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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل ملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة  التي تعنى بالتاث 

الفكري والثقايف ملدينة كربالء عىل وفق القواعد اآلتية:
العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشتط   -1

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق A4، وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )CD( بحدود 

)5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم الصفحات 

ترقياًم متسلساًل.

3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
من  الباحث/أو  واسم  عنوان  عىل  البحث  من  األوىل  الصفحة  حتتوي  أن   -4
شارك معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، 
والربيد االلكتوين لكل منهم مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف 

صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر  يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار   -5
تتضمن:  بأن  واإلشارة  التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصول  وتراعى  البحث، 
النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش،  اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم 
الكتاب،  اسم  ويذكر  مرة،  أول  املصدر  أو  املرجع  ذكر  عند  الصفحة، هذا  رقم 

ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية تجُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 



العربية، ويراعي يف إعدادمها التتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل  يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع   -7

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
ضمن  ينرش  مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ّدم  قجُ قد  البحث  كان  إذا  فيام  يشري  وأن 
أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة 
عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: ـ

أ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع.

جـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش.
د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

#-يشتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
فيه بحثه، ومكافأة مالية  الذي نرش  العدد  و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من 



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع ماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكتوين للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

)turath@alkafeel.net(
 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التال: َسلَّ أو تجُ
ع  الكبري/ممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





بسم اهلل الرمحن الرحيم

           احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل أفضل األنبياء 
ا بعد فقد أخذت ملة  واملرسلني حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين. أمَّ
تراث كربالء عىل عاتقها مهمة إحياء تراث مدينة كربالء الَّتي تتمّيز 
بطابع روحّي فريد، فهي املدينة التي استوطنْت قلَب كلِّ مؤمن يف 
العامل، فاحلفاظ عىل تراثها وإحياؤه مسؤولية عاّمة، ومسؤولية القلم 
والرؤى  األفكار  بتبنِّي  املجلة  هيأيت  تسعى  لذا  خاّصة  األكاديمي 
التاثية املتخصصة  من خالل تشجيع  املكتبة  إثراء  الَّتي من شأهنا 
التاث  إحياء  يف  لتساهم  العلمّي  التفوق  ذات  الرصينة  األقالم 
ل  تشكِّ متينة  علمية  قاعدة  وبناء  كربالء،  ملدينة  والثقايف  الفكري 
ا مهاماًّ ال يستغني عنه الباحث يف التاريخ أو التاث،  مصدًرا معرفياًّ
بالتعاون  عة  املوسَّ العلمّية  الندوات  بإقامة  رشوعها  إىل  إضافة 
وستطبع  العراق،  يف  العلمية  واملؤسسات  اجلامعات  بعض  مع 
كربالء  تراث  ة  ملَّ من  القادمة  األعداد  يف  الندوات  هذه  خمرجات 
ل  األوَّ العدد  هو  فهذا   ، عمرها  من  الرابعة  الشمعة  أوقدت  الَّتي 
عة  متنوِّ احتوى عىل مموعة  الرابعة، وقد  للسنة  الرابع  د  املجلَّ من 
عىل  اشتملت  املّحكم  العلمّي  الطابع  ذات  التاثية  األبحاث  من 
مباحث قرآنيَّة و عقائدّية و تارخيية وتراثية و أدبيَّة نالت استحسان 
اخلرباء الذين قيموها من األساتذة اجلامعيني املشهود هلم بالكفاءة، 

كلمة العدد



االستشارية  اهليأة  ألعضاء  الذاتية  السرية  دفتيه  بني  العدد  ضمَّ  كام 
والتحريرية للمجّلة.   ونأمل أن يستمّر تواصل الباحثني مع املجّلة 
لدعم  والثقافية  الفكرية  األبحاث  من  نتاجاهتم  بجديد  لرفدها 

املسرية العلمية وضامن استمرارية املجّلة.
واحلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبيِّنا حممد 

وآل بيته الطيبني الطاهرين.  
رئيس التحرير



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من التاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  التاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
التكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  التاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة: 
-املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.

-املادة األدق لتبيني تارخيها.
-احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلام كان املتتبع لتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة تراث الرشق وال سيام 

املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل



بإخفاء  املعرفة،  بإضعاف  توّلد  ومرة  الرشقيني،  ساللة  كنوز   
دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  التاث  مع ماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  التاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،ألهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
يِّب  يِّبت وغجُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غجُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخجُ تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
بتاث  متخصصة  علمية  ملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الــتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  -ختصيص 

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
-مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن 



التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية 
أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  ماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 

إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 
-اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها 

التي تستحقها، بالدليل. 
والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  -تعريف 

بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 
ظل  يف  بأنفسهم،  التاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  -تعزيز 
مما  الغربية،  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الــوازع  إىل  افتقادهم 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
يؤرش  مما  السابقني،  بتكة  االلتحام  وتعميق  التاثية  -التوعية 
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
-التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، 

فالكشف عن التاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  ملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص
علومجُ القرآن الكريم

يف خمطوطات أعالم كربالء املقّدسة
-السّيد هبة الدين احلسينّي الشهرستايّن 

أنموذًجا-
نصوٌص خمتارة يف املحكم واملتشابه "مجع وحتقيق 

وتعليق"

الدكتور الشيخ عامد الكاظمي
اجلامعة العاملّية للعلوم اإلسالمّية 

)لندن( فرع العراق 25
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امللّخص

كان للشيخ حممد تقي الشريازّي احلائري دوٌر كبري يف ثورة عام 1920 
توّجهاهتا  خمتلف  عىل  العراقّية  الوطنّية  الشخصّيات  بإمجاع  العراقّية 
الربيطانّيني  املحتّلني  باعتاف  حتى  بل  والوطنّية،  والعشائرّية  السياسّية 
واجتامعات  اّتصاالت  الثورة  اندالع  قبل  ما  املّدة  شهدت  فقد  نفسهم، 
يف  احلجاز  زعامء  عن  فضاًل  الداخل  يف  هؤالء  كّل  وبني  بينه  ومراسالت 
االجتامعات  هذه  أهّم  وكان  الثورة،  بإعالن  والقيام  للتحضري  اخلارج 
1920 وحرضه عدٌد من شيوخ  قد يف كربالء يف 4 آيار  االجتامع الذي عجُ
عشائر اجلنوب والفرات األوسط، حيث تداول املجتمعون قضّية (الثورة 
قيام  أجاز  الشريازّي  أّن  البعض  فيه  ورأى  الربيطانّيني  ضّد  املسّلحة( 
الثورة، وقد سامهت أعامل االضطهاد والقمع التي مارسها املحتّلون ضّد 
الشيخ  والسّيام  الوطنّية  احلركة  زعامء  من  عدد  اعتقال  عن  فضاًل  األهال 
ومن  االحتجاجات  توّسع  إىل  أّدى  الذي  الشريازّي)  (نجل  رضا  حممد 
الشريازّي  تقي  حممد  للشيخ  وكان  ضّدهم،  املسّلحة  الثورة  اندالع  ثّم 
السياسّية  املستويات  كاّفة  عىل  ودعمها  الثورة  هذه  إسناد  يف  كبري  دوٌر 
.1920 آب   17 يف  وفاته  حتى  سنّه  كرب  رغم  والتنظيمّية  واالجتامعّية 
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Abstract

Sheikh Mohammad Taqi  Al- shirazi had a significant 
role in the 1920 Revolution، in the consensus opinions 
of most national figures of Iraq even the British 
themselves. 

The period immediately before the revolution 
witnessed contacts and correspondences between 
him and the local figures and the chiefs of Al- 
Hijaz for the preparations of the revolution. 

An important meeting was held in Karbala in 4 
may 1920 and attended by a number of sheikhs of 
the south and middle Euphrates. They disused in it 
the issue of the armed revolution against the British. 
Some people believed that  Al- shirazi  had allowed 
for the revolution in the meeting. 

 Different factors were behind protesting against
 the British، hence، the revolution: prosecution،
 repression، and arresting the leading figures of the
  national movement، including Mohammad Ridha
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 Al- shirazi However k sheikh Mohammad Taqi  Al-
 shirazi had supported that revolution on its different
 aspects)political، social، and organizational( till his
.death in 18 August 1920
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املقدّمة
شّكلت ثورة العرشين مرحلًة مهّمة من تاريخ العراق السيايّس املعارص، 
الدين  التي تزّعمها رجال  امتدادًا حلركة املعارضة الشعبّية املسّلحة  فكانت 
وزعامء العشائر والتي متّثلت بإعالن اجلهاد منذ بدء دخول القّوات الربيطانّية 

الغازية إىل العراق عام 1914.

املالئم  اجلّو  العراقّي  الشعب  جتاه  القمعّية  بسياساهتم  الربيطانّيون  خلَق 
الندالع الثورة منذ قيامهم بقمع انتفاضة النجف يف ربيع عام 1918 ومن 
عىل  مّرتني  القبض  إلقاء  عن  فضاًل  االستفتاء،  يف  الشعب  رأي  تزوير  ثّم 
البلد،  خارج  إىل  ونفيهم  اإلسالمّية  الوطنّية  اجلمعّية  أعضاء  من  الوطنّيني 
األوىل يف شهر أيلول من عام 1919 والثانية يف حزيران 1920، أّدت كّل 
ثّم  ومن  العراق  داخل  الشعبّي  االحتقان  زيادة  إىل  وغريها  األعامل  هذه 
انفجاره بثورٍة عارمة شملت خمتلف مناطق العراق من الشامل إىل اجلنوب 

سّميت بثورة 1920 ضّد االحتالل الربيطايّن يف العراق.

طريق  عن  للثورة  التمهيد  األّول  حماور،  ثالثة  البحثجُ  هذا  يتناول 
الثاين  املحور  أّما  الشريازّي،  الشيخ  أجراها  التي  واملراسالت  االجتامعات 
هذه  يف  الشريازّي  ودور  الثورة  اندالع  باجّتاه  األحداث  تطّور  فيتناول 
األحداث، يف حني سيكون اندالع الثورة والدور القيادّي للشيخ الشريازّي 

فيها من خالل املحور الثالث.
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أوالً/ الدور القيادّي للشيخ الشريازّي قبيل الثورة•	

ثورة  يف  الشريازّي  تقي  حممد  الشيخ  األعىل  الدينّي  املرجع  دورجُ  يكن  مل 
1920 مّرد دور املشارك أو الواعظ أو املحّرض أو حّتى القائد يف مدينة أو 
بارز ومهّم عىل مجيع  قيادّي  له دور  إّنام كان  بعينها وحسب،  منطقة عراقّية 
األصعدة السياسّية واالجتامعّية بل وحتى العسكرّية أحيانًا يف تلك الثورة، 
الثورة،  هلذه  الروحّي(  )الزعيم  بأّنه  والباحثني  املؤّرخني  معظم  عّده  فقد 
وعّلق أحدجُ الشخصّيات السياسّية البارزة يف العهد امللكّي عن الدور الكبري 
للشريازّي يف الثورة بالقول: »ال يمكن أن نسقط من حسابنا موقف رجال 
الدين، وعىل رأسهم املرجع األعىل املريزا حممد تقي الشريازّي يف مناهضة 
أبلغ  لذلك  وكان  وحماربته،  مقاومته  بوجوب  وفتواه  الربيطايّن،  االحتالل 
البازركان )أحد أعضاء  العراق...«)1(، ويف حمادثة بني عيل  قبائل  األثر عىل 
مجعية حرس االستقالل( والسّيد حممد عيل بحر العلوم )أحد رجال الدين 
البارزين يف النجف( قال األخري: »إّن املريزا الشريازّي له مكانة كبرية ورّبام 
تودع إليه زعامة الثورة الروحّية يف الفرات وهو ذو جرأة وحزم وإقدام ال 
نفسهم  الربيطانّيون  اعتف  كام  قّوة...«)2(،  أّية  اندفع  إذا  قصده  عن  تصّده 
العراق  داخل  وعرقلتها  سياساهتم  عىل  الشريازّي  للشيخ  القوّي  بالتأثري 
وخارجه، وهبذا الصدد قالت املس بيل: »ويف أوائل آذار عام 1920 قيل أّن 
املريزا حممد تقي الشريازّي أصدر فتوى حيّرم فيها توظيف املسلمني يف اإلدارة 
الربيطانّية، وكتب احلاكم السيايّس يف الديوانّية الرائد دال يقول إّن جّثة أحد 
املّتبعة،  الشيعّية  بدفنها حسب األصول اإلسالمّية  الشّبانة)3( مل يسمح  أفراد 
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وأّن االستقاالت من خدمة احلكومة تزداد يومًا بعد يوم...«)4(، أّما املؤّرخ 
بالقول:  الثورة  إيرالند ))Irland  فّعلق عىل دور الشريازّي يف  األمريكي 
كربالء...«)5(،  يف  أكيدة  بصورة  وضعت  قد  الثورة  خطط  بأّن  »ويستبان 

وكربالء هي املدينة التي كان الشريازّي يقيم فيها.

الشيخ  جيريا  كان  التي  واملراسالت  االجتامعات  املّدة  هذه  يف  كثرت 
بمثابة  فكانت  منه،  وبتوجيه  مبارشة  غري  أو  مبارشة  بصورة  الشريازّي 
حتضريات لقيام الثورة ضّد الربيطانّيني، ويف الوقت نفسه يمكن وصفها بأهّنا 
وسائل سلمّية أو سياسّية ملقاومة االحتالل الربيطايّن للعراق يف بداية األمر، 
قد اجتامٌع رّسي يف مدينة  فكانت أوىل االجتامعات أواسط آذار 1920، إذ عجُ
االجتامع  هذا  وكان  العشائر  ورؤساء  العلامء  من  كبري  عدٌد  حرضه  النجف 

بتوجيه من الشيخ الشريازّي)6(.

وطنية  وحدة  حتقيق  عىل  االجتامعات  تلك  يف  الشريازّي  الشيخ  عمل 
بني  والوحدة  التقارب  اخلالفات وحتقيق  إزالة  وأّكد عىل رضورة  متامسكة 
األهداف  هذه  حتقيق  ولغرض  والشيعة)7(،  السنّة  بني  والسّيام  الطوائف 
بادر الشيخ الشريازّي إىل توجيه عدٍد من الرسائل إىل الشخصّيات الوطنّية 
والعشائرّية )السنّية والشيعّية(، ففي 25 آذار 1920م )3 رجب 1338هـ( 
وّجه الشيخ الشريازّي رسالة إىل الشيخ موحان اخلري اهلل )أحد شيوخ عشائر 
املنتفك( جاء فيها: »...إّن مجيع املسلمني أخوان جتمعهم كلمة اإلسالم وراية 
القرآن الكريم والنبّي األكرم صىل اهلل عليه وآله وصحبه، والواجب علينا 
والتعاون  االختالف...،  وترك  والوداد  والتواصل  واالحّتاد  االّتفاق  مجيعًا 
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يتبنّي  وهنا  تعاىل...«)8(،  اهلل  يجُريض  ما  كّل  يف  والتوافق  والتقوى  الرّب  عىل 
الشريازّي بغّض  للشيخ  التعبوّي والتوحيدّي  القيادّي  الدور  مدى وضوح 
النظر عن الطائفة بغية توحيد اجلهود خدمًة للهدف األسمى املتمّثل بتحرير 
أمحد  الشيخ  إىل  رسالة  الشريازّي  وّجه  آذار(   26( التال  اليوم  ويف  البالد،  
الرسالة  النظر يف هذه  يجُلفت  وممّا  بغداد،  السنّة يف  أحد علامء  الداوود وهو 
ورود كلمة )اجلهاد(، باإلضافة إىل املدح والثناء عىل شخصّية الشيخ أمحد، 
واختتمت رسالة الشيخ الشريازّي بالقول: »... أرجو إبالغ جزيل السالم 
ومل  الدارين...«)9(،  خري  هلم  ونسأل  املؤمنني،  إلخواننا  والدعوة  والدعاء 
يقتصـر توجيه الرسائل التي تدعو للوحدة عىل الشيخ الشريازّي فحسب، 
من  وكان  الفرقة  ونبذ  للوحدة  بالدعوة  املنهج  نفس  له  املقّربون  اّتبع  وإّنام 

أبرزهم السيد حممد عيل هبة الدين الشهرستاين)10(.

إحدى  يف  ورد  فقد  الربيطانّيني،  إىل  االّتصاالت  هذه  أخبار  وصلت 
كان  سواء  االجّتاه  هبذا  ثقًة  »ازدادوا  والسنّة  الشيعة  أّن  الربيطانّية  التقارير 
اليوم يف كّل  التقرير »إّن األمور السياسّية تناقش  ومهّيًا أو حقيقّيًا«وأضاف 
مكان وبني اجلميع دون حتّفظ يذكر«)11(، هذا يعني أّن الربيطانّيني كانوا غري 
مرتاحني للتحّركات اجلديدة داخل العراق والتقارب ما بني السنّة والشيعة، 
األمر الذي جعلهم يكّرسون مبدأهم املعروف )فّرْق تسْد( وهو ما سنالحظه 

يف آلّية تشكيل احلكومة املؤّقتة.

ضّد  األوسط  الفرات  لزعامء  عّدة  حتّركات   1920 نيسان  شهر  شهد 
الربيطانّيني، ففي الثاين عرش من الشهر املذكور نظم زعامء الفرات األوسط 
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إىل  القدوم  منه  يطلبون  بن احلسني  اهلل  األمري عبد  إىل  عّدة مضابط موّجهة 
العراق ليكون ملكًا، بعيدًا عن أّية وصاية أجنبّية، وقد أشارت بعض التقارير 
الربيطانّية إىل تلك املضابط التي أوضحت أّن املوّقعني عىل هذه املضابط كانوا 
من عشائر الساموة والرميثة وعشائر النجف والشامّية والكوفة وغريهم، وقد 
قاموا بدوٍر رئييس يف الثورة فيام بعد)12(، ويف نفس الوقت أرسل حاكم احلّلة 
الربيطايّن  السيايّس  تقريرًا إىل احلاكم   )Taylor( تايلور الربيطايّن  السيايّس 

العام يف العراق آرنولد ويلسن ورد فيه:

إّن مضبطتني قد أرسلتا من كربالء...ويف حالة استالم رّد إجيايّب  »يقال 
قّرروا  فإّن بعض زعامء احلركة قد  املوّجهة إىل األمري عبد اهلل،  الدعوة  عىل 
األعامل  بعض  قيام  توّقع  فيجُمكن  ما...  بعمٍل  نقم  مل  وإذا  بعمل...  القيام 

املناوئة للحكومة الربيطانّية..«)13(.

يّتضح من تلك التقارير أّن الربيطانّيني كانوا خيشون حدوث اضطرابات 
وثورات ضّدهم، وكان األجدر هبم أن يغرّيوا سياساهتم جتاه الشعب العراقّي 
إاّل أهّنم مل يفعلوا ذلك، وعىل الرغم من ذلك فقد تواصلت اجتامعات القوى 
قد اجتامٌع مهّم يف منزل السيد علوان اليارسّي يف النجف يف  الوطنّية، فقد عجُ
16 نيسان 1920 حضـره نجل الشيخ الشريازّي حممد رضا وعدٌد من رجال 
الدين ورؤساء العشائر، وطجُرحت يف هذا االجتامع فكرة الثورة املسّلحة ضّد 
الربيطانّيني ألّول مّرة، وقد أّيدها البعض وعارضها البعضجُ اآلخر، واتُّفق 
عىل تأجيل فكرة الثورة املسّلحة والعمل عىل التمهيد هلا عن طريق التوعية 
السياسّية  اخّتاذ عدٍد من اخلطوات  املجتمعون  قرر  والدينّية)14(، كام  الوطنّية 
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املكّملة يف مواجهة املحتّلني ومن ذلك ما ييل:

تأسيس مجعّية باسم اجلامعة اإلسالمّية مركزها كربالء وهلا فروع يف كّل . 1
العراق ويرأسها الشيخ حممد تقي الشريازّي.

توزيع منشور بتوقيع الشريازّي يأمر بالوحدة ومجع الشمل والتساند يف . 2
كّل املهام.

جعل يوم اجلمعة يوم الشعب تعّطل فيه املكاسب ويتك البيع والرشاء، 
اإلثارة  يستلزم  بام  فوقها  اخلطباء  ليتصدى  الساحات  يف  املنابر  وتنصب 

والتحضري)15(.

نيسان 1920م  بتاريخ 20  النجف األرشف  ثاٍن يف  اجتامع موّسع  قد  عجُ
البارزين وعددًا  الدين  )األّول من شعبان 1338هـ( ضّم عددًا من رجال 
زوين  هادي  إرسال  املجتمعون  خالله  قّرر  والوجهاء،  العشائر  شيوخ  من 
وحمسن شالش -وهم من وجهاء مدينة النجف وساداهتا- إىل بغداد لبحث 
وبعد  األوسط)16(،  الفرات  منطقة  عن  كمندوبني  هناك  السيايّس  الوضع 
نيسان   22 بتاريخ  بغداد  يف  موّسع  اجتامٌع  قد  عجُ النجف  اجتامع  من  يومني 
من العام نفسه حضـره أعضاء من مجعّية حرس االستقالل، ومن أبرزهم: 
جعفر أبو التمن وعيل البازركان ورفعت اجلادرجي وحممد الصدر ويوسف 
السويدي وغريهم)17(، وأعلن هادي زوين للمجتمعني عن استعداد أهال 
حتديد  منهم  وطلب  الربيطانّيني  ملقاومة  وتأّهبهم  األوسط  الفرات  مناطق 
عىل  للسري  مستعّدون  البغدادّيني  بأّن  التمن  أبو  جعفر  فأجابه  موقفهم، 
إىل  عنهم  مندوبًا  التمن  أيب  إيفاد  ذلك  بعد  املجتمعون  وقّرر  علامئهم،  هنج 
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كربالء لالّتصال واالّتفاق مع الشيخ الشريازّي خالل زيارة اخلامس عرش 
االنتداب عىل  إقرار صيغة  املّدة أعلن احللفاء عن  من شعبان)18(، ويف تلك 
قد  الدول العربّية الواقعة حتت سيطرة بريطانيا وفرنسا يف مؤمترهم الذي عجُ
يف )سان ريمو( يف إيطاليا بتاريخ 25 نيسان 1920، الذي قضـى بأن يكون 
العراق وفلسطني حتت االنتداب الربيطايّن، وسوريا ولبنان حتت االنتداب 
الفرنسـي)19(، ونشـر الربيطانّيون تلك املقّررات يف العراق يف 3 آيار من السنة 
نفسها)20(، ممّا أّدى إىل تضافر جهود العراقّيني للمطالبة بحقوقهم املرشوعة 
العراقّية)21(،  املدن  خمتلف  يف  والعلنّية  السـرّية  االجتامعات  عقد  مكّثفني 
للترصيح  متامًا  مناقضة  جاءت  املؤمتر  هذا  مقّررات  أّن  ذكرهجُ  جيدر  والذي 

)الفرنيس الربيطاين( )22( الصادر يف 7 ترشين الثاين 1918.

قد اجتامع رّسي لياًل يف 3 أيار 1920 يف كربالء يف منزل السيد أيب القاسم  عجُ
الكاشاين)23(، حضـره عدٌد من شيوخ العشائر ورجال الدين والوجهاء من 
خمتلف مناطق الفرات األوسط، منهم السيد نور اليارسي، جعفر أبو التمن، 
عبد الكريم اجلزائري، حمسن أبو طبيخ، عبد الواحد احلاج سكر، شعالن أبو 
اجلون، عبد الوهاب الوهاب، هبة الدين الشهرستاين)24( وآخرون، تداول فيه 
املجتمعون قضّية الثورة املسّلحة ضّد الوجود الربيطايّن يف العراق، وكانت 
هذه املسألة مثار جدل فيام بينهم، فقد أّيدها البعض وعارضها البعض اآلخر 
العتقادهم أهّنا ستجُقمع بسهولة من قبل القّوات الربيطانّية التي تتفّوق عليهم 
ّدة، وتّم االّتفاق أخريًا عىل رضورة أخذ رأي الشيخ الشريازّي يف  بالعدد والعجُ
هذه املسألة اخلطرية، فاختاروا مخسة مندوبني منهم ملقابلة الشريازّي وهم: 



209

م.د. عالء عباس نعمة الصايف

�سهر جمادى الخرة 1438هـ /اآذار  2017مال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع/العدد الأول

اليارسي  وعلوان  اليارسي  ونور  التمن  أبو  وجعفر  اجلزائري  الكريم  عبد 
الشريازّي يف  املندوبون اخلمسة مع  احلاج سكر)25(، واجتمع  الواحد  وعبد 
عّد هذا االجتامع من  منزله بتاريخ 4 آيار 1920م )15 شعبان 1338هـ(، ويجُ

قدت قبل الثورة. أهّم االجتامعات التي عجُ

فاتح املندوبون الشيخ الشريازّي يف املوضوع، فقال هلم: »إّن احلمل ثقيل 
وأخشى أن ال يكون للعشائر قابلّية املحاربة مع اجليوش املحتّلة، فأّكدوا له 
أّن العشائر هلا القدرة عىل القيام بالثورة، فرّد عليهم أخشى أن خيتّل النظام 
ويجُفقد األمن فتكون البالد يف فوىض، وأنتم تعلمون أّن حفظ األمن أهّم من 
الثورة بل أوجب منها، فرّدوا عليه بأهّنم قادرون عىل حفظ األمن والنظام 
وهذه  نّياتكم  هذه  كانت  إذا  بقوله:  الشريازّي  أجاهبم  ذلك  عند  البلد،  يف 

تعّهداتكم فاهلل يف عونكم«)26(.

املسّلحة يف ذلك  الثورة  الشريازّي أجاز  الشيخ  أّن  املؤّرخني  رأى بعض 
السالح  بحمل  إذنًا  عِط  يجُ مل  الشريازّي  الشيخ  أّن  واحلقيقة  االجتامع)27(، 
الشريازّي  أجوبة  يف  يرد  مل  أّنه  بدليل  االجتامع،  ذلك  يف  الربيطانّيني  ضّد 
للمجتمعني معه كلمة ثورة مسّلحة أو ما شابه، فضاًل عن ذلك كانت رسائل 
السلمّية يف مقاومة  الطرق  اّتباع  ّأكدت عىل رضورة  الاّلحقة قد  الشريازّي 
الربيطانّيني وحفظ األمن والنظام يف البلد، كذلك فإّن االجتامع الذي عقده 
املجتمعون بعد ذلك يف منزل السيد نور اليارسي قد أّكدوا فيه عىل رضورة 
اّتباع الطرق السلمّية يف مناهضة الربيطانّيني، ويف ذلك الوقت بعث كّل من 
من  رمضان(   7( آيار   26 يف  رسالتني  رضا  حممد  ونجله  الشريازّي  الشيخ 
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العام نفسه إىل احلجاز، األوىل موّجهة من الشيخ الشريازّي إىل األمري فيصل 
بن  الشيخ حممد رضا إىل األمري عيل  بن احلسني، والثانية موّجهة من نجله 
احلسني وّل عهد مملكة احلجاز)28(، ويظهر أّن هاتني الرسالتني كانتا استمرارًا 

للمراسالت السابقة بني الطرفني بعد انتهاء عملّية االستفتاء عام 1919.

الوحدة،  قضّية  عىل  التأكيد  فيصل  األمري  إىل  الشريازّي  رسالة  تضّمنت 
فقد ورد فيها: »...ال زلنا نسمع أنباء تفانيكم العظيم يف سبيل إحياء اجلامعة 
العربّية التي هي عنوان املجد اإلسالمّي...« )29(، كام ناشد الشيخ الشريازّي 
يف كتابه األمري فيصل برضورة إيصال صوت العراقّيني ومطالبهم يف احلرّية 
الشيخ  نجل  من  املوّجهة  الثانية  الرسالة  أّما  احلّر،  العامل  إىل  واالستقالل 
الشريازّي إىل األمري عيل فتضّمنت نفس املطالب التي طالب هبا أبوه األمري 
األجنبّي)30(،  النفوذ  من  واالستقالل  العربّية  الوحدة  عىل  التأكيد  يف  فيصل 
العلامء  من  ومموعة  أبيه  عزم  عن  رسالته  يف  رضا  حممد  الشيخ  وأضاف 
املسلمني وازدرائهم من  أن يرى حتقري  إيران ألّنه »كرب عليه  إىل  السفر  عىل 
أعدائهم«)31(. أجُرسلت هاتان الرسالتان بواسطة الشيخ حممد باقر الشبيبي)32( 
الذي توّجه من كربالء إىل النجف ومن ثّم استعّد للسفر من هناك إىل احلجاز، 
لكّن الظروف التي كان يمّر هبا العراق حالت دون سفره، وال يجُعرف مصري 
ورود  لعدم  تصال  مل  أهّنام  واألرجح  ال)33(،  أم  وصلتا  هل  الرسالتني  تلك 

جواب عنهام من احلجاز.

وتّم  األخري،  كربالء  اجتامع  انتهاء  بعد  بغداد  إىل  التمن  أبو  جعفر  رجع 
التحضري لعقد اجتامع موّسع حرضه يوسف السويدي وحممد الصدر وعيل 
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البازركان وسعيد النقشبندي فضاًل عن أيب التمن، حيث قّدم األخري تقريرًا 
نتائج زيارته إىل كربالء)34(، وقّرر املجتمعون إقامة املظاهرات السلمّية  عن 
زعامء  من  قليل  غري  عدٌد  املظاهرات  تلك  يف  وشارك  الربيطانّيني،  ضّد 
ومنها  بغداد  جوامع  يف  كبرية  احتفاالت  أقيمت  كام  األوسط)35(،  الفرات 
جامع )احليدرخانه( بمناسبة والدة النبي، وشارك يف تلك االحتفاالت 
السنّة والشيعة معًا)36(، وكانت تلك االحتفاالت قد مّثلت »متّردًا علنّيًا يدّل 
عىل قرب انفجار الثورة يف العراق...«)37(، وحاول الربيطانّيون إفشال تلك 
االحتفاالت بطريقتني، األوىل دعوة عدد كبري من الشباب إىل حفالت أقيمت 
والثانية  الوطنّية)38(،  االحتفاالت  عن  إبعادهم  هبدف  بيل،  املس  منزل  يف 
املتظاهرين)39(،  لتفريق  الشوارع  يف  وتسيريها  املصّفحة  السيارات  بإرسال 
وعندما فشلت مجيع تلك املحاوالت، أصدر قائد الّلواء الربيطايّن يف بغداد 
ساندورز )Sandorz ( أمرًا يمنع تلك احلفالت، وعىل الرغم من ذلك فقد 
والكاظمّية  بغداد  مدينة  لتمثيل  مندوبًا  )احليدرخانه( 15  انتخب يف جامع 

وإرساهلم للمطالبة بحقوق البالد املرشوعة يف االستقالل)40(.

أرسل جعفر أبو التّمن الذي تعّرض للتهديد واملساءلة من قبل السلطات 
الربيطانّية)41( رسالة إىل الشيخ الشريازّي أخربه فيها بالتطّورات واألحداث 
األخرية التي جرت يف بغداد وطلب منه املساندة)42(، فكتب الشيخ الشريازّي 
رسالتني، األوىل موّجهة إىل جعفر أيب التّمن شخصّيًا، والثانية وهي األهّم 
موّجهة إىل أبناء الشعب العراقّي عاّمًة، مؤّرختني يف 29 آيار 1920م املوافق 
)10 رمضان 1337هـ(، جاء يف الرسالة األوىل أليب التّمن »...رّسنـا احّتاد 
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كلمة األّمة البغدادّية واندفاع علامئها ووجهائها وأعياهنا إىل املطالبة بحقوق 
األّمة املرشوعة ومقاصدها املقّدسة...«، وأضاف الشريازّي يف رسالته »... 
الدين احلنيف والشـرع  هذا وإّننا نوصيكم أن تراعوا يف متمعاتكم قواعد 
الشـريف فتظهروا أنفسكم دائاًم بمظهر األّمة املتينة اجلديرة باالستقالل التاّم 
املنّزه عن الوصاية الذميمة، وأن حتفظوا حقوق مواطنيكم الكتابّيني الداخلني 
يف ذّمة اإلسالم« )43(. يّتضح من خالل هذه الرسالة أّن الشيخ الشريازّي أّكد 
عىل الوحدة الوطنّية ليس فقط ما بني املسلمني فقط وإّنام بني مجيع العراقّيني 
أبناء األديان األخرى، كاملسيحّيني واليهود والتعامل معهم عىل  بمن فيهم 

أساس اهلوّية الوطنّية العراقّية.

الثانية فقد جاء فيها »إىل إخواين العراقّيني السالم عليكم...  أما رسالته 
أّما بعد فإّن إخوانكم يف بغداد والكاظمّية قد اّتفقوا فيام بينهم عىل االجتامع 
والقيام بمظاهرات سلمّية،... طالبني حقوقهم املرشوعة املنتجة الستقالل 
العراق...«، كام طلب الشيخ الشريازّي من أبناء كّل منطقة من مناطق العراق 
املختلفة أن ترسل وفدًا إىل بغداد ملفاوضة الربيطانّيني واملطالبة بحقوقهم)44(، 
األمن  عىل  املحافظة  رضورة  عىل  الشريازّي  الشيخجُ  أّكد  الرسالة  ختام  ويف 
واالستقرار والتوّحد ونبذ اخلالفات ما بني العراقّيني)45(، والذي جيدر ذكرهجُ 

أّن الربيطانّيني اعتربوا هذه الرسائل مزّورة وال صلة هلا بالشريازّي)46(.

الشبيبي،  باقر  الشيخ حممد  بغداد بوساطة  الشريازّي إىل  وصلت رسالتا 
وقام حزب حرس االستقالل بطبع الكثري من نسخ الرسالة املوّجهة إىل عاّمة 
العراقّيني وقرأها أحد سدنة الصحن الكاظمّي وهو باقر رشكشيك عىل عاّمة 
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الناس)47(، ووصل وفٌد يمّثل اليهود والنصارى من أهل بغداد وقابلوا رجال 
الشريازّي ألّنه  الشيخ  إىل  إيصال شكرهم  الكاظمّية راجني منهم  الدين يف 

أوىص بأهل الكتاب)48(.

1920م  حزيران   4 يف  املدينة  وجهاء  من  كبري  عدٌد  كربالء  يف  اجتمع 
وقّرروا  الشريازّي،  لدعوة  استجابًة  1338هـ(  رمضان   16( املوافق 
احلوار  وبعد  العراق،  يف  الربيطانّية  السلطات  ملقابلة  عنهم  مندوبني  اختيار 
والنقاش تّم االّتفاق عىل اختيار الشيخ حممد اخلالص )نجل الشيخ مهدي 
اخلالص(، السيد حممد عيل الطباطبائي، وغريهم)49(، إذ نّظم هؤالء مضبطة 
للمطالبة  الربيطانّية  السلطات  أمام  لتمثيلهم  كربالء  أهال  باسم  صيغت 
ملك  يتّزعمها  عربّية  دولة  بتشكيل  املطالبة  عن  فضاًل  العراق،  باستقالل 
 عريّب مسلم مقّيد بدستور، وكتب الشيخ الشريازّي يف هناية املضبطة عبارة 

»صحيح نافع مفيد إن شاء اهلل تعاىل« )50(.

العام  من  رمضان(   18( حزيران   6 يف  اجتامع  قد  عجُ فقد  النجف  يف  أّما 
رجال  من  وعدد  املدينة  وجهاء  وحضـره  كربالء  اجتامع  غرار  عىل  نفسه 
من  مندوبني،  سّتة  اختيار  وتّم  املدينة،  من  القريبة  العشائر  ورؤساء  الدين 
أبرزهم الشيخ جواد اجلواهري والشيخ عبد الكريم اجلزائري والسيد نور 
إىل  كتب  األمر  هبذا  الشريازّي  الشيخ  سمع  وعندما  وغريهم،  اليارسي)51( 
املطالبة  إىل  الذي يدف  السّتة رسائل تشجيع عىل ذلك االجتامع  املندوبني 
بحقوق البالد، وكان من أبرز تلك الرسائل هي الرسالة املوّجهة إىل السيد 
أهل  انتخاب  السـرور  كامل  مع  بلغنا   ...« فيها  ورد  ما  وأهّم  اليارسي  نور 
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قطرك لك لتكون عنهم مندوبًا بحقوقهم املرشوعة وإسالمّيتك تقتض لك 
ذلك، فالالزم عليك أن جتيب إىل ذلك بأرسع وقت لعّل اهلل بربكة اإلسالم 
ورشف أجدادك الطاهرين أن جيعل الفرج بناصيتك إن شاء اهلل...«)52(، ويف 
بني  الوصل  حلقة  أصبح  الذي  الظاملي  رحومي  الشيخ  سافر  نفسه  الوقت 
الشيخ الشريازّي وشيوخ عشائر الرميثة )شعالن أبو اجلون، غثيث احلرجان( 
وسّلمهم رسالة الشيخ الشريازّي التي تدعو العراقّيني إىل انتخاب ممّثلني هلم 
كام أطَلَعهم عىل قرارات مندويب النجف وكربالء، فقام شيوخ الرميثة بكتابة 
وأن  الرميثة  متثيل  منهم  فيها  يطلبون  والشامّية  النجف  مندويب  إىل  مضبطة 

ينوب مندوبو النجف والشامّية عنهم)53(.

كام اجتمع مندوبو النجف والشامّية يف 8 حزيران من العام نفسه ووضعوا 
النجف والشامّية نوربري،  الربيطايّن يف  السيايّس  مسّودة مذّكرة إىل احلاكم 

وتضّمنت هذه املذكرة املطالب اآلتية:

تشكيل مجعّية عراقّية ينتخبها الشعب، جتتمع يف بغداد ملهّمة تأليف حكومة . 1
عربّية مستقّلة متامًا عن أّي نفوذ أجنبي ويرأسها ملك عريّب مسلم.

رفع كافة القيود عن اّتصال الشعب العراقّي باألمم األخرى.. 2

إطالق حرّية الصحافة واالجتامعات واألحزاب يف كافة أنحاء العراق)54(.

التسويف  سياسة  استخدم  نوربري  الربيطايّن  السيايّس  احلاكم  لكّن 
واملامطلة واعتذر عن لقاء املندوبني يف كتاٍب أرسله هلم بتاريخ 13 حزيران، 
ولكن يف نفس الوقت أبلغهم بأّنه أرسل مطالبهم إىل بغداد، ومل حيّدد موعدًا 
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بأّن عدم حتديد موعد  املندوبون  فرّد عليه  املذكورة،  املطالب  للجواب عن 
للجواب يؤّدي إىل استياء الشعب، وعىل الرغم من ذلك مل يرّد عليهم)55(، 
وأخريًا وصل جواب ويلسن يف 16 حزيران من العام نفسه، رشح فيه بأّنه 
عصبة  مجعّية  طريق  عن  للعراق  االستقالل  إعطاء  أمّهها  أمور  عّدة  ستجُنجز 
األمم وأضاف إليها »وتوّكل بريطانيا العظمى باملسؤولّية عن حفظ السالم 
الداخيّل واألمن اخلارجّي...والتزامها بتشكيل قانون أسايّس وبأن تستشري 
احلكومة  أّن  ويلسن،  وضح  كام  تشكيله...«)56(،  مسألة  يف  العراق  أهال 
الربيطانّية كّلفت السري بريس كوكس ليقوم هبذه املهّمة عندما يرجع إىل بغداد 
يف موسم اخلريف، ويصبح يف وظيفة املمّثل األعىل للحكومة الربيطانّية يف 
أّن  كام  للعراق)57(،  املبارش  الربيطايّن  العسكرّي  احلكم  مرحلة  بعد  العراق 

كوكس سيقوم بعّدة تنظيامت منها:

أّوالً: جعل ملس شورى حتت رئاسة عربّية.

أعضاؤه  نتخب  يجُ العراق  أهال  مجيع  يمّثل  عراقّي  مؤمتر  تشكيل  ثانيًا: 

باختيارهم فتكون ممّا جيب عليه جتهيز القانون األسايّس املاّر ذكره باستشارة 
املؤمتر العراقّي)58(.

عندما نستقرئ مضامني هذا الكتاب نستشّف منه أّن الربيطانّيني أرادوا 
ذّر الرماد يف العيون وخداع الرأي العام الشعبّي العراقّي، فقد أشار الكتاب 
إىل استعداد بريطانيا منح االستقالل للعراق عن طريق مجعّية عصبة األمم، 
حّدد  فقد  شكلّيًا،  سيكون  املزعوم  االستقالل  أّن  نجد  احلقيقة  يف  ولكن 
التي  بريطانيا،  مسؤولّية  من  وخارجّيًا  داخلّيًا  العراق  أمن  عىل  اإلرشاف 
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العراقّيني فهو  أّما رأي  العراقّي )الدستور(،  القانون األسايّس  تقوم بوضع 
استشاري فقط يف تلك املسألة، وتكون اإلدارة املدنّية الربيطانّية هي السلطة 
ليا يف العراق برئاسة بريس كوكس. وذلك كّله يعني أّن عملّية  التنفيذّية العجُ

التغيري املفتضة ستكون مّرد عملّية غري حقيقّية.
ثانيًا/ دوره يف االستعدادات العسكرّية للثورة 

الربيطانّيون  هبا  قام  التي  الواضحة  والتسويف  املامطلة  لعملّيات  نتيجًة 
النخب  صفوف  يف  الشديد  االستياء  من  حالة  عّمت  الشعب،  ممّثيل  جتاه 
الوطنّية وعاّمة الشعب، ولذلك حتّولت االجتامعات من اجتامعات رّسية إىل 
منها،  األجانب  وخروج  البالد  باستقالل  طالبت  صاخبة  علنّية  مظاهراٍت 
ففي كربالء خرجت مظاهرة كبرية حاشدة يف الثاين عرش من حزيران سنة 
1920 ألقى فيها أحد خطباء املدينة وهو الشيخ )حمسن أبو احلب( قصيدًة 

وطنّية نظمها الشاعر )حممد حسن أبو املحاسن()59( كان مطلعها:
استقبالِِه بزاهر  العراق  وثق 

 
استقاللِِه عىل  مّتفٌق  والشعبحُ 

 

حبيبحُهحُ وهو  التحرير  إىل   فله 
الوالِِه)60( املحُستهــاِم  املشوِق   نظَر 

اليوم  مساء  ويف  شديدًا)62(،  محاسّيًا  العلوان)61( خطابًا  عمر  الشيخ  ألقى  ثّم 
التال خرجت مظاهرٌة كبرية أخرى يف صحن اإلمام العّباس ألقى فيها 
الشيخ حممد اخلالص خطابًا مثريًا حتّدى فيه الربيطانّيني وكان له أثٌر كبري بني 
املثرية لعواطف  صفوف املحتشدين بسبب حسن اختياره لأللفاظ واملعاين 

املستمعني)63(، ابتدأ اخلالص خطابه بام ييل:
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نتجُم  َزنجُوا َوَأنتجُمجُ اأْلَْعَلْوَن إِن كجُ »بسم اهلل الرمحن الرحيم، َواَل هَتِنجُوا َوال حَتْ
وقد  األعلون...،  بكتابه...بأّنكم  وصفكم  قد  اهلل  إّن  السادة  أّيا  ْؤِمننَِي﴾...  مُّ
نكون  أن  جيب  لذلك  األعلون،  ونحن  األدنون  أنتم  تقول  بريطانيا...  جاءتكم 
اخلالصـي:  وأضاف  وأنفسكم...  وأموالكم  وإدارتكم  شؤونكم  عىل  قّيمني 
الدولة  الناس، ولكّن  ...نحن ال نريد حربًا مع بريطانيا وال مع أحد غريها من 
التي تعتدي علينا نقاومها بأرواحنا وأنفسنا«)64(. وكان هلذا اخلطاب دوٌر كبرٌي 
يف رفع محّية الناس الذين علت أصواهتم وكثر بكاؤهم »وقطع بعض الرؤساء 
رباط عقاهلم بسيفه إيذانًا بأّنه مستميت يف سبيل الدفاع عن العراق...«)65(، 
وعىل الرغم من الدور الكبري الذي كان هلذا اخلطاب يف تعبئة اجلامهري ضّد 
الربيطانّيني، إاّل أّن السّيد )هبة الدين الشهرستاين( اعتض عليه خوفًا من 
قيام السلطات   الربيطانّية بالقضاء عىل احلركة الوطنّية وهي يف مهدها، وذلك 
قد يف منزل الشيخ الشريازّي بعد انتهاء اخلطاب)66(. خالل االجتامع الذي عجُ

انتشـرت عملّيات التعبئة والتهّيؤ للثورة يف كربالء إىل بقّية املناطق األخرى 
ّلقت عىل اجلدران يف  القريبة منها، خاّصة يف مدينة احلّلة »ويف هناية رمضان عجُ
القيام يف وجه احلكومة وحتمل محلة  إىل  الناس  احلّلة إعالنات تدعو  سوق 
أّيام عيد الفطر أي يف  شعواء عىل مجيع املّتصلني بالربيطانّيني«)67(، ويف ثاين 
مناطق  إحدى  يف  األشخاص  أحدجُ  خرج  حزيران،  شهر  من  عشـر  التاسع 
لسامع  الكبري  اجلامع  يف  عمومي  اجتامع  الليلة  هذه  »يف  ينادي  وهو  احلّلة 
قد االجتامع يف الوقت املحّدد  مكتوب آية اهلل الشريازّي«)68(، وبالفعل فقد عجُ
له، وصعد املنرب الشيخ حممد شهيب وأخذ يتلو رسالة وردت إليه من الشيخ 
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الشريازّي وقد كانت تدعو العراقّيني إىل املطالبة بحقوقهم املرشوعة بالطرق 
السلمّية)69(، وتتابعت بعدها الكلامت احلامسّية التي ألقاها حممد الشيخ عبد 
السالم  وعبد  احلّلة(  يف  االستقالل  حرس  )زعيم  األمني  ورؤوف  احلسني 
احلافظ )خطيب أهل السنّة(، والتي كانت تدعو إىل حتقيق استقالل العراق 
تالوة  أعادوا  أهّنم  كام  عليه)70(،  ملكًا  حسني  الرشيف  أنجال  أحد  وتعيني 
رسالة الشيخ الشريازّي لعّدة مّرات التي انترش صداها بني القبائل يف الفرات 

األوسط والوجهاء يف املدن)71(.

كبرية  بأعداٍد  فتجّمعوا  الشريازّي  الشيخ  لدعوة  احلّلة  أهال  استجاب 
تناهى إىل أسامع  التال )20 حزيران( وعندما  اليوم  النتخاب مندوبيهم يف 
نائبه  أرسل  األمر  ذلك    )Polly( بول  الربيطايّن  السيايّس  احلّلة  حاكم 
سّيده  عىل  انقلب  اهلنداوي  أّن  إاّل  املحتشدين،  الناس  إىل  اهلنداوي  خريي 
ووقف إىل جانب املجتمعني، بل إّنه أثار مشاعرهم عندما قام بإلقاء بعض 
القّوة  استخدام  إىل  دعا  أّنه  ذلك  من  واألكثر  احلامسّية،  الوطنّية  اخلطب 
إىل  اهلنداوي  دعا  كام  االستقالل،  لنيل  العراق  يف  الربيطايّن  الوجود  ضّد 
أّن  رأى  من  وهناك  واليهود)72(،  واملسيحّيني  املسلمني  من  العراقّيني  وحدة 
من  ألّن  صحيح  غري  األمر  وهذا  الوقت)73(،  ذلك  يف  ثماًل  كان  اهلنداوي 
ال  الوطنّي  والتكاتف  الوحدة  وخاّصة  الوطنّية  األعامل  هذه  كّل  إىل  يدعو 
يعملون  الذين  من  العراقّيني  أحد  أّن  يجُستغرب  وال  ثماًل،  يكون  أن  يمكن 
يف  شهدنا  وأّننا  خاّصًة  الشكل،  هبذا  عليها  ينقلب  الربيطانّية  اإلدارة  يف 
مع  كربالء  يف  البارزين  املوّظفني  بعض  أبداه  الذي  الكبري  التعاون   السابق 
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)اجلمعّية الوطنّية اإلسالمّية( التابعة للشيخ الشريازّي)74(.

ورؤوف  اهلنداوي  باعتقال  الربيطانّية  السلطات  قيام  إىل  ذلك  كّل  أّدى 
األمني وعبد السالم احلافظ وغريهم وإرساهلم مجيعًا إىل جزيرة )هنجام( يف 
النفي بقوهلا: »أّدى اعتقال هؤالء  اخلليج العريب)75(، وأّيدت املس بيل هذا 
إىل زوال التوّتر يف منطقة احلّلة«)76(، لكّن الذي جرى قد أثبت العكس من 
ذلك، فقد كانت تلك االعتقاالت ونفي الزعامء الوطنّيني هو أحد األسباب 

الرئيسة التي رّسعت يف اندالع الثورة.

أّما يف كربالء فقد حتّركت قّوة بريطانّية يقودها احلاكم السيايّس بول بنفسه 
يف 22 حزيران 1920م )5 شوال 1338هـ(، الذي أرسل كتابًا إىل الشيخ 
حلفظ  جاءت  القّوة  هذه  »إّن  فيه:  جاء  كربالء  إىل  وصل  حينام  الشريازّي 
الشريازّي:  الشيخ  عليه  فرّد  األرشار«،  من  عدد  عىل  القبض  وإلقاء  األمن 
»لقد تعّجبنا غاية العجب من مضمون كتابكم... إّن جلب العساكر ملقابلة 
األشخاص املطالبني بحقوقهم املشـروعة من األمور غري املعقولة... وخمالف 
للعدل وإلرادة األّمة«، ويف هناية الكتاب هّدد الشيخ الشريازّي الربيطانّيني 
إذا مل يرحلوا عن املدينة »فإّن وصّيتي لألّمة بخصوص السلم تصبح ملغاة يف 
ذاهتا...« كام حّذر الشيخ الشريازّي بول من أّنه إذا استخدم القّوة ضّد حقوق 
الدماء«)77(،  إراقة  مسؤولّية  سيتحّملون  وأمثاله  »هو  فإّنه  املشـروعة  البالد 
من  )األحقر(  كلمة  بحذف  أمر  الشريازّي  الشيخ  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن 
بقّية  من  وغريه  الشريازّي  اعتاد  التي  الّلفظة  الرسالة وهي  هناية  التوقيع يف 
الّلفظة  التواضع، ألّن هذه  العلامء عىل كتابتها قبل ذكر االسم للداللة عىل 
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تجُشعر بالضعف بينام هو اآلن يف موطن اجلدال مع اخلصم)78(.

مل يلتفت بول إىل حتذير الشيخ الشريازّي وقام باعتقال كلٍّ من: حممد رضا 
)نجل الشريازّي(، حممد عيل الطباطبائي وعمر العلوان وعثامن العلوان وكاظم 
)أبو ذان( وعبد املهدي قنرب وأمحد القنرب وحممد اهلندي وأمحد البري وإبراهيم 
)أبو والدة(، أّما حممد عيل هبة الدين الشهرستاين فلم يعتقل لكونه مريضًا)79(، 
وتّم إرساهلم مجيعًا إىل البرصة ومن ثّم إىل جزيرة هنجام يف اخلليج العريّب)80(.

لجُطات الربيطانّية نجل الشريازّي )حممد رضا( أّنه»كان يقبض  اهّتمت السُّ
السياسة  هلا  رّوجت  التي  التشويه  سياسة  من  كجزء  األتراك«)81(  من  املال 
له  أرسلها  طائلة  أمواالً  رفض  أّنه  ذلك  عىل  والدليل  ذاك،  يوم  الربيطانّية 
حممد  وهو  مساعديه  أحد  بوساطة   )Wilson  Arnold( ويلسن  آرنولد 
حسن خان يف التاسع من آب سنة 1919)82(، كام اهّتموه بأّنه كان »يشتغل 
للدعوة البلشفّية يف كربالء«)83(، وقد وّجهت هذه التهمة األخرية له بسبب 
معارضًة  اإليرانّية(  )الربيطانّية-  للمعاهدة  والده  ومعارضة  معارضته 
شديدة، كام رفضها حّكام روسيا اجلدد )البالشفة( أيضًا، وقد حاول )شيخ 
إىل  برقّية  بإرساله  املنفّيني  رساح  إلطالق  التوّسط  األصفهاين(  الشـريعة 
ويلسن يف الثالث من متّوز أي بعد اندالع الثورة ولكن دون جدوى)84(، يف 
الوقت الذي كان اعتقال ونفي )األحرار( إىل جزيرة هنجام أحد األسباب 

الرئيسة التي أّدت إىل قيام الثورة)85(.

تأّزم  إىل  واحلّلة  كربالء  أهال  من  للنخبة  والنفي  االعتقال  عملّية  أّدت 
الشريازّي  الشيخ  أّن  ه  مفادجُ فيام نرش خرب  العاّمة،  كبري يف صفوف  واحتقان 
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كربالء  إىل  والرسائل  الكتب  من  الكثري  تصل  وبدأت  البالد،  مغادرة  قّرر 
وخاّصة من رجال ووجهاء مدينة النجف، عرّب فيها أصحاهبا عن تضامنهم 
كبري  )أحرار كربالء( صدًى  لنفي  كان  الشريازّي)86(، كام  للشيخ  وتأييدهم 
يف كثري من مناطق العراق األخرى والسّيام مناطق الفرات األوسط، وبني 
منزل  يف  عشائرّي  اجتامع  قد  عجُ إذ  التحديد،  وجه  عىل  العشائرّية  األوساط 
املشخاب  منطقة  يف  الواحد(  عبد  الشيخ  )شقيق  سكر  احلاج  الكاظم  عبد 
العشائر  املوافق )11 شوال(، حرضه عدٌد كبرٌي من رؤساء  يف 28 حزيران 
وحمسن  سكر  احلاج  الواحد  وعبد  اليارسي  علوان  بينهم:  من  والوجهاء 
أبو طبيخ وحممد العبطان وهادي املقوطر وعلوان احلاج سعدون وشعالن 
اجلرب وهادي زوين ومرزوق العّواد ومبل الفرعون)87( وغريهم، كام حرضه 
عبد الرمحن خرض من بغداد والسيد حممد الباقر من احلّلة، وانتهى االجتامع 
بتوجيه عريضٍة إىل احلاكم السيايّس الربيطايّن ملنطقة النجف والشامّية امليجر 
نوربري ))Norbary تطالب بإطالق رساح املعتقلني واملنفّيني وعودهتم إىل 
بالدهم، كام أرسل املجتمعون رسائل عديدة إىل رؤساء عشائر بني حجيم يف 
الرميثة ومن أبرزهم الشيخ شعالن أبو اجلون)88(، وحاول الربيطانّيون ختفيف 
حّدة التوّتر واالحتقان والغضب الشعبّي العارم، فقد أرسل نوربري إىل أحد 
شيوخ عشائر آل فتلة وهو مبل آل فرعون لَعْقد االجتامع يف األّول من متوز، 
قد االجتامع وحرضه عدٌد قليٌل من شيوخ آل فتلة، أما اجلانب الربيطايّن  فعجُ
فقد حضـر منهم الرائد نوربري والرائد نيكولNicole( ( والنقيب هوبكنز 
)Hopkins( والنقيب مان )Mann( وقد تعّرض هؤالء الربيطانّيون إىل 
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اإلهانة واالستهزاء والقذف باحلجارة من الطرف املقابل)89(، وتذكر مصادر 
أخرى غري ذلك، فقد طالب عبد الواحد احلاج سكر الربيطانّيني إطالق رساح 
أحرار كربالء، كام طالب بمغادرة مجيع احلّكام الربيطانّيني إىل بغداد، ومن ثّم 
يقوم أهال مناطق العراق املختلفة بإرسال مندوبني عنهم ملفاوضتهم، لكن 
نوربري مل يجُعِط وعدًا رصحيًا بذلك)90(، كام اجتمع نوربري مع بعض علامء 
حمسن  عن  فضاًل  اجلواهرّي،  والعاّلمة  اجلزائرّي  العاّلمة  ومنهم  النجف 
من  عليه  والتخفيف  الشريازّي  الشيخ  لدى  التوّسط  منهم  وطلب  شالش 
مصيبة نفي نجله، فرّد عليه اجلزائرّي أّن أوالد الشريازّي هم أحرار كربالء 
وأحرار احلّلة مجيعًا وأّن الشيخ الشريازّي ينظر إىل مجيع العراقّيني بصفتهم 

أوالده وانتهى االجتامع دون أن يسفر عن نتيجة)91(.

الشيخ  نجل  اعتقال  بأّن  الربيطانّيني  السياسّيني  القادة  بعض  اعتف 
الشريازّي )حممد رضا(، قد حّفز العشائر عىل التمّرد ضّدهم بسبب االحتام 
الكبري الذي كانت تكنُّه هذه العشائر للمرجعّية الدينّية الشيعّية، وأّن خوفهم 
الرئيس يكمن يف اجتياح أمواج احلامسة الدينّية املفاجئ عند العشائر اجلنوبّية 
من العراق)92(، كام اعتف الربيطانّيون بأّن سياسات آرنولد ويلسن املتهّورة 

كانت السبب الرئيس الندالع الثورة ضّدهم)93(.
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ثالثًا/ الدور القيادي للشيخ الشريازّي يف ثورة 1920•	

والبحوث  واملقاالت  واملذّكرات  الكتب  من  املئات  بل  العرشات  تبت  كجُ
عربّية  عديدة،  وبلغات   1920 ثورة  عن  العلمّية  واألطاريح  والرسائل 
لذلك  خمتلفة،  واجّتاهات  زوايا  من  املهّمة  الثورة  تلك  تناولت  وأجنبّية، 
نا هنا عىل جانٍب مهّم يّتصل بموضوع بحثنا أال وهو الدور  سيكون تركيزجُ

القيادّي للشيخ حممد تقي الشريازّي يف هذه الثورة.

 1920 حزيران   30 يف  بدأت   1920 ثورة  أّن  املؤّرخني  أغلب  يّتفق 
الظوامل شعالن  القبض عىل شيخ عشرية  الربيطانّية  الّسلطات  ألقت  عندما 
بالقّوة  الربيطايّن  الّساي  عىل  باهلجوم  بدورها  عشريته  وقامت  اجلون،  أيب 
ثّم  السجن،  من  وإخراجه  الربيطانّيني  اجلنود  من  عددًا  وقتلت  املسّلحة 
امتّدت الثورة إىل بقّية مناطق الفرات األوسط ومن ثّم إىل أنحاء واسعة من 
مدينة  يف  قد  عجُ الذي  املؤمتر  يف  اجلون(  أبو  )شعالن  اسم  ورد  وقد  العراق، 

كربالء بتاريخ 4 آيار 1920 )15 شعبان 1338هـ( )94(.
مل يكن يوم 30 حزيران هو ساعة الصفر التي كان يريدها الشيخ الشريازّي 
إلعالن الثورة بسبب عدم أخذ االستعدادات الكافية هلا وقد أثبتت األحداث 
الاّلحقة هذه احلقيقة، اذ جرت املعارك يف منطقة الساموة لعّدة أّيام وكان ذلك 
يعني قدرة القّوات الربيطانّية عىل قمع الثورة بسهولة فيام لو ظّلت املعارك 
الطاحنة حمصورة يف تلك املنطقة فقط، لذلك قّرر الشيخ الشريازّي التوّسط 
إليقاف القتال كي يؤّمن للثورة املزيد من التعبئة العسكرّية والشعبّية وتوحيد 
العشائر التي كانت عىل خالف فيام بينها)95(، فأرسل الشريازّي مبعوثني إىل 
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بغداد مها هبة الدين الشهرستاين وأمحد اخلراساين كي يقابال ويلسن)96( الذي 
العسكرّية  القدرات  وتعزيز  الوقت  لكسب  املفاوضات  إجراء  عىل  وافق 

الربيطانّية من جانبه أيضًا)97(.
وضع مبعوثا الشيخ الشريازّي رشطني إليقاف القتال مها:

سحب القّوات الربيطانّية من مناطق القتال.. ١

إعالن العفو العام وإطالق رساح املنفّيني وعودهتم إىل ديارهم)98(.

كان قبول الربيطانّيني هبذه الشـروط يعني انتصارًا سياسّيًا كبريًا للشريازّي 
وبقّية الزعامء الوطنّيني، متامًا كام حصل قبل عام من قيام الثورة عندما هّدد 
الوطنّية  اعتقال أعضاء من )اجلمعّية  إثر  إيران عىل  إىل  بالذهاب  الشريازّي 
رساحهم،  إطالق  إىل  آنذاك  الربيطانّية  السلطات  واضطّرت  اإلسالمّية( 
بالفشل)99(،  املفاوضات  يقبلوا هبذه الرشوط وانتهت  الربيطانّيني مل  أّن  غري 
عند ذلك أصدر الشيخ الشريازّي فتواه الشهرية التي نّصت عىل أّن »مطالبة 
احلقوق واجبة عىل العراقّيني وحيّق هلم ضمن مطاليبهم رعاية السلم واألمن، 
وجيوز هلم التوّسل بالقّوة الدفاعّية إذا امتنع االنكليز عن قبول مطاليبهم«)100(.

مل تكن هذه الفتوى مؤّرخة، لكّن الراجح أهّنا صدرت يف املّدة الواقعة ما 
بني 7-14 متّوز 1920، ألّن الفتوى صدرت بعد معارك الرميثة التي بدأت 
يف  قد  عجُ الذي  االجتامع  وقبل  أّيام  لعّدة  واستمّرت   1920 حزيران   30 يف 
منطقة الشامّية بني زعامء العشائر والقادة الربيطانّيني يف 15 متّوز من السنة 
السلمّي  للحّل  الفتوى وضعت حّدًا هنائّيًا  فإّن هذه  أّية حال  نفسها، وعىل 
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بني الشعب العراقّي والسلطات الربيطانّية، وعىل إثر ذلك انترشت الثورة يف 
أغلب مناطق العراق األخرى وعىل ثالث مراحل:

واحلّلة  الشامّية  مناطق  إىل  الرميثة  من  الثورة  امتّدت  األوىل:  املرحلة 

ابتداء  من  يومًا  اثني عرش  بعد  الشريازّي وذلك  فتوى  إثر  والكوفة عىل 
املعارك يف الرميثة.

بعد  والنارصّية  الديوانّية  مناطق  إىل  الثورة  امتّدت  الثانية:  املرحلة 

السياسّيون  احلّكام  أجُخرج  كام  )الرارنجية(،  معركة  يف  الكبري  االنتصار 
وصول  بعد  حوهلام  وما  والنجف  كربالء  مدن  من  بالقّوة  الربيطانّيون 

مبعوثني للشريازّي إىل هذه املناطق للتحريض عىل الثورة ونرش فتواه.

)الرمادي(  األعىل  الفرات  مناطق  يف  الثورة  انتشـرت  الثالثة:  املرحلة 

ومناطق عشائر الدليم واملناطق الكردّية.

ويف منطقة الشامّية كان هناك نزاٌع عشائرّي بني عشائر اخلزاعل وعشائر 
بني  النزاع  لفّض  سكر(  احلاج  الواحد  )عبد  الشيخ  فتدّخل  حسن،  بني 

الطرفني وتّم عقد الصلح بينهام)101(.

زعامء  إقناع  األخرية  الشريازّي  فتوى  صدور  بعد  الربيطانّيون  حاول 
مع  اجتامعًا  فعقدوا  املسّلحة،  الثورة  فكرة  بنبذ  والشامّية  النجف  عشائر 
 15 يف  الشامّية  منطقة  يف  العّواد(  )مرزوق  الشيخ  منزل  يف  الزعامء  هؤالء 
متوز 1920م )28 شوال 1338هـ( حضـره حاكم النجف والشامّية امليجر 

)نوربري( )102(، فعرض عليه زعامء العشائر رشوطًا إليقاف القتال، هي:
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منح االستقالل التاّم للبالد وتشكيل حكومة وطنّية مستقّلة.. 1

إطالق رساح املجُبعدين وعىل رأسهم نجل الشيخ الشريازّي حممد رضا.. 2

رفع كافة مراكز املراقبة والتفتيش والثكنات العسكرّية الربيطانّية يف منطقة 
الفرات األوسط)103(.

أحد  مان  النقيب  واضطّر  الرشوط  تلك  رفضوا  الربيطانّيني  لكّن 
إىل  منها  االنسحاب  إىل  الشامّية  منطقة  يف  البارزين  العسكرّيني  القادة 
الذي  الغازي  خادم  وهو  حسن  بني  شيوخ  أحد  هتديد  بعد  الكوفة)104(، 
يف  ما  كّل  نبذل  الشريازّي...أن  اهلل  آية  أمام  وحتالفنا  تعاهدنا  »إّننا  قال: 
الشامّية  من  خيرج  أن  مان  الكابتن  عىل  بالدنا...إّن  قضّية  سبيل  يف  وسعنا 
الشامّية  منطقة  يف  العشائر  زعامء  وبعث   ،)105( بالقّوة...«  أو  رضاه  من 
الوضع  وأّن  حدث  ما  تفاصيل  لـه  تروي  الشريازّي  الشيخ  إىل  رسالة 
يف  الشريازّي  فكتب  ضّدهم،  احلرب  أو  هلم  االستسالم  بني  هو  األمنّي 
التامسكم  وقابلوا  حّقكم  غصبكم  عىل  اإلنجليز  أرّص  »إذا  هلم  جوابه 
 .)106( االستسالم«  هلم  وحيرم  قواكم  بجميع  الدفاع  عليكم  فيجب  باحلرب 
اضطّر كثرٌي من زعامء العشائر عىل إثر تلك الفتوى إىل إعالن الثورة ضّد 
الربيطانّيني ألّن ضغط الرأي العاّم كان أقوى من أن يقاوم ألّن زعيم العشرية 
يفقد مكانته وسمعته إذا رفض العمل بفتوى املرجع األعىل، ومن هنا نستطيع 
املعروفون  فتلة  آل  الشريازّي مل يستطع زعامء  الشيخ  إّنه لوال فتوى  القول: 
بعدائهم للربيطانّيني الثورة ضّدهم، إذ كان بإمكان الربيطانّيني إثارة العشائر 
املناوئة هلم، وأرسع خادم الغازي مع أتباعه واستولوا عىل خمفر )أبو شورة( 
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ومتّكنوا من االستيالء عىل أسلحته، وتبعتهم العشائر األخرى يف املنطقة)107(. 

كانت أهّم املعارك التي خاضها الثّوار وانترصوا فيها عىل القّوات الربيطانّية 
التي جرت يف شامل  )الرستمّية(  الرارنجّية  يف 25 متّوز 1920 هي معركة 
ناحية الكفل، وفيها تكّبد الربيطانّيون خسائر فادحة باألرواح واملعّدات)108(. 
أّما يف مدينة كربالء وهي من أهّم مراكز الثورة لكوهنا مقّر زعيم الثورة 
معركة  بعد  الثّوار  سيطرة  حتت  املدينة  هذه  وقعت  فقد  الشريازّي.  الشيخ 
الرارنجّية، إذ ثار األهال ضّد الربيطانّيني الذين تأّزم موقفهم)109(، واضطّروا 
بلدّيتها)110(،  دار  عىل  فيها  الثّوار  علم  فع  رجُ التي  املدينة  من  االنسحاب  إىل 
وقد حاول حاكم املدينة )حممد البوشهري( أن يتحّصن يف السـّراي بحامية 
الرشطة ريثام تأتيه النجدة من بغداد)111(، غري أّن رجال الرشطة انقلبوا عليه 
فاضطّر البوشهري ومدير رشطته إىل الفرار باجّتاه املسّيب التي كانت ترابط 
عىل  الثّوار  سيطر  وعندما  بغداد)112(،  إىل  توّجها  ومنها  بريطانّية  قّوات  فيها 
وتداولوا  الشريازّي  الشيخ  منزل  يف  الزعامء  من  عدٌد  اجتمع  كربالء  مدينة 
قضّية تنظيم إدارة املدينة وتّم االّتفاق عىل تشكيل ثالثة مالس رئيسّية إلدارة 

وتسيري أمور املدينة وهي: 
للثورة  واإلعالمّي  السيايّس  املجلس  اعتباره  ويمكن  العلمّي:  املجلس 

ومن مهاّمه بّث الدعوة بني طبقات الناس املختلفة يف املدن ومناطق العشائر 
بلزوم االشتاك يف الثورة وتوسيع نطاق العمل وتوجيه اإلرشادات الدينّية 
فيام خيّص الثورة، كام يشـرف عىل املجالس األخرى. وانتجُخب السّيد حممد 
عيل هبة الدين الشهرستاين رئيسًا هلذا املجلس)113(، أّما بقّية أعضائه فهم: أبو 
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القاسم الكاشاين وأمحد اخلراساين وحسني القزويني وعبد احلسني الشريازّي 
)نجل الشيخ الشريازّي( )114(. 

املجلس املال: ويجُمكن اعتباره املجلس الوطنّي لإلدارة العاّمة، ومن أبرز 

مهاّم هذا املجلس هو ترشيح املوّظفني وجباية الرضائب والرسوم وتوزيع

ها للرصف حسب ما تقتضيه األمور. والعناية بالصّحة العاّمة، وحسم 
اإلدارة  بواجب  والقيام  كربالء  من  القريبة  الطرق  وتأمني  الدعاوى 
الذاتّية)115(، وكان الشيخ حممد حسن أبو املحاسن هو ممّثل الشريازّي يف هذا 
الوهاب  وأمحد  الوهاب  الوهاب  عبد  فأبرزهم:  أعضائه  بقّية  أّما  املجلس. 

وهادي احلسون وعبد عيل احلمريي وابراهيم الشهرستاين وغريهم)116(. 
الثّوار  وقيادة  العسكرّية  اخلطط  تنظيم  هي  مهاّمه  وأبرز  احلريّب:  املجلس 

وتنظيمهم وتعيني قادة احلمالت يف اهلجوم والدفاع، أّما أعضاؤه فأبرزهم: 
علوان اليارسي وعبد الواحد احلاج سكر ومبل آل فرعون وشعالن اجلرب 

ورايح العطية وغريهم)117(.
    كام كان هناك ملٌس خاّص بجمع اإلغاثة لتمويل املعوزين من الثّوار، 
واحلاج  القصاب  وحيدر  اهلل  فتح  رضا  وحممد  البزاز  عيسى  وأعضاؤه: 
قندي)118(. وكانت هذه املجالس تعمل مجيعها بإرشاف الشيخ الشريازّي حتى 
وفاته. وقام املجلس املال بتعيني مدير لرشطة اخلّيالة وهو سمرمد آل هتيمي 
وهو أحد رؤساء عشائر املسعود يف كربالء، وتّم تعيني عبد الرمحن العواد مدير 
رشطة املشاة فضاًل عن تعيني حراس وموّظفني يف البلدّية وكّتاٍب وجباة)119(. 

بمساعدة  حملّية)120(،  إدارة  بتشكيل  كربالء  يف  جرى  بام  النجف  اقتدت 
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العلامء والشخصّيات البارزة يف املدينة ومنهم الشيخ عبد الكريم اجلزائري، 
شالش،  املحسن  عبد  التمن،  أبو  جعفر  اجلواهر،  صاحب  جواد  الشيخ 
الّلجنة  وقّررت  اخلراساين(  كاظم  حممد  الشيخ  )نجل  اخلراساين  مهدي 
نتخب عن  تشكيل ملسني)121(، األّول ملٌس ترشيعّي وعددجُ أعضائه ثامنية يجُ
كّل حمّلٍة يف النجف اثنان، والثاين ملٌس تنفيذّي يكون عدد أعضائه أربعة هم 

رؤساء املحاّلت األربع يف املدينة)122(. 

كان للشيخ الشريازّي دوٌر قيادّي كبري يف الثورة حتى أّنه أرشف عىل اخلطط 
العسكرّية وكان يقتح بعضها، ففي إحدى املّرات أوفد أحد مساعديه إىل 
الثّوار يف منطقة )الوند( وهي قرية صغرية تقع عىل طريق )بغداد - كربالء( 
ليعرض عليهم رغبته بإرسال قّوة لقطع املواصالت بني بغداد واحلّلة)123(، 
كام كانت الرسائل التي يبعثها الشريازّي إىل قادة الثّوار العسكرّيني تتضّمن 
ألغازًا مّتفقًا عليها بني الطرفني مسبقًا خوفًا من وقوعها بأيدي الربيطانّيني أو 
عمالئهم وبالتال تصبح حركات الثّوار معروفة، اّتضح ذلك من خالل الرسالة 
التي بعثها الشريازّي بواسطة معتمده وهو السيد هبة الدين الشهرستاين يف 
9 آب 1920)124(، كام تابع أخبار الثورة يف املناطق األخرى، فعندما تقهقر 
الثّوار يف احلّلة أرسل السيد هبة الدين الشهرستاين رسالة إىل الشيخ الشريازّي 
لتوضيح األمر له)125(، ويف الوقت نفسه أرسل السيد علوان اليارسي رسالة 
احلّلة)126(.  يف  للثّوار  العسكرّي  الوضع  فيها  يرشح  الشريازّي  الشيخ  إىل 

امتّدت الثورة إىل مدينة الديوانّية يف 30 متوز عندما ثارت عشرية األقرع 
ضّد الربيطانيني)127(، وكان من أهّم زعامء هذه العشرية الشيخ سعد واحلاج 



230

الدورجُ القيادّي للشيخ حممد تقي احلائري الشريازّي يف ثورة عام 1920 العراقّية

خميف، واعتقل الربيطانّيون األخري بسبب صلته الوثيقة بالعاملني يف احلقل 
السيايّس الوطنّي يف مدينتي كربالء والنجف)128(، ثّم قاموا بنفيه إىل البرصة 
ومن هناك تّم تسفريه إىل جزيرة هنجام)129(، ثّم ثارت مناطق عفك  بزعامة 
بالعشائر  ممّثلة  الديوانّية  مناطق  كّل  أصبحت  وهكذا  املوح  صالل  الشيخ 
املدينة)130(،  تلك  من  االنسحاب  إىل  الربيطانّية  القّوات  دفعت  التي  الثائرة 
كام وصلت فتاوى الشيخ الشريازّي إىل املناطق الغربّية من العراق بوساطة 
هناك  والتقى  متّوز   23 يف  الفلوجة  إىل  سافر  الذي  زيد،  أيب  جدوع  مبعوثه 
برئيس عشائر اجلنابّيني خضري احلاج عايص الذي كانت لـه اّتصاالت سابقة 
مع رجال الثورة يف الفرات األوسط)131(. واصطحب الشيخ خضري مبعوث 
وغريها،  والدليم  وزوبع  نمر  آلبو  ومنها  املنطقة  عشائر  بقّية  إىل  الشريازّي 
املحمود رئيس  الشيخ  ضاري  زيد هو  أبو  التقى هبا  أهّم شخصّية  وكانت 
األوسط  الفرات  زعامء  مع  كثرية  اّتصاالت  له  كانت  الذي  زوبع  عشرية 
وخاّصة مع عبد الواحد احلاج سكر، وعندما اّطلع الشيخ ضاري عىل صورة 
تعاىل  اهلل  »يشهد  قائاًل:  للثورة  محاسه  زاد  ورسالته  الشريازّي  الشيخ  فتوى 
عيّل أّنني عريّب مسلم وقد عاهدته وأنت من الشاهدين )يقصد أبا زيد( عىل 
أن أبذل الغال والرخيص يف سبيل إنقاذ بلدي من االنكليز، وليعلم العلامء 
التاريخ بعد أن يسمعوها  بأدوار يسّجلها  أّنني سأقوم  والزعامء من إخواين 
فتيض اهلل والناس«)132(، ومن اجلدير بالذكر أّن الشيخ ضاري هو الذي قتل 
الضابط الربيطاين ليجمن عند لقائه به يف 12 آب)133(، كام راسل زعامء الثورة 
الواقعة  العطييش  النعيمّية ومنطقة خان  إىل منطقة  بعدها  يف كربالء وانتقل 
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بني كربالء واملسّيب ملقاومة الربيطانّيني)134(. 

املحمودّية  مثل  بغداد  جنوب  مناطق  إىل  الشريازّي  مبعوث  وصل  كام 
املناطق  واليوسفّية يف 28 متوز، كذلك منطقة عويريج، وكانت ألبناء هذه 
رسائل  عّدة  أرسل  إذ  الشهرستاين،  الدين  هبة  السيد  مع  سابقة  اّتصاالت 
بريطانيا)135(،  ضّد  والثورة  الوحدة  عىل  فيها  حيّثهم  املناطق  هذه  لعشائر 
لنقل  تستخدمها  كانت  التي  مواصالهتا  طرق  وختريب  موّظفيها  وطرد 
بيل(  )املس  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن  الثورة)136(،  خالل  واألعتدة  األسلحة 
اجتمعت بمجموعة من علامء السنّة والشيعة من أهل بغداد وطلبت تشكيل 
وفٍد منهم للتوّجه إىل مدينتي النجف وكربالء للتفاهم مع رجال الدين يف 
مدى  عىل  يدّل  وهذا  للثّوار،  العسكرّية  العملّيات  إليقاف  املدينتني  هاتني 

الضغط الذي عاناه الربيطانّيون من جّراء الثورة)137(. 

إمجاالً يمكن القول إّنه كان لفتوى الشيخ الشريازّي تأثرٌي فاعل عىل أغلب 
املناطق القريبة من بغداد سواًء كانت هذه املناطق شامل بغداد أو جنوهبا، حيث 
ذكر عيل البازركان يف هذا الصدد ما نّصه»تأّثرت العشائر التي تقطن أطراف 
بغداد بفتوى اإلمام الشريازّي فأخذت تشّن اهلجوم تلو اهلجوم عىل ضواحي 
بغداد، األمر الذي جعل االنكليز ينشئون احلصون واملواقع للمحافظة عىل 
أطراف  لياًل يف  االنكليز  يطلقها  التنوير  قنابل  بنفيس  أشاهد  املدينة، وكنت 
الثورة يف  اندلعت  )138(، كام  أينام وجدوا«  الثّوار  أماكن  للكشف عن  املدينة 
مناطق دياىل التي سقطت بأيدي الثّوار يف 12 آب)139(، وامتّد نطاق الثورة إىل 
مدينة النارصّية واملناطق القريبة منها يف 15 آب واضطّر احلّكام السياسّيون 
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رشق  شامل  مناطق  يف  الثورة  اندلعت  كام  منها)140(،  اهلرب  إىل  الربيطانّيون 
العراق والسّيام يف خانقني واملناطق القريبة منها ومناطق أخرى عديدة)141(. 

وخاّصة  اإلقليمّي  املستوى  عىل  اخلارج  مع  اّتصاالت  للثّوار  كانت 
أشّقائهم  جانب  إىل  كانوا  الذين  سوريا  يف  املوجودين  العراقّيني  مع 
يف  سقطت  التي  دمشق  يف  احلسني  بن  فيصل  امللك  وحكومة  السورّيني 
الزور  املوجودون يف منطقة دير  العراقّيون  25 متوز 1920)142(، وقد كتب 
فيهام  طلبوا  رسالتني  وبغداد،  األوسط  الفرات  يف  الثورة  قادة  إىل  السورّية 
البازركان،  عيل  إىل  معنونة  األوىل  الرسالة  كانت  منهم،  املالية  املساعدة 
الشيخ  يقصدون  كانوا  أهّنم  والراجح  كاشاين(،  )مريزا  إىل  معنونة  والثانية 
الشريازّي)143(، إذ وصلت هذه الرسالة إىل كربالء مع مبعوث اسمه )سلامن 
البادية،  طريق  عن  كربالء  إىل  ووصل  الزور  دير  من  جاء  الذي  اجلنايب( 
17آب يوم  يف  مؤّرخة  كانت  أهّنا  الرسالة  هذه  عن  املصادر  بعض   ذكرت 
1920)144(، ويبدو أّن تاريخ وصوهلا غري دقيق لكونه صادف يوم وفاة الشيخ 
بعّدة  أو  بيوم  التاريخ  قبل ذلك  الرسالة  تاريخ  أن يكون  إذ البّد  الشريازّي 
أحاهلا  الشريازّي  الشيخ  إىل  الرسالة  فبعد وصول هذه  أّية حال  أيام. وعىل 
إىل بقّية قادة الثورة الذين اجتمعوا ملناقشة األمر وأبدى عدٌد منهم موافقتهم 
عىل إرسال األموال إىل دير الزور ومنهم: جعفر أبو التمن وقاطع العوادي 
وجدوع أبو زيد وحممود رامز وعارف حكمت)145(، ولكّن السّيد حمسن أبا 
طبيخ رفض هذه الفكرة واهّتم أهال دير الزور بمواالهتم للعثامنّيني، كذلك 
اهّتموا بالعمل مع الثّوار كموّظفني وليسوا مقاتلني وبالتال فإهّنم أرادوا تلك 
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وألجل   ...« طبيخ  أبو  حمسن  قال  ولذلك  هلم،  كرواتب  ألخذها  األموال 
يف  وطنّيتهم  بصدق  أعتف  ال  ألناس  مال  من  شيئًا  أقّدم  أن  يعني  ال  هذا 

العمل..«)146(، أّما عيل البازركان فلم تكن لديه أموال يف األصل)147(. 

املرحلة  الدوّل يف تلك  املستوى  أهّم االّتصاالت مع اخلارج عىل  كانت 
العصيبة من أّيام الثورة، عندما بعث الشيخ الشريازّي رسالة إىل مجعّية عصبة 
األمم يف جنيف بتاريخ 12 آب 1920م املوافق )27 ذي القعدة 1338هـ(، 
وذّكر الشريازّي يف تلك الرسالة بوعود احللفاء بمنح العراق االستقالل يف 
إدارة شؤونه وتدبري مصاحله العاّمة بنفسه، غري أّن املحتّلني الربيطانّيني نكثوا 
بوعودهم وقابلوا الشعب العراقّي بالقتل والتنكيل عند ذلك قام العراقّيون 
بريطانيا  إصغاء حكومة  من  يئسوا  أن  بعد  أنفسهم ورشفهم،  مدافعني عن 
رسالته  الشريازّي  الشيخ  واختتم  سلمّية  بصورة  معهم  للتفاهم  حتى  هلم 
نعلمكم  اليسرية،  النبذة  هبذه  جئنا  الضعيف  نارصي  بالقول:»وبصفتكم 
أّمة  فأنقذوا  العدل،  يمّثل  بمن  فنستجري  بالعراق  بريطانيا  حكومة  موقف 
تأبى أن تعيش دون أن تأخذ حّقها الرصيح املعتف به ودمتم باحتام« )148(. 
الثورة يف يوم 17 آب 1920م  تويّف الشيخ الشريازّي يف غمرة أحداث 
عمالء  أيدي  عىل  بالسّم  اغتيل  إّنه  قال  ويجُ 1338هـ(،  احلجة  ذي   3(
الربيطانّيني)149(، وأصدر شيخ الرشيعة األصفهايّن الذي توىّل املرجعّية بعد 
وفاة الشيخ الشريازّي بيانًا يف نفس اليوم أي يف 17 آب موّجهًا إىل الشعب 
العراقّي واألّمة اإلسالمّية نعى فيه الشيخ الشريازّي جاء فيه: »أّما بعد فأنا 
أعّزيكم وكافة املوّحدين بفقد عميد املسلمني آية اهلل العظمى املريزا قّدس اهلل 
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نفسه املقّدسة، فقد قضـى نحبهجُ والتحق برّبِه بعد أن أّدى حّق وظيفته وقام هبا 
حسب طاقته، فال تكن رحلته فتورًا يف عزائمكم وتوانيًا يف عملكم فاجلّد اجلّد 
محاة الدين وأعضاء املسلمني النشاط النشاط...«)150(، كام أصدر السيد هبة 
الدين الشهرستاين بيانًا إىل العراقّيني بصورٍة عاّمة نعى فيه الشيخ الشريازّي 
ورئيس  اإلسالم  حّجة  بوفاة  اإلسالمّي  العامل  وعاّمة  »نعّزيكم  فيه:  جاء 
الشيخ  اإلسالمّية  احلركة  وروح  العربّية  النهضة  ركن  واألعالم،  العلامء 
املريزا حممد تقي الشريازّي قّدس اهلل روحه ونّور رضحيه، فقد أفلت شمس 
ثالث ذي احلّجة 1338...«)151(.  الثالثاء  أفول شمس  القدسّية عند  حياته 
الدين  ورجال  العلامء  من  كبري  عدد  حرض  إذ  مشهودًا  وفاته  يوم  كان 
احلسينّي  الصحن  يف  ودفن  كبري،  تشييع  لـه  فأجُجري  العشائر،  ورؤساء 
الرشيف يف مدينة كربالء وأجُقيمت له مالس الفاحتة ألّيام وشهور عديدة يف 

كثري من مدن العراق وإيران)152(. 

يف  جاء  املحاسن(  أبو  حمسن  )حممد  أمّههم  من  الشعراء  من  العديد  رثاه 
بعض أبياته:

املوردحُ غاض  األحشاء  غّلة  املنجدحُ يا  غاب  األّيام  أزمة   يا 

روى وال  للمستغيث  نجدة  يتوّقدحُ ال  حشاشة  غليل   يشفي 

ثّم يجُضيف يف موقٍع آخر من القصيدة قوله:
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التي املقّدسة  اهلل  آيـة  تصعـدحُ يا  املالئـك  زمر  بـا   أمست 

ليلـًة داٍج  واخلطب  أسودحُ غادرتنا  احلوادث  صبغ  من   واليوم 

سواجٌم والدموع  بنعشك  تتصّعدحُ ساروا  اجلوى  وأنفاس   هتوى 

كام أضاف الشاعر قوله:
نعمًة لك  لشاكٌر  العراق  ومعّددحُ إّن  واصٌف  يقّصـر   عنها 

دينّيًة هنضًة  املؤّسس  والسؤددحُ)153( إّن  العال  فيها   عربّيًة 

كام رثاه الشاعر احلاج عبد احلسني األزري يف حفل تأبنٍي أجُقيم له يف مدينة الكاظمّية:
الدامي العراق  عىل  عّز  اإلسالِم منعاك  خادم  يا   وأمّضه 

حاِم صدع القلوَب حديثحُ نعيك مذ خلت من  ذمارها  محيت   داٌر 

خشيـًة املسامع  تفنّده  اآلالِم كادت  بقـوادح  عبئـــه   من 

استسلمت املصابحُ  حّق  إذا  استســالِم حّتى  أّيام  الكوارث   ليد 

مدافعًا فيه  قمت  بيوٍم   عن حّقِه املغصوب خرَي قياِم )154( أقدْس 
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اخلامتة
يّتضح ممّا سبق أّن دور الشيخ حممد تقي الشريازّي احلائري كان حموريااًّ يف 
ثورة عام 1920م العراقّية من خالل جهوده احلثيثة يف التواصل مع زعامء 
احلركة الوطنّية يف بغداد ورجال العشائر يف مناطق اجلنوب والفرات األوسط 
واألماكن األخرى من البالد، إذ دأب كّل هؤالء عىل االّتصال به واستشارته 
مّدة  أثناء  أو  الثورة  اندالع  قبل  سواًء  عليها  أقدموا  وكبرية  صغرية  كّل  يف 
يتمّتع  كان  الشريازّي  أّن  واألحداث  املجريات  أوضحت  كام  اندالعها، 
بحنكة سياسّية كبرية سواء يف التعامل مع املحتّلني الربيطانّيني يف الداخل أو 
يف التواصل مع املحيط اإلقليمّي العريّب املجاور للعراق من خالل الرسائل 
املتبادلة وإرسال املبعوثني للنخب والشخصّيات املؤّثرة يف املناطق لتدارس 
هذا  املحتّلني،  ضّد  الطرفني  بني  املشتكة  اجلهود  وتوحيد  املواجهة  كيفّية 
فضاًل عن تواصله مع املنّظامت الدولّية يف تلك املرحلة كعصبة األمم ورؤساء 
لكسب  منه  حماولٍة  يف  األمريكّية  املّتحدة  الواليات  والسّيام  الكربى  الدول 
الربيطانّيني  أساليب  العراقّية وفضح  القضّية  إىل جانب  الدوّل  العاّم  الرأي 
وأعامهلم القمعّية التي مارسوها ضّد العراقّيني هبدف ترسيخ سيطرهتم عىل 
من  العراقّيني-  املواطنني  بقّية  حال  ه  عانى-حالجُ الشريازّي  أّن  كام  البالد، 
القمع واالضطهاد والتشهري من املحتّلني وأعواهنم، كام أّنه مل يّدخر جهدًا إاّل 
بذله يف سبيل التحّرر من االحتالل، وأوضح مثاٍل عىل ذلك تعّرض أفراد 
عائلته إىل املضايقة واالعتقال والنفي كام حصل لنجله الشيخ)حممد رضا(.
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مكتب منابع الثقافة اإلسالمّية، املصدر السابق، ص63-62.( 124)

عبد اهلل الفّياض، املصدر السابق، ص320.( 125)

فريق املزهر آل فرعون، املصدر السابق، ص270-269.( 126)

عّباس حممد كاظم، املصدر السابق، ص 300-299.( 127)
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عبد اهلل الفّياض، املصدر السابق، ص323.( 128)

عبد الرزاق احلسني، الثورة العراقّية الكربى، املصدر السابق، ص159.( 129)

حممد مهدي البصري، املصدر السابق، ص226-224.( 130)

فريق املزهر آل فرعون، املصدر السابق، ص306؛ حممد عيل كامل الدين، ثورة ( 131)

عباس  ص253-254؛  السابق،  املصدر  اخلمسني...،  ذكراها  يف  العرشين 

حممد كاظم، املصدر السابق، ص305.

كامل ( 132) عيل  حممد  ص306-307؛  السابق،  املصدر  فرعون،  آل  املزهر  فريق 

الدين، ثورة العرشين يف ذكراها اخلمسني...، املصدر السابق، ص254.

كاظم املظّفر، املصدر السابق، ص172–174.( 133)

عبد الرزاق احلسني، الثورة العراقّية الكربى، املصدر السابق، ص171.( 134)

فريق املزهر آل فرعون، املصدر السابق، ص305.( 135)

حممد عيل كامل الدين، ثورة العرشين يف ذكراها اخلمسني، املصدر السابق، ص ( 136)

355– ص356؛ فريق املزهر آل فرعون، املصدر السابق، ص307–309.

) 133( Elizabeth Burgoyne)ed ،(.Op.cit ،.p.148-140.

عيل البازركان، املصدر السابق، ص198.( 138)

كاظم املظّفر، املصدر السابق، ص171؛ عباس حممد كاظم، املصدر السابق، ( 139)

ص316-314.

عبد الرزاق احلسني، الثورة العراقّية الكربى، املصدر السابق، ص184–188.( 140)
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عباس حممد كاظم، املصدر السابق، ص318-317.( 141)

التي جرت ما ( 142) امللك فيصل يف دمشق بعد معركة )ميسلون(  سقطت حكومة 

بني القّوات السورية بقيادة )يوسف العظمة( وزير الدفاع، والقّوات الفرنسية 

بقيادة اجلنرال )غورو( يف 24 متّوز 1920 وقتل يف هذه املعركة يوسف العظمة. 

ينظر: ساطع  املعركة  التفاصيل عن أسباب وأحداث ونتائج هذه  للمزيد من 

احلديث،  العرب  تاريخ  من  صفحة   - ميسلون  يوم  خلدون(،  )أبو  احلرصي 

بريوت، بال تاريخ.

عيل الوردي، املصدر السابق، ص295.( 143)

املصدر ( 144) الوردي،  عيل  ص283؛  السابق،  املصدر  فرعون،  آل  املزهر  فريق 

السابق، ص296.

عيل الوردي، املصدر السابق، ص297( 145)

فريق املزهر آل فرعون، املصدر السابق، ص285.( 146)

عيل البازركان، املصدر السابق، ص161.( 147)

فريق املزهر آل فرعون، املصدر السابق، ص348-350؛ كاظم املظّفر، املصدر ( 148)

السابق، ص200. 

أغا بزرك الطهراين، هدّية الرازي إىل اإلمام املجّدد الشريازّي، النجف األرشف، ( 149)

1386 هـ)1966 م(، ص6. 

سلامن ( 150) كامل  ص352-353؛  السابق،  املصدر  فرعون،  آل  املزهر  فريق 
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األوىل،  الطبعة   ،1920 الكربى  العراقّية  والثورة  األرشف  النجف  اجلبوري، 

دار القارئ للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان، 2005، ص285. 

املصدر ( 151) طعمة،  آل  هادي  سلامن  ص299؛  السابق،  املصدر  الوردي،  عيل 

السابق، ص63. 

نور الدين الشهرودي، أرسة املجّدد الشريازّي، طهران، 1412هـ )1991م(، ( 152)

ص190.

خرض عباس الصاحلي، شاعرّية أيب املحاسن، الطبعة األوىل، مطبعة اآلداب، ( 153)

النجف األرشف، 1965، ص81-79.

إبراهيم الوائيل، ثورة العرشين يف الشعر العراقّي، بغداد، 1968، ص85؛ مري ( 154)

برصي، املصدر السابق، ص364.
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املصادر واملراجع
أّوالً/ الوثائق الربيطانّية املنشورة:  

	ثانيًا/ املخطوطات:  

الكاظمّية ( 5) مكتبة  لدى  حمفوظة  والد،  حياة  سرية  اإلسالم-  بطل  اخلالص،  حممد 

العاّمة، بغداد.

مذّكرات الشيخ حممد اخلالص، خمطوطة، مكتبة اجلوادين العاّمة، بغداد.( 6)

(7 ) ،1917-1918 الربيطايّن  االستعامر  ضّد  النجف  ثورة  الشبيبي،  رضا  حممد 

)خمطوط(، مكتبة اجلوادين العاّمة، بغداد.

الثاين ( 8) املجّلد  الشهرستاين،  الدين  هبة  السيد  مذّكرات  الشهرستاين،  الدين  هبة 

)خمطوطة(، مكتبة اجلوادين العامّة، بغداد.

ثالثًا/ الرسائل واألطاريح اجلامعّية:•	

ناهدة حسني عيل ويسني، تاريخ النجف يف العهد العثامين األخري 1917-1831، ( 9)

أطروحة دكتوراه مقدّمة إىل كلية التبية )ابن رشد(، جامعة بغداد، 1999.

رابعًا/ كتب املذكرات العربّية واملحُعّربة: •

برترام توماس، مذّكرات برترام توماس - احلاكم السيايّس الربيطايّن يف منطقة ( 10)

وحتقيق  تقديم  فنجان،  اهلادي  عبد  ترمجة   ،1920-1918 العراق   - النارصّية 

للمطبوعات،  املعارف  مؤّسسة  الثانية،  الطبعة  اجلبوري،  سلامن  كامل  وتعليق 

بريوت، 2002.
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عبد احلميد الزاهد، صفحات من مذّكرات عبد احلميد الزاهد - أحد رجال الثورة ( 11)

مطبعة  األوىل،  الطبعة  اجلبوري،  سلامن  كامل  وتعليق  تقديم   ،1920 العراقّية 

العاين، بغداد، 1987.

عبد الرسول تويج، مذّكرات احلاج عبد الرسول تويج - من رجال الثورة العراقّية ( 12)

العاين،  مطبعة  األوىل،  الطبعة  اجلبوري،  سلامن  كامل  وتعليق  تقديم   ،1920

بغداد، 1987.

عبود اهليمص، ذكريات وخواطر عن أحداث عراقّية يف املايض القريب، مطبعة ( 13)

الراية، بغداد، 1990.

تقديم ( 14) الساعدي،  هاشم  كاظم  ترمجة  مان،  الكابتن  مذكّرات  )الكابتن(،  مان 

املعارف  مؤّسسة  األوىل،  الطبعة  اجلبوري،  سلامن  كامل  وتعليق  وحتقيق 

للمطبوعات، بريوت، 2002.

حممد عيل كامل الدين، مذّكرات السيد حممد عيل كامل الدين - من رجال الثورة ( 15)

مطبعة  األوىل،  الطبعة  اجلبوري،  كامل سلامن  وتعليق،  تقديم   ،1920 العراقّية 

العاين، بغداد، 1986.

حممد مهدي كبة، مذّكرايت يف صميم األحداث 1918–1958، الطبعة األوىل، ( 16)

منشورات دار الطليعة، بريوت، 1965.

خامسًا/ الكتب العربّية واملحُعّربة: •

إبراهيم الوائيل، ثورة العرشين يف الشعر العراقّي، بغداد، 1968.( 17)

آرنولد ويلسن، الثورة العراقّية، ترمجة وتعليق جعفر اخلياط، الطبعة الثانية، دار ( 18)
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الرافدين للنرش والطباعة والتوزيع، بريوت، لبنان، 2004.

أغا بزرك الطهراين، هدّية الرازي إىل اإلمام املجّدد الشريازّي، النجف األرشف، ( 19)

1386هـ )1966 م(.

ألربت منتشاشفييل، العراق يف سنوات االنتداب الربيطايّن، ترمجة هاشم صالح ( 20)

التكريتي، مطبعة جامعة بغداد، 1978.

مطبعة ( 21) الثاين،  اجلزء  والعراقّية،  العربّية  الثورة  عن  مذّكرايت  العسكري،  حتسني 

العريب، النجف، 1938.

الطبعة ( 22) املقّدسة - قسم كربالء، اجلزء األّول،  العتبات  جعفر اخللييل، موسوعة 

األوىل، دار التعارف، بغداد، 1966م )1386هـ(.

حسن األسدي، ثورة النجف عىل االنكليز، دار احلرّية للطباعة، بغداد، 1975.( 23)

(24 )-1900 اإلسالمّي  التحّرك   - املعارص  السيايّس  العراق  تاريخ  شرب،  حسن 

1957، اجلزء الثاين، دار املنتدى للنرش، بريوت، 1990.

اآلداب، ( 25) مطبعة  األوىل،  الطبعة  املحاسن،  أيب  شاعرّية  الصاحلي،  عباس  خرض 

النجف األرشف، 1965.

العرب ( 26) تاريخ  من  صفحة   - ميسلون  يوم  خلدون(،  )أبو  احلصـري  ساطع 

احلديث، بريوت، بال تاريخ.

مطبعة ( 27) األّول،  اجلزء  الربيطايّن،  واالحتالل  العراق  رجال  زميزم،  رشيد  سعيد 

منني، بغداد، 1990.

بيسان للنرش ( 28) الطبعة األوىل،  سلامن هادي آل طعمة، كربالء يف ثورة العرشين، 
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والتوزيع واإلعالم، بريوت، 2000.

عّباس عيل، زعيم الثورة العراقّية، مطبعة النجاح، بغداد، 1950م )1369هـ(.( 29)

الطبعة ( 30) العرشين(،  )ثورة  شعبان  من  عرش  اخلامس  ثورة  كاظم،  حممد  عباس 

األوىل، بال مطبعة، 1984.

عبد اهلل الفّياض، الثورة العراقّية الكربى سنة 1920، الطبعة الثانية، مطبعة دار ( 31)

السالم، بغداد، 1975.

الفكرّية ( 32) اجلذور   - العراق  يف  اإلسالمّية  احلركة  تاريخ  الرهيمي،  احلليم  عبد 

والواقع التارخيي 1900-1924، الدار العاملّية، بريوت، 1985.

عبد الرحيم العقيقي البخشاييش، كفاح علامء اإلسالم يف القرن العرشين، الطبعة ( 33)

األوىل، بريوت، 2002.

الطبعة ( 34) اخلراساين،  كاظم  حممد  الشيخ  املجاهد  املصلح  عيل،  حممد  الرحيم  عبد 

األوىل، مطبعة النعامن، النجف، 1972.

مطبعة ( 35) األّول،  اجلزء  احلديث،  السيايّس  العراق  تاريخ  احلسني،  الرزاق  عبد 

العرفان، صيدا، لبنان، 1948.

الثورة العراقّية الكربى، الطبعة الثانية، مطبعة العرفان، صيدا، لبنان، 1965.( 36)

صيدا ( 37) العرفان،  مطبعة  األّول،  اجلزء  واالنتداب،  االحتالل  دوَرْي  يف  العراق 

)لبنان(، 1935.

عبد الرزاق عبد الدراجي، جعفر أبو التمن ودوره يف احلركة الوطنّية يف العراق، ( 38)

الطبعة الثانية، بغداد، 1980.
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عبد الرزاق آل وهاب، كربالء يف التاريخ، اجلزء الثالث، مطبعة الشعب، بغداد، ( 39)

.1935

عبد الشهيد اليارسي، البطولة يف ثورة العرشين، مطبعة النعامن، النجف، 1966.( 40)

عبود جودي احليّل، األدب العريّب املعارص يف كربالء من إعالن الدستور العثامين إىل ( 41)

إعالن ثورة متّوز 1958 - اجّتاهاته وخصائصه الفنّية، الطبعة األوىل، كربالء، 2004.

عيل البازركان، الوقائع احلقيقّية يف الثورة العراقّية، مطبعة أسعد، بغداد، 1954.( 42)

احليدرّية، ( 43) املطبعة  السابع،  اجلزء  النجفّيات،  أو  الغري  شعراء  اخلاقاين،  عيل 

النجف األرشف، 1955.

عيل الرشقي، األحالم، رشكة الطبع والنرش األهلّية، بغداد، 1963.( 44)

عيل الوردي، ملحات اجتامعّية من تاريخ العراق احلديث، اجلزء اخلامس، القسم ( 45)

األّول، مطبعة املعارف، بغداد، 1977.

فريق املزهر آل فرعون، احلقائق الناصعة يف الثورة العراقّية يف 1920 ونتائجها، ( 46)

الطبعة الثانية، مطبعة النجاح، بغداد، 1995.

فيليب ويالرد آيرالند، العراق - دراسة يف تطّوره السيايّس، ترمجة جعفر خياط، ( 47)

دار الكّشاف، بريوت، 1949.

كاظم املظّفر، ثورة العراق التحّررية عام 1920، اجلزء األّول، مطبعة اآلداب، ( 48)

النجف، 1969.

كامل سلامن اجلبوري، النجف األرشف والثورة العراقّية الكربى 1920، الطبعة ( 49)
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األوىل، دار القارئ للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان، 2005.

كوتلوف )ل. ن(، ثورة العشـرين الوطنّية التحّررية يف العراق، ترمجة عبد الواحد ( 50)

كرم، الطبعة الثالثة، مطبعة الديواين، بغداد، 1985.

املؤّيد ( 51) نزيه  ترمجة  والعراق،  وفلسطني  تاريخ سورية  احلّق يف  القول  لودر )ج(، 

العظم، املطبعة احلديثة، دمشق، 1925.

حممد باقر أمحد البهادل، السيد هبة الدين الشهرستاين - آثاره الفكرّية ومواقفه ( 52)

السياسّية، الطبعة األوىل، مؤّسسة الفكر اإلسالمّي، بريوت، 2002.

حممد حرز الدين، معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء، تعليق حممد حسني ( 53)

حرز الدين، اجلزء الثاين، مطبعة اآلداب، النجف األرشف، 1964م )1384هـ(.

حممد طاهر العمري املوصيل، تأريخ مقدرات العراق السياسية، املجلد الثالث، ( 54)

مطبعة دار السالم، بغداد، 1925.

حممد عيل كامل الدين ثورة العرشين يف ذكراها اخلمسني - معلومات ومشاهدات من ( 55)

الثورة العراقّية لسنة 1920، تقديم عيل اخلاقاين، مطبعة التضامن، النجف، 1971.

حممد مهدي البصري، تاريخ القضّية العراقّية، اجلزء األّول، مطبعة الفالح، بغداد، ( 56)

.1924

املس بيل، العراق يف رسائل املس بيل، ترمجة وتعليق جعفر خياط، تقديم عبد ( 57)

احلميد العلوجي، دار احلّرية للطباعة، بغداد، 1977.

فصول من تاريخ العراق القريب، ترمجة وتعليق جعفر خياط، الطبعة الثانية، دار ( 58)
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الرافدين للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 2004.

الكتاب ( 59) العرشين،  ثورة  تفّجر  املقّدسة  كربالء  اإلسالمّية،  الثقافة  منابع  مكتب 

اخلامس، مطبعة اآلداب، النجف األرشف، 1388هـ )1968م(.

مري بصريي، أعالم األدب يف العراق احلديث، دار احلكمة، لندن، 1999.( 60)

نور الدين الشهرودي، أرسة املجّدد الشريازّي، طهران، 1412هـ )1991م(.( 61)

وميض مجال عمر نظمي، ثورة 1920 - اجلذور السياسّية والفكرّية واالجتامعّية ( 62)

للحركة القومّية العربّية )االستقاللّية( يف العراق، الطبعة األوىل، بريوت، 1984.

املطبعة ( 63) األوىل،  الطبعة  األّول،  القسم  احلّلة،  تاريخ  احليّل،  كركوش  يوسف 

احليدرّية، النجف، 1965.

سادسًا: املصادر باللغة االنكليزّية: •
)64( Elizabeth Burgoyne)ced(.، Gertrade Beell from Her 

personal papers 1914–1920، London، Ernest Benn 

Limited، 1961.

سابعًا/ الصحف واملجاّلت: •

الصحف:  

العراق، العدد الثالث، السنة األوىل، بغداد، 3 حزيران 1920.( 65)

العدد الثاين واخلمسني، بغداد، 31 متوز 1920.( 66)

الفرات، العدد اخلامس، السنة األوىل، النجف األرشف، 18 تشـرين األول 1920.( 67)
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املجتمع، العدد 121، 29حزيران 1971.( 69)

املجاّلت:  

االقتصاد، العدد السابع واخلمسون، بغداد، 27 حزيران، 1935.( 70)

رسالة الرشق، العدد الثاين، السنة األوىل، كربالء، رجب 1337هـ )1953م(.( 71)
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage، leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said، Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil، as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes، the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has، whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local، national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage، which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual، economic، 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above، Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral، which diagnoses، in its behaviour، as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking، it comprises، as a whole، the discipline that leads its 
life. And as greater as the activity of such weights and as greater their 
effect be as unified their location be and as extensive their  time strings 
extend; as a consequence، they come binary: affluence and poverty، 
length and shortness، when coming to a climax.

According to what has been just said، heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race، at 
a certain time، at a particular place. By the following description،the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be، the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence، we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes، 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race، and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders، but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting، by itself، a heritage of a particular race، and together with 
its neighbours، it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence، the levels of 
injustice against Karbala' increase: once، because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala'، that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east ، the 



journal. So،we hope that there will be a constant academic 
communication with the journal for more cultural and thinking 
results in our scientific academic march.

 Finally،praise be to Allah the Lord of the Worlds and may 
the blessings and peace of Allah be upon the most honored 
messengers،our master Muhammad and upon all the members 
of his household.

Editor-in-Chief



The Issue Word:-

In the Name of Allah،the Beneficent،the Merciful

     
   Praise and gratitude be to Allah،the Lord of the Worlds 

and prayers،peace and greetings upon the most noble of the 
prophets and messengers،Muhammad. So،this journal،the 
journal of Karbala's heritage has assumed the responsibility 
of reviving the legacy of the Holy City of Karbala' which is 
characterized in a unique spiritual impression. As this town lives 
in a heart of every real Muslim believer in the world،protecting its 
heritage is a public responsibility. In addition،the academics are 
invested a special participation in this magazine. Therefore،both 
of the editorial and the advisory bodies of the journal make 
efforts to advocate the thoughts and ideas that could enrich 
the traditional libraries with legacy of Karbala'. This way could 
be done throughout encouraging the prominent academic 
scholars to contribute in activating the cultural and thinking 
heritage of Karbala' as well as building a discreet scientific base. 
It is intended to make this base as an indispensable source of 
knowledge so that every researcher in history or legacy could 
make full use of it. Furthermore،the journal has initiated holding 
seminars in cooperation with some of the Iraqi universities and 
other scientific foundations and it is going to publish the sessions 
of these seminars in the next volumes.

 As this volume is the first one of the fourth year،it is given 
a name،the Fourth Candle. It contains a set of various referred 
researches and articles in the Qura'nic،doctrinal،historical and 
literary studies. So،these articles could gain the admiration of 
the proficient professors who have assessed them. Moreover،it 
is،for the first time،the volume contains the curriculum vitas of 
the professors in the editorial and the advisory boards of the 



vicinity، in time، the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their 

reliability for publication. No research retrieved to researchers، whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth، before 
publishing، the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher  bestowed a version in which the meant research published، 
and a financial reward of (150،000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities، as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net)، Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ ، or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center، Al-Kafeel cultural complex، Hay Al-Eslah، behind 
Hussein park the large، Karbala، Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives discreet researches and articles 

concerned with the intellectual and cultural thinkimg of the Holy Karbala city 
according to the following regylation :

1. Researches or studies to be published should strictly be according to 
the globally-agreed- on steps and standards.

2. Being printed on A4 ، delivering three copies and CD Having ، 
approximately، 5،000-10،000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts، Arabic or English، not exceeding a page،350 

words، with the research title.
4. The front page should have the title، the name of the researcher/

researchers، occupation، address، telephone number and email، and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes، and taking cognizance 
of the common scientific procedures in documentation; the title of the book، 
editor، publisher، publication place، version number، publication year and 
page number. Such is for the first mention to the meant source، but if being 
iterated once more، the documentation should be only as; the title of the 
book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes، in the case 
of having foreign sources، there should be a bibliography apart from the Arabic 
one، and such books and researches should be alphabetically ordered .

7. Printing all tables، pictures and portraits on attached papers، and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption، in time there 
should be areference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae، if the researcher cooperates with the 
journal for the first time، so it is to manifest whether the actual research 
submitted to a conference or a symposium for publication or not. There should 
be an indication to the sponsor of the project، scientific or nonscientific، if any.

9. For the research should never have been published before، or submitted 
to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors
Qur'an Al-Qasas. Verse-5
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