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عبد الرزاق الحسني 30 :حزيران ثورة إتحد

فيها كل العراقيين بوجه االستعمار
حوار :رشيد الرماحي

هذا الحوار اجري مع المؤرخ الراحل
عبد الرزاق الحسني قبل اشهر
من وفاته وفيه يسلط الضوء على
ذكرياته عن ثورة العشرين *.قلت
له ..بعد ايام تطل علينا ذكرى ثورة
العشرين الرائدة فما ذكرياتك عنها؟
اجاب:الثالثين من حزيران عام 1920
من الثورات الوطنية الكبرى ضد
االستعمار البريطاني في العراق
الن الحكومات السابقة كانت
تمنع االحتفال بذكرى هذه الثورة
العظيمة عند حلول ذكراها وتقوم
بتوقيف كل من يتحدث عنها.
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ان ثورة الع�شرين علمت االنكليز يف العراق �شعبا
ال يقه ��ر وامة ال تدي ��ن باالحتالل او االنتداب اوما
�شابه ذلك.وقد ا�ستطاعت القبائل العراقية برمتها
من جنوب العراق اىل و�س ��طه و�ش ��ماله ان ت�س ��هم
يف هذه الث ��ورات الكربى وتكبد ق ��وات االحتالل
الربيطاني ��ة ما ال يق ��ل عن ثالث ��ة الآف ا�صابة بني
قتيل وجريح ومفق ��ود ا�ضافة اىل اخل�سائر املالية
الت ��ي ق ��درت باربعني ملي ��ون باون .وم ��ن اخلط�أ
(يق ��ول احل�سن ��ي) ان يورد البع� ��ض يف م�ؤلفاتهم
ع ��ن ه ��ذه الثورة انه ��ا من بن ��ات فري ��ق دون اخر
او منطق ��ة دون اخ ��رى الن هذه الث ��ورة هي ثورة
كل العراقي�ي�ن و�شارك فيه ��ا كل ال�شعب من جنوبه
حت ��ى �شمال ��ه و�شرق ��ه وغرب ��ه وا�سهم ��ت فيها كل
االدمغ ��ة الن�ي�رة يف الع ��راق من خ�ل�ال توجيهاته
وت�ضحياته ��ا ولكن يجب الق ��ول ان العبء االكرب
للثورة حتمله الفرات االو�سط الن بداية ال�شرارة
انطلقت من هذه املنطقة بالذات ولكن هذا ال يعني
ان بقية ال�شعب مل ي�شارك فيها فقد كانت اجليو�ش
الربيطاني ��ة ت�صط ��اف يف جب ��ال كرن ��د عل ��ى بعد
250ك ��م عن �شرق بغداد فعم ��دت قبائل العزة التي
ت�سك ��ن حمافظة دي ��اىل اىل تفكي ��ك ال�سكك احلديد
املمت ��دة ب�ي�ن بغ ��داد وكرن ��د فحال ��ت دون متك ��ن
اجلي�ش الربيطاين م ��ن العودة اىل بغداد.كما قام
املرح ��وم جميل املدفعي بقيادة احل ��ركات القتالية
يف تلعف ��ر وعل ��ى اط ��راف املو�ص ��ل وال�شرق ��اط
م ��ع زمالئه مم ��ا زعزع ��ت ه ��ذه احل ��ركات الكيان
الربيط ��اين وادت اىل ا�ضطرابه وتكبيده خ�سائر
فادح ��ة يف االرواح واالم ��وال *.واذك ��ر انن ��ي
كن ��ت ايام الثورة يف حمافظ ��ة النجف مع عائلتي
وكانت منطقة النج ��ف حماطة با�سوار فيها اربعة
اب ��واب تفتح نهارا وتغلق ليال ويف �صبيحة ثورة
الع�شري ��ن اغلقت االبواب والطرق وعندما �سمعنا
بالث ��ورة اخذن ��ا احلما� ��س وبد�أنا نكت ��ب املنا�شري
ونوزعه ��ا عل ��ى املواطن�ي�ن وكنت يف تل ��ك الفرتة

اعمل مدي ��ر حترير جري ��دة اال�ستق�ل�ال ل�صاحبها
املرح ��وم حمد عبد احل�س�ي�ن الكاظمي وكانت هذه
اجلريدة ت�ص ��در يف النجف مع جريدة اخرى هي
(الفرات) ل�صاحبها املرحوم حممد باقر ال�شبيبي.
وماذا عن خ�سائر االنكليز يف ثورة الع�شرين؟
ـ تكب ��د االنكلي ��ز باعرتاف اجل�ن�رال هول ��دن قائد
الق ��وات الربيطاني ��ة يف الع ��راق ( )2269ب�ي�ن
قتيل وجري ��ح ومفقود ا�ضاف ��ة اىل اربعني مليون
باون.ام ��ا �ضحاي ��ا الث ��ورة فق ��د قدره ��م اجلرنال

هول ��دن نف�سه بثماني ��ة �آالف �شهي ��د م�ستندا بذلك
اىل اج ��ازات الدف ��ن الت ��ي كانت جت ��ري يف املدن.
حمطات يف حياته!
* قلت للح�سني ..لنتوقف عند حمطات يف حياتك
تعتز بها وعليك ان تختارها؟
اج ��اب:ـ تاريخ حياتي ول ��دت يف �سوق العطارين
بال�شورج ��ة ببغداد �سنة 1321ه� �ـ ( )1903من �أب
وام عراقي�ي�ن معروف�ي�ن وعائل ��ة تقر� ��ض ال�شع ��ر
وتتعاط ��ى االدب ومتته ��ن (العط ��ارة) ل ��ذا �سميت

ب� ��آل العط ��ار * .مت ��ى ب ��د�أت بالكتاب ��ة والن�ش ��ر؟ـ
ولع ��ت بالكتاب ��ة والن�ش ��ر وان ��ا م ��ا ازال طالبا يف
دار املعلم�ي�ن فكن ��ت اقتن ��ي اجلرائ ��د اليومي ��ة،
واملجالت الدورية ،واقتب� ��س منها بع�ض الكلمات
والعب ��ارات املالئمة ،الن�شئ خ�ب�را حمليا او نتفة
ادبي ��ة ،او قطعة �شعرية ،وكان ��ت جريدة;املفيد&
ل�صاحبه ��ا املرح ��وم ابراهي ��م حلمي العم ��ر تن�شر
يل هذه االخب ��ار والنتف ،تلطفا منه ��ا وت�شجيعا،
وم ��ا لبث ��ت ان و�ضع ��ت ر�سال ��ة موج ��زة بعن ��وان
املعلوم ��ات املدني ��ة لط�ل�اب املدار� ��س العراقي ��ة
ا�ستعن ��ت على و�ضعه ��ا مبا تي�سر ل ��دي من الكتب
املدر�سي ��ة امل�شابهة.وكان ال�ست ��اذ التاريخ يف دار
املعلم�ي�ن العالمة االثاري املغفور ل ��ه عبد اللطيف
الفالح ��ي ،مطبعة معروف ��ة ا�سمه ��ا مطبعة الفالح
فراجعت ��ه لطب ��ع ه ��ذه الر�سالة واذا ب ��ه ي�شجعني
عل ��ى امل�ض ��ي يف هذا التتبع املفي ��د ،ويتربع بكلفة
الطب ��ع متى ي�سرت له ال ��ورق ،وكان عدد ما يطبع
م ��ن الكتب يومئ ��ذ ال يتج ��اوز اخلم�سمئ ��ة ن�سخة
ع ��دا� ،ش� ��أن ال�صحف االدبي ��ة واملج�ل�ات ال�شهرية
يوم ��ذاك ،ف ��كان م ��ن الطبيع ��ي ان اهي ��ئ ال ��ورق
لر�سال ��ة ال يتج ��اوز ع ��دد �صفحاتها ال� �ـ� 56صفحة
بقطع الثمن ،وهكذا ا�صبحت م�ؤلفا معروفا *.وما
ع ��دد امل�ؤلفات الت ��ي اجنزتها حت ��ى الآن؟ـ ثالثون
كتابا اجنزته ��ا خالل ثالث و�ست�ي�ن �سنة *.ال �شك
ان ابرزه ��ا (تاري ��خ ال ��وزارات العراقي ��ة) * .نعم
وقد بد�أت عالقتي به ��ذه ال�سل�سلة عام  1952حني
جرت انتخابات رئا�سة املجل�س النيابي وكان عبد
املح�س ��ن ال�سع ��دون ير�أ�س الوزارة للم ��رة الثانية
فر�شح وزيره حكمت �سليمان لرئا�سة املجل�س غري
ان املعار�ض ��ة املتمثل ��ة بيا�سني الها�شم ��ي ور�شيد
ع ��ايل الكيالين وحممد ر�ض ��ا ال�شبيبي ا�ستطاعت
ان تنتخ ��ب ر�شيد عايل الكي�ل�اين لرئا�سة املجل�س
ف ��كان طبيعي ��ا ان ي�ستقيل عبد املح�س ��ن ال�سعدون
ووزارت ��ه وت�ؤل ��ف وزارة جدي ��دة ح�س ��ب الطرق
الد�ستورية.وعندئ ��ذ طل ��ب يل ان اكت ��ب مقاال عن
كيفي ��ة ت�ألي ��ف ال ��وزارات وامله ��ام التي تق ��وم بها
والظ ��روف الت ��ي ت� ��ؤدي اىل ا�ستقالته ��ا ون�شرت
املقال يف جملة (العرف ��ان) التي ت�صدر ب�صيدا يف
لبن ��ان ومنذ ذلك الوقت قررت ت�أليف كتاب عنوانه
(تاريخ الوزارات العراقية) وقد مت ن�شره باجزاء
مت�سل�سلة غطت تاريخ العهد امللكي منذ انبثاقه يف
�/23آب 1921/حتى انقرا�ضه يف  14متوز 1958
وق ��د طبع الكتاب عدة طبع ��ات كلها نفدت وحتتاج
اىل طبعات جديدة.
وكتابك عن الثورة العراقية الكربى �سنة 1920؟
ـ� �ـ لقد بذلت كث�ي�را يف كتاب ��ة هذا الكت ��اب اجلامع
املان ��ع الحداث ث ��ورة الع�شرين م ��ن ممهداتها اىل
انتهائه ��ا وما متخ�ض ��ت به من نتائ ��ج ج�سيمة يف
تاريخن ��ا احلديث .لقد ات�صلت منذ وقت مبكر منذ
اوائل الثالثينيات بزعماء الثورة من علماء الدين
ور�ؤ�س ��اء الع�شائ ��ر واملثقفني يف بغ ��داد والنجف
وكرب�ل�اء وغريه ��ا لك ��ي ا�ص ��ل اىل احلقيق ��ة بكل
حيادية كاملة ،فتو�صلت اىل نتائج كثرية ا�ستعان
به ��ا الكتاب فيما بعد .لقد بحثت عن ق�ضية خطرية
ا�شاعه ��ا بع� ��ض الكت ��اب ومنه ��م الربيطاني�ي�ن من
الث ��ورة كانت تاتيه ��ا االموال من اخل ��ارج ،وهذا
م ��ا نق�ضت ��ه مب ��ا ات�صل ��ت بهم م ��ن رج ��ال الثورة
او ال�شخ�صي ��ات العام ��ة .كم ��ا اين اول م ��ن ف�صل
احلديث عن ارها�صات الثورة وتفجرها يف بغداد
والنج ��ف وكربالء قب ��ل ان تندلع الث ��ورة ب�شكلها
امل�سل ��ح يف الرميث ��ة يف الثالث�ي�ن م ��ن حزي ��ران
.2920
ج .االحتاد 1999
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محمد باقر الحلي
الشاعر الذي ألهب رجال
الفرات االوسط في الثورة
رفعة عبد الرزاق محمد

م ��ا �أن اقرا �شيئا ً عن الثورة العراقية �سنة .1920
حت ��ى مي ّر بذهني �أ�سم له دوي ّ يف حوادث الثورة
والتحري� ��ض عليها .وله من الق�صائ ��د الوطنية ما
يعد يف طليعة �شعر الثورة .غري �أن احدا ً مل يكتب
عن هذه ال�شخ�صية الف ��ذة ..انه ال�سيد حممد باقر
احلل ��ي .ولعل من املهم بيانه ان عددا ً من م�ؤرخي
الثورة اعت�ب�ره ال�سبب الرئي�س يف اندالع الثورة
يف منطقة ال�شامية لت�صبح مركزا للثورة كلها.
ق ��ال عنه ال�سيد ه ��ادي مكوطر� ،أح ��د زعماء ثورة
:1920ان ثم ��ن ال�سي ��د حممد الباق ��ر كان ي�ساوي
مئ ��ات املداف ��ع والر�شا�ش ��ات فه ��و الوحي ��د ال ��ذي
ا�ستط ��اع ان يله ��ب احلما� ��س يف احلج ��ر اال�صم.
ولعل اهم م ��ن ف�صل موقفه يف الث ��ورة هو ال�سيد
حمم ��د عل ��ي كم ��ال الدي ��ن فيما كتب ��ه ع ��ن الثورة
ورجاله ��ا .وتن ��اول �شع ��ره الث ��وري م ��ن كتب عن
�شعر الث ��ورة وا�شاد به غ�ي�ر �أن مقالة م�ستقلة عن
حياته ودوره يف الثوالرة مل تفع عليها على الرغم
من خط ��ورة ال ��دور و�أهميت ��ه .و�سنق ��ف يف هذه
املقالة ال�سريعة على �شيء من �سريته.
وه ��و ال�سي ��د حمم ��د ب ��ن باق ��ر ب ��ن نا�ص ��ر ع ��زام
احل�سين ��ي ول ��د يف احلل ��ة حمل ��ة الط ��اق اح ��دى
حم�ل�ات احللة العريقة �سنة  1894ودخل كتاتيبها
ثم در� ��س بع�ض العلوم الديني ��ة والعربية على يد
عمه .وكان من رج ��ال الدين املعروفني يف مدينته
وه ��و ال�سي ��د حم ��ود النا�ص ��ر .كم ��ا در� ��س بع�ض
ال�ش ��يء على يد ال�شيخ عبد الكرمي املا�شطة الوجه
احلل ��ي املع ��روف .ومن ��ذ وق ��ت مبك ��ر ب ��دت عليه
عالمات حب االدب
ويف �أوائ ��ل االحت�ل�ال الربيط ��اين �سن ��ة 1917
ع�ي�ن معلم ��ا ً يف مدر�س ��ة احللة االبتدائي ��ة .واخذ
فيها يب ��ث يف نفو�س طالبه ال ��روح الوطنية ونبذ
االحت�ل�ال االجنبي و�أنتهى االم ��ر ب�سجنه من قبل
�سلط ��ة االحت�ل�ال ثالث ��ة ا�شه ��ر .زادت م ��ن اميانه
مبوقف ��ه الراف� ��ض لالحت�ل�ال .و�ساف ��ر بعدها اىل
مدين ��ة النج ��ف الكم ��ال درا�سته الديني ��ة فوجدها
تعج بالن�شاط ال�سيا�سي املناويء لالحتالل .وكان
امرا ً طبيعيا ً ان يدخل العمل ال�سيا�سي واالت�صال
بزعماء احلركة الوطنية فيها.
وح ��دث ان زار اهله يف احللة فوجد �أثناء الزيارة
اجتماع ��ا ً وطنيا ً يف جامع احللة ف�شارك فيه ملقيا
ً خطب ��ة حما�سي ��ة جريئ ��ة اهلت ��ه لدخ ��ول ال�سجن
ثاني ��ة وللم ��دة نف�سها التي �سجن به ��ا �سابقا ً .غري
ان ��ه ا�ستطاع هذه املرة اله ��رب من �سجنه .عاد اىل
النجف يف اجتماع وطني كبري يف م�سجد الهندي
ب�ألقاء خطبة ثورية وق�صيدة وطنية مطلعها:
يا�شعب كيف حمى عالك يرام
وبنوك َ بعد العز ٍّ كيف ي�ضام
ومنها:
و�صاية
العراق
على
يطلبون
هـــــم
ً
عجبا ً فهــــــــل ابنا�ؤه �أيتام
وق ��د �أث ��ارت ه ��ذه االبي ��ات حما� ��س احلا�ضري ��ن

وا�ستعادوه ��ا م ��رات عديدة .وبعد ه ��ذا االجتماع
�شع ��ر ال�سي ��د حمم ��د باق ��ر احلل ��ي ان ال�سلط ��ة له
باملر�ص ��اد ف�آثر الهرب اىل منطقة امل�شخاب والتج�أ
لدى ال�سي ��د علوان اليا�س ��ري ال�شخ�صية الوطنية
والع�شائري ��ة الكب�ي�رة ال ��ذي رح ��ب ب ��ه وكرم ��ه
وا�سكن ��ه يف منطق ��ة تدع ��ى (ام رغلة) ففت ��ح فيها
مدر�س ��ة لتعلي ��م ابنائه ��ا وكان م ��ن �س ��رور ال�سيد
عل ��وان اليا�س ��ري ان �سجل فيها ابن ��ه عبد احلميد
اليا�سري.
ويب ��دو ان �صلت ��ه باحلرك ��ة الوطني ��ة يف النجفلم
تنقط ��ع ويذك ��ر ال�سيد حممد علي كم ��ال الدين يف
مذكراته ان احللي كان مندوبا ً عن املكتب الوطني
النجف ��ي يف منطق ��ة امل�شخ ��اب ويف اثناء وجوده
يف كن ��ف ال�سي ��د عل ��وان اليا�سري ب ��د�أت مقدمات
الث ��ورة العراقية �سن ��ة  1920و�سنذكر موقفه بعد
قليل.
وبع ��د الق�ض ��اء عل ��ى الث ��ورة وانته ��اء حركاته ��ا
الع�سكري ��ة ه ��رب الكث�ي�رون مم ��ن ا�شرتك ��وا يف
الثورة م ��ن زعماء وادباء وعلماء دين فكان حممد
باق ��ر من جملة من ه ��رب اىل (املحمرة) غري انه ما
لب ��ث ان عاد اىل الب�ص ��رة متخفيا ً ب�أ�س ��م م�ستعار
وعم ��ل يف التعليم .وبعد �ص ��دور العفو العام عن
امل�شرتك�ي�ن بالثورة غادر الب�صرة اىل بغداد وعني
معلما ً يف املدر�س ��ة اجلعفرية االهلية والتحق يف
الوقت نف�س ��ه مبدر�سة احلقوق وتخ ��رج فيها عام
.1925
و�أ�ص ��در يف  7ايلول  .1924جريدة (الأدب) وهي
جري ��دة انتقادي ��ة �أدبي ��ة ت�ص ��در يف اال�سبوع مرة
ث ��م �صدر منه ��ا عددان �آخ ��ران وتوقفت م ��ن تلقاء
نف�سها .ويف � 6شباط  1925اعاد احللي ا�صدارها
وكان ال�سي ��د كامل ال�سامرائ ��ي حمررها ومديرها
امل�س� ��ؤول لكنه ��ا مل تع� ��ش طوي�ل�ا ً وت ��وارت ع ��ن
االنظار.
لقد �أنطف�أت جذوة احلما�س لدى ال�سيد حممد باقر
احللي مبرور الزمن حتى لنجد خطبه يف املجل�س
النياب ��ي وق ��د �أنتخب نائب ��ا ً عن احلل ��ة (حزيران
 -1939حزي ��ران  )1943قد �ضع ��ف فيها االندفاع
الوطن ��ي بل وقف بع�ض املواق ��ف التي قد حت�سب
علي ��ه ومل يكن ذلك بدع ��ا ً فقد وجدن ��ا الكثري ممن
�ش ��ارك يف احلرك ��ة الوطني ��ة يف عهده ��ا االول قد
انته ��ى االمر به اىل مواق ��ف مرتددة و�ضعيفة غري
ان ن�شاطهم الوطني يف عهد التا�سي�س يف ظروف
�صعبة وحرجة ال تن�سى ابدا ً.
وعندم ��ا ت ��داول جمل� ��س الن ��واب ق�ضي ��ة تعدي ��ل
الد�ستور بحي ��ث مينح امللك �سلط ��ة �إقالة الوزارة
وه ��و املق�ت�رح ال ��ذي قدم ��ه ن ��وري ال�سعي ��د اىل
املجل�س بعد انتهاء حركة ماي�س  1941وهو االمر
ال ��ذي ينط ��وي عل ��ى اعتداء عل ��ى �سلط ��ة املجل�س
النياب ��ي باعتب ��ار �أن ال ��وزارة م�س�ؤول ��ة امام ��ه
وحده  .مل يكتف بع�ض النواب بذلك بل اعرت�ضوا
على املق�ت�رح ور�أوا ان تكون �سلطة امللك مطلقة ال
يقيدها وكان ال�سيد حممد باقر من ه�ؤالء النواب.
ويف ع ��ام  1943مل جتدد نيابته فعاد اىل املحاماة
كما �أ�صبح ع�ضوا ً يف غرفة زراعة احللة .وا�ستقر
يف احللة اىل ان تويف يف  27كانون الثاين 1961
ودف ��ن يف مق�ب�رة النج ��ف .وه ��و �شقي ��ق االثاري

الكبري طه باقر .وذك ��ر اال�ستاذ �سامل الألو�سي يف
كلم ��ة له ان م� ��ؤرخ احللة ال�شي ��خ يو�سف كركو�ش
احلل ��ي كان يلح عل ��ى ال�سيد حمم ��د باقر بوجوب
جم ��ع ديوان ��ه وكتاب ��ه مذكراته عن الث ��ورة وكان
جوابه انه ي�سعى اىل ذلك.
موقفه يف ثورة 1920
ذك ��ر عدد من م�ؤرخي الث ��ورة العراقية عام 1920
ان ��ه بع ��د ان الق ��ت ال�سلط ��ة املحتلة القب� ��ض على
ال�سي ��د حممد ر�ض ��ا جنل املرج ��ع الدين ��ي الكبري
امل�ي�رزا ال�ش�ي�رازي ب ��د�أ ن�ش ��اط زعم ��اء منطق ��ة
ال�شامية بعق ��د م�ؤمترات املذاك ��رة ول املوقف من
ال�سلط ��ة .ف�أجتمع الزعماء يوم  25حزيران 1920
عن ��د ال�شيخ عب ��د الواحد احلاج �سك ��ر وهم ال�سيد
علوان اليا�سري وال�سيد هادي زوين وغريهما.
وكان ال�سي ��د حمم ��د باق ��ر احللي �آتي ��ا ً من كربالء
ف ��ارا ً من وجه ال�سبط ��ة بعد القاء القب�ض على ابن
ال�ش�ي�رازي فار�سل ��ه (مكت ��ب الث ��ورة) يف النجف
اىل ال�شامي ��ة لتحري� ��ض زعمائه ��ا فاجتمع بهم يف
جمل�س احلاج �سكر املذك ��ور .وحدثهم عن املوقف
وق ��ر�أ له ��م جري ��دة كانت مع ��ه .ف ��اذا بال�شيخ علي
املزعل رئي�س ع�شرية الغزاالت يقاطعه :ياح�ضرة
ال�سي ��د حممد الباقر انت تقرا لنا حوادث االجانب
واخباره ��م واعمالهم ونحن نري ��د االن بدورنا ان
يق ��را االجانب حوادثن ��ا واخبارن ��ا .فقطع احللي
قراءته وانربى ال�سي ��د علوان اليا�سري قائال ً :ان
الك�أ�س قد امتلأ وال بد ان ين�سكب ما�ؤه.
وعقب هذا االجتماع ك�ث�رت املرا�سالت بني زعماء
امل�سيب اىل الرميث ��ة فعقدوا م�ؤمترا
الع�شائ ��ر من ّ
كب�ي�را ً يف م�ضي ��ف ال�شي ��خ احل ��اج راي ��ح العطية
ّ�ض ��م جميع ر�ؤ�س ��اء ع�شرية اخلزاع ��ل (ا�سما�ؤهم
مذك ��ورة يف كت ��ب تاري ��خ الث ��ورة  .كم ��ا ح�ض ��ر
الكاب�ت�ن (هوبكنز) ممثال ً عن احلكومة .وقد طلب
منه ��م احل�ض ��ور اىل منطق ��ة اب ��و �صخ ��ر .فرف�ض
اجلمي ��ع وقالوا :انه ��م ال ي�أمنون على انف�سهم بعد
اعتقال ابن ال�شريازي .وطلبوا من ممثل احلكومة
املحتلة تبيليغ احلاكم ال�سيا�سي ان يجتمع بهم اذا
�شاء يف امل�شخاب.
وبع ��د يومني او ثالث ��ة اجتمع الر�ؤ�س ��اء لدى عبد
الكاظ ��م احل ��اج �سكر .وح�ض ��ر االجتم ��اع احلاكم
ال�سيا�س ��ي لل�شامي ��ة والنجف وحاك ��م ابو �صخر.
وح ��دث م ��ا مل يك ��ن يف احل�سب ��ان ،فم ��ا ان الت� ��أم
املجل�س حتى �صعد ال�سيد حممد باقر احللي املنرب
املن�ص ��وب يف امل�ضي ��ف ب ��دون ا�ستئ ��ذان .وان�شد
ق�صيدته ال�شهرية ومنها.
بني يعرب ال ت�أمنوا للعدا مكرا

خذوا حذركم منهم فقد �أخذوا احلذرا
يري ��دون منكم بالوعود مكي ��دة ويبغون ان حانت
بكم فر�صة غدرا
فال يخدعنك ��م لينهم وتذك ��روا ا�ضاليلهم يف الهند
والكذب يف م�صرا
يخو�ض عباب البحر من الدرا
ويلق �ضالل الليل من ع�شق الزهرا
ومن مات دون احلق ةاحلق وا�ضح
اذا مل ينل فخرا ً فقد ربح العذرا
ث ��م خاط ��ب ال�شاع ��ر زعم ��اء اخلزاعل :ي ��ا زعماء
اخلزاع ��ل ان قبيلتك ��م كان ��ت ت�سم ��ى خزاع ��ة وقد
دخل ��ت يف بيع ��ة النب ��ي الك ��رمي وكان احللف بني
النب ��ي وقري� ��ش اال ي� ��ؤذوا م ��ن حالفهم ��ا وح�ي�ن
تعر�ض ��ت خزاع ��ة لأذى قري� ��ش ق ��ال النب ��ي :ال
ين�ص ��رين رب ��ي ان مل �أن�ص ��ر خزاع ��ة .فجي� ��ش
جيو�ش ��ه على مك ��ة حتى مت ل ��ه فتحه ��ا ..وانتم يا
زعم ��اء اخلزاع ��ل انت�ص ��ر لك ��م النب ��ي وغ�ض ��ب ال
جلكم .فمتى تنت�صرون له؟ اما �آن لكم ان تن�صروا
حممدا؟..
وعندم ��ا ا�ستث ��ارت ح ّمي ��ة احلا�ضري ��ن ونه�ض ��وا
يهزج ��ون بالهو�س ��ات بح�ض ��ور ممثل ��ي ال�سلط ��ة
املحتلة الذين ا�سرعوا اىل ترك املكان.
ويقول حمم ��د علي كمال الدي ��ن ان ق�صيدة حممد
الباقر احللي وخطبته الرائعة هي ال�شرارةو التي
اندلع ��ت منها تريان الثورة م ��ان ملوقفه احلما�سي
اجل�س ��ور دوي ّ هائ ��ل يف الب�ل�اد وال �سيم ��ا ل ��دى
القبائ ��ل التي �أخذت تتحدث ع ��ن ق�صيدته خطابه.
وقد جعلها الزعماء من بداية الثورة يف ال�شامية.
وم ��ن الطريف ذك ��ره هنا ان حمم ��د باقر احللي مل
يك ��ن مدعوا اىل ذلك االجتماع اخلطري وامنا د�س ّ
د�سا ً على غري رغبة املجتمعني من الر�ؤ�ساء
نف�س ��ه ّ
فعندما �شعر انه �سوف يحرم من ح�ضور االجتماع
تظاهر ام ��ام تلميذه ال�سيد عب ��د احلميد اليا�سري
جن ��ل ال�سيد عل ��وان اليا�س ��ري النه يح�س ��ن اللغة
االنكليزية ثم ان�شد له ن�شيدا ادعى انه باالنكليزية
وف�سره بقول ��ه ان االنكليز يدعون انهم �سادة الرب
والبح ��ر وانهم نزلوا م ��ن ال�سم ��اء وال ميكن لأمة
ا�ستعبدوه ��ا ان تتخل� ��ص م ��ن براثنه ��م .و�ص ��ور
الباقر احللي الن�شي ��د ب�شكل م�ؤثر فابكى تلميذه .
وعن ��د ذلك عر�ض علي ��ه ان يف امكانه امل�شاركة يف
تخلي� ��ص البالد م ��ن االنكلي ��ز بان يرج ��و اباه ان
يح�ض ��ر ه ��و وا�ست ��اذه اجتم ��اع الزعم ��اء فتو�سل
عب ��د احلميد اىل ابيه باكيا ً فر�ض ��خ ال�سيد علوان
اليا�س ��ري لتو�س�ل�ات ابنه واخذه م ��ع ا�ستاذه اىل
االجتماع.
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من زمن التوهج

مؤرخو الثورة العراقية الكبرى سنة 1920

قراءة في مذكرات الشيخ صالل الموح
د .عبد الجبار المنديل

بعد انتهاء الحرب العالمية األولى
عام  8191واتمام احتالل العراق
من قبل الجيش اإلنكليزي المحتل
شرعت السلطات المحتلة بتعيين
حكام سياسين من بين ضباط الجيش،
وقد اساء هؤالء الحكام العسكريين
معاملة العشائر ورؤسائها وسعوا
بكل السبل الى اذالل هذه العشائر.
وكان من نصيب منطقة الديوانية
الحاكم السياسي (الميجر ويلي).

كانت منطق ��ة الديواني ��ة الع�شائري ��ة الكبرية تعد
ان ��ذاك من اكرب مناطق الع ��راق حيث ت�ضم ع�شائر
كبرية ومدن مهمة مث ��ل ال�سماوة وال�شامية وعفك
والرميثة وارا�ض زراعية وا�سعة متتد من جنوب
احللة وحتى النا�صرية وتعي�ش فيها ع�شائر كبرية
ومتمر�سة على املعارك وتتقن خمتلف فنون القتال
مث ��ل الأكرع وال غامن وال احم ��د وعفك وال بدير
وال�سعيد وزبيد واخلزاعل وبني جحيم والظوامل
وال ازيريج وبني عار�ض والبوحان وغريهم.
�سع ��ى احلالك ��م ال�سيا�س ��ي للديواني ��ة اىل اذالل
الع�شائ ��ر ور�ؤ�سائه ��ا ب�شتى الو�سائ ��ل والأ�ساليب
ومن ه ��ذه الأ�ساليب مث ًال منع رج ��ال الع�شائر من
دخ ��ول املدين ��ة على ظه ��ور اخليل حي ��ث انه على
الفار�س ان يرتجل عن فر�سه ويدخل املدينة راج ًال
وكذلك اخذ ي�سخرهم ملختلف اعمال ال�سخرة الأمر
ال ��ذي حدا بال�شيوخ اىل مقاطعته واعالن متردهم
عل ��ى احلاكم الطاغية .ولكن م ��ن اجل التنكيل بهم
وحتطي ��م كربيائه ��م بع ��ث احلاك ��م ال�سيا�سي عدة
ر�سائل اىل ر�ؤ�ساء الع�شائر مع �سيارات ع�سكرية.
الر�سالة الأوىل بعثها اىل ال�شيخ احلاج خميف ال
حممد رئي�س ال غ ��امن وهو خال �صالل املوح وقد
اعتقلوه واتوا به مع حرا�سة م�شددة ومت ت�سفريه
فورا اىل الب�صرة ومنها نفي اىل جزيرة (هنجام)
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يف الهن ��د ،والثاني ��ة اىل ال�شي ��خ �شع�ل�ان العطية
رئي� ��س الأك ��رع وو�ضع يف ال�سج ��ن ،والثالثة اىل
ال�شي ��خ �سعدون الر�س ��ن رئي�س ال احم ��د الذي مل
يح�ض ��ر وذه ��ب اىل جه ��ة الرميث ��ة ،والرابعة اىل
احل ��اج مظهر ال�صكب �شيخ ع�ش�ي�رة ال�سعيد الذي
خ ��رج اىل اجلزي ��رة ومل يح�ض ��ر ،واخلام�سة اىل
ال�شي ��خ �شع�ل�ان اب ��و اجل ��ون يف الرميث ��ة رئي�س
ع�ش�ي�رة الظ ��وامل ال ��ذي و�ضع يف �سج ��ن الرميثة
ومعه �سع ��دون الر�سن ،وعندما بع ��ث ابو اجلون
بر�سالت ��ه املعروفة اىل ابن ��اء الع�شرية يطلب فيها
ع�ش ��ر ل�ي�رات ذهبي ��ة �ص ��اغ (ا�صلية) وفه ��م ابناء
الع�شرية م�ضمون الر�سالة التي يطلب فيها ع�شرة
رج ��ال �شجع ��ان لإخراجه م ��ن ال�سج ��ن .وبالفعل
هج ��م ه�ؤالء الرج ��ال على ال�سج ��ن و�أخرجوه مع
ال�شي ��خ �سع ��دون الر�س ��ن .وتل ��ك كان ��ت ال�شرارة
الأوىل لإندالع ثورة الع�شرين.
توج ��ه ال�شي ��خ �سع ��دون الر�س ��ن اىل اهل ��ه حي ��ث
جم ��ع ع�ش�ي�رة ال حم ��د والع�شائ ��ر املتحالفة معها
وتوجهوا اىل منطقة غرب ��ي الديوانية واحتلوها
مبا فيها منطقة اجلدول.
ام ��ا ال�شي ��خ �صالل امل ��وح فق ��د جمع ع�شائ ��ر عفك
وهاجم ��وا �س ��راي احلكوم ��ة يف عف ��ك واحتل ��وه
وهرب احلاك ��م ال�سيا�س ��ي لعفك (الكاب�ت�ن ويب).
ويف ذل ��ك الوقت كانت ع�شائ ��ر الرميثة وال�سماوة

ق ��د ا�صطدم ��ت باجلي� ��ش الإنكلي ��زي يف منطق ��ة
(العار�ضات) وحدثت معارك طاحنة.
اح� ��س احلاكم الع�سكري للديوانية (امليجر ويلي)
باخلط ��ر ال ��ذي يته ��دده فح ��اول متل ��ق الع�شائ ��ر
وا�سرت�ضائها عن طري ��ق الوعود املع�سولة ف�أطلق
�س ��راح �شع�ل�ان العطي ��ة وار�س ��ل وف ��ود للع�شائر
تعر� ��ض عليه ��م امل�ساع ��دات املالي ��ة والإعف ��اء من
ال�ضرائب ولكن ذلك مل يجد فتيال.
يق ��ول الدكت ��ور عل ��ي ال ��وردي يف كتاب ��ه (ملحات
اجتماعية م ��ن تاريخ العراق احلدي ��ث) ان �صالل
امل ��وح و�سع ��دون الر�س ��ن توجه ��وا اىل �شع�ل�ان
العطي ��ة يف الدغ ��ارة بع ��د اط�ل�اق �سراح ��ه ،وكان
الإنكليز قد اعتقل ��وا ابنه (موجد) كرهينة ل�ضمان
ع ��دم ان�ضمامه اىل الثورة .ومل ��ا علم من املوح انه
هو الأخر قد اعتقلوا خاله ال�شيخ خميف ال حممد
ل�ضم ��ان عدم قيام ��ه بالث ��ورة وانه عل ��ى رغم ذلك
م�ستم ��ر على طريق الثورة اعلن ان�ضمامه للثوار.
وهكذا ا�شتعلت الثورة بني كل ع�شائر الديوانية.
ي�ضيف الدكتور الوردي (بعد ان�ضمام كل الع�شائر
الديواني ��ة اىل الث ��ورة ا�صب ��ح و�ض ��ع حامي ��ة
الديواني ��ة يف غاي ��ة اخلط ��ورة ف�أب ��رق اجل�ن�رال
هالدن من بغداد اىل اجلرنال كوتنهام قائد حامية
الديواني ��ة ي�أمره فيها بالإن�سحاب مع احلامية اىل
احللة بوا�سطة القطار).

احتل ��ت الع�شائ ��ر مدين ��ة الديواني ��ة بع ��د اخالئها
م ��ن اجلي� ��ش الإنكلي ��زي ،ويف اثن ��اء ذل ��ك كان ��ت
جيو� ��ش الع�شائ ��ر ق ��د تكامل ��ت وب ��د�أت مبطاردة
اجلي� ��ش املن�سحب حي ��ث كانوا يط ��اردون القطار
على ظهور اخلي ��ل ويقلعون ال�سكك احلديدية مما
�ش ��كل م�صاعب هائلة للجي�ش .ا�ضافة اىل الغارات
الليلي ��ة والنهارية التي ال تنقطع على ارتاله .ويف
اثن ��اء ذل ��ك كان ال�سي ��د احل�سيني قاط ��ع العوادي
يتج ��ول ب�ي�ن الع�شائ ��ر يحثها على اجله ��اد ويثري
فيها النخوة العربية.
توجه �صالل املوح م ��ع �شعالن العطية اىل ع�شائر
الب ��و �سلط ��ان يف احللة من اج ��ل ان ي�شرتكوا يف
القت ��ال ،وبالفع ��ل ان�ض ��م للث ��وار ع ��داي اجلريان
ولهيم�ص والرباك .وهكذا ات�سعت الثورة لت�شمل
كل ع�شائ ��ر احلل ��ة .وعل ��ى رغ ��م الق�ص ��ف املدفعي
وق�ص ��ف الطائ ��رات ال ��ذي كان �شيئ� � ًا جدي ��دا يف
احلروب فقد زح ��ف اجلي�ش الع�شائ ��ري ليحا�صر
مدين ��ة احلل ��ة حي ��ث احاط ��ت بال�ص ��وب ال�شرقي
ع�شائر عف ��ك والأك ��رع وال بدي ��ر وال�سعيد والبو
�سلط ��ان واملعام ��رة واجلحي� ��ش والع ��زة يف حني
احاطت بال�صوب الغربي ع�شائر اجلبور وال فتلة
وخفاجة وبني ح�س ��ن ا�ضافة اىل ع�شائر ال�شامية
الت ��ي التحقت بالث ��وار بعد انت�صاره ��ا يف معركة
(الرارجنية).
ويف ذل ��ك الوق ��ت احل ��رج من عم ��ر الث ��ورة بد�أت
اخليان ��ة تط ��ل برئ�سه ��ا ،فق ��د و�صل ��ت اىل ال�شيخ
�ص�ل�ال امل ��وح ر�سالة م ��ن ال�شيخ عجي ��ل ال�سمرمد
�شي ��خ زبي ��د يف ال�صوي ��رة يخ�ب�ره فيها ب ��ان احد
ر�ؤ�س ��اء الع�شائر قرر ان يد�س له ال�سم خالل دعوة
غ ��داء لذلك ف�إن عليه ان يك ��ون حذرا ،وملا علم قادة
الث ��وار بذل ��ك ار�سل ��وا بع� ��ض رجاله ��م واحرقوا
م�ضيف ال�شيخ اخلائن.
بع ��د ا�شت ��داد احل�صار عل ��ى احللة �سع ��ى الإنكليز
�ش ��ق وح ��دة الث ��وار وزرع الفرقة بينه ��م ف�أخذوا
ير�سل ��ون معتمديه ��م اىل كل �شي ��خ عل ��ى انف ��راد
لإغرائه مبختلف الوعود لرتك الثورة وقد جنحت
اخلط ��ة م ��ع الكثريي ��ن ولكنه ��ا ف�شل ��ت م ��ع �صالل
واخوان ��ه .وهكذا ت�شتت �شمل الث ��وار وا�ضطرت
الع�شائ ��ر الثابتة على موقفها اىل الإن�سحاب حتت
واب ��ل ق�صف الطائ ��رات الإنكليزي ��ة التي الحقتهم
حتى مناطقهم حيث قت ��ل الق�صف بع�ض الن�ساء و
الأطفال بعد ق�صف البيوت.
ا�ضطر م ��ن بقي من الثوار ترك الع ��راق والهجرة
اىل احلج ��از ومنه ��م ال�سي ��د جعف ��ر اب ��و التم ��ن
وال�سي ��د ن ��ور اليا�س ��ري و�ص�ل�ال امل ��وح و�شقيقه
مه ��دي الفا�ض ��ل وال�سيد ه ��ادي املكوط ��ر وال�سيد
حم�س ��ن ابو طبيخ وعل ��وان ال�سعدون رئي�س بني
ح�سن وم ��رزوك الع ��واد رئي�س العواب ��د واحلاج
راي ��ح العطية رئي� ��س احلمي ��دات و�شعالن اجلرب
رئي� ��س ال ابراهيم .و�صل الثوار اىل مدينة حائل
يف جن ��د حي ��ث ا�ستقبلهم عبد العزي ��ز ر�شيد امري
�شم ��ر وقد اقام ��وا لديه ع ��دة ا�شهر رحل ��وا بعدها
اىل احلجاز مع وف ��ود من قبل ابن ر�شيد ،و�صلوا
احلج ��از واقام ��وا يف مكة ل ��دى املل ��ك ح�سني ملك
احلجاز وبق ��وا هناك اىل ان عق ��د م�ؤمتر القاهرة
برئا�سة ت�شر�شل حيث تق ��رر ان�شاء مملكة العراق
وتن�صي ��ب عبد الل ��ه بن احل�سني مل ��ك ًا عليها ولكن
بع ��د ان طرد الفرن�سيون املل ��ك في�صل بن احل�سني
م ��ن �سوري ��ا ق ��رر الإنكليز ان يك ��ون في�ص ��ل ملك ًا
للعراق وعبد الله امري ًا لإمارة �شرق الأردن.
وهكذا ع ��اد الثوار مع امللك في�صل الأول بالباخرة
عن طريق الب�صرة بعد ت�أ�سي�س احلكومة العراقية
املوقتة برئا�سة عبد الرحمن النقيب و�صدور قرار
العفو عنهم

من زمن التوهج

مؤرخو الثورة العراقية 1920
د.عبدهللا حميد العتابي

تعد ثورة العشرين من أبرز األحداث
ُّ
في تاريخ العراق المعاصر ,ويمكن
القول َّإن أحداثها تؤلف مرحلة قائمة
حد كبير ,كما أنها تمثل
بذاتها الى ٍ
انطالقة لمرحلة جديدة ,ال سيما َّأن
نتائج أحداثها أثرت بشكل واضح
والسياسية ,وهي
الفكرية
في الحياة
َّ
َّ
تاريخي
منعطف
نفسه
الوقت
في
ٌ
ٌّ
واجتماعي بالنسبة للشعب
وسياسي
ٌّ
ٌّ
العراقي ،وبداية التأسيس للدولة
العراقية المعاصرة ,ولعلنا ال نبالغ إذا
َّ
ما قلنا إنها أهم حدث تاريخي منذ
سقوط بغداد على يد المغول في
العام  ,1258وما تبعه من موجات غزو
واحتالل متالحقة امتدت عبر قرون
طويلة.

هذه الأهمية لث ��ورة الع�شرين تنب� � ُع من الظروف
الت ��ي �أحاط ��ت بالث ��ورة ورافق ��ت اندالعه ��ا وم ��ن
النتائج التي انعك�ست عل ��ى م�ستقبل العراق دولة
و�شعب� � ًا ,ويف �ضوء ذلك ,حظي ��ت الثورة باهتمام
وا�سع من لدن الباحثني يف العراق وخارجه.
وت�ص ��دت درا�سات علم َّية كث�ي�رة جلوانب متعددة
م ��ن الث ��ورة ،واختل ��ف امل�ؤرخ ��ون يف تف�س�ي�ر
العام ��ل امل�ؤثر يف الثورة ,ففي حني ع َّد البع�ض �أنَّ
�شيوخ ع�شائر الفرات الأو�سط كان العامل املحرك
للث ��ورة ,واعتق ��د امل� ��ؤرخ الأجنب ��ي �أنَّ الفالح�ي�ن
كانوا وقود الثورة و�أ�سا�س هياجها ,يف حني ر�أى
�آخ ��رون �أنَّ املرجع َّية الدين َّية كان ��ت القائد الفعلي
للث ��ورة ,وانَّ الفت ��اوى الت ��ي �صدرت م ��ن كربالء
املقد�س ��ة �أعط ��ت ال�شرع َّية للث ��ورة ,وراح البع�ض
ين�س ��ب لفئة الأفند َّية قيادة احل ��راك ال�شعبي قبيل
الثورة.
ون�س ��ب بع�ض امل�ؤرخ�ي�ن ملدنهم ال ��دور الأكرب يف
الثورة.
وهك ��ذا ميكن �أنْ نالحظ االختالف يف تقييم حدث
حموري م ��ن التاريخ العراق ��ي املعا�صر بني كونه
ثورة �إ�سالم َّية �أو ثورة وطن َّية �أو ثورة قوم َّية.
يف الكت ��ب الربيطاني ��ة �أبرز من كتب ع ��ن الثورة
العراق َّية من الناحية الوثائق َّية وتعبري ًا عن وجهة
النظ ��ر الربيطان َّي ��ة ،هم ��ا :ال�سري �أيلم ��ر هولدين
القائ ��د الع ��ام للق ��وات الربيطاني ��ة عن ��د ن�ش ��وب
الث ��ورة ,وارنول ��د ول�س ��ن وكي ��ل احلاك ��م امللك ��ي
الع ��ام ،وكان هولدي ��ن امل�س� ��ؤول عن قم ��ع الثورة
والق�ض ��اء عليها بقوة ال�س�ل�اح ,وي�صف يف كتابه
املو�س ��وم (ث ��ورة الع ��راق  ,)1920ال ��ذي ترجم ��ه
ف� ��ؤاد جمي ��ل و�ص ��در يف الع ��ام  1965يف بغ ��داد
وقائ ��ع الث ��ورة وميادينه ��ا وي�ش�ي�ر اىل احلركات
الع�سكر َّي ��ة التي جرت ب�سببه ��ا والتدابرب القمع َّية
التي اتخذت للق�ض ��اء عليها ,ودافع يف الكتاب عن
نف�س ��ه ,وو�ضع اللوم بدوره عل ��ى �إدارة االحتالل
املدنية و�سوء ت�صرفها ,ويعزو جانب ًا من التق�صري
احلا�ص ��ل يف �إدارة الب�ل�اد اىل احلكام ال�سيا�سيني
ورئي�سه ��م ول�س ��ن ,وكان معظمهم ع ��دمي اخلربة,
�صغريال�سن.
ولذلك مل يكن القائد العام نف�سه يعب�أ

ب�آرائهم.
�أما كت ��اب ارنولد ول�سن وكيل احلاكم امللكي العام
يف عه ��د االحت�ل�ال الربيط ��اين املو�س ��وم (الثورة
العراق َّية) ال ��ذي ترجمه وعلق عليه جعفر اخلياط
و�ص ��در يف بغداد الع ��ام  1971فتطرق ول�سن اىل
مقدمات الث ��ورة و�أ�سبابه ��ا ووقائعه ��ا وميادينها
وجميع ما يخت�ص بها بو�صفه امل�س�ؤول الأول يف
البالد حني وقوعها.
ويالحظ يف ف�صول الكتاب دفاع ويل�سن امل�ستميت
ع ��ن �أعمال ��ه وت�صرفات ��ه وو�ضع الل ��وم يف اندالع
الث ��ورة و�أعمال العنف ويف التق�صري الذي ح�صل
عل ��ى عاتق غ�ي�ره ,فهو يتذم ��ر �أو ًال م ��ن الأو�ضاع
العامة التي ت�سود العراق يومذاك ,ومن الإمكانات
املحدودة للإدارة املدن َّية ,والبدء بت�سريح اجلي�ش
عقب نهاية احلرب العاملي ��ة الأوىل ويهاجم القائد
الع ��ام ,وي�شري اىل عج ��زه وتقدمه يف ال�سن واىل
�إهمال ��ه كث�ي�ر ًا م ��ن الأم ��ور ,ويلوم دوائ ��ر وزارة
اخلارج َّي ��ة الربيطان َّي ��ة ووزارة الهن ��د لإهماله ��ا
الب ��ت يف �أم ��ر الوالياتالعراق َّية.وي�ؤكد على ت�أثري
البال�شف ��ة يف احلركة الوطنية يف العراق ويهاجم
ال�ضب ��اط العراقي�ي�ن يف اجلي� ��ش ال�شريف ��ي وم ��ا
فعلوه يف دير الزور وتلعف ��ر .ومل ين�س �أنْ يربط
ال�ص ��وم ب�أمزجة احلركة الوطني ��ة العراقية خالل
�شهر رم�ضان املبارك.
عراقية
بأقالم
َّ

اعتق ��د بع� ��ض امل�ؤرخ�ي�ن بال ��دور الري ��ادي
لعلم ��اء احل ��وزة يف تفج�ي�ر الث ��ورة واندالعه ��ا,
وي�ست�شه ��دون بالفتوى الت ��ي �أ�صدرها ال�شريازي
بعدم جواز �إمارة غري امل�سلم على امل�سلم.
و�أه ��م الكتب والر�سائل والبحوث التي �أكدت على
دور رجال الدين يف الثورة�( :سليم احل�سني ,دور
علم ��اء ال�شيع ��ة يف مواجه ��ة اال�ستعم ��ار -1900
 ,1920عبداحل�س�ي�ن احلل ��ي� ,شي ��خ ال�شريع ��ة:
وقيادت ��ه يف الث ��ورة العراقي ��ة الك�ب�رى 1920
ووثائق ��ه ال�سيا�س َّية حتقي ��ق وتعليق كامل �سلمان
اجلب ��وري ,ب�ي�روت � ,2005 ,إخال�ص لفتة حريز,
موق ��ف احل ��وزة العلمي ��ة يف النج ��ف الأ�ش ��رف
م ��ن التط ��ورات ال�سيا�س َّي ��ة يف الع ��راق ,ر�سال ��ة
ماج�ستري غ�ي�ر من�شورة ,كلي ��ة الرتبية ,اجلامعة
امل�ستن�صرية ,2005 ,عادل اليا�سري ,جهاد ال�سيد
ن ��ور اليا�سري يف ثورة الع ��راق التحررية 1920
و�صناعة الوطنية ,الدار العربية للعلوم ,نا�شرون,
عالء عب ��اك نعجة ,حممد تقي ال�شريازي احلائري

ودوره ال�سيا�س ��ي يف مرحلة االحتالل الربيطاين
للع ��راق  ,1920-1918ر�سال ��ة ماج�ست�ي�ر غ�ي�ر
من�شورة ,جامعة بابل ,كلية الرتبية  ,2005با�سم
�أحم ��د ها�شم الغامن ��ي ,دور علماء الدي ��ن ال�شيعة
ب�أح ��داث الع ��راق ال�سيا�س َّي ��ة :الث ��ورة العراقي ��ة
الك�ب�رى  ,1920كلية الرتبية ,جامعة املدن وثورة
الع�شرين يف كتاباتامل�ؤرخني).
�أوىل العدي ��د م ��ن امل�ؤرخ�ي�ن �أهمية خا�ص ��ة ملدنهم
يف تغطي ��ة �أخبار الث ��ورة ومن �أبرز تل ��ك الكتب:
(حممود العبطة ,بغداد وث ��ورة الع�شرين ,بغداد,
 ,1977قا�س ��م عب ��د اله ��ادي ,بغ ��داد يف ث ��ورة
الع�شري ��ن ,ر�سالة ماج�ستري غ�ي�ر من�شورة ,معهد
التاري ��خ العرب ��ي ,عبد الل ��ه حميد العتاب ��ي ,دور
البغداديني يف ث ��ورة الع�شرين ,بحث من�شور يف
جملة الآث ��ار والرتاث ,جامعة بغداد ,كلية الآداب,
كامل �سلمان اجلبوري ,النجف الأ�شراف والثورة
العراق َّي ��ة الك�ب�رى  :1920حقائ ��ق ومذك ��رات من
تاري ��خ الع ��راق ال�سيا�س ��ي ل ��ن ين�ش ��ر بع�ضها من
قبل ,ب�ي�روت ,2005 ,حممد �ص ��ادق بحر العلوم,
دور النج ��ف يف الث ��ورة العراقي ��ة الك�ب�رى ع ��ام
 ,1920كام ��ل �سلمان اجلب ��وري ,الكوفة يف ثورة
الع�شري ��ن ,مطبع ��ة الع ��اين� ,1972 ,سلمان هادي
�آل طعم ��ة ,كرب�ل�اء يف ث ��ورة الع�شري ��ن ,بريوت,
 ,2000كم ��ال مظه ��ر �أحم ��د ,دور ال�شع ��ب الكردي
يف ث ��ورة الع�شري ��ن ،بغ ��داد� ,1978 ,ستار نوري
العب ��ودي ,دور احللي�ي�ن يف الث ��ورة العراقي ��ة
�سن ��ة  ,1920جمل ��ة مركز باب ��ل ,د.عبدالل ��ه كاظم
عبد وحمم ��د ح�سني زبون ال�ساع ��دي� ,أهايل لواء
العم ��ارة وث ��ورة ع ��ام  :1920درا�س ��ة يف �ض ��وء
نظري ��ة التح ��دي واال�ستجاب ��ة ,جمل ��ة مي�س ��ان
للدرا�سات الأكادمي َّي ��ة ,كانون الأول ,2009 ,علي
عبا�س ,زعيم الثورة العراقية ,بغداد1950.
كتب المذكرات

تع ُّد املذكرات مرجع� � ًا �أ�صي ًال للكتابة التاريخ َّية ،ال
�سيم ��ا �إذا ما عرفن ��ا �أنَّ كاتب تل ��ك املذكرات عا�صر
تلك الأحداث و�أ�سهم بها.
و�أب ��رز تل ��ك الكت ��ب( :حم�س ��ن �أب ��و طبي ��خ ,عل ��ى
هام�ش الث ��ورة العراقية الك�ب�رى ,بغداد ,1953 ,
حت�س�ي�ن الع�سكري ,مذكراتي ع ��ن الثورة العرب َّية
والث ��ورة العراق َّية ,النج ��ف ,1938 ,حممد مهدي
كبه ,مذكراتي يف �صميم الأحداث ,1948 - 1918
ب�ي�روت  ,1965علي البازركان ،الوقائع احلقيق َّية
يف الث ��ورة العراق َّي ��ة ,بغ ��داد  ,1954حمم ��د علي

كم ��ال ,معلومات وم�شاه ��دات يف الثورة العراقية
ل�سن ��ة  ,1920بغداد� ,1971 ,صفحات من مذكرات
ال�سي ��د �سعي ��د كم ��ال الدي ��ن� :أح ��د رج ��ال الثورة
العراقي ��ة ,تقدمي وتعليق كام ��ل �سلمان اجلبوري
مطبع ��ة الع ��اين ,بغ ��داد  ,1987مذك ��رات احل ��اج
�ص�ل�ال الفا�ضل املوح ,تقدمي وتعليق كامل �سلمان
اجلب ��وري ,مطبع ��ة الع ��اين ,بغ ��داد  ,1986كاظم
الدجيل ��ي� ,أح ��داث ث ��ورة الع�شري ��ن كم ��ا يرويها
�شاه ��د عي ��ان ,حتقي ��ق حكم ��ت رحم ��اين ,مطبعة
الزمان ,بغداد  ,1973مذكرات احلاج عبد الر�سول
توي ��ج :من رجال الث ��ورة العراقية  ,1920مطبعة
الع ��اين بغ ��داد ,1987 ,حمم ��د علي كم ��ال الدين,
ث ��ورة الع�شري ��ن يف ذكراه ��ا اخلم�س�ي�ن ,مطبع ��ة
الت�ضامن ,بغ ��داد  ,1971كاطع العوادي ,مذكرات
كاطع العوادي� :أحد رجال ثورة الع�شرين ,تقدمي
وتعليق كام ��ل �سلمان اجلب ��وري ,مطبعة العاين,
 ,1987جعف ��ر اخلليل ��ي ,عل ��ى الث ��ورة الك�ب�رى,
بغداد .)1952
رؤساء العشائر

كان لع�شائ ��ر الف ��رات الأو�س ��ط ور�ؤ�سائه ��ا دو ٌر ال
ميك ��ن نكران ��ه ،وق ��د �أ َّرخَ البع� ��ض لتل ��ك املواقف
و�أب ��رز تل ��ك الكت ��ب( :فري ��ق مزه ��ر الفرع ��ون,
احلقائ ��ق النا�صع ��ة يف الث ��ورة العراقي ��ة ل�سن ��ة
 1920ونتائجه ��ا ,بغ ��داد  ,1952عب ��د ال�شهي ��د
اليا�س ��ري ,البطول ��ة يف ثورة الع�شري ��ن ,النجف
 ,1966كاظم املظفر ,ث ��ورة العراق التحرر َّية عام
 ,1920مطبع ��ة االداب ,النج ��ف  ,1972هيف ��اء
الهيم�ص ,الدور الوطني لع�شرية البو �سلطان يف
ثورة الع�شرين ,ر�سالة ماج�ستري ,جامعة بابل).
�صحافة الثورة
كان ��ت جتربة �صحافة ث ��ورة الع�شري ��ن فريدة من
نوعه ��ا ,فعل ��ى الرغم م ��ن حمدود َّية �أع ��داد جرائد
الث ��ورة ,لكنه ��ا نال ��ت ن�صيب ًا كب�ي�ر ًا م ��ن الدرا�سة
والتحليل ،و�أبرز تلك الدرا�سات( :يعقوب يو�سف
كوري ��ا� ،صحافة ثورة الع�شرين ,مطبعة ال�سعدي,
بغداد  ,1970عبد الر�سول ح�سني وعدنان ح�سني,
�صحاف ��ة ث ��ورة الع�شري ��ن وموقف �صح ��ف بغداد
من الث ��ورة ,بغداد � ,1970صال ��ح عبا�س الطائي،
ث ��ورة الع�شري ��ن يف �صحيف ��ة نيوي ��ورك تامي ��ز
الأمريك َّي ��ة ,فار�س حممود اجلبوري ,وقائع ثورة
الع�شرين يف �ضوء م ��واد �صحيفة العراق ,ر�سالة
ماج�ست�ي�ر غ�ي�ر من�شورة ,كلي ��ة الرتبي ��ة ,جامعة
تكريت ..2002

العدد ( )5216السنة
التاسعة عشرة
الخميس()20
حزيران 2022

5

من زمن التوهج

البصير وأحداث الثورة العراقية الكبرى
د .نجاح هادي كبه

لُ ِّق ��ب حمم ��د مه ��دي الب�ص�ي�ر بلق ��ب �شاع ��ر ثورة
الع�شرين بامتياز ،لأن ��ه ال�شاعر الوحيد الذي مهد
للث ��ورة “قب ��ل وبع ��د” وكانت ق�صائ ��ده تفعل يف
نفو�س العراقيني فع ��ل ال�سحر فتثري فيها عواطف
النخ ��وة والغ�ي�رة على وط ��ن حمتل وق ��د حفظت
ق�صيدته “لبيك �أيه ��ا الوطن” �شفاها يف كل �أندية
بغ ��داد وحمافله ��ا وطارت �إىل امل ��دن جميعها تردد
يف التظاهرات واجتماعات التنديد ،يقول فيها:
ان �ض ��اق يا وطني عل � َّ�ي ف�ض ��اكا �أفلتت�سع بي �إىل
الأمام خطاكا
�أج ��رى ثراك دمي ف�إن �أنا خنته فلينبذين ان ثويت
ثراكا
ب ��ك همت ب ��ل بامل ��وت دونك يف روحي ف ��داك متى
�أكون فداكا
لقد �أ�صاب الب�ص�ي�ر الأمل واحل�سرة حني مل حتقق
ث ��ورة الع�شرين طم ��وح ال�شع ��ب العراقي مبا كان
يطال ��ب الإنكليز ،وزاد �أمله وح�سرته حني ر�أى ب�أم
عيني ��ه ان ال مفر من مهادنة الإنكليز لأخذ ا�ستقالل
العراق كامال.
فاعت ��زل الب�صري ال�سيا�س ��ة يف بداية �سنة 1930م
بع ��د ان تهي� ��أت ل ��ه الفر�ص ��ة لل�سفر خ ��ارج الوطن
لإكم ��ال درا�سته �إ�ضافة �إىل �أنه يرى بعد عقد كامل
م ��ن الن�ضال ان الذين عمل معهم كانوا ي�سعون يف
حقيقة حاله ��م لتحقيق �أمانيه ��م وا�ستالم منا�صب
الدول ��ة ،فمتى ما حتق ��ق لهم ما يري ��دون؟ انقلبوا
على مبادئهم.
لقد حت ��ول الب�صري ب�سب ��ب �أو�ضاع وطن ��ه امل�ؤملة
�إىل �شعلة من الوطنية خطيب� � ًا و�شاعر ًا و�سيا�سي ًا
وم�ؤلف ًا ،فقد وثق �أحداث الثورة العراقية الكربى
بكت ��اب �ضخم بجز�أي ��ن ،وذكر منع ��م حميد ح�سن
هذا الكتاب عل ��ى �أهميته نادر وال ي�صل �إليه طالبه
ب�سهول ��ة لأن ��ه مل يطب ��ع �إ ّال طبعت ��ه الأوىل .ويقع
يف جز�أي ��ن .وقد طب ��ع اجلزء الأول من ��ه يف �سنة
1923م واجلزء الث ��اين يف �سنة 1924م مبطبعة
الف�ل�اح ببغ ��داد وع ��دد �صفحات ��ه  .609ح�س ��ن،
1980م� ،ص.77 :
يب ��دو ان ه ��ذا امل�ؤ ّل ��ف ب�صم ��ة دال ��ة عل ��ى وطنية
الب�صري ،لأنه دوّ ن احلال ��ة اجلهادية للثورة وقرن
العمل بالقلم لأنهم ��ا �سالحان ال ينف�صالن ،ال�سيما

العدد ( )5216السنة
التاسعة عشرة
الخميس()20
حزيران 2022

6

ان الب�ص�ي�ر �أهم ��ل تدوي ��ن مذكراته الذاتي ��ة �آخذ ًا
باحل�سب ��ان �أهمي ��ة تدوين ما اختزنت ��ه ذاكرته عن
الث ��ورة ،ق ��ال حمي ��د املطبعي�:إهمال ��ه يف كتاب ��ة
مذكراته…�إذ اكتفى بكتابة ورقة ون�صف بعنوان
“م ��ن �أن ��ا” وكان عليه وعلى �أي رائ ��د ان ال يرتك
�شخ�صيت ��ه نهب� � ًا لتف�س�ي�رات الآخري ��ن ،فبوج ��ود
مذكرات ��ه يق�ض ��ى عل ��ى الت�أويالملطبع ��ي2007،م،
�ص .14
فهل يعني هذا امل�ؤ ّل ��ف ان جعل منه الب�صري جزء ًا
م ��ن �شخ�صيته بو�صفه جزء ًا م ��ن الثورة العراقية
الك�ب�رى؟ فالث ��ورة العراقية الك�ب�رى –كما �أرى-
وحممد مهدي الب�صري ك�أنهما ج�سد واحد.
ت�أتي �أهمية كتاب تاريخ الق�ضية العراقية الكربى
لأن امل�ؤل ��ف قد عاي�ش الأحداث التي مر بها العراق
و�شارك فيها بنف�سه وعرف تفا�صيلها و�أ�سرارها.
الكت ��اب ن ��ادر مبعلومات ��ه �إذ �س ّل ��ط في ��ه الب�ص�ي�ر
ال�ض ��وء عل ��ى حقب ��ة �سيا�سية ح�سا�سة م ��ن تاريخ
الع ��راق احلديث متتد من احلكم العثماين و�إعالن
الد�ست ��ور وقي ��ام اجلمعي ��ات الوطني ��ة والقومية
ومن ��و احل�س القوم ��ي وموق ��ف العثمانيني جتاه
ال�شعب العراقي والعرب ��ي والوقوف �ضد �سيا�سة
الترتي ��ك ثم تن ��اول بال�شرح والتف�صي ��ل االحتالل

الإنكليزي للعراق وقيام ثورة الع�شرين وم�شاركة
ال�ضب ��اط العراقيني للث ��ورة ال�شريفية يف احلجاز
وغريها.
يظه ��ر الب�ص�ي�ر �آراءه الوطني ��ة والقومية ب�صوت
عرب ��ي في�سمي الث ��وار العراقيني بالث ��وار العرب
مث ��ل غريه م ��ن �شع ��راء تل ��ك احلقب ��ة وخطبائها،

�أمثال :حممد عل ��ي اليعقوبي ومعروف الر�صايف
وال�شيخ عل ��ي ال�شرقي و�سواهم ،وم ��ا �شدّين �إىل
هذا الكتاب ما ذك ��ره الب�صري عن القائد االنكليزي
“هول ��دن” يف ث ��ورة الع�شري ��ن ،وم ��ا �أبدع ��ه قلم
الب�صري يف و�صف قابليات الثوار الع�سكرية على
الرغم من الظ ��روف املو�ضوعية التي كان مير بها
العراق ،قال الب�ص�ي�ر :يف منطقة الرميثة الحظت
ان الثوار يحفرون اخلن ��ادق �شمايل غربي البلدة
ويبدل ��ون العملة على �ص ��ورة منظمة… ويوثق
الب�ص�ي�ر حنك ��ة الث ��وار الع�سكري ��ة �أي�ض� � ًا :وكان
الث ��وار ق ��د حت�صن ��وا برتع ��ة ياب�سة حف ��رت فيها
اخلن ��ادق وعلى جوانبها القرى الأمر الذي مل يبق
للق ��واد الإنكلي ��ز �شك ًا ب�أن �ضباط ال�ت�رك هم الذين
كان ��وا يتولون قيادة الث ��ورة ،وكان عدد الثوار ال
يق ��ل عن خم�س ��ة �آالف مقاتل ،و�ش ��رع قائد احلملة
“كوننغ ��ام” ب�إط�ل�اق الن ��ار يف � 1/20ساع ��ة بعد
الظه ��ر من يوم  19متوز وا�شرتك يف القتال ثالثة
�أفواج ،وعلى الرغ ��م من كرثة جنود هذه النجدة،
فانها مل تتمكن من ان تزحزح الثوار عن مراكزهم،
م ��ع ان القت ��ال ق ��د ا�ستمر ث�ل�اث �ساع ��ات ون�صف
�ساعة ،وبعد قليل و�صل ��ت فرقة “الكركا” جمهزة
مبداف ��ع ميدانية وحظرية ر�شا�ش ��ات وعلى الرغم
ما �أبدته من الب�سالة واال�ستماتة فانها مل تفلح…
لأن الع ��رب قد �أخلوا اخلنادق لي�ل ً�ا بعد ان دافعوا
عنه ��ا النه ��ار طوله وكان االن�سح ��اب منها لي ًال…
و�أطرى ” هول ��دن” على ب�سالة الثوار ومهارتهم،
ق ��ال انه ��م كان ��وا يظه ��رون كل احل ��ذق باختي ��ار
الزم ��ان واملكان للقيام بحركاته ��م احلربية ،وانهم
كان ��وا �أويل براعة فائقة باقت�ل�اع ال�سكك احلديد،
وبقط ��ع طري ��ق �س�ي�ر اجلن ��ود ومنعهم م ��ن املاء،
وانه ��م كانوا عارف�ي�ن مبوا�ضع ال�ضع ��ف واخللل
يف الوح ��دات الع�سكري ��ة الربيطاني ��ة وحي ��ث ان
ذخائره ��م احلربي ��ة كانت قليلة ،فانه ��م مل يكونوا
ليطلقوا بندقية واحدة �إ ّال وهم واثقون من �إ�صابة
املرم ��ى ،وقد �أظهروا كل احل ��زم والعزم يف تعقب
الق ��وة املرتاجع ��ة… وي�ضيف القائ ��د هولدن ان
ه ��ذه املزايا ت ��دل كل الدالل ��ة على مه ��ارة �ضبطهم
العجيب ��ة ومقدرتهم الفائقة الف�ص ��ل التا�سع� ،ص:
.210-208
يفن ��د الب�ص�ي�ر م�س�أل ��ة ا�ش�ت�راك �ضب ��اط ت ��رك يف
الثورة بقوله:
ان الع ��رب الثائري ��ن ق ��د مار�س ��وا احل ��روب فيما
بينه ��م ومار�سوه ��ا يف ا�شتباكاتهم م ��ع احلكومة
العثماني ��ة ،وه ��م �أذكياء جد ًا ،فح�صل ��وا على هذه
اخلربة العملي ��ة يف احلرب بذكائهم وفطنتهم قبل
كل �ش ��يء وباملمار�س ��ة الطويل ��ة للح ��رب املختلفة
� ��ص .211 :واحلقيق ��ة كم ��ا ت�ت�راءى يل ان ع ��رب
الرميث ��ة ومنه ��م قبيل ��ة بن ��ي حجيم م ��ن الظوامل
و�سواه ��م لي�س ��وا ببعيدين عن تراثه ��م الع�سكري
العرب ��ي احل�ضاري…فه ��م عل ��ى �صل ��ة وثيقة به
م ��ن طري ��ق احت ��كاك رج ��ال الث ��ورة بقوادهم يف
النج ��ف وكرب�ل�اء ،ومعلوم ان ق ��واد الثورة كانت
له ��م ثقافة عام ��ة و�أخ ��رى ع�سكري ��ة تاريخية مثل
�إملامه ��م ببط ��والت الر�س ��ول ? والإم ��ام علي ? يف
معاركهم ��ا �ضد البغي والع ��دوان والت�سلط ،والبد
انهم ق ��د �أفادوا جتربة من تل ��ك املعارك وخططها.
وكان لرج ��ال الفك ��ر يف بغداد والنج ��ف وكربالء
واحلل ��ة دوره ��م يف ذل ��ك ال�سيم ��ا يف بغ ��داد ممن
عرفوا بالوطني ��ة والقومية من �أع�ضاء اجلمعيات
والأح ��زاب ال�سيا�سية �آن ��ذاك فثقافة الثوار امتداد
للإ�شع ��اع احل�ض ��اري الع�سك ��ري والعلم ��ي ال ��ذي
متيزت به الأمة العربية والإ�سالمية بادية ومدينة
عرب الع�صور.
قال الب�صري :ونح ��ن ال ننكر ان فريق ًا من ال�ضباط
املنت�سب�ي�ن للجمعيات يف بغداد حاربوا يف بع�ض
مناط ��ق الث ��ورة �إ ّال �أن الوقائ ��ع املذك ��ورة مل تق ��ع
با�شرتاك �أحدهم فيها البتة �ص.210 :

علي الوردي وثورة العشرين

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

د .علي طاهر تركي

ً
اكاديميا بعلم
ان تخصص علي الوردي
االجتماع ً
اوال ،ومحاوالته في التوصل
الى تحديد رؤى ،واثبات فرضيات خاصة
ً
ثانيا ،دفعاه
باشكاليات المجتمع العراقي
الى دراسة تطوراته ،والعوامل المؤثرة
به بصورة معمقة وتحليلية ،مما تحتم
عليه اللجوء في دراساته الى سبر اغوار
تاريخ العراق الحديث والمعاصر على وجه
الخصوص ،وتاريخ البالد العربية واالقليمية،
لما لها من عالقات مباشرة وغير مباشرة
ً
عموما ،فالتاريخ وسيلة في
بتاريخ العراق
الوقوف على طبيعة تكوين شخصية الفرد
العراقي وبالتالي سلوكياته من جهة ،ومن
ثمة الظواهر والمظاهر االجتماعية واسبابها
من جهة اخرى.

لق ��د التم�س يف درا�سته للتاريخ منهج ًا خا�ص ًا به ،يختلف
عم ��ن �سبق ��ه او عا�صره م ��ن امل�ؤرخ�ي�ن اكادمييني او غري
اكادمييني ،الن امل� ��ؤرخ عادة يدر�س االح ��داث التاريخية
لذاتها ،اما الوردي فق ��د در�س التاريخ للح�صول على فهم
اكرب للمجتمع العراقي ،مع ��زز ًا به فر�ضياته االجتماعية،
ملتم�س� � ًا له ��ا �سن ��د ًا تاريخي� � ًا م�ستمد من واق ��ع االحداث،
يثبت به ما تو�صل اليه من ا�ستنتاجات ،فقد كتب ما ن�صه:
«عن ��د درا�ستي للمجتمع العراق ��ي ،ادركت اين ال ا�ستطيع
ان افه ��م املجتمع يف و�ضعه الراهن ،م ��ا مل افهم االحداث
الت ��ي م ��رت ب ��ه يف عه ��وده املا�ضية ،ف ��كل حدث م ��ن تلك
االحداث ،البد ان يكون له �شيء من الت�أثري قلي ًال �أو كثري ًا
يف �سلوك النا�س ويف تفكريهم”.
ف�ل�ا غرو اذ وجدناه يف غ�ي�ر مو�ضع من موا�ضع كتاباته،
م�ش ��دد ًا وم�ؤكد ًا على اهمي ��ة درا�سة التاري ��خ ،والوقوف
عن ��د روايات ��ه ،لي�س ال�ستق ��اء معارف وجت ��ارب املا�ضني
وح�س ��ب ،امن ��ا ا�ستنباط ادل ��ة تاريخية متنوع ��ة لتف�سري
روافد بناء “العقل اجلمعي» ،وما ينجم عنه من انفعاالت،
تنعك�س ب�صورة �سلوكيات وافعال عامة ،تتخذ يف بع�ض
االحي ��ان �شكل «ظواهر” ،حتت ��اج اىل درا�سة وتقومي ،ال
غنى للتاريخ عنها ،ومن هذا املنطلق كتب ما ن�صه:

«ونحن اذ ندر�س التاريخ ،نريد ان جنعله و�سيلة لتثقيف
النا�س ،و�سبي ًال مل�ساعدتهم على فهم ما يعانون من م�شاكل
راهنة.
وع ��ى الوردي وبعم ��ق وا�ضح م ��دى اهمي ��ة التاريخ يف
درا�س ��ة وحتلي ��ل املجتم ��ع العراق ��ي املعا�صر ،ل ��ذا اوىل
اهتمام� � ًا خا�ص ًا بتاريخه احلديث ملا ل ��ه من �صلة مبا�شرة
يف تطورات ��ه املعا�صرة ،ففي كن ��ف احقابه احلديثة عا�ش
�س ��كان الرافدين واحدة من ا�سوء مراحل تاريخهم ،حيث
ا�ستبدادي ��ة االحتالل العثماين من جه ��ة ،وتعر�ض البالد
العتى موج ��ات بدوية اجتاحت ربوعه م ��ع ما حتمله من
اف ��رازات وتداعي ��ات من جه ��ة �أخرى ،وتراج ��ع حا�ضره
العلم واملعرفة مدنه الزاهرة يف املا�ضي التليد اىل مناذج
م ��ن �صور اجلهل والقهر من جه ��ة ثالثة ،ف�ض ًال عن تف�شي
الأمرا� ��ض والأوبئة والفاقة بني عموم ال�سكان فكان لذلك
ا�سوء االثر على واقعها االجتماعي.
ف�ل�ا غ ��رو اذ جن ��د املجتم ��ع العراق ��ي ق ��د تراج ��ع يف ظل
�ضالمي ��ة االحت�ل�ال العثم ��اين ،وحتال ��ف مرتكزات ��ه
اال�سا�سية الثالث «اجلهل ،املر�ض ،الفقر» ،تراجع ًا مروع ًا
ع ��ن م�سار الركب احل�ض ��اري املعا�صر ومقوم ��ات املدنية
احلديث ��ة ،لتح ��ل حمله ��ا مظاه ��ر ًا وظواه ��ر ًا اجتماعي ��ة
�سلبي ��ة ،لطاملا كانت مدعاة ب�ؤ�سه و�شقائه وتعرث م�سريته
يف التحديث والنهو�ض.
تناغم� � ًا م ��ع ه ��ذه املعطي ��ات التاريخي ��ة وم ��ا افرزته من
تداعي ��ات خط�ي�رة عل ��ى املجتمع ،ق ��دم ال ��وردي درا�سته
القيم ��ة املعنون ��ة «ملح ��ات اجتماعي ��ة م ��ن تاري ��خ العراق
احلدي ��ث» ،م�ؤلف ًة من �ست اجزاء ،تن ��اول فيها العـديد من
�صفح ��ات تاريخ البـ�ل�اد احلديث واملعا�ص ��ر ،انطالق ًا من
بداي ��ات االحت�ل�ال العثماين حتى الرب ��ع االول من القرن
الع�شري ��ن ،ا�ستند يف اجنازها عـلى الكثـ�ي�ر مـن امل�صادر
واملراج ��ع ،اذ بلـغ ��ت خم�سمائ ��ة و�سبـع ��ة ع�ش ��ر ،م ��ا بني
كت ��اب وخمطوط وجملة ،تنوع ��ت م�ضامينها وحماورها
حيث بل ��غ جمموع املراجع العراقية احلديثة ،مائة و�ستة
و�ست�ي�ن مرجع� � ًا ،والعربي ��ة مائ ��ة واحد ع�ش ��ر ،يف حني
�شكلت االجنبية ما جمموع ��ه مائة وواحد وثالثني كتاب ًا،
كان منه ��ا ثمانية و�ست ��ون مرجـع ًا معرب� � ًا فقط ،ومل تغب
املخطوط ��ات والوثائق �سواء العراقـية منها او االجنبية،
حي ��ث بلغ جمموعه ��ا اربع ًا وثالثني وثيق ��ة ،وخمطوط،،
لتـ�أت ��ي الدوري ��ات املحلـي ��ة والعـربي ��ة مكـمل ��ة ملجـم ��وع
املـ�ص ��ادر واملراج ��ع ،فـبلغ ��ت خمـ�س� � ًا واربع�ي�ن دورية، ،
ومل يف ��ت الوردي ان ي�ضم ��ن مو�سوعته ه ��ذه العديد من
املقابالت ال�شخ�صي ��ة واال�ستعانة ب�شهود العيان ،ال�سيما
باملو�ضوع ��ات ذات ال�صل ��ة بالتاري ��خ املعا�ص ��ر ،فق ��د بلغ
جمموعها �ست ًا وع�شرين مقابلة .
ام ��ا اجلزء اخلام�س ،فقد ق�سمه الوردي اىل ق�سمني ،طبع
الق�س ��م االول منه وللم ��رة االوىل يف ع ��ام  ،1977تناول
فيه احداث ث ��ورة الع�شرين يف العراق ،مبتدء ًا باال�سباب
والعوام ��ل الت ��ي ادت اىل قيامه ��ا ،مو�ضح� � ًا دور تركيبة

املجتم ��ع العراق ��ي ،ال�سيم ��ا الع�شائري ��ة يف انطالقته ��ا،
ب ��ل عد ذلك ه ��و ال�سبب الرئي�س ��ي فيها ،ف�ض�ل� ًا عن الدور
التحري�ضي الذي اداه “رجال الدين» و «الفئة املثقفة» يف
ادارة الثورة واملواجهة �ضد قوات االحتالل الربيطاين.
كما ا�شار اىل ان هذه املرحلة الزمنية ،كانت مبثابة مرحلة
الريادة والتا�سي�س لعدد من الق ��وى ال�سيا�سية املعار�ضة
للوجود الربيط ��اين ،والتي �سع ��ت اىل تنظيم عنا�صرها
بتنظيم ��ات �سيا�سي ��ة “جمعي ��ات واح ��زاب» ،ذات برامج
�سيا�سية وا�ضحة وان جاءت يف ا�س�سها متوا�ضعة بعيدة
ع ��ن النظرة ال�شمولية للمجتم ��ع والدولة على حد �سواء،
فمعظمه ��ا كان ��ت ترتك ��ز عل ��ى خ ��روج املحت ��ل وتا�سي�س
حكوم ��ة وطنية – دميقراطية خا�ضع ��ة ل�سلطة ت�شريعية
منتخبة انتخاب ًا حر ًا – دميقراطي ًا ،واملح يف تا�سي�ساتها
اىل دور الفئ ��ة املثقف ��ة املتن ��ورة اىل جان ��ب بع�ض رجال
الدي ��ن املجددين من ذوي النهج اال�صالحي – التحديثي،
مو�ضح� � ًا ان من بني ابرز مراكز ن�ش�أتها االوىل اىل جانب
العا�صمة بغ ��داد ،كانت مراكز امل ��دن يف العتبات املقد�سة
وعدد من م ��دن الفرات االو�سط ،م�ش�ي�ر ًا اىل ان التكوين
الع�شائ ��ري يف االخرية ،اعطى زخم ًا للعمل ال�سيا�سي يف
هذه االحزاب واجلمعيات.
وج ��اء الق�سم الث ��اين ،والذي طبع الول م ��رة عام ،1978
مكم�ل� ًا ملا ابت ��داءه يف الق�سم االول حول ث ��ورة الع�شرين
العراقي ��ة ،م�سلط� � ًا ال�ض ��وء في ��ه عل ��ى دور بع� ��ض اعيان
ورج ��االت العراق،مث ��ل طال ��ب با�ش ��ا النقي ��ب  ،يف تهدئة
االو�ض ��اع واقناع بع�ض زعماء الع�شائ ��ر يف التوقف عن
اال�ستم ��رار بالثورة).طالب النقي ��ب( :)1929-1865هو
ال�سي ��د طالب بن رجب بن �سعيد الرفاع ��ي ،ولد ون�ش�أ يف
الب�صرة ،در�س فيها العلوم العقلية والنقلية باال�ضافة اىل
اللغ ��ات االجنبية ،كان له دور ب ��ارز يف احلياة ال�سيا�سية
العراقية اوائل القرن الع�شرين
ث ��م تاب ��ع اح ��داث وتط ��ورات الث ��ورة يف عم ��وم البالد،
م�ستعر�ض� � ًا انت�صاراتها وعوام ��ل اخفاقاتها ،وبالتايل ما
متخ�ض ��ت عنه يف نهاي ��ة املطاف من فر� ��ض الربيطانيني
ل�سيطرته ��م عل ��ى البالد مرة اخ ��رى ،ومن ث ��م اردف هذا
الق�س ��م �ستة مالحق ،تعلق ��ت م�ضامينها باحداث انتفا�ضة
النج ��ف اال�شرف ع ��ام � 1918ض ��د االحت�ل�ال الربيطاين
وا�ص ��داء ذل ��ك يف خمتلف انحاء البالد ،مل ��ا حتتله املدينة
من مكانة وقد�سية لدى جزء حيوي من �سكان العراق.
يف ح�ي�ن عالج بامللح ��ق الثاين ر�ؤى وحتلي�ل�ات املدر�سة
املارك�سي ��ة عن ثورة الع�شري ��ن ،متمثلة بكتاب امل�ست�شرق
ال�سوفيت ��ي كوتلوف ،مفندا العديد من ا�س�س �أطروحاته،
ع ��ادا اياه ��ا “قرائ ��ن واهية» عل ��ى حد تعب�ي�ره ،يف حني
عال ��ج يف املالح ��ق املتبقية م�ضامني وا�س� ��س االيدلوجية
املارك�سية ،ال�سيما املادية التاريخية ،واملوقف من الدين،
ف�ضال عن طروحاتها حول تطورات املجتمع االن�ساين.
ع ��ن ر�س ��الة (عل ��ي ال ��وردي جه ��وده الفكري ��ة و�آرا�ؤه
الإ�صالحية درا�سة تاريخية )
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الشاعر الذي ألهب الشعب في جامع الحيدرخانة

صورة ناصعة من الوحدة الوطنية في ثورة العشرين
حيدر كامل العبادي

عد شارع الرشيد من األماكن الرئيسية
ً
موقعا لكثير من االحداث التي
التي كانت
حدثت في العراق ,ومنها ذات العالقة
بالعملية السياسية ,التي كان لها أثر في
الحركة الوطنية العراقية والتاريخ العراقي
الحديث والمعاصر ,ابتداء باستعراض
عند احتالله بغداد عام
الجيش البريطاني ِ
 ,1917ومن ثم دوره في ثورة العشرين وما
تالها من اجتماعات وتظاهرات ،ومن ذلك
حزب حرس االستقالل الذي أسس عام
,1919بعد أن شعر الوطنيون في بغداد
والبصرة بضرورة تأليف جمعية سياسية
سرية تأخذ على عاتقها خدمة قضية
البالد الوطنية وانقاذه من براثن االحتالل
البريطاني ,واتخذ أعضاؤه من مدرسة
ً
مقرا
التفيض االهلية في(محلةالعاقولية)
له.

�أدى احل ��زب دور ًا كب�ي�ر ًا يف �إث ��ارة اجلماه�ي�ر يف بغداد,
و�إقامته حف�ل�ات املواليد يف هذا اجلانب ,ف�ض ًال عن دوره
باالت�ص ��ال بال�س ��ادة العلماء ور�ؤ�ساء القبائ ��ل يف الأَلوية
الأخ ��رى لتوحي ��د ال�صف ��وف ملجابه ��ة �سلط ��ات االحتالل
الربيط ��اين والوقف �أمام �سيا�سته اال�ستعمارية ,وبعد �أن
�شعرت �سلطات االحتالل ب�أن احلركة الوطنية و�صلت �إىل
ذروته ��ا� ,أَمرت مبنع احلفالت اخلطابي ��ة ,وا�صدرت �أَمر ًا
بالقب�ض على قادة احلزب ,مما دفعهم للهروب اىل الفرات
االو�س ��ط للإلتحاق بث ��ورة الع�شرينوعل ��ى �أثر ذلك توقف
ن�شاط احلزب.
ظه ��رت ب ��وادر احلرك ��ة الوطني ��ة لث ��ورة الع�شري ��ن يف
بغ ��داد بت�أث�ي�ر الطبق ��ة املثقف ��ة,و�إذا ذك ��ر حتف ��ز بغ ��داد
وروحه ��ا الوطني ��ة يف �أَثن ��اء تلك الث ��ورة يتب ��ادر للذهن
جام ��ع احليدرخان ��ة فقد كان مرك ��ز ًا للثورة فيه ��ا�,إذ �شهد
�إقامة حف�ل�ات املوالي ��د النبوية التي نظمه ��ا حزب حر�س
اال�ستق�ل�ال ليلهب ��وا بها م�شاع ��ر النا�س ,والت ��ي ح�ضرها
العديد م ��ن العلماء والوطنيني وعام ��ة ال�شعب بطوائفهم

املختلفة,ف�ض�ل ً�ا عن ال�شع ��راء واخلطباء الذي ��ن ين�شدون
�أ�شعاره ��م لبث احلما� ��س يف النفو�س ,و�أقيم ��ت �أول تلك
احلف�ل�ات للمولد النب ��وي يف بغداد يف �شه ��ر ربيع الأول
ع ��ام ,1920وكان الإقب ��ال عليها قلي ًال لع ��دم معرفة النا�س
الغاي ��ة التي �أَقيمت من �أجلها ,ثم ب ��د�أت اجلماهري تتوافد
ب�أعداد كب�ي�رة يف احلفالت الأخرى ,واتف ��ق �أهايل بغداد
عل ��ى �أن تق ��ام تلك احلف�ل�ات كل �أ�سب ��وع يف حملة وتكون
نفقة االحتفال على �ساكنيها.
ذك ��ر مو�س ��ى ال�شابندر”:ذهبت �أَكرث من م ��رة �إىل املواليد
الت ��ي كان ��ت تق ��ام يف اجلوام ��ع و�أتذك ��ر احلما� ��س الذي
وجدت ��ه عن ��د اجلماه�ي�ر و�شع ��رت ب ��ه يف جام ��ع احليدر
خان ��ه وجامع االمام مو�سى الكاظ ��م(ع)”,وكان لها ث�أثري ًا
كب�ي�ر ًا م ��ن الناحي ��ة االجتماعي ��ة� ,إذ زادت التق ��ارب ب�ي�ن
�أبن ��اء ال�شعب ,فقد نظمت حفالت املولد النبوي وجمال�س
التعزي ��ة احل�سيني ��ة يف م�ساج ��د ال�سن ��ة وال�شيع ��ة عل ��ى
التعاق ��ب -الأمر ال ��ذي مل ي�شهد يف بغداد مثيل له من قبل,
وفيها رفع علم الثورة العربية وكان بطول مرتين ب�ألوانه
الأَربعة التي اقتب�ست من ق�صيدة �صفي الدين احللي:
بيـ�ض �صنائعنا �سـود وقائعنا
خ�ضر مرابعنا حمر موا�ضينا.
�أ�صبحت تلك االحتفاالت فرحة عظيمة بالن�سبة للبغداديني
املتذمري ��ن م ��ن االحت�ل�ال الربيط ��اين مب ��ا ي�سمعونه من
اخلطب الوطني ��ة احلما�سية التي تندد باملحتلني وجتاهر
بطرده ��م ,وكان حممد مهدي الب�صريم ��ن �أبرز الدعاة �إىل
الث ��ورة العراقي ��ة ال ��ذي اتخ ��ذ من م� ��أمت االم ��ام احل�سني

(علي ��ه ال�س�ل�ام)�,إذ كان م ��ن �أ�شهر خطابها لزي ��ادة حما�س
النا� ��س فيما كان يقر�أ وين�شد من الق�صائد احلما�سية التي
نظمها حت ��ى �سمي بـ(خطيب الث ��ورة) و(مريابو الثورة)
وكان مع ��ه العدي ��د م ��ن ال�شعراء(),فم ��ن ال�شع ��راء الذين
�شارك ��وا باالجتماع ��ات عبد ال ��رزاق الها�شم ��ي ,وتوفيق
املختار ,وعثم ��ان املو�صلي ,وعبد الرحم ��ن البنا,وحممد
عب ��د احل�س�ي�ن .وكان ��ت ق�صي ��دة الب�ص�ي�ر الأق ��وى دوي� � ًا
والأعلى رنين� � ًا والأكرث خلود ًا ,تلك التي �ألقاها يف احلفل
ال ��ذي �أقيم يف جام ��ع االحمدية قبيل �إع�ل�ان الثورة ،التي
حرك ��ت اجلماه�ي�ر وقتها ودفعته ��ا للتظاهر �ض ��د املحتل,
التي مازال العراقيون حتى اليوم معجبني بها ويرددونها
ويحفظونه ��ا ملا �ضمت من ق ��وة العاطفة وجمال الت�صوير
وروعة التعبري ،نورد بع�ض من �أبياتها:
ان �ضاق ياوطني علـــي ف�ضاكـــــــــــــا
فلتت�سـع بي للأمـام خطاكــــــــا
بك همت بـل باملوت دونك يف
الوغى روحي فـداك متى اكـون فداكا
ومتـــــى بحـــــــــبك للم�شـــانق �أرتقــــــي
كي ترتقي بعدي عرو�ش عالكا.
يف  24حزي ��ران �1920أقيم ��ت تظاه ��رة ك�ب�رى يف جامع
احليدرخان ��ة �ألقى فيها ال�شاعر عي�س ��ى عبد القادر خطبة,
اتبعه ��ا بق�صي ��دة دع ��ا فيه ��ا اىل ت�ضام ��ن العراقي�ي�ن ومل
ال�شمل ,وهاجم فيها الربيطانيني جاء يف بع�ض منها:
بنـي النهـرين ن�سل الطيبينـــــــا
�أفيقوا وا�سمعوا حق ًا يقينــا

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

تفرقـنا �شعوب ًا واختلفـــــــــــــــــــا
ف�أ�صبحـنا جميعـ ًا �صاغرينا
و�أ�سلمنــــــــــا ب�أجمعنــــا لقـــــوم
بغاة مـــن طـغاة جائريــــنا.
وعلى �إثرها القي عليه القب�ض من قبل القوات الربيطانية
و�أبعدته �إىل مدينة الب�صرة مما �أغ�ضب اجلماهري ف�أغلقت
املخازن واحلوانيت يف �ش ��ارع الر�شيد ا�ستنكار ًا لأبعاده
وع ��د ه ��ذا الأم ��ر �أول تع ��دٍ من ق ��وات االحت�ل�ال ,فاجتمع
الغا�ضب ��ون بح�ش ��ود كب�ي�رة يف جام ��ع احليدرخانة بعد
�سم ��اع الأهايل باخلرب من بع� ��ض الأ�شخا�ص الذين نادوا
باملقاهي والأ�سواق والتجمعات العامة مبا لفظوه�”:شنو
كعدتكم وعي�سى حب�سوه كوموا �إجتماع �إ�سالمي عمومي
يف جامع احليدرخانة».
انطلق ��ت اجلماه�ي�ر �إىل اجلام ��ع ,و�ألق ��ى �أحده ��م خطاب ًا
وطني� � ًا حما�سي ًا طلب فيه �أن ينتخبوا خم�سة ع�شر مندوبا
وذل ��ك م ��ا مت بالفع ��ل (�أخت�ي�ر ك ًال من:حمم ��د جعف ��ر اب ��و
التم ��ن ,وال�سي ��د اب ��و القا�س ��م الكا�ش ��اين ,وال�شيخ احمد
الظاه ��ر ,وال�سي ��د حمم ��د ال�ص ��در ,وال�سي ��د عب ��د الكرمي
ال�سيد حيدر ,ويو�سف افندي ال�سويدي ,وف�ؤاد الدفرتي,
وعبد الوهاب النائب ,و�سعيد النق�شبندي ,وال�سيد حممد
م�صطف ��ى اخلليل ,ورفعت اجلادرج ��ي ,وعلي البازركان,
واحم ��د ال�شي ��خ داود ,وعبد الرحمن احلي ��دري ,ويا�سني
اخل�ض�ي�ري) ،ثم ج ��اءت ق ��وه م ��ن البولي� ��س الربيطاين
متكونة من �سيارتني م�صفحتني ,وما �أن و�صلت �إىل مكان
التجمهر حتى بد�أت اجلماهري الغا�ضبة تر�شقها باحلجارة
ف ��ردت تل ��ك القوة باط�ل�اق الن ��ار عل ��ى املتظاهري ��ن �أَمام
اجلامع وقتل النجار عب ��د الكرمي االخر�س ده�س ًا ب�سيارة
احلاكم ال�سيا�س ��ي والع�سك ��ري بلفور(,)Balfourوحمل
املتظاه ��رون جثمان ��ه �إىل امل�ست�شف ��ى ,وعندم ��ا علم ��ت
ال�سلط ��ات بذلك �أخ ��ذت اجلثمان وو�ضعت ��ه يف خان(دلة)
ال ��ذي اتخذته مقر ًا ملديرية االمن الربيط ��اين ,الأمر الذي
دف ��ع باجلماه�ي�ر اىل التظاه ��ر يف 26اي ��ار 1920وامتلأ
�ش ��ارع الر�شي ��د واال�س ��واق امل�ؤدية �إىل خ ��ان دلة و�سراي
احلكومة وهتفت ب�سقوط اال�ستعمار.
وم ��ن مظاهر الوح ��دة ب�ي�ن �أَبن ��اء ال�شعب العراق ��ي التي
�شهده ��ا �ش ��ارع الر�شيد يف تلك الأَي ��ام ,ما�أ�شيع بني �سكان
مدينة بغداد من �أن �سلطات االحتالل كانت ت�سعى للتفريق
بينه ��م و�أع ��دوا الفر�ص ��ة لذل ��ك يف ي ��وم (عي ��د اجل�س ��د)
املقد� ��س ل ��دى الطائفة امل�سيحي ��ة ,عن طري ��ق جلبهم لعدد
م ��ن الأَ�شخا� ��ص من خادم ��ي �أفكاره ��م ويلب�سوه ��م ثياب
العلم ��اء ا ِلإ�سالمي�ي�ن ود�سهم م ��ع املتفرج�ي�ن وعندما مير
املحتفل ��ون يف ال�ش ��ارع يقوم ه� ��ؤالء ب�أط�ل�اق الر�صا�ص
عليه ��م ,مما دفع بالكث�ي�ر من امل�سيحي�ي�ن �إىل مطالبة �أباء
الكنائ�س باقت�صار احتفاالتهم يف الكنائ�س فقط  ,وعندما
�سم ��ع امل�سلمون بذلك ق ��ام البع�ض منه ��م يف ال�ساد�س من
حزيران1920بالتوجه بجموع غفرية اىل كني�سة الكلدان
يف حملة(ر�أ� ��س القري ��ة) و�شاركوا اخوانه ��م امل�سيحيني
باالحتف ��ال  ,فيم ��ا انت�شر ق�س ��م منهم على ط ��ريف ال�شارع
حاملني الورود م�ستقبلني مواكب االحتفال.
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