ة ما ال����ذي �سيفعله عبد ال�اح����د ، او ما الذي 
�سيفعل����ه ب����ه االنكليز.. مل يقرتب منه اح����د من الريطانين 
او العراقي����ن.... وعندم����ا اق����رتب  من ب����اب املبنى وكانت 
الطائ����رة جاثمة عل����ى ميينه، فج����اأة تخل����ى عبدال�احد عن 
هدوئه ورك�س باجتاه الطائرة و�سل عندها ورفع ي�سماغه 
وعقال����ه م����ن عل����ى راأ�س����ه وو�سعهم����ا عل����ى جن����اح الطائرة 
و�س����اح ب�س�ت م����دوي خماطب����ا الطائ����رة )اأين م�سلم األج 
م�لاأنكلي����ز( ..يف ا�س����ارة اىل انه ل����� ال الطائرات ملا متكن 

االنكليز من اف�سال الث�رة. 
وكان����ت تلك اآخر امل�ساه����د للث�رة التي راآه����ا اآخر �سه�دها 

املرح�م عبداملنعم عبدالزهرة.

ثورة العشرين...
 تفاصيل جديدة يرويها شاهد عيان

انقسم العراقيون يف توصيف ثورة العرشين كام هو شأنهم يف 

االنقسام عىل كل يشء، سواء كان ماضيا انتهى أوراهنا يعيشونه!، 

فمنهم من وصفها ب)التمرد العشائري(، ومنهم من آمن بانها ثورة 

حقيقية مستوفية لرشوطها . وكالعادة مثة تهم وتربيرات جاهزة 

لكل طرف متنعه عن البحث امليداين؛ فاملتحمسون لوصف الثورة 

هم )عاطفيون( بنظر الذين يعتقدونها )مترد عشائري(، وهؤالء 

ايضا تعددت اوصافهم و تهمهم بنظر املتحمسني للثورة!.

عبد ال�ستار البي�ساين 
مع احد �سهود ثورة 
الع�سرين

خاص لملحق ذاكرة عراقية
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حيدر كامل العبادي د . رجاء زامل الموسوي

ويف اواخ���ر اآذار م���ن ع���ام 1919 ج���رى انتخ���اب الهياأة 
االدارية للجمعية ، ف�سمت     كًا من جال بابان ، وحمم�د 
رام���ز ، و�ساك���ر حمم�د ، وباقر ال�سبيب���ي ، و�سادق حبة، 
وحم���ي الدين ال�سهروردي ، و�سعيد حقي ، وحممد ح�سن 

كبة ، و�سادق ال�سهربانلي ، وعبد الرزاق االزري  .
ويق����ل ناج���ي �س�ك���ت  يف مذكراته ع���ن م�ؤ�س�س���ي ه�ذه 
اجلمعي����ة : " اخ���رين اح����د املنتم���ن اىل ه���ذه اجلمعية 
، ب���ان لفيف���ًا م���ن ال�سب���اب ال�طن���ي املتحم�س ال���ف حزبًا 
�سيا�سي���ًا خلدم���ة ق�سي���ة الباد ال�طني���ة با�س���م ) جمعية 
حر����س اال�ستق���ال ( ، واق���رتح عل���ّي ان ان�س���م اىل ه���ذه 
اجلمعية ، وملا اطلعني على ا�سماء امل�ؤلفن لهذه اجلمعية 
م���ن بينهم حممد جعفر اب� التمن ، وج���ال بابان ، وعلي 
الب���ازركان ، وبهج���ت زينل وغريهم ، وافق���ت بدون تردد 

على هذا االنتماء ".
و�سع���ت الهياأة االداري���ة للجمعية منهاجًا له���ا ، ا�ستهدف 
ا�ستق���ال العراق التام ، وتاألي���ف حك�مة د�ست�رية ملكية 
يف الع���راق حتت مل�كي���ة احد اجنال احل�س���ن بن علي ، 
وبذل اجله�د لان�س����اء اىل ال�حدة العربية ، ولت�حيد 

الكلم���ة يف الباد وال�سعي للتعاون مع اجلمعيات العربية  
، م���ع تاكيد اجلمعية على انه���ا تعمل من اجل ت�حيد كلمة 
العراقي���ن عل���ى اختاف مللهم ، ويدل عل���ى ذلك امل�سبطة 
الت���ي كان���ت م�جهة اىل م�ؤمت���ر ال�سلح وجمل����س ع�سبة 
االمم م���ن اع�س���اء اجلمعي���ة يف 24 اذار 1919 ، الت���ي 

طالب�ا فيها حتقيق ا�ستقال العراق  .
ُيعد جال بابان )ال�سخ�سية الكردية املعروفة( واحدًا من 
م�ؤ�س�س���ي جمعية حر����س اال�ستقال القائ���ل ، فقد كان له 
دور ب���ارز يف هذه اجلمعية من خ���ال ن�سره وزمائه من 
اع�س���اء اجلمعية ، ال�عي ال�طن���ي وال�سيا�سي بن ابناء 
الب���اد ب�سكل ع���ام ، وبن مثقف���ي بغ���داد و�سبابها واملدن 
االخرى ب�سكل خا�س  ، مما يدخله يف جملة الع�امل التي 
عجل���ت يف قيام ث����رة الع�سرين �س���د ال�سلطة الريطانية 
املحتلة ، وبذلك يعد من م�ؤ�س�سي الن�اة القائدة احلقيقية 
للحرك���ة ال�طنية يف  بغداد. وبه���دف تن�سيق اجله�د اىل 
حتقي���ق ا�ستقال الباد ، فقد عم���ل جال بابان يف اللجنة 
امل�سرتك���ة حلزب���ي العه���د وحر����س اال�ستق���ال ، لاع���داد 

ال�ستقال العراق. 
داأب ج���ال بابان عل���ى ح�س�ر االجتماع���ات التي يعقدها 
اع�س���اء احل���زب ، فف���ي مت����ز 1919 ، ا�ستقب���ل اع�س���اء 
ال�ف���د ال���ذي ار�سله ح���زب العهد يف �س�ري���ا ، والذي �سم 
كًا م���ن جميل املدفع���ي وابراهيم كم���ال  ، وحل�ا �سي�فا 
علي���ه يف داره  ، كم���ا ح�سر جال باب���ان االجتماع الثاين 
ال���ذي عق���ده اع�س���اء ال�فد مع عل���ي ال ب���ازركان وناجي 
�س�ك���ت، للمداولة يف ت�حيد اأعمال احلزبن ، كما حر�س 
على ح�س�ر االجتماع ال���ذي عقدته الهياأة االدارية حلزب 
احلر����س يف 25 مت����ز 1919 ، والذي تقرر فيه باالجماع 

رف�س املقرتحات التي تقدم بها وفد حزب العهد.
وحينما ا�س�س علي ال بازركان املدر�سة االأهلية   )الثان�ية( 
يف بغداد ، لتك�ن معقل احلركة ال�طنية وملتقى العاملن 
من اجل اال�ستقال ، يف اوا�سط ايل�ل 1919 اختار جال 
باب���ان ليك�ن واحدًا من اع�ساء الهيئة االدارية للمدر�سة ، 
وقد تعهد ج���ال بابان وغريه من اه���ايل بغداد مب�ساعدة 
املدر�س���ة ماديًا ومعن�ي���ًا. اال ان ق�ائم املترعن خلت من 

ا�سم���ه .  واختي����ر اي�س����ا ع�س��ا ف����ي الهي����اأة التدري�سي�ة 
للمدر�س����ة. وف����ي الي�����م  الث���اين الأفتتاح املدر�س���ة با�سر 
التدري����س فيه���ا ج���ال باب���ان وعدد م���ن زمائه م���ن دون 

مقابل  .
فق���د عمل اع�ساء حزب احلر�س عل���ى عقد اجتماعاتهم يف 
املدر�س���ة االأهلي���ة ، فاأ�سبحت بذلك نادي���ًا �سيا�سيًا �سرفًا ، 
اذ كان ج���ال بابان وغريه من اع�ساء احلزب ، يجتمع�ن 
ا�سب�عي���ًا ع�س���ر ي�مي االثن���ن واخلمي����س للمذاكرة يف 

تنظيم غاية اجلمعية ، وهي املطالبة با�ستقال العراق.
ويف ني�س���ان 1920 وجه���ت امل�س بيل دع����ة اىل عدد من 
ال�طني���ن ، حل�س�ر حفلة اقيمت مبنا�سب���ة قدوم والدها 
اىل بغ���داد ، فرف����س ال�طني����ن تلبي���ة الدع����ة ووقع�ا 
على ورق���ة االعتذار ، وكان فقال حمم�د �سبحي الدفرتي 
حينها : " اأنني �ساحتفظ بهذا القلم التاريخي الذي م�سكته 
اي���دي ال�سباب العامل���ن ووقع�ا على ورق���ة االعتذار عن 
احل�س����ر يف حفلة ال�ساي بكل ج���راءة … "  . فا�ستدعى 
ذل���ك االعتذار ح�س����ر امل�س بيل اىل املدر�س���ة لاأ�ستف�سار 

عن عدم اجابة دع�تها.
وبع���د ان���دالع ث����رة الع�سري���ن يف 30 حزي���ران ، ا�ستمر 
جال بابان يف ح�س�ر االأجتماعات التي قرر من ح�سرها 
م�ساع���دة الث����ار يف الف���رات االو�س���ط ، وال�سعي اىل مد 
الث����رة اىل مناطق اخ���رى، ف��سلت اح���داث الث�رة اىل 

ل�اء دياىل.
�س���ارك جال باب���ان يف بع����س الن�ساط���ات ال�طنية ، يف 
جم���ال املطالب���ة با�سدار فت�ى التخاذ ي����م اجلمعة عطلة 
ر�سمي���ة بداًل م���ن ي�م االح���د ، كان من �سم���ن امل�ساحبن 
لرئي�س ح���زب حر�س اال�ستق���ال علي ال ب���ازركان ملقابلة 
ال�سي���خ حمم���د �سعيد النق�سبن���دي وال�سيد ح�س���ن ال�سدر 
بغر�س ا�س���دار الفت�ى ، وقد جنح���ت م�ساعي ال�طنين 
يف ا�س���دار الفت�ى املذك�رة ونتيج���ة لذلك �سدرت فت�ى 
دينية يف 5 مت�ز 1920 ، م�قعة من رجال الدين ، ُعدَّ فيها 
ي����م اجلمع���ة عطلة ر�سمية ب���داًل من ي�م االح���د ، ونفذت 
ه���ذه الفت�ى يف اول جمعة بع���د �سدورها ، والتي عرت 
عن وح���دة ال�سعب ومتا�سكه ،على اخت���اف مذاهبه ،�سد 

�سلطة االحتال واالنتداب.
ووا�سل جال باب���ان ن�ساطه مع اع�ساء حر�س اال�ستقال 
اليق���اظ نار الث�رة ، حتى الق���ت �سلطات االحتال القب�س 
 ، ، ونف���ي اىل جزي���رة هنج���ام  اآب 1920  علي���ه يف 13 
وار�س���ل مكب���ًا ب�سل�سلة واح���دة مع جعف���ر ال�سبيبي احد 
رج���ال احلرك���ة ال�طني���ة . ومتخ�س عن ذل���ك حل احلزب  
واغ���اق املدر�س���ة االهلي���ة ، والغ���اء اجازته���ا ، م���ع انه���ا 
اجي���زت م���رة اخرى يف ايل����ل 1920 ، ولك���ن حتت ا�سم 
مدر�س���ة التفي����س االهلية ، وبذل���ك انهت ال�سلط���ة ن�ساط 
اكر منظمات ال�طنين واملثقفن ، التي متيزت بامل�اقف 

الثابتة الع�سائها يف مقاومة االحتال الريطاين.

عن ر�سالة )جالل بابان ودوره ال�سيا�سي 
يف العراق حتى عام 1958م (

عد �سارع الر�سيد م���ن االأماكن الرئي�سية التي 
كانت م�قع���ًا لكثري من االح���داث التي حدثت 
بالعملي���ة  العاق���ة  ذات  ومنه���ا  الع���راق،  يف 
ال�سيا�سي���ة، الت���ي كان له���ا اأث���ر يف احلرك���ة 
ال�طنية العراقية والتاريخ العراقي احلديث 
اجلي����س  با�ستعرا����س  ابت���داء  واملعا�س���ر، 
الريط���اين عنِد احتال���ه بغداد ع���ام 1917، 
ومن ث���م دوره يف ث�رة الع�سري���ن وما تاها 
م���ن اجتماعات وتظاهرات ، وم���ن ذلك  حزب 
حر����س اال�ستقال الذي اأ�س�س عام 1919،بعد 
والب�س���رة  بغ���داد  يف  ال�طني����ن  �سع���ر  اأن 
ب�سرورة تاألي���ف جمعية �سيا�سية �سرية تاأخذ 
عل���ى عاتقه���ا خدم���ة ق�سي���ة الب���اد ال�طني���ة 
وانق���اذه م���ن براث���ن االحت���ال الريط���اين، 
واتخ���ذ اأع�ساوؤه من  مدر�سة التفي�س االهلية 

يف)حملةالعاق�لية( مقرًا له.
اإث���ارة  يف  كب���ريًا  دورًا  احل���زب  اأدى        
اجلماه���ري يف بغداد، واإقامته حفات امل�اليد 
يف ه���ذا اجلان���ب، ف�سًا ع���ن دوره باالت�سال 
بال�سادة العلم���اء وروؤ�ساء القبائل يف االأَل�ية 
االأخ���رى لت�حي���د ال�سف�ف ملجابه���ة �سلطات 
االحت���ال الريطاين وال�قف اأم���ام �سيا�سته 
�سلط���ات  �سع���رت  اأن  وبع���د  اال�ستعماري���ة، 

االحتال ب���اأن احلرك���ة ال�طني���ة و�سلت اإىل 
ذروته���ا، اأَم���رت مبن���ع احلف���ات اخلطابي���ة، 
وا�س���درت اأَم���رًا بالقب�س على ق���ادة احلزب، 
مم���ا دفعه���م لله���روب اىل الف���رات االو�س���ط 
لاإلتحاق بث�رة الع�سرين�على اأثر ذلك ت�قف 

ن�ساط احلزب.
لث����رة  ال�طني���ة  احلرك���ة  ب����ادر  ظه���رت 
الع�سرين يف بغداد بتاأثري الطبقة املثقفة،واإذا 
ذكر حتف���ز بغداد وروحها ال�طني���ة يف اأَثناء 
تلك الث����رة  يتبادر للذهن جامع احليدرخانة 
فق���د كان مرك���زًا للث����رة فيه���ا،اإذ �سه���د اإقامة 
حف���ات امل�الي���د النب�ي���ة الت���ي نظمها حزب 
حر�س اال�ستقال ليلهب����ا بها م�ساعر النا�س، 
والتي ح�سرها العديد من العلماء وال�طنين 
وعامة ال�سعب بط�ائفه���م املختلفة،ف�سًا عن 
ال�سعراء واخلطباء الذين ين�سدون اأ�سعارهم 
اأول  النف�����س، واأقيم���ت  لب���ث احلما����س يف 
تل���ك احلف���ات للم�ل���د النب����ي يف بغداد يف 
�سه���ر ربي���ع االأول ع���ام 1920،وكان االإقب���ال 
عليها قلي���ًا لعدم معرف���ة النا����س الغاية التي 
اأَقيم���ت من اأجلها، ثم ب���داأت اجلماهري تت�افد  
باأع���داد كب���رية يف احلفات االأخ���رى، واتفق 
اأه���ايل بغ���داد عل���ى اأن تقام تل���ك احلفات كل 

اأ�سب����ع يف حملة وتك����ن نفقة االحتفال على 
�ساكنيها.

ذك���ر م��س���ى ال�سابندر:"ذهبت اأَك���رث من مرة 
اإىل امل�الي���د الت���ي كان���ت تق���ام يف اجل�ام���ع 
واأتذك���ر احلما�س الذي وجدته عند اجلماهري 
و�سعرت ب���ه  يف جامع احلي���در خانه وجامع 
االم���ام م��سى الكاظ���م)ع("،وكان له���ا ثاأثريًا 
زادت  اإذ  االجتماعي���ة،  الناحي���ة  م���ن  كب���ريًا 
التقارب بن اأبناء ال�سعب، فقد نظمت حفات 
امل�ل���د النب�ي  وجمال����س التعزية احل�سينية 
يف م�ساج���د ال�سن���ة وال�سيعة عل���ى التعاقب- 
االأم���ر ال���ذي مل ي�سه���د يف بغداد مثي���ل له من 
قب���ل، وفيها رف���ع علم الث����رة العربي���ة وكان 
بط�ل مرتي���ن باأل�انه االأَربع���ة التي اقتب�ست 

من ق�سيدة �سفي الدين احللي: 
بي��س �سنائعنا   �س��د وقائعنا

خ�سر مرابعنا    حمر م�ا�سينا.

عظيم���ة  فرح���ة  االحتف���االت  تل���ك  اأ�سبح���ت 
بالن�سب���ة للبغدادين املتذمري���ن من االحتال 
الريطاين مبا ي�سمع�نه من اخلطب ال�طنية 
احلما�سي���ة الت���ي تن���دد باملحتل���ن وجتاه���ر 
بطرده���م، وكان حممد مهدي الب�سريمن اأبرز 

الدع���اة اإىل الث����رة العراقية ال���ذي اتخذ من 
ماأمت االم���ام احل�س���ن )عليه ال�س���ام(،اإذ كان 
م���ن اأ�سهر خطابها لزي���ادة حما�س النا�س فيما 
كان يق���راأ  وين�س���د م���ن الق�سائ���د احلما�سي���ة 
الت���ي نظمه���ا حتى �سم���ي ب�)خطي���ب الث�رة( 
م���ن  العدي���د  مع���ه  الث����رة(وكان  و)مرياب���� 
ال�سع���راء) (،فم���ن ال�سع���راء الذي���ن �سارك����ا 
باالجتماعات عبد ال���رزاق الها�سمي، وت�فيق 
املخت���ار، وعثم���ان امل��سل���ي، وعب���د الرحمن 
البنا،وحمم���د عب���د احل�سن. وكان���ت ق�سيدة 
الب�سري االأق�ى دوي���ًا واالأعلى رنينًا واالأكرث 
خل����دًا، تلك التي األقاه���ا يف احلفل الذي اأقيم 
يف جامع االحمدي���ة قبيل اإعان الث�رة، التي 
حركت اجلماهري وقتها ودفعتها للتظاهر �سد 
املحت���ل، التي م���ازال العراقي�ن حت���ى الي�م 
معجبن بها ويرددونها ويحفظ�نها ملا �سمت 
م���ن ق����ة العاطفة وجم���ال الت�س�ي���ر وروعة 

التعبري، ن�رد بع�س من اأبياتها:
ان �ساق ياوطني عل���ي ف�ساك�������������ا           

  فلتت�س�ع بي لاأم�ام خطاك��������ا
بك همت ب�ل بامل�ت دونك يف            

 ال�غى روحي ف�داك متى اك��ن فداكا
ومت�����ى بح���������بك للم�س���انق اأرتق������ي       

    كي ترتقي بعدي عرو�س عاكا.
يف 24 حزي����ران 1920اأقيم����ت تظاهرة كرى 
يف جام����ع احليدرخان����ة األق����ى فيه����ا ال�ساع����ر 
عي�س����ى عب����د الق����ادر خطب����ة، اتبعه����ا بق�سيدة 
دع����ا فيه����ا اىل ت�سامن العراقي����ن ومل ال�سمل، 
وهاجم فيها الريطانين جاء يف بع�س منها:

بن�ي النه�رين ن�سل الطيبين�������ا        
   اأفيق�ا وا�سمع�ا حقًا يقين��ا

تفرق�نا �سع�بًا واختلف�������������������ا           
   فاأ�سبح�نا جميع�ًا �ساغرينا

واأ�سلمن����������ا باأجمعن����ا لق������م        
     بغاة م���ن ط�غاة جائري����نا.
وعلى اإثرها القي عليه القب�س من قبل الق�ات 
الب�س���رة  مدين���ة  اإىل  واأبعدت���ه  الريطاني���ة 
املخ���ازن  فاأغلق���ت  اجلماه���ري  اأغ�س���ب  مم���ا 
ا�ستن���كارًا  الر�سي���د  �س���ارع  يف  واحل�اني���ت 
الأبع���اده وعد ه���ذا االأم���ر اأول تعٍد م���ن ق�ات 
االحت���ال، فاجتمع الغا�سب�ن بح�س�د كبرية 
يف جام���ع احليدرخان���ة بع���د �سم���اع االأهايل 
باخل���ر م���ن بع����س االأ�سخا�س الذي���ن نادوا 
باملقاه���ي واالأ�س�اق والتجمع���ات العامة مبا 
حب�س����ه  وعي�س���ى  كعدتك���م  لفظ�ه:"�سن���� 
ك�م����ا اإجتم���اع اإ�سام���ي عم�م���ي يف جامع 

احليدرخانة".
واألق���ى  اجلام���ع،  اإىل  اجلماه���ري  انطلق���ت 

اأحده���م خطاب���ًا وطني���ًا حما�سي���ًا طل���ب في���ه 
اأن ينتخب����ا خم�س���ة ع�س���ر مندوب���ا وذل���ك ما 
جعف���ر  من:حمم���د  كًا  )اأخت���ري  بالفع���ل  مت 
اب���� التم���ن، وال�سيد اب���� القا�س���م الكا�ساين، 
حمم���د  وال�سي���د  الظاه���ر،  احم���د  وال�سي���خ 
ال�س���در، وال�سي���د عب���د الكرمي ال�سي���د حيدر، 
وي��س���ف افندي ال�س�ي���دي، وف�ؤاد الدفرتي، 
وعب���د ال�ه���اب النائب، و�سعي���د النق�سبندي، 
وال�سي���د حمم���د م�سطف���ى اخللي���ل، ورفع���ت 
اجلادرجي، وعلي الب���ازركان، واحمد ال�سيخ 
ويا�س���ن  احلي���دري،  الرحم���ن  وعب���د  داود، 
اخل�س���ريي( ، ث���م جاءت ق����ه م���ن الب�لي�س 
الريطاين متك�نة م���ن �سيارتن م�سفحتن، 
وم���ا اأن و�سلت اإىل مكان التجمهر حتى بداأت 
اجلماهري الغا�سب���ة تر�سقها باحلجارة فردت 
تل���ك الق����ة باط���اق الن���ار عل���ى املتظاهرين 
الك���رمي  عب���د  النج���ار  وقت���ل  اجلام���ع  اأَم���ام 
االخر����س ده�س���ًا ب�سي���ارة احلاك���م ال�سيا�سي 
بلف�ر)Balfour(،وحم���ل  والع�سك���ري 
املتظاهرون جثمان���ه اإىل امل�ست�سفى، وعندما 
اجلثم���ان  اأخ���ذت  بذل���ك  ال�سلط���ات  علم���ت 
وو�سعت���ه يف خان)دل���ة( الذي اتخذت���ه مقرًا 
ملديري���ة االم���ن الريط���اين، االأمر ال���ذي دفع 
باجلماه���ري اىل التظاه���ر يف26 اي���ار1920 
وامتاأ �سارع الر�سي���د واال�س�اق امل�ؤدية اإىل 
خان دل���ة و�سراي احلك�م���ة وهتفت ب�سق�ط 

اال�ستعمار.
ومن مظاهر ال�حدة بن اأَبناء ال�سعب العراقي 
الت����ي �سهدها �س����ارع الر�سي����د يف تل����ك االأَيام، 
مااأ�سيع بن �سكان مدينة بغداد من اأن �سلطات 
االحتال كانت ت�سع����ى للتفريق بينهم واأعدوا 
الفر�س����ة لذل����ك يف ي�م )عيد اجل�س����د( املقد�س 
لدى الطائفة امل�سيحية، عن طريق جلبهم لعدد 
من االأَ�سخا�س من خادمي اأفكارهم ويلب�س�هم 
ثياب العلماء االإِ�سامين ود�سهم مع املتفرجن 
وعندما مير املحتفل�ن يف ال�سارع يق�م ه�ؤالء 
باأطاق الر�سا�س عليهم، مما دفع بالكثري من 
امل�سيحين اإىل مطالبة اأباء الكنائ�س باقت�سار 
احتفاالته����م يف الكنائ�س فق����ط ، وعندما �سمع 
امل�سلم�����ن بذلك قام البع�س منهم يف ال�ساد�س 
م����ن حزيران1920بالت�ج����ه بجم�����ع غف����رية 
اىل كني�س����ة الكل����دان يف حملة)راأ�����س القرية( 
و�سارك�����ا اخ�انه����م امل�سيحي����ن باالحتفال ، 
فيم����ا انت�س����ر ق�س����م منه����م على ط����ريف ال�سارع 

حاملن ال�رود م�ستقبلن م�اكب االحتفال. 

عن ر�سالة )�سارع الر�سيد 1959-1916
درا�سة تاريخية(

من صفحات الثورة العراقية 1920

جمعية حرس االستقالل و محركها الشخصية 
الكردية

تأسس��ت جمعي��ة العهد العراقي ه��ذه الجمعية يف دمش��ق اواخر عام 1918 ، وتالف ف��رع بغداد عام 
1919 وضم��ت الهي��أة االدارية لهذا الفرع كل من احمد عزت االعظمي ، وحس��ن رض��ا املحامي ، وبهاء 
الدين النقشبندي وغريهم .ونتيجة النقسام جمعية العهد العراقي يف بغداد عىل نفسها ، بسبب القاء 
الس��لطات الربيطاني��ة القبض عىل عدد من أعضائه��ا  ، اعلن كل من جالل باب��ان  ، وعيل آل بازركان  ، 
ومحمود رامز ، وعارف حكمت ، وسعيد حقي ، وشاكر محمود وغريهم ، يف نهاية شباط عام 1919 ، عن 

تأسيس جمعية سياسية رسية يف بغداد. عرفت بحزب  " حرس االستقالل الرسي ".

في ثورة العش��رين .. الوح��دة الوطنية 
تتجلى في شارع الرشيد

عد ش��ارع الرش��يد من األماكن الرئيس��ية التي كانت موقعًا لكثري من االحداث 

الت��ي حدثت يف العراق, ومنه��ا ذات العالقة بالعملية السياس��ية, التي كان لها 

أث��ر يف الحركة الوطنية العراقية والتاري��خ العراقي الحديث واملعارص, ابتداء 

باس��تعراض الجيش الربيطاين عنِد احتالله بغداد عام 1917, ومن ثم دوره يف 

ثورة العرشين وما تالها من اجتامعات وتظاهرات.
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عدت ليا اىل دارنا وكان ي�سمر عندنا كل ليلة ال�سيخ 
عبد الكرمي اجلزائري فعر�س���ت الفكرة عليه وعلى 
اخي ال�سي���د حممد ر�سا فرف�سا فبقي���ت الح عليهما 
وهما يرف�سان وبعد خم�سة ايام جاءين اخي ال�سيد 
حمم���د ر�س���ا وه� بط���ل �سج���اع ان�ف فق���ال: )لقد 
ذهب���ت الي�م ملراجعة حاكم الك�فة الع�سكري بلف�ر 
لق�ساي���ا تتعلق بب�ساتيننا يف )اجلعارة( ف�سرخ يف 

وجهي وخرجت حانقا متذمرا( .
االنكلي���ز  عل���ى  حق���ده  باث���ارة  ذل���ك  فا�ستغلي���ت 
امل�ستعمري���ن الطغاة ثم جاءين بع���د ع�سرة ايام او 
اكرث وق���ال يل : )لقد ذهبت الي�م اىل )اب� �سخري( 
ملقابل���ة القائممق���ام. وكان م���ن ع���ادة املراجعن ان 

يطرق�ا الباب ثم يدخل�ن با ا�ستئذان. 
فاراد االنكلي���ز تروي�س العراقين وخ�سد �س�كتهم 
فا�س�س�ا �سال�ن انتظار فيمكث املراجع وقتا ط�يا 
حت���ى ي�ؤذن ل���ه بامل�اجهة. ومل يك�ن����ا يعلم�ن ان 
�سال����ن الرتوي�س �سيك�ن احلقل ال���ذي تنبت فيه 
بذرة الث�رة العراقية، ثم اردف اخي قائا فجل�ست 
وكان امامي ال�سيد عل�ان اليا�سري الذي �سار فيما 
بعد من اكر زعماء الث�رة فاخذ كل واحد منا ينظر 
اىل االخر وتفاهمن���ا بالنظر ثم ا�سار اىل باخلروج 
فخرجت م���ن ال�سال�ن واخذنا نتج����ل عند احدى 
ال�س�اق���ي فقال يل ال�سيد عل����ان اليا�سري اىل متى 
تبق���ى ه���ذه احلالة؟ فقل���ت له ان���ا حا�سر. فق���ال انا 
م�ستع���د ان اهي���ئ الع�سائ���ر للث�رة ولكنه���م – كما 
تعلم – ال يتحرك�ن اال بفت�ى دينية. وعلماء الدين 
عندنا ال يفهم�ن بال�سيا�سة فرتيد ان تك�ن وا�سطة 

بينن���ا وبينه���م فتفهمهم معنى ال�سيا�س���ة فقلت له ما 
راي���ك بال�سي���خ عبد الك���رمي اجلزائري فق���ال: عال، 

ف�عدته خريا. 
ق���ال يل اخ���ي ال�سي���د حممد ر�س���ا انت تع���رف راأي 
ال�سي���خ عب���د الك���رمي اجلزائ���ري وم�قفه م���ن هذه 

الفك���رة فقلت له �سيح�سر الليل���ة عندنا ويعيننا الله 
علي���ه فلم���ا ح�سر ال�سي���خ كعادته عر����س عليه اخي 
الفك���رة وقد ق�ي املي الننا ا�سبحنا �سخ�سن ازاء 

�سخ�س واحد. 
فلما عر�سن���ا عليه الفكرة ام�س���ك ال�سيخ اجلزائري 

بفنجان القه����ة وقال: هل ت�ستطي���ع ان تفرغ قربة 
ماء به���ذا الفنجان؟ فقلن���ا ال فقال ال�سي���خ فهذا حال 
الع���رب الي����م ال ت�سم���ح ظروفهم مبثل ه���ذا العمل 
فبقينا نتابع مناق�ست���ه امل��س�ع يف كل ليلة ونعيد 
ونبدي وبعد مرور ن�سف �سهر تقريبا راين ال�سيخ 
عبد الكرمي اجلزائري حتت �سابات املا حمم�د فقال 
يل تعال يا احمد تعال لقد كنت يف كرباء واجتمعت 
بال�سيخ حممد تق���ي فابدى ا�ستعداده للتعاون معنا 
فاريد ان جتمعني م���ع ال�سيخ حممد ر�سا ال�سبيبي 
فطلبت اىل اجلزائري ان ي�سبقني اىل دارنا وذهبت 
من ف�ري اىل ال�سيخ ال�سبيبي، وكنت م��سع ثقته، 
وح���ن اف�سيت اليه باحلديث وعر�ست عليه الفكرة 
ق���ال: ان���ه ال يث���ق بال�سيخ عب���د الك���رمي اجلزائري 
راأي���ه. رجعي����ن خرافي����ن  وا�سراب���ه النه���م يف 
فاحلح���ت عليه فا�ستجاب الحلاح���ي و�سحبني اىل 
دارن���ا فجل����س معه���م واف���ردوين يف حج���رة تقابل 
حج���رة االجتماع ومل ي�سرك����ين معهم يف احلديث 
لعدم اطمئنانهم مني النني كنت ي�مئذ �سابا. وبعد 
ان م�س���ى ثاث �ساعات اقبل ال�سي���خ ال�سبيبي علي 
وق���ال يل: اب�سرك، وكان قاب�سا ي���ده، اب�سرك بانها 
حنط���ة ال�سع���ري فق���د تق���رر ان اركب جم���ا واحمل 
وثائ���ق من زعماء العراق اىل ال�سريف ح�سن وهنا 
ام�س���ك ال�سيد ال�سايف عن احلدي���ث وقال ثم كان ما 

كان مما تعرف�نه ويعرفه اجلميع. 

) احاديث ال�سايف النجفي للر�سودي 
يف ت�سرين الثاين 1976( 

تحدث الشاعر الكبري احمد الصايف النجفي ببعض ذكرياته 

عن الثورة العراقية 1920 اىل االستاذ الراحل عبد الحميد 

الرشودي ، ومنها :

 عندما اعلن الرئيس االمرييك ولسن رشوطه االربعة عرش 

للصلح وفيها ان لكل شعب حق تقرير مصريه بنفسه فرايت 

ان استغل هذا الرشط للمطالبة باستقالق العراق وكنت يف 

كل يوم اسري عىل طرف سكة الحديد انا وصديقي سعد 

صالح الذي كان اصغر مني سنا وعلام فهو اصغر مني بثالث 

سنوات ومل تكن علميته واسعة ولكنه كان مليئا بالطموح 

والجراة فعرضت عليه الفكرة فوافق عليها وبعد يومني كنا 

نسري قرب املحكمة االنكليزية فالتقينا بشخص بلبس البدلة 

الرسمية. اسمر اللون بارز الوجنات فقدمني اليه وقدمه ايل 

باسم صالح جرب. وكان كاتبا يف املحكمة االنكليزية فعرض 

عليه الفكرة فايدها. 


