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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.

ان ثورة الع�شرين علمت االنكليز يف العراق �شعبا 
ال يقه���ر وامة ال تدي���ن باالحتالل او االنتداب اوما 
�شابه ذلك.وقد ا�شتطاعت القبائل العراقية برمتها 
من جنوب العراق اىل و�ش���طه و�ش���ماله ان ت�ش���هم 
يف هذه الث���ورات الكربى وتكبد ق���وات االحتالل 
الربيطاني���ة ما ال يق���ل عن ثالث���ة االآف ا�شابة بني 
قتيل وجريح ومفق���ود ا�شافة اىل اخل�شائر املالية 
الت���ي ق���درت باربعني ملي���ون باون. وم���ن اخلطاأ 
)يق���ول احل�شن���ي( ان يورد البع����ض يف موؤلفاتهم 
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���ني و�شارك فيه���ا كل ال�شعب من جنوبه 
حت���ى �شمال���ه و�شرق���ه وغرب���ه وا�شهم���ت فيها كل 
االدمغ���ة الن���رة يف الع���راق من خ���الل توجيهاته 
وت�شحياته���ا ولكن يجب الق���ول ان العبء االكرب 
للثورة حتمله الفرات االو�شط الن بداية ال�شرارة 
انطلقت من هذه املنطقة بالذات ولكن هذا ال يعني 
ان بقية ال�شعب مل ي�شارك فيها فقد كانت اجليو�ض 
الربيطاني���ة ت�شط���اف يف جب���ال كرن���د عل���ى بعد 
250ك���م عن �شرق بغداد فعم���دت قبائل العزة التي 
ت�شك���ن حمافظة دي���اىل اىل تفكي���ك ال�شكك احلديد 
املمت���دة ب���ني بغ���داد وكرن���د فحال���ت دون متك���ن 
اجلي�ض الربيطاين م���ن العودة اىل بغداد.كما قام 
املرح���وم جميل املدفعي بقيادة احل���ركات القتالية 
املو�ش���ل وال�شرق���اط  اط���راف  تلعف���ر وعل���ى  يف 
م���ع زمالئه مم���ا زعزع���ت ه���ذه احل���ركات الكيان 
الربيط���اين وادت اىل ا�شطرابه وتكبيده خ�شائر 
انن���ي  واذك���ر  واالم���وال.*  االرواح  يف  فادح���ة 
كن���ت ايام الثورة يف حمافظ���ة النجف مع عائلتي 
وكانت منطقة النج���ف حماطة با�شوار فيها اربعة 
اب���واب تفتح نهارا وتغلق ليال ويف �شبيحة ثورة 
الع�شري���ن اغلقت االبواب والطرق وعندما �شمعنا 
بالث���ورة اخذن���ا احلما����ض وبداأنا نكت���ب املنا�شر 
ونوزعه���ا عل���ى املواطن���ني وكنت يف تل���ك الفرتة 

اعمل مدي���ر حترير جري���دة اال�شتق���الل ل�شاحبها 
املرح���وم حمد عبد احل�ش���ني الكاظمي وكانت هذه 
اجلريدة ت�ش���در يف النجف مع جريدة اخرى هي 
)الفرات( ل�شاحبها املرحوم حممد باقر ال�شبيبي.

وماذا عن خ�شائر االنكليز يف ثورة الع�شرين؟
� تكب���د االنكلي���ز باعرتاف اجل���رال هول���دن قائد 
ب���ني   )2269( الع���راق  يف  الربيطاني���ة  الق���وات 
قتيل وجري���ح ومفقود ا�شاف���ة اىل اربعني مليون 
باون.ام���ا �شحاي���ا الث���ورة فق���د قدره���م اجلرال 

هول���دن نف�شه بثماني���ة اآالف �شهي���د م�شتندا بذلك 
اىل اج���ازات الدف���ن الت���ي كانت جت���ري يف املدن.

حمطات يف حياته!
* قلت للح�شني.. لنتوقف عند حمطات يف حياتك 

تعتز بها وعليك ان تختارها؟
اج���اب:� تاريخ حياتي ول���دت يف �شوق العطارين 
بال�شورج���ة ببغداد �شنة 1321ه���� )1903( من اأب 
وام عراقي���ني معروف���ني وعائل���ة تقر����ض ال�شع���ر 
وتتعاط���ى االدب ومتته���ن )العط���ارة( ل���ذا �شميت 

ب���اآل العط���ار. * مت���ى ب���داأت بالكتاب���ة والن�ش���ر؟� 
ولع���ت بالكتاب���ة والن�ش���ر وان���ا م���ا ازال طالبا يف 
اليومي���ة،  اجلرائ���د  اقتن���ي  فكن���ت  املعلم���ني  دار 
واملجالت الدورية، واقتب����ض منها بع�ض الكلمات 
والعب���ارات املالئمة، الن�شئ خ���ربا حمليا او نتفة 
ادبي���ة، او قطعة �شعرية، وكان���ت جريدة;املفيد& 
ل�شاحبه���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�شع���ت ر�شال���ة موج���زة بعن���وان 
العراقي���ة  املدار����ض  لط���الب  املدني���ة  املعلوم���ات 
ا�شتعن���ت على و�شعه���ا مبا تي�شر ل���دي من الكتب 
املدر�شي���ة امل�شابهة.وكان ال�شت���اذ التاريخ يف دار 
املعلم���ني العالمة االثاري املغفور ل���ه عبد اللطيف 
الفالح���ي، مطبعة معروف���ة ا�شمه���ا مطبعة الفالح 
فراجعت���ه لطب���ع ه���ذه الر�شالة واذا ب���ه ي�شجعني 
عل���ى امل�ش���ي يف هذا التتبع املفي���د، ويتربع بكلفة 
الطب���ع متى ي�شرت له ال���ورق، وكان عدد ما يطبع 
م���ن الكتب يومئ���ذ ال يتج���اوز اخلم�شمئ���ة ن�شخة 
ع���دا، �ش���اأن ال�شحف االدبي���ة واملج���الت ال�شهرية 
يوم���ذاك، ف���كان م���ن الطبيع���ي ان اهي���ئ ال���ورق 
لر�شال���ة ال يتج���اوز ع���دد �شفحاتها ال����56 �شفحة 
بقطع الثمن، وهكذا ا�شبحت موؤلفا معروفا.* وما 
ع���دد املوؤلفات الت���ي اجنزتها حت���ى االآن؟� ثالثون 
كتابا اجنزته���ا خالل ثالث و�شت���ني �شنة.* ال �شك 
ان ابرزه���ا )تاري���خ ال���وزارات العراقي���ة(. * نعم 
وقد بداأت عالقتي به���ذه ال�شل�شلة عام 1952 حني 
جرت انتخابات رئا�شة املجل�ض النيابي وكان عبد 
املح�ش���ن ال�شع���دون يراأ�ض الوزارة للم���رة الثانية 
فر�شح وزيره حكمت �شليمان لرئا�شة املجل�ض غر 
ان املعار�ش���ة املتمثل���ة بيا�شني الها�شم���ي ور�شيد 
ع���ايل الكيالين وحممد ر�ش���ا ال�شبيبي ا�شتطاعت 
ان تنتخ���ب ر�شيد عايل الكي���الين لرئا�شة املجل�ض 
ف���كان طبيعي���ا ان ي�شتقيل عبد املح�ش���ن ال�شعدون 
ووزارت���ه وتوؤل���ف وزارة جدي���دة ح�ش���ب الطرق 
الد�شتورية.وعندئ���ذ طل���ب يل ان اكت���ب مقاال عن 
كيفي���ة تاألي���ف ال���وزارات وامله���ام التي تق���وم بها 
والظ���روف الت���ي ت���وؤدي اىل ا�شتقالته���ا ون�شرت 
املقال يف جملة )العرف���ان( التي ت�شدر ب�شيدا يف 
لبن���ان ومنذ ذلك الوقت قررت تاأليف كتاب عنوانه 
)تاريخ الوزارات العراقية( وقد مت ن�شره باجزاء 
مت�شل�شلة غطت تاريخ العهد امللكي منذ انبثاقه يف 
23/اآب/1921 حتى انقرا�شه يف 14 متوز 1958 
وق���د طبع الكتاب عدة طبع���ات كلها نفدت وحتتاج 

اىل طبعات جديدة.
وكتابك عن الثورة العراقية الكربى �شنة 1920؟

����� لقد بذلت كث���را يف كتاب���ة هذا الكت���اب اجلامع 
املان���ع الحداث ث���ورة الع�شرين م���ن ممهداتها اىل 
انتهائه���ا وما متخ�ش���ت به من نتائ���ج ج�شيمة يف 
تاريخن���ا احلديث. لقد ات�شلت منذ وقت مبكر منذ 
اوائل الثالثينيات بزعماء الثورة من علماء الدين 
وروؤ�ش���اء الع�شائ���ر واملثقفني يف بغ���داد والنجف 
وكرب���الء وغره���ا لك���ي ا�ش���ل اىل احلقيق���ة بكل 
حيادية كاملة، فتو�شلت اىل نتائج كثرة ا�شتعان 
به���ا الكتاب فيما بعد. لقد بحثت عن ق�شية خطرة 
ا�شاعه���ا بع����ض الكت���اب ومنه���م الربيطاني���ني من 
الث���ورة كانت تاتيه���ا االموال من اخل���ارج، وهذا 
م���ا نق�شت���ه مب���ا ات�شل���ت بهم م���ن رج���ال الثورة 
او ال�شخ�شي���ات العام���ة. كم���ا اين اول م���ن ف�شل 
احلديث عن ارها�شات الثورة وتفجرها يف بغداد 
والنج���ف وكربالء قب���ل ان تندلع الث���ورة ب�شكلها 
امل�شل���ح يف الرميث���ة يف الثالث���ني م���ن حزي���ران 

.2920
ج. االحتاد 1999

حوار: رشيد الرماحي

عبد الرزاق الحسني: 30 حزيران ثورة إتحد 
فيها كل العراقيين بوجه االستعمار
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م���ا اأن اقرا �شيئا ً عن الثورة العراقية �شنة 1920. 
حت���ى ميّر بذهني اأ�شم له دوي ّ يف حوادث الثورة 
والتحري����ض عليها. وله من الق�شائ���د الوطنية ما 
يعد يف طليعة �شعر الثورة. غر اأن احدا ً مل يكتب 
عن هذه ال�شخ�شية الف���ذة.. انه ال�شيد حممد باقر 
احلل���ي. ولعل من املهم بيانه ان عددا ً من موؤرخي 
الثورة اعت���ربه ال�شبب الرئي�ض يف اندالع الثورة 

يف منطقة ال�شامية لت�شبح مركزا للثورة كلها.
ق���ال عنه ال�شيد ه���ادي مكوطر، اأح���د زعماء ثورة 
1920:ان ثم���ن ال�شي���د حممد الباق���ر كان ي�شاوي 
مئ���ات املداف���ع والر�شا�ش���ات فه���و الوحي���د ال���ذي 
ا�شتط���اع ان يله���ب احلما����ض يف احلج���ر اال�شم. 
ولعل اهم م���ن ف�شل موقفه يف الث���ورة هو ال�شيد 
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���ر اأن مقالة م�شتقلة عن 
حياته ودوره يف الثوالرة مل تفع عليها على الرغم 
من خط���ورة ال���دور واأهميت���ه. و�شنق���ف يف هذه 

املقالة ال�شريعة على �شيء من �شرته.
وه���و ال�شي���د حمم���د ب���ن باق���ر ب���ن نا�ش���ر ع���زام 
احل�شين���ي ول���د يف احلل���ة حمل���ة الط���اق اح���دى 
حم���الت احللة العريقة �شنة 1894 ودخل كتاتيبها 
ثم در����ض بع�ض العلوم الديني���ة والعربية على يد 
عمه. وكان من رج���ال الدين املعروفني يف مدينته 
وه���و ال�شي���د حم���ود النا�ش���ر. كم���ا در����ض 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
 1917 �شن���ة  الربيط���اين  االحت���الل  اأوائ���ل  ويف 
ع���ني معلم���ا ً يف مدر�ش���ة احللة االبتدائي���ة. واخذ 
فيها يب���ث يف نفو�ض طالبه ال���روح الوطنية ونبذ 
االحت���الل االجنبي واأنتهى االم���ر ب�شجنه من قبل 
�شلط���ة االحت���الل ثالث���ة ا�شه���ر. زادت م���ن اميانه 
مبوقف���ه الراف����ض لالحت���الل. و�شاف���ر بعدها اىل 
مدين���ة النج���ف الكم���ال درا�شته الديني���ة فوجدها 
تعج بالن�شاط ال�شيا�شي املناويء لالحتالل. وكان 
امرا ً طبيعيا ً ان يدخل العمل ال�شيا�شي واالت�شال 

بزعماء احلركة الوطنية فيها.
وح���دث ان زار اهله يف احللة فوجد اأثناء الزيارة 
اجتماع���ا ً وطنيا ً يف جامع احللة ف�شارك فيه ملقيا 
ً خطب���ة حما�شي���ة جريئ���ة اهلت���ه لدخ���ول ال�شجن 
ثاني���ة وللم���دة نف�شها التي �شجن به���ا �شابقا ً. غر 
ان���ه ا�شتطاع هذه املرة اله���رب من �شجنه. عاد اىل 
النجف يف اجتماع وطني كبر يف م�شجد الهندي 

باألقاء خطبة ثورية وق�شيدة وطنية مطلعها:
يا�شعب كيف حمى عالك يرام
وبنوك َ بعد العز ٍّ كيف ي�شام

ومنها:
ه�����م يطلبون على العراق و�شاية ً

عجبا ً فه��������ل ابناوؤه اأيتام
وق���د اأث���ارت ه���ذه االبي���ات حما����ض احلا�شري���ن 

وا�شتعادوه���ا م���رات عديدة. وبعد ه���ذا االجتماع 
�شع���ر ال�شي���د حمم���د باق���ر احلل���ي ان ال�شلط���ة له 
باملر�ش���اد فاآثر الهرب اىل منطقة امل�شخاب والتجاأ 
لدى ال�شي���د علوان اليا�ش���ري ال�شخ�شية الوطنية 
ب���ه وكرم���ه  ال���ذي رح���ب  الكب���رة  والع�شائري���ة 
وا�شكن���ه يف منطق���ة تدع���ى )ام رغلة( ففت���ح فيها 
مدر�ش���ة لتعلي���م ابنائه���ا وكان م���ن �ش���رور ال�شيد 
عل���وان اليا�ش���ري ان �شجل فيها ابن���ه عبد احلميد 

اليا�شري.
ويب���دو ان �شلت���ه باحلرك���ة الوطني���ة يف النجفلم 
تنقط���ع ويذك���ر ال�شيد 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�شي���د عل���وان اليا�شري ب���داأت مقدمات 
الث���ورة العراقية �شن���ة 1920 و�شنذكر موقفه بعد 

قليل.
وبع���د الق�ش���اء عل���ى الث���ورة وانته���اء حركاته���ا 
الع�شكري���ة ه���رب الكث���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( غر انه ما 
لب���ث ان عاد اىل الب�ش���رة متخفيا ً باأ�ش���م م�شتعار 
وعم���ل يف التعليم. وبعد �ش���دور العفو العام عن 
امل�شرتك���ني بالثورة غادر الب�شرة اىل بغداد وعني 
معلما ً يف املدر�ش���ة اجلعفرية االهلية والتحق يف 
الوقت نف�ش���ه مبدر�شة احلقوق وتخ���رج فيها عام 

.1925
واأ�ش���در يف 7 ايلول 1924. جريدة )االأدب( وهي 
جري���دة انتقادي���ة اأدبي���ة ت�ش���در يف اال�شبوع مرة 
ث���م �شدر منه���ا عددان اآخ���ران وتوقفت م���ن تلقاء 
نف�شها. ويف 6 �شباط 1925 اعاد احللي ا�شدارها 
وكان ال�شي���د كامل ال�شامرائ���ي حمررها ومديرها 
امل�ش���وؤول لكنه���ا مل تع����ض طوي���ال ً وت���وارت ع���ن 

االنظار.
لقد اأنطفاأت جذوة احلما�ض لدى ال�شيد حممد باقر 
احللي مبرور الزمن حتى لنجد خطبه يف املجل�ض 
النياب���ي وق���د اأنتخب نائب���ا ً عن احلل���ة )حزيران 
1939- حزي���ران 1943( قد �شع���ف فيها االندفاع 
الوطن���ي بل وقف بع�ض املواق���ف التي قد حت�شب 
علي���ه ومل يكن ذلك بدع���ا ً فقد وجدن���ا الكثر ممن 
�ش���ارك يف احلرك���ة الوطني���ة يف عهده���ا االول قد 
انته���ى االمر به اىل مواق���ف مرتددة و�شعيفة غر 
ان ن�شاطهم الوطني يف عهد التا�شي�ض يف ظروف 

�شعبة وحرجة ال تن�شى ابدا ً.
وعندم���ا ت���داول جمل����ض الن���واب ق�شي���ة تعدي���ل 
الد�شتور بحي���ث مينح امللك �شلط���ة اإقالة الوزارة 
وه���و املق���رتح ال���ذي قدم���ه ن���وري ال�شعي���د اىل 
املجل�ض بعد انتهاء حركة ماي�ض 1941 وهو االمر 
ال���ذي ينط���وي عل���ى اعتداء عل���ى �شلط���ة املجل�ض 
امام���ه  م�شوؤول���ة  ال���وزارة  اأن  باعتب���ار  النياب���ي 
وحده . مل يكتف بع�ض النواب بذلك بل اعرت�شوا 
على املق���رتح وراأوا ان تكون �شلطة امللك مطلقة ال 
يقيدها وكان ال�شيد حممد باقر من هوؤالء النواب.
ويف ع���ام 1943 مل جتدد نيابته فعاد اىل املحاماة 
كما اأ�شبح ع�شوا ً يف غرفة زراعة احللة. وا�شتقر 
يف احللة اىل ان تويف يف 27 كانون الثاين 1961 
ودف���ن يف مق���ربة النج���ف. وه���و �شقي���ق االثاري 

الكبر طه باقر. وذك���ر اال�شتاذ �شامل االألو�شي يف 
كلم���ة له ان م���وؤرخ احللة ال�شي���خ يو�شف كركو�ض 
احلل���ي كان يلح عل���ى ال�شيد حمم���د باقر بوجوب 
جم���ع ديوان���ه وكتاب���ه مذكراته عن الث���ورة وكان 

جوابه انه ي�شعى اىل ذلك.
موقفه يف ثورة 1920

ذك���ر عدد من موؤرخي الث���ورة العراقية عام 1920 
ان���ه بع���د ان الق���ت ال�شلط���ة املحتلة القب����ض على 
ال�شي���د حممد ر�ش���ا جنل املرج���ع الدين���ي الكبر 
منطق���ة  زعم���اء  ن�ش���اط  ب���داأ  ال�ش���رازي  امل���رزا 
ال�شامية بعق���د موؤمترات املذاك���رة ول املوقف من 
ال�شلط���ة. فاأجتمع الزعماء يوم 25 حزيران 1920 
عن���د ال�شيخ عب���د الواحد احلاج �شك���ر وهم ال�شيد 

علوان اليا�شري وال�شيد هادي زوين وغرهما.
وكان ال�شي���د حمم���د باق���ر احللي اآتي���ا ً من كربالء 
ف���ارا ً من وجه ال�شبط���ة بعد القاء القب�ض على ابن 
ال�ش���رازي فار�شل���ه )مكت���ب الث���ورة( يف النجف 
اىل ال�شامي���ة لتحري����ض زعمائه���ا فاجتمع بهم يف 
جمل�ض احلاج �شكر املذك���ور. وحدثهم عن املوقف 
وق���راأ له���م جري���دة كانت مع���ه. ف���اذا بال�شيخ علي 
املزعل رئي�ض ع�شرة الغزاالت يقاطعه: ياح�شرة 
ال�شي���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�شي���د علوان اليا�شري قائال ً: ان 

الكاأ�ض قد امتالأ وال بد ان ين�شكب ماوؤه.
وعقب هذا االجتماع ك���رت املرا�شالت بني زعماء 
الع�شائ���ر من امل�ّشيب اىل الرميث���ة فعقدوا موؤمترا 
كب���را ً يف م�شي���ف ال�شي���خ احل���اج راي���ح العطية 
���م جميع روؤ�ش���اء ع�شرة اخلزاع���ل )ا�شماوؤهم  �شّ
مذك���ورة يف كت���ب تاري���خ الث���ورة . كم���ا ح�ش���ر 
الكاب���ن )هوبكنز( ممثال ً عن احلكومة. وقد طلب 
منه���م احل�ش���ور اىل منطق���ة اب���و �شخ���ر. فرف�ض 
اجلمي���ع وقالوا: انه���م ال ياأمنون على انف�شهم بعد 
اعتقال ابن ال�شرازي. وطلبوا من ممثل احلكومة 
املحتلة تبيليغ احلاكم ال�شيا�شي ان يجتمع بهم اذا 

�شاء يف امل�شخاب.
وبع���د يومني او ثالث���ة اجتمع الروؤ�ش���اء لدى عبد 
الكاظ���م احل���اج �شكر. وح�ش���ر االجتم���اع احلاكم 
ال�شيا�ش���ي لل�شامي���ة والنجف وحاك���م ابو �شخر. 
وح���دث م���ا مل يك���ن يف احل�شب���ان، فم���ا ان الت���اأم 
املجل�ض حتى �شعد ال�شيد حممد باقر احللي املنرب 
املن�ش���وب يف امل�شي���ف ب���دون ا�شتئ���ذان. وان�شد 

ق�شيدته ال�شهرة ومنها.
بني يعرب ال تاأمنوا للعدا مكرا

خذوا حذركم منهم فقد اأخذوا احلذرا
يري���دون منكم بالوعود مكي���دة ويبغون ان حانت 

بكم فر�شة غدرا
فال يخدعنك���م لينهم وتذك���روا ا�شاليلهم يف الهند 

والكذب يف م�شرا
يخو�ض عباب البحر من الدرا

ويلق �شالل الليل من ع�شق الزهرا
ومن مات دون احلق ةاحلق وا�شح

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�شم���ى خزاع���ة وقد 
دخل���ت يف بيع���ة النب���ي الك���رمي وكان احللف بني 
النب���ي وقري����ض اال ي���وؤذوا م���ن حالفهم���ا وح���ني 
ال  النب���ي:  ق���ال  قري����ض  الأذى  خزاع���ة  تعر�ش���ت 
فجي����ض  خزاع���ة.  اأن�ش���ر  مل  ان  رب���ي  ين�ش���رين 
جيو�ش���ه على مك���ة حتى مت ل���ه فتحه���ا.. وانتم يا 
زعم���اء اخلزاع���ل انت�ش���ر لك���م النب���ي وغ�ش���ب ال 
جلكم. فمتى تنت�شرون له؟ اما اآن لكم ان تن�شروا 

حممدا؟..
وعندم���ا ا�شتث���ارت حّمي���ة احلا�شري���ن ونه�ش���وا 
يهزج���ون بالهو�ش���ات بح�ش���ور ممثل���ي ال�شلط���ة 

املحتلة الذين ا�شرعوا اىل ترك املكان.
ويقول حمم���د علي كمال الدي���ن ان ق�شيدة حممد 
الباقر احللي وخطبته الرائعة هي ال�شرارةو التي 
اندلع���ت منها تران الثورة م���ان ملوقفه احلما�شي 
اجل�ش���ور دوي ّ هائ���ل يف الب���الد وال �شيم���ا ل���دى 
القبائ���ل التي اأخذت تتحدث ع���ن ق�شيدته 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 اخلطر وامنا د�ض ّ 
نف�ش���ه د�ّشا ً على غر رغبة املجتمعني من الروؤ�شاء 
فعندما �شعر انه �شوف يحرم من ح�شور االجتماع 
تظاهر ام���ام تلميذه ال�شيد عب���د احلميد اليا�شري 
جن���ل ال�شيد عل���وان اليا�ش���ري النه يح�ش���ن اللغة 
االنكليزية ثم ان�شد له ن�شيدا ادعى انه باالنكليزية 
وف�شره بقول���ه ان االنكليز يدعون انهم �شادة الرب 
والبح���ر وانهم نزلوا م���ن ال�شم���اء وال ميكن الأمة 
ا�شتعبدوه���ا ان تتخل����ض م���ن براثنه���م. و�ش���ور 
الباقر احللي الن�شي���د ب�شكل موؤثر فابكى تلميذه . 
وعن���د ذلك عر�ض علي���ه ان يف امكانه امل�شاركة يف 
تخلي����ض البالد م���ن االنكلي���ز بان يرج���و اباه ان 
يح�ش���ر ه���و وا�شت���اذه اجتم���اع الزعم���اء فتو�شل 
عب���د احلميد اىل ابيه باكيا ً فر�ش���خ ال�شيد علوان 
اليا�ش���ري لتو�ش���الت ابنه واخذه م���ع ا�شتاذه اىل 

االجتماع.

محمد باقر الحلي
الشاعر الذي ألهب رجال 

الفرات االوسط في الثورة
رفعة عبد الرزاق محمد
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د. عبد الجبار المنديل

بعد انتهاء الحرب العالمية األولى 
عام 8191 واتمام 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 الكبرة تعد 
ان���ذاك من اكرب مناطق الع���راق حيث ت�شم ع�شائر 
كبرة ومدن مهمة مث���ل ال�شماوة وال�شامية وعفك 
والرميثة وارا�ض زراعية وا�شعة متتد من جنوب 
احللة وحتى النا�شرية وتعي�ض فيها ع�شائر كبرة 
ومتمر�شة على املعارك وتتقن خمتلف فنون القتال 
مث���ل االأكرع وال غامن وال احم���د وعفك وال بدير 
وال�شعيد وزبيد واخلزاعل وبني جحيم والظوامل 

وال ازيريج وبني عار�ض والبوحان وغرهم.
اذالل  للديواني���ة اىل  ال�شيا�ش���ي  �شع���ى احلالك���م 
الع�شائ���ر وروؤ�شائه���ا ب�شتى الو�شائ���ل واالأ�شاليب 
ومن ه���ذه االأ�شاليب مثاًل منع رج���ال الع�شائر من 
دخ���ول املدين���ة على ظه���ور اخليل حي���ث انه على 
الفار�ض ان يرتجل عن فر�شه ويدخل املدينة راجاًل 
وكذلك اخذ ي�شخرهم ملختلف اعمال ال�شخرة االأمر 
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�شيا�شي عدة 
ر�شائل اىل روؤ�شاء الع�شائر مع �شيارات ع�شكرية. 
الر�شالة االأوىل بعثها اىل ال�شيخ احلاج خميف ال 
حممد رئي�ض ال غ���امن وهو خال �شالل املوح وقد 
اعتقلوه واتوا به مع حرا�شة م�شددة ومت ت�شفره 
فورا اىل الب�شرة ومنها نفي اىل جزيرة )هنجام( 

يف الهن���د، والثاني���ة اىل ال�شي���خ �شع���الن العطية 
رئي����ض االأك���رع وو�شع يف ال�شج���ن، والثالثة اىل 
ال�شي���خ �شعدون الر�ش���ن رئي�ض ال احم���د الذي مل 
يح�ش���ر وذه���ب اىل جه���ة الرميث���ة، والرابعة اىل 
احل���اج مظهر ال�شكب �شيخ ع�ش���رة ال�شعيد الذي 
خ���رج اىل اجلزي���رة ومل يح�ش���ر، واخلام�شة اىل 
ال�شي���خ �شع���الن اب���و اجل���ون يف الرميث���ة رئي�ض 
ع�ش���رة الظ���وامل ال���ذي و�شع يف �شج���ن الرميثة 
ومعه �شع���دون الر�شن، وعندما بع���ث ابو اجلون 
بر�شالت���ه املعروفة اىل ابن���اء الع�شرة يطلب فيها 
ع�ش���ر ل���رات ذهبي���ة �ش���اغ )ا�شلية( وفه���م ابناء 
الع�شرة م�شمون الر�شالة التي يطلب فيها ع�شرة 
رج���ال �شجع���ان الإخراجه م���ن ال�شج���ن. وبالفعل 
هج���م هوؤالء الرج���ال على ال�شج���ن واأخرجوه مع 
ال�شي���خ �شع���دون الر�ش���ن. وتل���ك كان���ت ال�شرارة 

االأوىل الإندالع ثورة الع�شرين.
توج���ه ال�شي���خ �شع���دون الر�ش���ن اىل اهل���ه حي���ث 
جم���ع ع�ش���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 �شالل امل���وح فق���د جمع ع�شائ���ر عفك 
وهاجم���وا �ش���راي احلكوم���ة يف عف���ك واحتل���وه 
وهرب احلاك���م ال�شيا�ش���ي لعفك )الكاب���ن ويب(. 
ويف ذل���ك الوقت كانت ع�شائ���ر الرميثة وال�شماوة 

ق���د ا�شطدم���ت باجلي����ض االإنكلي���زي يف منطق���ة 
)العار�شات( وحدثت معارك طاحنة.

اح����ض احلاكم الع�شكري للديوانية )امليجر ويلي( 
باخلط���ر ال���ذي يته���دده فح���اول متل���ق الع�شائ���ر 
وا�شرت�شائها عن طري���ق الوعود املع�شولة فاأطلق 
�ش���راح �شع���الن العطي���ة وار�ش���ل وف���ود للع�شائر 
تعر����ض عليه���م امل�شاع���دات املالي���ة واالإعف���اء من 

ال�شرائب 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 �شالل 
امل���وح و�شع���دون الر�ش���ن توجه���وا اىل �شع���الن 
العطي���ة يف الدغ���ارة بع���د اط���الق �شراح���ه، وكان 
االإنكليز قد اعتقل���وا ابنه )موجد( كرهينة ل�شمان 
ع���دم ان�شمامه اىل الثورة. ومل���ا علم من املوح انه 
هو االأخر قد اعتقلوا خاله ال�شيخ خميف ال حممد 
ل�شم���ان عدم قيام���ه بالث���ورة وانه عل���ى رغم ذلك 
م�شتم���ر على طريق الثورة اعلن ان�شمامه للثوار. 

وهكذا ا�شتعلت الثورة بني كل ع�شائر الديوانية.
ي�شيف الدكتور الوردي )بعد ان�شمام كل الع�شائر 
حامي���ة  و�ش���ع  ا�شب���ح  الث���ورة  اىل  الديواني���ة 
الديواني���ة يف غاي���ة اخلط���ورة فاأب���رق اجل���رال 
هالدن من بغداد اىل اجلرال كوتنهام قائد حامية 
الديواني���ة ياأمره فيها باالإن�شحاب مع احلامية اىل 

احللة بوا�شطة القطار(.

احتل���ت الع�شائ���ر مدين���ة الديواني���ة بع���د اخالئها 
م���ن اجلي����ض االإنكلي���زي، ويف اثن���اء ذل���ك كان���ت 
جيو����ض الع�شائ���ر ق���د تكامل���ت وب���داأت مبطاردة 
اجلي����ض املن�شحب حي���ث كانوا يط���اردون القطار 
على ظهور اخلي���ل ويقلعون ال�شكك احلديدية مما 
�ش���كل م�شاعب هائلة للجي�ض. ا�شافة اىل الغارات 
الليلي���ة والنهارية التي ال تنقطع على ارتاله. ويف 
اثن���اء ذل���ك كان ال�شي���د احل�شيني قاط���ع العوادي 
يتج���ول ب���ني الع�شائ���ر يحثها على اجله���اد ويثر 

فيها النخوة العربية.
توجه �شالل املوح م���ع �شعالن العطية اىل ع�شائر 
الب���و �شلط���ان يف احللة من اج���ل ان ي�شرتكوا يف 
القت���ال، وبالفع���ل ان�ش���م للث���وار ع���داي اجلريان 
ولهيم�ض والرباك. وهكذا ات�شعت الثورة لت�شمل 
كل ع�شائ���ر احلل���ة. وعل���ى رغ���م الق�ش���ف املدفعي 
وق�ش���ف الطائ���رات ال���ذي كان �شيئ���ًا جدي���دا يف 
احلروب فقد زح���ف اجلي�ض الع�شائ���ري ليحا�شر 
مدين���ة احلل���ة حي���ث احاط���ت بال�ش���وب ال�شرقي 
ع�شائر عف���ك واالأك���رع وال بدي���ر وال�شعيد والبو 
�شلط���ان واملعام���رة واجلحي����ض والع���زة يف حني 
احاطت بال�شوب الغربي ع�شائر اجلبور وال فتلة 
وخفاجة وبني ح�ش���ن ا�شافة اىل ع�شائر ال�شامية 
الت���ي التحقت بالث���وار بعد انت�شاره���ا يف معركة 

)الرارجنية(.
ويف ذل���ك الوق���ت احل���رج من عم���ر الث���ورة بداأت 
اخليان���ة تط���ل برئ�شه���ا، فق���د و�شل���ت اىل ال�شيخ 
�ش���الل امل���وح ر�شالة م���ن ال�شيخ عجي���ل ال�شمرمد 
�شي���خ زبي���د يف ال�شوي���رة يخ���ربه فيها ب���ان احد 
روؤ�ش���اء الع�شائر قرر ان يد�ض له ال�شم خالل دعوة 
غ���داء لذلك فاإن عليه ان يك���ون حذرا، وملا علم قادة 
الث���وار بذل���ك ار�شل���وا بع����ض رجاله���م واحرقوا 

م�شيف ال�شيخ اخلائن.
بع���د ا�شت���داد احل�شار عل���ى احللة �شع���ى االإنكليز 
�ش���ق وح���دة الث���وار وزرع الفرقة بينه���م فاأخذوا 
ير�شل���ون معتمديه���م اىل كل �شي���خ عل���ى انف���راد 
الإغرائه مبختلف الوعود لرتك الثورة وقد جنحت 
اخلط���ة م���ع الكثري���ن ولكنه���ا ف�شل���ت م���ع �شالل 
واخوان���ه. وهكذا ت�شتت �شمل الث���وار وا�شطرت 
الع�شائ���ر الثابتة على موقفها اىل االإن�شحاب حتت 
واب���ل ق�شف الطائ���رات االإنكليزي���ة التي الحقتهم 
حتى مناطقهم حيث قت���ل الق�شف بع�ض الن�شاء و 

االأطفال بعد ق�شف البيوت.
ا�شطر م���ن بقي من الثوار ترك الع���راق والهجرة 
اىل احلج���از ومنه���م ال�شي���د جعف���ر اب���و التم���ن 
وال�شي���د ن���ور اليا�ش���ري و�ش���الل امل���وح و�شقيقه 
مه���دي الفا�ش���ل وال�شيد ه���ادي املكوط���ر وال�شيد 
حم�ش���ن ابو طبيخ وعل���وان ال�شعدون رئي�ض بني 
ح�شن وم���رزوك الع���واد رئي�ض العواب���د واحلاج 
راي���ح العطية رئي����ض احلمي���دات و�شعالن اجلرب 
رئي����ض ال ابراهيم. و�شل الثوار اىل مدينة حائل 
يف جن���د حي���ث ا�شتقبلهم عبد العزي���ز ر�شيد امر 
�شم���ر وقد اقام���وا لديه ع���دة ا�شهر رحل���وا بعدها 
اىل احلجاز مع وف���ود من قبل ابن ر�شيد، و�شلوا 
احلج���از واقام���وا يف مكة ل���دى املل���ك ح�شني ملك 
احلجاز وبق���وا هناك اىل ان عق���د موؤمتر القاهرة 
برئا�شة ت�شر�شل حيث تق���رر ان�شاء مملكة العراق 
وتن�شي���ب عبد الل���ه بن احل�شني مل���كًا عليها ولكن 
بع���د ان طرد الفرن�شيون املل���ك في�شل بن احل�شني 
م���ن �شوري���ا ق���رر االإنكليز ان يك���ون في�ش���ل ملكًا 

للعراق وعبد الله امرًا الإمارة �شرق االأردن.
وهكذا ع���اد الثوار مع امللك في�شل االأول بالباخرة 
عن طريق الب�شرة بعد تاأ�شي�ض احلكومة العراقية 
املوقتة برئا�شة عبد الرحمن النقيب و�شدور قرار 

العفو عنهم

مؤرخو الثورة العراقية الكبرى سنة 1920
قراءة في مذكرات الشيخ صالل الموح
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د.عبدهللا حميد العتابي

تعدُّ ثورة العشرين من أبرز األحداث 
في تاريخ العراق المعاصر, ويمكن 

القول إنَّ أحداثها تؤلف مرحلة قائمة 
بذاتها الى حٍد كبير, كما أنها تمثل 
انطالقة لمرحلة جديدة, ال سيما أنَّ 
نتائج أحداثها أثرت بشكل واضح 

ة, وهي  ة والسياسيَّ في الحياة الفكريَّ
في الوقت نفسه منعطٌف تاريخيٌّ 

وسياسيٌّ واجتماعيٌّ بالنسبة للشعب 
العراقي، وبداية التأسيس للدولة 

ة المعاصرة, ولعلنا ال نبالغ إذا  العراقيَّ
ما قلنا إنها أهم حدث تاريخي منذ 
سقوط بغداد على يد المغول في 

العام 1258, وما تبعه من موجات غزو 
واحتالل متالحقة امتدت عبر قرون 

طويلة.

هذه االأهمية لث���ورة الع�شرين تنب���ُع من الظروف 
الت���ي اأحاط���ت بالث���ورة ورافق���ت اندالعه���ا وم���ن 
النتائج التي انعك�شت عل���ى م�شتقبل العراق دولة 
و�شعب���ًا، ويف �شوء ذلك، حظي���ت الثورة باهتمام 

وا�شع من لدن الباحثني يف العراق وخارجه.
وت�ش���دت درا�شات علميَّة كث���رة جلوانب متعددة 
تف�ش���ر  يف  املوؤرخ���ون  واختل���ف  الث���ورة،  م���ن 
العام���ل املوؤثر يف الثورة، ففي حني عدَّ البع�ض اأنَّ 
�شيوخ ع�شائر الفرات االأو�شط كان العامل املحرك 
للث���ورة، واعتق���د امل���وؤرخ االأجنب���ي اأنَّ الفالح���ني 
كانوا وقود الثورة واأ�شا�ض هياجها، يف حني راأى 
اآخ���رون اأنَّ املرجعيَّة الدينيَّة كان���ت القائد الفعلي 
للث���ورة، وانَّ الفت���اوى الت���ي �شدرت م���ن كربالء 
املقد�ش���ة اأعط���ت ال�شرعيَّة للث���ورة، وراح البع�ض 
ة قيادة احل���راك ال�شعبي قبيل  ين�ش���ب لفئة االأفنديَّ

الثورة.
ون�ش���ب بع�ض املوؤرخ���ني ملدنهم ال���دور االأكرب يف 

الثورة.
وهك���ذا ميكن اأْن نالحظ االختالف يف تقييم حدث 
حموري م���ن التاريخ العراق���ي املعا�شر بني كونه 

ثورة اإ�شالميَّة اأو ثورة وطنيَّة اأو ثورة قوميَّة.
يف الكت���ب الربيطاني���ة اأبرز من كتب ع���ن الثورة 
العراقيَّة من الناحية الوثائقيَّة وتعبرًا عن وجهة 
���ة، هم���ا: ال�شر اأيلم���ر هولدين  النظ���ر الربيطانيَّ
القائ���د الع���ام للق���وات الربيطاني���ة عن���د ن�ش���وب 
الث���ورة، وارنول���د ول�ش���ن وكي���ل احلاك���م امللك���ي 
الع���ام، وكان هولدي���ن امل�ش���وؤول عن قم���ع الثورة 
والق�ش���اء عليها بقوة ال�ش���الح، وي�شف يف كتابه 
املو�ش���وم )ث���ورة الع���راق 1920(، ال���ذي ترجم���ه 
ف���وؤاد جمي���ل و�ش���در يف الع���ام 1965 يف بغ���داد 
وقائ���ع الث���ورة وميادينه���ا وي�ش���ر اىل احلركات 
���ة التي جرت ب�شببه���ا والتدابرب القمعيَّة  الع�شكريَّ
التي اتخذت للق�ش���اء عليها، ودافع يف الكتاب عن 
نف�ش���ه، وو�شع اللوم بدوره عل���ى اإدارة االحتالل 
املدنية و�شوء ت�شرفها، ويعزو جانبًا من التق�شر 
احلا�ش���ل يف اإدارة الب���الد اىل احلكام ال�شيا�شيني 
ورئي�شه���م ول�ش���ن، وكان معظمهم ع���دمي اخلربة، 

�شغرال�شن.
ولذلك مل يكن القائد العام نف�شه يعباأ

باآرائهم.
اأما كت���اب ارنولد ول�شن وكيل احلاكم امللكي العام 
يف عه���د االحت���الل الربيط���اين املو�ش���وم )الثورة 
العراقيَّة( ال���ذي ترجمه وعلق عليه جعفر اخلياط 
و�ش���در يف بغداد الع���ام 1971 فتطرق ول�شن اىل 
مقدمات الث���ورة واأ�شبابه���ا ووقائعه���ا وميادينها 
وجميع ما يخت�ض بها بو�شفه امل�شوؤول االأول يف 

البالد حني وقوعها.
ويالحظ يف ف�شول الكتاب دفاع ويل�شن امل�شتميت 
ع���ن اأعمال���ه وت�شرفات���ه وو�شع الل���وم يف اندالع 
الث���ورة واأعمال العنف ويف التق�شر الذي ح�شل 
عل���ى عاتق غ���ره، فهو يتذم���ر اأواًل م���ن االأو�شاع 
العامة التي ت�شود العراق يومذاك، ومن االإمكانات 
املحدودة لالإدارة املدنيَّة، والبدء بت�شريح اجلي�ض 
عقب نهاية احلرب العاملي���ة االأوىل ويهاجم القائد 
الع���ام، وي�شر اىل عج���زه وتقدمه يف ال�شن واىل 
اإهمال���ه كث���رًا م���ن االأم���ور، ويلوم دوائ���ر وزارة 
���ة ووزارة الهن���د الإهماله���ا  ���ة الربيطانيَّ اخلارجيَّ
الب���ت يف اأم���ر الوالياتالعراقيَّة.ويوؤكد على تاأثر 
البال�شف���ة يف احلركة الوطنية يف العراق ويهاجم 
ال�شب���اط العراقي���ني يف اجلي����ض ال�شريف���ي وم���ا 
فعلوه يف دير الزور وتلعف���ر. ومل ين�ض اأْن يربط 
ال�ش���وم باأمزجة احلركة الوطني���ة العراقية خالل 

�شهر رم�شان املبارك.

ة بأقالم عراقيَّ
الري���ادي  بال���دور  املوؤرخ���ني  بع����ض  اعتق���د 
لعلم���اء احل���وزة يف تفج���ر الث���ورة واندالعه���ا، 
وي�شت�شه���دون بالفتوى الت���ي اأ�شدرها ال�شرازي 

بعدم جواز اإمارة غر امل�شلم على امل�شلم.
واأه���م الكتب والر�شائل والبحوث التي اأكدت على 
دور رجال الدين يف الثورة: )�شليم احل�شني، دور 
علم���اء ال�شيع���ة يف مواجه���ة اال�شتعم���ار 1900-

ال�شريع���ة:  �شي���خ  احلل���ي،  عبداحل�ش���ني   ،1920
 1920 الك���ربى  العراقي���ة  الث���ورة  يف  وقيادت���ه 
ووثائق���ه ال�شيا�شيَّة حتقي���ق وتعليق كامل �شلمان 
اجلب���وري، ب���روت ، 2005، اإخال�ض لفتة حريز، 
االأ�ش���رف  النج���ف  العلمي���ة يف  احل���وزة  موق���ف 
���ة يف الع���راق، ر�شال���ة  م���ن التط���ورات ال�شيا�شيَّ
ماج�شتر غ���ر من�شورة، كلي���ة الرتبية، اجلامعة 
امل�شتن�شرية، 2005، عادل اليا�شري، جهاد ال�شيد 
ن���ور اليا�شري يف ثورة الع���راق التحررية 1920 
و�شناعة الوطنية، الدار العربية للعلوم، نا�شرون، 
عالء عب���اك نعجة، حممد تقي ال�شرازي احلائري 

ودوره ال�شيا�ش���ي يف مرحلة االحتالل الربيطاين 
غ���ر  ماج�شت���ر  ر�شال���ة   ،1920-1918 للع���راق 
من�شورة، جامعة بابل، كلية الرتبية 2005، با�شم 
اأحم���د ها�شم الغامن���ي، دور علماء الدي���ن ال�شيعة 
���ة: الث���ورة العراقي���ة  باأح���داث الع���راق ال�شيا�شيَّ
الك���ربى 1920، كلية الرتبية، جامعة املدن وثورة 

الع�شرين يف كتاباتاملوؤرخني(.
اأوىل العدي���د م���ن املوؤرخ���ني اأهمية خا�ش���ة ملدنهم 
يف تغطي���ة اأخبار الث���ورة ومن اأبرز تل���ك الكتب: 
)حممود العبطة، بغداد وث���ورة الع�شرين، بغداد، 
ث���ورة  يف  بغ���داد  اله���ادي،  عب���د  قا�ش���م   ،1977
الع�شري���ن، ر�شالة ماج�شتر غ���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 االآث���ار والرتاث، جامعة بغداد، كلية االآداب، 
كامل �شلمان اجلبوري، النجف االأ�شراف والثورة 
���ة الك���ربى 1920: حقائ���ق ومذك���رات من  العراقيَّ
تاري���خ الع���راق ال�شيا�ش���ي ل���ن ين�ش���ر بع�شها من 
قبل، ب���روت، 2005، حممد �ش���ادق بحر العلوم، 
دور النج���ف يف الث���ورة العراقي���ة الك���ربى ع���ام 
1920، كام���ل �شلمان اجلب���وري، الكوفة يف ثورة 
الع�شري���ن، مطبع���ة الع���اين، 1972، �شلمان هادي 
اآل طعم���ة، كرب���الء يف ث���ورة الع�شري���ن، بروت، 
2000، كم���ال مظه���ر اأحم���د، دور ال�شع���ب الكردي 
يف ث���ورة الع�شري���ن، بغ���داد، 1978، �شتار نوري 
العراقي���ة  الث���ورة  يف  احللي���ني  دور  العب���ودي، 
�شن���ة 1920، جمل���ة مركز باب���ل، د.عبدالل���ه كاظم 
عبد وحمم���د ح�شني زبون ال�شاع���دي، اأهايل لواء 
العم���ارة وث���ورة ع���ام 1920: درا�ش���ة يف �ش���وء 
مي�ش���ان  جمل���ة  واال�شتجاب���ة،  التح���دي  نظري���ة 
���ة، كانون االأول، 2009، علي  للدرا�شات االأكادمييَّ

عبا�ض، زعيم الثورة العراقية، بغداد.1950

كتب المذكرات
تعدُّ املذكرات مرجع���ًا اأ�شياًل للكتابة التاريخيَّة، ال 
�شيم���ا اإذا ما عرفن���ا اأنَّ كاتب تل���ك املذكرات عا�شر 

تلك االأحداث واأ�شهم بها.
واأب���رز تل���ك الكت���ب: )حم�ش���ن اأب���و طبي���خ، عل���ى 
هام�ض الث���ورة العراقية الك���ربى، بغداد ، 1953، 
حت�ش���ني الع�شكري، مذكراتي ع���ن الثورة العربيَّة 
والث���ورة العراقيَّة، النج���ف، 1938، حممد مهدي 
كبه، مذكراتي يف �شميم االأحداث 1918 - 1948، 
ب���روت 1965، علي البازركان، الوقائع احلقيقيَّة 
���ة، بغ���داد 1954، حمم���د علي  يف الث���ورة العراقيَّ

كم���ال، معلومات وم�شاه���دات يف الثورة العراقية 
ل�شن���ة 1920، بغداد، 1971، �شفحات من مذكرات 
ال�شي���د �شعي���د كم���ال الدي���ن: اأح���د رج���ال الثورة 
العراقي���ة، تقدمي وتعليق كام���ل �شلمان اجلبوري 
مطبع���ة الع���اين، بغ���داد 1987، مذك���رات احل���اج 
�ش���الل الفا�شل املوح، تقدمي وتعليق كامل �شلمان 
اجلب���وري، مطبع���ة الع���اين، بغ���داد 1986، كاظم 
الدجيل���ي، اأح���داث ث���ورة الع�شري���ن كم���ا يرويها 
�شاه���د عي���ان، حتقي���ق حكم���ت رحم���اين، مطبعة 
الزمان، بغداد 1973، مذكرات احلاج عبد الر�شول 
توي���ج: من رجال الث���ورة العراقية 1920، مطبعة 
الع���اين بغ���داد، 1987، حمم���د علي كم���ال الدين، 
ث���ورة الع�شري���ن يف ذكراه���ا اخلم�ش���ني، مطبع���ة 
الت�شامن، بغ���داد 1971، كاطع العوادي، مذكرات 
كاطع العوادي: اأحد رجال ثورة الع�شرين، تقدمي 
وتعليق كام���ل �شلمان اجلب���وري، مطبعة العاين، 
1987، جعف���ر اخلليل���ي، عل���ى الث���ورة الك���ربى، 

بغداد 1952(.

رؤساء العشائر
كان لع�شائ���ر الف���رات االأو�ش���ط وروؤ�شائه���ا دوٌر ال 
َخ البع����ض لتل���ك املواقف  ميك���ن نكران���ه، وق���د اأرَّ
الفرع���ون،  مزه���ر  )فري���ق  الكت���ب:  تل���ك  واأب���رز 
احلقائ���ق النا�شع���ة يف الث���ورة العراقي���ة ل�شن���ة 
ال�شهي���د  عب���د   ،1952 بغ���داد  ونتائجه���ا،   1920
اليا�ش���ري، البطول���ة يف ثورة الع�شري���ن، النجف 
1966، كاظم املظفر، ث���ورة العراق التحرريَّة عام 
هيف���اء   ،1972 النج���ف  االداب،  مطبع���ة   ،1920
الهيم�ض، الدور الوطني لع�شرة البو �شلطان يف 

ثورة الع�شرين، ر�شالة ماج�شتر، جامعة بابل(.
�شحافة الثورة

كان���ت جتربة �شحافة ث���ورة الع�شري���ن فريدة من 
ة اأع���داد جرائد  نوعه���ا، فعل���ى الرغم م���ن حمدوديَّ
الث���ورة، لكنه���ا نال���ت ن�شيبًا كب���رًا م���ن الدرا�شة 
والتحليل، واأبرز تلك الدرا�شات: )يعقوب يو�شف 
كوري���ا، �شحافة ثورة الع�شرين، مطبعة ال�شعدي، 
بغداد 1970، عبد الر�شول ح�شني وعدنان ح�شني، 
�شحاف���ة ث���ورة الع�شري���ن وموقف �شح���ف بغداد 
من الث���ورة، بغداد 1970، �شال���ح عبا�ض الطائي، 
ث���ورة الع�شري���ن يف �شحيف���ة نيوي���ورك تامي���ز 
���ة، فار�ض حممود اجلبوري، وقائع ثورة  االأمركيَّ
الع�شرين يف �شوء م���واد �شحيفة العراق، ر�شالة 
ماج�شت���ر غ���ر من�شورة، كلي���ة الرتبي���ة، جامعة 

تكريت 2002..

مؤرخو الثورة العراقية 1920
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د. نجاح هادي كبه

���ب حمم���د مه���دي الب�ش���ر بلق���ب �شاع���ر ثورة  لُقِّ
الع�شرين بامتياز، الأن���ه ال�شاعر الوحيد الذي مهد 
للث���ورة “قب���ل وبع���د” وكانت ق�شائ���ده تفعل يف 
نفو�ض العراقيني فع���ل ال�شحر فتثر فيها عواطف 
النخ���وة والغ���رة على وط���ن حمتل وق���د حفظت 
ق�شيدته “لبيك اأيه���ا الوطن” �شفاها يف كل اأندية 
بغ���داد وحمافله���ا وطارت اإىل امل���دن جميعها تردد 

يف التظاهرات واجتماعات التنديد، يقول فيها:
ان �ش���اق يا وطني عل���يَّ ف�ش���اكا اأفلتت�شع بي اإىل 

االأمام خطاكا
اأج���رى ثراك دمي فاإن اأنا خنته فلينبذين ان ثويت 

ثراكا
ب���ك همت ب���ل بامل���وت دونك يف روحي ف���داك متى 

اأكون فداكا
لقد اأ�شاب الب�ش���ر االأمل واحل�شرة حني مل حتقق 
ث���ورة الع�شرين طم���وح ال�شع���ب العراقي مبا كان 
يطال���ب االإنكليز، وزاد اأمله وح�شرته حني راأى باأم 
عيني���ه ان ال مفر من مهادنة االإنكليز الأخذ ا�شتقالل 

العراق كامال.
فاعت���زل الب�شر ال�شيا�ش���ة يف بداية �شنة 1930م 
بع���د ان تهي���اأت ل���ه الفر�ش���ة لل�شفر خ���ارج الوطن 
الإكم���ال درا�شته اإ�شافة اإىل اأنه يرى بعد عقد كامل 
م���ن الن�شال ان الذين عمل معهم كانوا ي�شعون يف 
حقيقة حاله���م لتحقيق اأمانيه���م وا�شتالم منا�شب 
الدول���ة، فمتى ما حتق���ق لهم ما يري���دون؟ انقلبوا 

على مبادئهم.
لقد حت���ول الب�شر ب�شب���ب اأو�شاع وطن���ه املوؤملة 
اإىل �شعلة من الوطنية خطيب���ًا و�شاعرًا و�شيا�شيًا 
وموؤلفًا، فقد وثق اأحداث الثورة العراقية الكربى 
بكت���اب �شخم بجزاأي���ن، وذكر منع���م حميد ح�شن 
هذا الكتاب عل���ى اأهميته نادر وال ي�شل اإليه طالبه 
ب�شهول���ة الأن���ه مل يطب���ع اإاّل طبعت���ه االأوىل. ويقع 
يف جزاأي���ن. وقد طب���ع اجلزء االأول من���ه يف �شنة 
1923م واجلزء الث���اين يف �شنة 1924م مبطبعة 
ح�ش���ن،   .609 �شفحات���ه  وع���دد  ببغ���داد  الف���الح 

1980م، �ض: 77.
يب���دو ان ه���ذا املوؤّل���ف ب�شم���ة دال���ة عل���ى وطنية 
الب�شر، الأنه دّون احلال���ة اجلهادية للثورة وقرن 
العمل بالقلم الأنهم���ا �شالحان ال ينف�شالن، ال�شيما 

ان الب�ش���ر اأهم���ل تدوي���ن مذكراته الذاتي���ة اآخذًا 
باحل�شب���ان اأهمي���ة تدوين ما اختزنت���ه ذاكرته عن 
الث���ورة، ق���ال حمي���د املطبعي:اإهمال���ه يف كتاب���ة 
مذكراته…اإذ اكتفى بكتابة ورقة ون�شف بعنوان 
“م���ن اأن���ا” وكان عليه وعلى اأي رائ���د ان ال يرتك 
�شخ�شيت���ه نهب���ًا لتف�ش���رات االآخري���ن، فبوج���ود 
مذكرات���ه يق�ش���ى عل���ى التاأويالملطبع���ي،2007م، 

�ض 14.
فهل يعني هذا املوؤّل���ف ان جعل منه الب�شر جزءًا 
م���ن �شخ�شيته بو�شفه جزءًا م���ن الثورة العراقية 
الك���ربى؟ فالث���ورة العراقية الك���ربى –كما اأرى- 

وحممد مهدي الب�شر كاأنهما ج�شد واحد.
تاأتي اأهمية كتاب تاريخ الق�شية العراقية الكربى 
الأن املوؤل���ف قد عاي�ض االأحداث التي مر بها العراق 

و�شارك فيها بنف�شه وعرف تفا�شيلها واأ�شرارها.
الكت���اب ن���ادر مبعلومات���ه اإذ �شّل���ط في���ه الب�ش���ر 
ال�ش���وء عل���ى حقب���ة �شيا�شية ح�شا�شة م���ن تاريخ 
الع���راق احلديث متتد من احلكم العثماين واإعالن 
الد�شت���ور وقي���ام اجلمعي���ات الوطني���ة والقومية 
ومن���و احل�ض القوم���ي وموق���ف العثمانيني جتاه 
ال�شعب العراقي والعرب���ي والوقوف �شد �شيا�شة 
الترتي���ك ثم تن���اول بال�شرح والتف�شي���ل االحتالل 

االإنكليزي للعراق وقيام ثورة الع�شرين وم�شاركة 
ال�شب���اط العراقيني للث���ورة ال�شريفية يف احلجاز 

وغرها.
يظه���ر الب�ش���ر اآراءه الوطني���ة والقومية ب�شوت 
عرب���ي في�شمي الث���وار العراقيني بالث���وار العرب 
مث���ل غره م���ن �شع���راء تل���ك احلقب���ة وخطبائها، 

اأمثال: حممد عل���ي اليعقوبي ومعروف الر�شايف 
وال�شيخ عل���ي ال�شرقي و�شواهم، وم���ا �شّدين اإىل 
هذا الكتاب ما ذك���ره الب�شر عن القائد االنكليزي 
“هول���دن” يف ث���ورة الع�شري���ن، وم���ا اأبدع���ه قلم 
الب�شر يف و�شف قابليات الثوار الع�شكرية على 
الرغم من الظ���روف املو�شوعية التي كان مير بها 
العراق، قال الب�ش���ر: يف منطقة الرميثة الحظت 
ان الثوار يحفرون اخلن���ادق �شمايل غربي البلدة 
ويبدل���ون العملة على �ش���ورة منظمة… ويوثق 
الب�ش���ر حنك���ة الث���وار الع�شكري���ة اأي�ش���ًا: وكان 
الث���وار ق���د حت�شن���وا برتع���ة ياب�شة حف���رت فيها 
اخلن���ادق وعلى جوانبها القرى االأمر الذي مل يبق 
للق���واد االإنكلي���ز �شكًا باأن �شباط ال���رتك هم الذين 
كان���وا يتولون قيادة الث���ورة، وكان عدد الثوار ال 
يق���ل عن خم�ش���ة اآالف مقاتل، و�ش���رع قائد احلملة 
“كوننغ���ام” باإط���الق الن���ار يف 1/20 �شاع���ة بعد 
الظه���ر من يوم 19 متوز وا�شرتك يف القتال ثالثة 
اأفواج، وعلى الرغ���م من كرة جنود هذه النجدة، 
فانها مل تتمكن من ان تزحزح الثوار عن مراكزهم، 
م���ع ان القت���ال ق���د ا�شتمر ث���الث �شاع���ات ون�شف 
�شاعة، وبعد قليل و�شل���ت فرقة “الكركا” جمهزة 
مبداف���ع ميدانية وحظرة ر�شا�ش���ات وعلى الرغم 
ما اأبدته من الب�شالة واال�شتماتة فانها مل تفلح…
الأن الع���رب قد اأخلوا اخلنادق لي���اًل بعد ان دافعوا 
عنه���ا النه���ار طوله وكان االن�شح���اب منها لياًل… 
واأطرى ” هول���دن” على ب�شالة 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 اأويل براعة فائقة باقت���الع ال�شكك احلديد، 
وبقط���ع طري���ق �ش���ر اجلن���ود ومنعهم م���ن املاء، 
وانه���م كانوا عارف���ني مبوا�شع ال�شع���ف واخللل 
يف الوح���دات الع�شكري���ة الربيطاني���ة وحي���ث ان 
ذخائره���م احلربي���ة كانت قليلة، فانه���م مل يكونوا 
ليطلقوا بندقية واحدة اإاّل وهم واثقون من اإ�شابة 
املرم���ى، وقد اأظهروا كل احل���زم والعزم يف تعقب 
الق���وة املرتاجع���ة… وي�شيف القائ���د هولدن ان 
ه���ذه املزايا ت���دل كل الدالل���ة على مه���ارة �شبطهم 
العجيب���ة ومقدرتهم الفائقة الف�ش���ل التا�شع، �ض: 

.210-208
يفن���د الب�ش���ر م�شاأل���ة ا�ش���رتاك �شب���اط ت���رك يف 

الثورة بقوله:
ان الع���رب الثائري���ن ق���د مار�ش���وا احل���روب فيما 
بينه���م ومار�شوه���ا يف ا�شتباكاتهم م���ع احلكومة 
العثماني���ة، وه���م اأذكياء جدًا، فح�شل���وا على هذه 
اخلربة العملي���ة يف احلرب بذكائهم وفطنتهم قبل 
كل �ش���يء وباملمار�ش���ة الطويل���ة للح���رب املختلفة 
����ض: 211. واحلقيق���ة كم���ا ت���رتاءى يل ان ع���رب 
الرميث���ة ومنه���م قبيل���ة بن���ي حجيم م���ن الظوامل 
و�شواه���م لي�ش���وا ببعيدين عن تراثه���م الع�شكري 
العرب���ي احل�شاري…فه���م عل���ى �شل���ة وثيقة به 
م���ن طري���ق احت���كاك رج���ال الث���ورة بقوادهم يف 
النج���ف وكرب���الء، ومعلوم ان ق���واد الثورة كانت 
له���م ثقافة عام���ة واأخ���رى ع�شكري���ة تاريخية مثل 
اإملامه���م ببط���والت الر�ش���ول ? واالإم���ام علي ? يف 
معاركهم���ا �شد البغي والع���دوان والت�شلط، والبد 
انهم ق���د اأفادوا جتربة من تل���ك املعارك وخططها. 
وكان لرج���ال الفك���ر يف بغداد والنج���ف وكربالء 
واحلل���ة دوره���م يف ذل���ك ال�شيم���ا يف بغ���داد ممن 
عرفوا بالوطني���ة والقومية من اأع�شاء اجلمعيات 
واالأح���زاب ال�شيا�شية اآن���ذاك فثقافة الثوار امتداد 
لالإ�شع���اع احل�ش���اري الع�شك���ري والعلم���ي ال���ذي 
متيزت به االأمة العربية واالإ�شالمية بادية ومدينة 

عرب الع�شور.
قال الب�شر: ونح���ن ال ننكر ان فريقًا من ال�شباط 
املنت�شب���ني للجمعيات يف بغداد حاربوا يف بع�ض 
مناط���ق الث���ورة اإاّل اأن الوقائ���ع املذك���ورة مل تق���ع 

با�شرتاك اأحدهم فيها البتة �ض: 210.

البصير وأحداث الثورة العراقية الكبرى
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د. علي طاهر تركي

ان تخصص علي الوردي اكاديميًا بعلم 
االجتماع اواًل، ومحاوالته في التوصل 

الى تحديد رؤى، واثبات فرضيات خاصة 
باشكاليات المجتمع العراقي ثانيًا، دفعاه 

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 
بتاريخ العراق عمومًا، فالتاريخ وسيلة في 

الوقوف على طبيعة تكوين شخصية الفرد 
العراقي وبالتالي سلوكياته من جهة، ومن 

ثمة الظواهر والمظاهر االجتماعية واسبابها 
من جهة اخرى.

لق����د التم�ض يف درا�شته للتاريخ منهجًا خا�شًا به، يختلف 
عم����ن �شبق����ه او عا�شره م����ن املوؤرخ����ني اكادمييني او غر 
اكادمييني، الن امل����وؤرخ عادة يدر�ض االح����داث التاريخية 
لذاتها، اما الوردي فق����د در�ض التاريخ للح�شول على فهم 
اكرب للمجتمع العراقي، مع����ززًا به فر�شياته االجتماعية، 
ملتم�ش����ًا له����ا �شن����دًا تاريخي����ًا م�شتمد من واق����ع االحداث، 
يثبت به ما تو�شل اليه من ا�شتنتاجات، فقد كتب ما ن�شه:

»عن����د درا�شتي للمجتمع العراق����ي، ادركت اين ال ا�شتطيع 
ان افه����م املجتمع يف و�شعه الراهن، م����ا مل افهم االحداث 
الت����ي م����رت ب����ه يف عه����وده املا�شية، ف����كل حدث م����ن تلك 
االحداث، البد ان يكون له �شيء من التاأثر قلياًل اأو كثرًا 

يف �شلوك النا�ض ويف تفكرهم”.
ف����ال غرو اذ وجدناه يف غ����ر مو�شع من موا�شع كتاباته، 
م�ش����ددًا وموؤكدًا على اهمي����ة درا�شة التاري����خ، والوقوف 
عن����د روايات����ه، لي�ض ال�شتق����اء معارف وجت����ارب املا�شني 
وح�ش����ب، امن����ا ا�شتنباط ادل����ة تاريخية متنوع����ة لتف�شر 
روافد بناء “العقل اجلمعي«، وما ينجم عنه من انفعاالت، 
تنعك�ض ب�شورة �شلوكيات وافعال عامة، تتخذ يف بع�ض 
االحي����ان �شكل »ظواهر”، حتت����اج اىل درا�شة وتقومي، ال 

غنى للتاريخ عنها، ومن هذا املنطلق كتب ما ن�شه:

»ونحن اذ ندر�ض التاريخ، نريد ان جنعله و�شيلة لتثقيف 
النا�ض، و�شبياًل مل�شاعدتهم على فهم ما يعانون من م�شاكل 

راهنة.
وع����ى الوردي وبعم����ق وا�شح م����دى اهمي����ة التاريخ يف 
درا�ش����ة وحتلي����ل املجتم����ع العراق����ي املعا�شر، ل����ذا اوىل 
اهتمام����ًا خا�شًا بتاريخه احلديث ملا ل����ه من �شلة مبا�شرة 
يف تطورات����ه املعا�شرة، ففي كن����ف احقابه احلديثة عا�ض 
�ش����كان الرافدين واحدة من ا�شوء مراحل تاريخهم، حيث 
ا�شتبدادي����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 اأخرى، وتراج����ع حا�شره 
العلم واملعرفة مدنه الزاهرة يف املا�شي التليد اىل مناذج 
م����ن �شور اجلهل والقهر من جه����ة ثالثة، ف�شاًل عن تف�شي 
االأمرا�����ض واالأوبئة والفاقة بني عموم ال�شكان فكان لذلك 

ا�شوء االثر على واقعها االجتماعي.
ف����ال غ����رو اذ جن����د املجتم����ع العراق����ي ق����د تراج����ع يف ظل 
مرتكزات����ه  وحتال����ف  العثم����اين،  االحت����الل  �شالمي����ة 
اال�شا�شية الثالث »اجلهل، املر�ض، الفقر«، تراجعًا مروعًا 
ع����ن م�شار الركب احل�ش����اري املعا�شر ومقوم����ات املدنية 
احلديث����ة، لتح����ل حمله����ا مظاه����رًا وظواه����رًا اجتماعي����ة 
�شلبي����ة، لطاملا كانت مدعاة بوؤ�شه و�شقائه وتعر م�شرته 

يف التحديث والنهو�ض.
تناغم����ًا م����ع ه����ذه املعطي����ات التاريخي����ة وم����ا افرزته من 
تداعي����ات خط����رة عل����ى املجتمع، ق����دم ال����وردي درا�شته 
القيم����ة املعنون����ة »ملح����ات اجتماعي����ة م����ن تاري����خ العراق 
احلدي����ث«، موؤلفًة من �شت اجزاء، تن����اول فيها الع�ديد من 
�شفح����ات تاريخ الب�����الد احلديث واملعا�ش����ر، انطالقًا من 
بداي����ات االحت����الل العثماين حتى الرب����ع االول من القرن 
الع�شري����ن، ا�شتند يف اجنازها ع�لى الكث�����ر م�ن امل�شادر 
واملراج����ع، اذ بل�غ����ت خم�شمائ����ة و�شب�ع����ة ع�ش����ر، م����ا بني 
كت����اب وخمطوط وجملة، تنوع����ت م�شامينها وحماورها 
حيث بل����غ جمموع املراجع العراقية احلديثة، مائة و�شتة 
و�شت����ني مرجع����ًا، والعربي����ة مائ����ة واحد ع�ش����ر، يف حني 
�شكلت االجنبية ما جمموع����ه مائة وواحد وثالثني كتابًا، 
كان منه����ا ثمانية و�شت����ون مرج�عًا معرب����ًا فقط، ومل تغب 
املخطوط����ات والوثائق �شواء العراق�ية منها او االجنبية، 
حي����ث بلغ جمموعه����ا اربعًا وثالثني وثيق����ة، وخمطوط،، 
لت�اأت����ي الدوري����ات املحل�ي����ة والع�ربي����ة مك�مل����ة ملج�م����وع 
امل��ش����ادر واملراج����ع، ف�بلغ����ت خم��ش����ًا واربع����ني دورية، ، 
ومل يف����ت الوردي ان ي�شم����ن مو�شوعته ه����ذه العديد من 
املقابالت ال�شخ�شي����ة واال�شتعانة ب�شهود العيان، ال�شيما 
باملو�شوع����ات ذات ال�شل����ة بالتاري����خ املعا�ش����ر، فق����د بلغ 

جمموعها �شتًا وع�شرين مقابلة .
ام����ا اجلزء اخلام�ض، فقد ق�شمه الوردي اىل ق�شمني، طبع 
الق�ش����م االول منه وللم����رة االوىل يف ع����ام 1977، تناول 
فيه احداث ث����ورة الع�شرين يف العراق، مبتدءًا باال�شباب 
والعوام����ل الت����ي ادت اىل قيامه����ا، مو�شح����ًا دور تركيبة 

املجتم����ع العراق����ي، ال�شيم����ا الع�شائري����ة يف انطالقته����ا، 
ب����ل عد ذلك ه����و ال�شبب الرئي�ش����ي فيها، ف�ش����اًل عن الدور 
التحري�شي الذي اداه “رجال الدين« و »الفئة املثقفة« يف 
ادارة الثورة واملواجهة �شد قوات االحتالل الربيطاين.

كما ا�شار اىل ان هذه املرحلة الزمنية، كانت مبثابة مرحلة 
الريادة والتا�شي�ض لعدد من الق����وى ال�شيا�شية املعار�شة 
للوجود الربيط����اين، والتي �شع����ت اىل تنظيم عنا�شرها 
بتنظيم����ات �شيا�شي����ة “جمعي����ات واح����زاب«، ذات برامج 
�شيا�شية وا�شحة وان جاءت يف ا�ش�شها متوا�شعة بعيدة 
ع����ن النظرة ال�شمولية للمجتم����ع والدولة على حد �شواء، 
فمعظمه����ا كان����ت ترتك����ز عل����ى خ����روج املحت����ل وتا�شي�ض 
حكوم����ة وطنية – دميقراطية خا�شع����ة ل�شلطة ت�شريعية 
منتخبة انتخابًا حرًا – دميقراطيًا، واملح يف تا�شي�شاتها 
اىل دور الفئ����ة املثقف����ة املتن����ورة اىل جان����ب بع�ض رجال 
الدي����ن املجددين من ذوي النهج اال�شالحي – التحديثي، 
مو�شح����ًا ان من بني ابرز مراكز ن�شاأتها االوىل اىل جانب 
العا�شمة بغ����داد، كانت مراكز امل����دن يف العتبات املقد�شة 
وعدد من م����دن الفرات االو�شط، م�ش����رًا اىل ان التكوين 
الع�شائ����ري يف االخرة، اعطى زخمًا للعمل ال�شيا�شي يف 

هذه االحزاب واجلمعيات.
وج����اء الق�شم الث����اين، والذي طبع الول م����رة عام 1978، 
مكم����اًل ملا ابت����داءه يف الق�شم االول حول ث����ورة الع�شرين 
العراقي����ة، م�شلط����ًا ال�ش����وء في����ه عل����ى دور بع�����ض اعيان 
ورج����االت العراق،مث����ل طال����ب با�ش����ا النقي����ب ، يف تهدئة 
االو�ش����اع واقناع بع�ض زعماء الع�شائ����ر يف التوقف عن 
اال�شتم����رار بالثورة.(طالب النقي����ب)1865-1929(: هو 
ال�شي����د طالب بن رجب بن �شعيد الرفاع����ي، ولد ون�شاأ يف 
الب�شرة، در�ض فيها العلوم العقلية والنقلية باال�شافة اىل 
اللغ����ات االجنبية، كان له دور ب����ارز يف احلياة ال�شيا�شية 

العراقية اوائل القرن الع�شرين
ث����م تاب����ع اح����داث وتط����ورات الث����ورة يف عم����وم البالد، 
م�شتعر�ش����ًا انت�شاراتها وعوام����ل اخفاقاتها، وبالتايل ما 
متخ�ش����ت عنه يف نهاي����ة املطاف من فر�����ض الربيطانيني 
ل�شيطرته����م عل����ى البالد مرة اخ����رى، ومن ث����م اردف هذا 
الق�ش����م �شتة مالحق، تعلق����ت م�شامينها باحداث انتفا�شة 
النج����ف اال�شرف ع����ام 1918 �ش����د االحت����الل الربيطاين 
وا�ش����داء ذل����ك يف خمتلف انحاء البالد، مل����ا حتتله املدينة 

من مكانة وقد�شية لدى جزء حيوي من �شكان العراق.
يف ح����ني عالج بامللح����ق الثاين روؤى وحتلي����الت املدر�شة 
املارك�شي����ة عن ثورة الع�شري����ن، متمثلة بكتاب امل�شت�شرق 
ال�شوفيت����ي كوتلوف، مفندا العديد من ا�ش�ض اأطروحاته، 
ع����ادا اياه����ا “قرائ����ن واهية« عل����ى حد تعب����ره، يف حني 
عال����ج يف املالح����ق املتبقية م�شامني وا�ش�����ض االيدلوجية 
املارك�شية، ال�شيما املادية التاريخية، واملوقف من الدين، 

ف�شال عن طروحاتها حول تطورات املجتمع االن�شاين.
�اآرا�ؤه  الفكري���ة  جه���وده  ال���وردي  )عل���ي  ر�س���الة  ع���ن 

االإ�سالحية درا�سة تاريخية (

علي الوردي وثورة العشرين



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

حيدر كامل العبادي

عد شارع الرشيد من األماكن الرئيسية 
التي كانت موقعًا لكثير من االحداث التي 

حدثت في العراق, ومنها ذات العالقة 
بالعملية السياسية, التي كان لها أثر في 

الحركة الوطنية العراقية والتاريخ العراقي 
الحديث والمعاصر, ابتداء باستعراض 

الجيش البريطاني عنِد احتالله بغداد عام 
1917, ومن ثم دوره في ثورة العشرين وما 
تالها من اجتماعات وتظاهرات، ومن ذلك 

حزب حرس االستقالل الذي أسس عام 
1919,بعد 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 
التفيض االهلية في)محلةالعاقولية( مقرًا 

له.

اأدى احل���زب دورًا كب���رًا يف اإث���ارة اجلماه���ر يف بغداد، 
واإقامته حف���الت املواليد يف هذا اجلانب، ف�شاًل عن دوره 
باالت�ش���ال بال�ش���ادة العلماء وروؤ�شاء القبائ���ل يف االأَلوية 
االأخ���رى لتوحي���د ال�شف���وف ملجابه���ة �شلط���ات االحتالل 
الربيط���اين والوقف اأمام �شيا�شته اال�شتعمارية، وبعد اأن 
�شعرت �شلطات االحتالل باأن احلركة الوطنية و�شلت اإىل 
ذروته���ا، اأَمرت مبنع احلفالت اخلطابي���ة، وا�شدرت اأَمرًا 
بالقب�ض على قادة احلزب، مما دفعهم للهروب اىل الفرات 
االو�ش���ط لالإلتحاق بث���ورة الع�شرينوعل���ى اأثر ذلك توقف 

ن�شاط احلزب.
ظه���رت ب���وادر احلرك���ة الوطني���ة لث���ورة الع�شري���ن يف 
بغ���داد بتاأث���ر الطبق���ة املثقف���ة،واإذا ذك���ر حتف���ز بغ���داد 
وروحه���ا الوطني���ة يف اأَثن���اء تلك الث���ورة يتب���ادر للذهن 
جام���ع احليدرخان���ة فقد كان مرك���زًا للثورة فيه���ا،اإذ �شهد 
اإقامة حف���الت املوالي���د النبوية التي نظمه���ا حزب حر�ض 
اال�شتق���الل ليلهب���وا بها م�شاع���ر النا�ض، والت���ي ح�شرها 
العديد م���ن العلماء والوطنيني وعام���ة ال�شعب بطوائفهم 

املختلفة،ف�ش���اًل عن ال�شع���راء واخلطباء الذي���ن ين�شدون 
اأ�شعاره���م لبث احلما����ض يف النفو�ض، واأقيم���ت اأول تلك 
احلف���الت للمولد النب���وي يف بغداد يف �شه���ر ربيع االأول 
ع���ام 1920،وكان االإقب���ال عليها قلياًل لع���دم معرفة النا�ض 
الغاي���ة التي اأَقيمت من اأجلها، ثم ب���داأت اجلماهر تتوافد 
باأعداد كب���رة يف احلفالت االأخرى، واتف���ق اأهايل بغداد 
عل���ى اأن تق���ام تلك احلف���الت كل اأ�شب���وع يف حملة وتكون 

نفقة االحتفال على �شاكنيها.
ذك���ر مو�ش���ى ال�شابندر:”ذهبت اأَكر من م���رة اإىل املواليد 
الت���ي كان���ت تق���ام يف اجلوام���ع واأتذك���ر احلما����ض الذي 
وجدت���ه عن���د اجلماه���ر و�شع���رت ب���ه يف جام���ع احليدر 
خان���ه وجامع االمام مو�شى الكاظ���م)ع(”،وكان لها ثاأثرًا 
كب���رًا م���ن الناحي���ة االجتماعي���ة، اإذ زادت التق���ارب ب���ني 
اأبن���اء ال�شعب، فقد نظمت حفالت املولد النبوي وجمال�ض 
التعزي���ة احل�شيني���ة يف م�شاج���د ال�شن���ة وال�شيع���ة عل���ى 
التعاق���ب- االأمر ال���ذي مل ي�شهد يف بغداد مثيل له من قبل، 
وفيها رفع علم الثورة العربية وكان بطول مرتين باألوانه 

االأَربعة التي اقتب�شت من ق�شيدة �شفي الدين احللي:
بي��ض �شنائعنا �ش�ود وقائعنا

خ�شر مرابعنا حمر موا�شينا.
اأ�شبحت تلك االحتفاالت فرحة عظيمة بالن�شبة للبغداديني 
املتذمري���ن م���ن االحت���الل الربيط���اين مب���ا ي�شمعونه من 
اخلطب الوطني���ة احلما�شية التي تندد باملحتلني وجتاهر 
بطرده���م، وكان حممد مهدي الب�شرم���ن اأبرز الدعاة اإىل 
الث���ورة العراقي���ة ال���ذي اتخ���ذ من م���اأمت االم���ام احل�شني 

)علي���ه ال�ش���الم(،اإذ كان م���ن اأ�شهر خطابها لزي���ادة حما�ض 
النا����ض فيما كان يقراأ وين�شد من الق�شائد احلما�شية التي 
نظمها حت���ى �شمي ب�)خطيب الث���ورة( و)مرابو 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�شلي، وعبد الرحم���ن البنا،وحممد 
عب���د احل�ش���ني. وكان���ت ق�شي���دة الب�ش���ر االأق���وى دوي���ًا 
واالأعلى رنين���ًا واالأكر خلودًا، تلك التي األقاها يف احلفل 
ال���ذي اأقيم يف جام���ع االحمدية قبيل اإع���الن الثورة، التي 
حرك���ت اجلماه���ر وقتها ودفعته���ا للتظاهر �ش���د املحتل، 
التي مازال العراقيون حتى اليوم معجبني بها ويرددونها 
ويحفظونه���ا ملا �شمت من ق���وة العاطفة وجمال الت�شوير 

وروعة التعبر، نورد بع�ض من اأبياتها:
ان �شاق ياوطني عل���ي ف�شاك�������������ا

فلتت�ش�ع بي لالأم�ام خطاك��������ا
بك همت ب�ل باملوت دونك يف

الوغى روحي ف�داك متى اك�ون فداكا
ومت�����ى بح���������بك للم�ش���انق اأرتق������ي

كي ترتقي بعدي عرو�ض عالكا.
يف 24 حزي���ران 1920اأقيم���ت تظاه���رة ك���ربى يف جامع 
احليدرخان���ة األقى فيها ال�شاعر عي�ش���ى عبد القادر خطبة، 
اتبعه���ا بق�شي���دة دع���ا فيه���ا اىل ت�شام���ن العراقي���ني ومل 

ال�شمل، وهاجم فيها الربيطانيني جاء يف بع�ض منها:
بن�ي النه�رين ن�شل الطيبين�������ا

اأفيقوا وا�شمعوا حقًا يقين��ا

تفرق�نا �شعوبًا واختلف�������������������ا
فاأ�شبح�نا جميع�ًا �شاغرينا

واأ�شلمن����������ا باأجمعن����ا لق�����وم
بغاة م���ن ط�غاة جائري����نا.

وعلى اإثرها القي عليه القب�ض من قبل القوات الربيطانية 
واأبعدته اإىل مدينة الب�شرة مما اأغ�شب اجلماهر فاأغلقت 
املخازن واحلوانيت يف �ش���ارع الر�شيد ا�شتنكارًا الأبعاده 
وع���د ه���ذا االأم���ر اأول تع���ٍد من ق���وات االحت���الل، فاجتمع 
الغا�شب���ون بح�ش���ود كب���رة يف جام���ع احليدرخانة بعد 
�شم���اع االأهايل باخلرب من بع����ض االأ�شخا�ض الذين نادوا 
باملقاهي واالأ�شواق والتجمعات العامة مبا لفظوه:”�شنو 
كعدتكم وعي�شى حب�شوه كوموا اإجتماع اإ�شالمي عمومي 

يف جامع احليدرخانة«.
انطلق���ت اجلماه���ر اإىل اجلام���ع، واألق���ى اأحده���م خطابًا 
وطني���ًا حما�شيًا طلب فيه اأن ينتخبوا خم�شة ع�شر مندوبا 
وذل���ك م���ا مت بالفع���ل )اأخت���ر كاًل من:حمم���د جعف���ر اب���و 
التم���ن، وال�شي���د اب���و القا�ش���م الكا�ش���اين، وال�شيخ احمد 
الظاه���ر، وال�شي���د حمم���د ال�ش���در، وال�شي���د عب���د الكرمي 
ال�شيد حيدر، ويو�شف افندي ال�شويدي، وفوؤاد الدفرتي، 
وعبد الوهاب النائب، و�شعيد النق�شبندي، وال�شيد حممد 
م�شطف���ى اخلليل، ورفعت اجلادرج���ي، وعلي البازركان، 
واحم���د ال�شي���خ داود، وعبد الرحمن احلي���دري، ويا�شني 
اخل�ش���ري(، ثم ج���اءت ق���وه م���ن البولي����ض الربيطاين 
متكونة من �شيارتني م�شفحتني، وما اأن و�شلت اإىل مكان 
التجمهر حتى بداأت اجلماهر الغا�شبة تر�شقها باحلجارة 
ف���ردت تل���ك القوة باط���الق الن���ار عل���ى املتظاهري���ن اأَمام 
اجلامع وقتل النجار عب���د الكرمي االخر�ض ده�شًا ب�شيارة 
احلاكم ال�شيا�ش���ي والع�شك���ري بلفور)Balfour(،وحمل 
علم���ت  وعندم���ا  امل�شت�شف���ى،  اإىل  جثمان���ه  املتظاه���رون 
ال�شلط���ات بذلك اأخ���ذت اجلثمان وو�شعت���ه يف خان)دلة( 
ال���ذي اتخذته مقرًا ملديرية االمن الربيط���اين، االأمر الذي 
دف���ع باجلماه���ر اىل التظاه���ر يف26 اي���ار1920 وامتالأ 
�ش���ارع الر�شي���د واال�ش���واق املوؤدية اإىل خ���ان دلة و�شراي 

احلكومة وهتفت ب�شقوط اال�شتعمار.
وم���ن مظاهر الوح���دة ب���ني اأَبن���اء ال�شعب العراق���ي التي 
�شهده���ا �ش���ارع الر�شيد يف تلك االأَي���ام، مااأ�شيع بني �شكان 
مدينة بغداد من اأن �شلطات االحتالل كانت ت�شعى للتفريق 
بينه���م واأع���دوا الفر�ش���ة لذل���ك يف ي���وم )عي���د اجل�ش���د( 
املقد����ض ل���دى الطائفة امل�شيحي���ة، عن طري���ق جلبهم لعدد 
م���ن االأَ�شخا����ض من خادم���ي اأفكاره���م ويلب�شوه���م ثياب 
العلم���اء االإِ�شالمي���ني ود�شهم م���ع املتفرج���ني وعندما مير 
املحتفل���ون يف ال�ش���ارع يقوم ه���وؤالء باأط���الق الر�شا�ض 
عليه���م، مما دفع بالكث���ر من امل�شيحي���ني اإىل مطالبة اأباء 
الكنائ�ض باقت�شار احتفاالتهم يف الكنائ�ض فقط ، وعندما 
�شم���ع امل�شلمون بذلك ق���ام البع�ض منه���م يف ال�شاد�ض من 
حزيران1920بالتوجه بجموع غفرة اىل كني�شة الكلدان 
يف حملة)راأ����ض القري���ة( و�شاركوا اخوانه���م امل�شيحيني 
باالحتف���ال ، فيم���ا انت�شر ق�ش���م منهم على ط���ريف ال�شارع 

حاملني الورود م�شتقبلني مواكب االحتفال.
عن ر�سالة )�سارع الر�سيد 1916-1959، درا�سة تاريخية(

الشاعر الذي ألهب الشعب في جامع الحيدرخانة

صورة ناصعة من الوحدة الوطنية في ثورة العشرين


