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 كاظـ حبيب

 
 في العراؽ( 0691) ثورة العشريف

 

 

 لثورة العشزين 79الذكزى ألـ 
 

 

 

 المذخل

سياسيًا رئيسيًا وأساسيًا في أوساط  شيد العراؽ في سنوات ما قبؿ الحرب العالمية األولى اتجاىاً 
الخبلص  المثقفيف المتعمميف والعامميف في الحقوؿ السياسية واالقتصادية واالجتماعية كاف يطمح إلى

كانت تسعى  إحداىا: وأف اختمفت مواقؼ القوى فيو وتوزعت عمى مجموعتيف, مف الييمنة العثمانية 
إلى الخبلص التاـ مف الدولة العثمانية باعتبارىا استعمارًا تركيا مفروضًا عمى العراؽ وباقي الدوؿ 

تتريؾ مف أجؿ قصى الجيود تمؾ الييمنة التي بذلت أ, العربية الخاضعة بالقوة لمييمنة العثمانية 
وجماعة أخرى كانت تريد الحفاظ عمى العراؽ ضمف الدولة , المنطقة بأسرىا وبضمنيا العراؽ مف جية 

خوفًا عمى فقداف الوحدة اإلسبلمية حتى مف حيث الشكؿ والخشية مف الوقوع , " المسممة"العثمانية 
تع العراؽ بالحكـ المستقؿ نسبيًا أو اإلدارة مع ضرورة تم, المسيحييف اإلنكميز !" الكفار"تحت سيطرة 

ذا كاف االتجاه األوؿ قوميًا عربيًا إلى حدود ممموسة إذ لـ يكف الوعي القومي . الذاتية مف جية أخرى وا 
 فأف االتجاه الثاني كاف في الغالب األعـ دينيًا إسبلمياً , ي قد تبمور حينذاؾ ُكردسواء العربي أـ ال, 

كاف قد تأثر بشكؿ واضح باالتجاىات الوطنية والقومية العربية والتأثيرات الدينية وكبلىما ,  متزمتاً 
أما في فترة . والسياسية المباشرة وغير المباشرة لحركات المعارضة السياسية في كؿ مف إيراف وتركيا

أحدىا الحرب العالمية األولى فكانت الجماعات السياسية في العراؽ قد انقسمت إلى اتجاىيف ممموسيف 
وكانت , !" كافرة"يرفض التعاوف مع بريطانيا باعتبارىا دولة أجنبية غير إسبلمية أو استعمارية مسيحية 

تمثمو في الغالب األعـ المؤسسات والقوى الدينية ومجموعات مف شيوخ العشائر التي تأثرت كثيرا 
ف مع بريطانيا وفرنسا ضد أما االتجاه الثاني فكاف يرى ضرورة التعاو. شيوخ الديفبمواقؼ وفتاوى 

الدولة العثمانية المتحالفة مع ألمانيا مف أجؿ الخبلص مف الييمنة العثمانية المتخمفة والقاسية عمى 
وكانت القوى القومية الحديثة التكويف ومجموعات مف المثقفيف والمتعمميف والتجار ىي , العراؽ وسكانو 

التياراف ال يتطمعاف إلى أي شكؿ مف أشكاؿ الخضوع  ومف حيث المبدأ كاف. المعبرة عف ىذا االتجاه
وقبؿ انتياء الحرب العالمية . ليذه السيادة أو تمؾ بؿ مف أجؿ حصوؿ العراؽ عمى استقبللو الناجز

األولى وفي أعقابيا تحوؿ الموقؼ المتبايف في االتجاىات السياسية لتمؾ الجماعات في العراؽ إلى 
ومجموعة ثانية , ؿ الييمنة البريطانية وتريد االستقبلؿ التاـ والناجز مجموعة أولى كانت ترفض بأي حا
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ال مناص مف التعاوف مع بريطانيا وتأميف استمرار وجودىا في العراؽ لحماية العراؽ مف أف كانت تجد 
كانت إحدى المجموعتيف تقؼ بحـز وببل مساومة ضد : وبمعنى آخر, التفكؾ ومساعدتو عمى التقدـ 

, رى فيو نكثًا لمعيد البريطاني إلى الشريؼ حسيف بف عمي وال تقبؿ بغير االستقبلؿ الناجز االنتداب وت
وأخرى كانت ترى في االحتبلؿ البريطاني واالنتداب فرصة لحصوؿ العراؽ عمى الوحدة واالستقبلؿ مف 

لحكومة وقد تبمور ىذاف االتجاىاف نسبيًا في المجموعة التي شكمت ا. خبلؿ التعاوف مع بريطانيا
في حيف قادت المجموعة , البريطانية -ووافقت عمى االنتداب وأيدت فيما بعد عقد المعاىدة العراقية

رغـ التبايف في , األخرى انتفاضة السميمانية وثورة العشريف وناىضت الوجود البريطاني في العراؽ 
ا األمر الحيوي اشتد الخبلؼ وفي ىذ. األىداؼ بيف قوى انتفاضة السميمانية وقوى ثورة العشريف حينذاؾ

رغـ أف عممية , وتمايزت القوى وتوزعت عمى ىذيف االتجاىيف حتى بعد قياـ الدولة العراقية الجديدة 
بؿ كانت حتى نياية الحرب , التبمور واالصطفاؼ بيف جماعات االتجاىيف لـ تكف سريعة وال تامة 

في مواقفو أو كبير آخر دوف أف يشعر بتغيير العالمية الثانية متداخمة وينتقؿ بعضيـ مف موقع إلى 
وال شؾ في أف قوى المجموعة األولى قد توسعت بقوى جديدة واغتنت حركتيا في . تبدؿ في سياساتو

, مجرى النضاؿ ضد الييمنة البريطانية بمضاميف سياسية واقتصادية واجتماعية وطنية وقومية جديدة 
سنة بعد أخرى في عممية التعاوف مع بريطانيا مف مواقع في حيف غاص االتجاه الثاني أكثر فأكثر و 

المحتمة والمنتدبة عمى العراؽ وتأميف مصالحيا في العراؽ عمى حساب  ةعدـ التكافؤ وتنفيذ إرادة الدول
وال شؾ في أف الجانب الديني المحافظ وغير المتنور قد لعب دوره في . واالقتصاد العراقي مصالح الشعب

طاني خشية عمى مواقعو الدينية في أوساط المجتمع وخشية مف االنفتاح الحضاري رفض الوجود البري
لمسكاف عمى الحضارة الغربية وما يمكف أف يحركيا صوب بناء حياة أفضؿ والخبلص مف التخمؼ 

 . االجتماعي والغوص في الغيبيات والبدع المضرة بحياة الناس

 
 العوامل المفجرة للثورة. 0

 
قد  –مف أتباع القوميات األخرى  أـسواء أكانوا مف العرب أـ مف الُكرد  -ومًا ف عموف العراقيكا

وقفوا ضد الييمنة العثمانية، وسعوا لمخبلص مف صيغة الحكـ المركزي المباشر المفروضة عمى 
 -مع أف عددًا غفيرًا مف العراقييف ، لـ يكف يرفض بالضرورة استمرار العبلقات الروحية. الببلد

عمى الرغـ مف أنو كاف يعمـ بأنيا قد فقدت مضمونيا الديني، . ة العثمانيةنع السمطالدينية م
التي مارستيا  والحرماف وتراجعت عبلقتيا الروحية مع الناس؛ بسبب سياسات االضطياد والقير

أبناء أكانوا مف  سواء -أشد المحف، وأقسى ألواف العذاب ى لإوالتي تعرض العراقيوف مف جرائيا 
 . -سكاف الريؼ والبادية مف  ـالمدف أ
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التي قاـ بيا سكاف الريؼ والبدو المستقريف  اليّبات والتمرداتقد حصمت الكثير مف الحركات و و  
ولـ تكف المدف . تاواتإلى حّد ما لمواجية ظمـ الوالة األتراؾ وقسوة الجندرمة وجباة الضرائب واأل 

ومعيا المدف األخرى  -, 1اد بشكؿ خاصوقد شيدت بغد .بمنأى عف اضطياد الحكاـ العثمانييف
كانت . الكثير مف الحركات السياسية المناىضة إلجراءات السمطنة العثمانية التعسفية  -

االستفزازات العثمانية، تثير الناس في المدينة وفي الريؼ، وتدفع بيـ لمقاومة االحتبلؿ 
ر، التي ناؿ عمييا درجة جيد في رسالة الماجستي -( قاسـ عبد اليادي)كتب السيد . العثماني

واحتبلؿ العراؽ مف قبؿ القوات البريطانية  التي سبقت الحرب العالمية األولىعف الفترة  -جدًا 
 :ما يميبصواب 

بعد أف  أعػمف دباغو األعظمية، الذيف كاف ليـ الثقؿ العددي في المنطقة، وحاولوا االعتصاـ"
وقرروا   1912 حـر الموافؽ تشريف الثاني عاـاجتمعوا في إحدى القاعات، منذ أوائؿ شير م

( الجمبي)الشيخ  االمتناع عف العمؿ، إلى أف يتـ رفع أجورىـ، و فاوضيـ رئيس صنؼ الدباغيف
التي وقع تحت نيرىا  وأقنعيـ بالعودة إلى أعماليـ، وىو رد فعؿ مباشر إزاء حاالت التعسؼ

عبد )وكاف يقودىـ ىذه المرة  ، 0601عاـ  العماؿ واضربوا لممرة ثانية في أوائؿ كانوف األوؿ
ىذه المرة وطالبوا برفع أجورىـ  أحد مثقفي المنطقة، وفعبل تركوا أعماليـ( اليادي األعظمي

ويعد ىذا إنجازا . إلى العمؿ فاضطرت الحكومة إلى تحقيؽ رغباتيـ فعادوا% 92بمقدار 
يشير في مكاف آخر إلى  ثـ. 2"لممضربيف في الضغط عمى الحكومة في نيؿ حقوقيـ منيا

 : قائبلً "  األوضاع السياسية واالجتماعية لبغداد قبيؿ االحتبلؿ البريطاني ليا"
 الوجود العثماني الطويؿ األمد في العراؽ مشاكؿ اجتماعية واقتصادية كثيرة ، أدت إلى لقد خمؽ" 

أو بآخر ،  لعثمانية بسببتدىور الواقع الحياتي ، فقد كانت الضرائب الكبيرة التي تجنييا القوات ا
ضباط التجنيد  فضبل عف الفساد اإلداري والمالي الذي عاشو العراؽ بسبب ىذا الوجود ، فكاف

وكانت السمطات العثمانية  يبيعوف قرارات اإلعفاء مف الخدمة اإللزامية لقاء مبالغ مالية كبيرة ،
( النوط)ة ومنحيـ أوراؽ مالية الذىبي تقـو ، بمصادرة موجودات األىالي كحمي النساء والنقود

كاألقمشة الحريرية وغيرىا، وأصدرت المحكمػة  بدال عنيا ، فضبل عف مصادرة البضائع التجارية
ما جعؿ . وعقوبات شديدة بحؽ كؿ مف يرفض القبوؿ باألوراؽ المالية العسكرية العثمانية غرامات

 سيػطرتو عػمى األحػداث والثورات يرفضوف مساعدة ومسانػدة الجػيش العثماني في فػرض األىالي
  .3"التػي تيػدد الوجػود العثماني

منذ بداية الحرب العالمية األولى، وجدت بعض القوى العربية والُكردية وغيرىا نفسيا أماـ أحد 
إما أف تكوف مع الدولة العثمانية وتبقى تعاني مف جورىا وتخمفيا، ومما يرتبط بذلؾ مف : أمريف 

ما أف تكوف مع بريطانيا وبقية الحمفاء؛ لتحصؿ عمى الحرية واالستقبلؿ معاناة وعذاب و  شدة، وا 
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والتقدـ والوحدة، في ضوء الوعود التي أعطتيا الحكومتاف البريطانية والفرنسية لقادة العرب 
 : وقد أدى ذلؾ إلى انقساـ الناس في العراؽ إلى جبيتيف . والُكرد في آف واحد

 وؼ إلى جانب الدولة العثمانية المسممة، ودعـ قواتيا في العراؽ أيدت الوق: الجبية األولى
ضد القوات البريطانية، وأيدت مقاومة احتبلؿ البريطانييف لمعراؽ عمى اعتبار أنو احتبلؿ أجنبي، 

لذلؾ خاضت جماعات غفيرة . دينيةوطنية و مستعمر، كافر في آف واحد؛  تجب محاربتو لدواع 
ولـ يكف العرب مف . مع األتراؾ في البصرة ضد القوات البريطانيةجنبًا إلى جنب في المعارؾ 

الوسط والجنوب وحدىـ  يشاركوف في معارؾ البصرة، بؿ كاف المتطوعوف الُكرد يشاركوف أيضًا 
يذكر عمى سبيؿ " ماضييا وحاضرىا.. الداوودية"فصاحب كتاب . في معارؾ الجياد ضد اإلنكميز

موعات مف الُكرد لمجياد ضد اإلنكميز، وكيؼ غادرت إلى كيؼ تطوعت مج: المثاؿ ال الحصر
مف شيوخ  عدد واستشيد في ىذه المعارؾ. 4البصرة لممشاركة في القتاؿ مع العرب واألتراؾ

نامؽ آغا؛ رئيس عشائر الداوودية ،وشيخ قادر؛ رئيس عشائر : "العشائر الُكردية، ومنيـ
ميرة سور؛ رئيس عشيرة البرزنجة وأفراد البادوا، وشيخ لطيؼ؛ رئيس عشائر الطالبانية، و 

ويشير الدكتور عبد اهلل الفياض إلى مشاركة الُكرد في النشاط الجيادي . 5"آخروف مف فرسانيـ
وقد أسفرت الدعوة لمجياد عف تجمع عدد مف أىالي المدف : "ضد القوات البريطانية فيقوؿ

 .6"د مف الُكردمجاى 0211ألؼ مقاتؿ بينيـ  02 - 01والعشائر يتراوح بيف 
.  كما لعبت بغداد دورًا ممموسًا، في التعبئة إلى جانب الدولة العثمانية مف منطمؽ ديني واضح

 4أصدر في  لمامفتي الدولة العثمانية، ( خيري أفندي)دعوة شيخ اإلسبلـ معمنة ارتباطيا ب
 يف، الذيففتوى ذكر فييا الجياد فريضة عينية عمى جميع المسمم 0601الثاني عاـ  تشريف

وأعمنت كذلؾ ارتباطيا بدعوة الخميفة العثماني إلى . يعيشوف في الدولة العثمانية أو في خارجيا
وقد رأى . الذي استطاع أف يكسب تأييد العراقييف لو عف طريؽ إعبلف الجياد المقدس  الجياد،

 ؛ فأفتوا بالجياد فيوكرببلء وبغداد والكاظمية، أف تعضيد الدولة العثمانية البد منو عمماء النجؼ
 سبيؿ اإلسبلـ، والسيما عندما استغاث أىؿ البصرة بالعمماء، فأبرقوا ليـ مف مختمؼ األطراؼ

يطمبوف منيـ الجياد والنفير العاـ، وقد ورد في إحدى البرقيات التي أرسميا رؤساء البصرة إلى 
السبلح نخشى  ميع تحتثغر البصرة، الكفار محيطوف بو، الج:))الكاظمية وزعمائيا جاء فييا 

كما اصطفت لمجياد إلى جانب . 7..(("عمى باقي ببلد اإلسبلـ ، ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع
عبد الرحمف الكيبلني،  منيـ. الترؾ مجموعة مف الشخصيات الدينية والثقافية العراقية حينذاؾ

فاضؿ الداغستاني،  وجميؿ صدقي الزىاوي، ومعروؼ الرصافي، والحاج داود أبو التمف، ومحمد
ورفعت ، والسيد محمد الصدر، ومحمد ميدي البصير، والشيخ حميد الكيمدار وشوكت باشا،

 .الجادرجي، والشيخ أحمد الداوود، وسواىـ مف الشخصيات السياسية واالجتماعية
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  ساندت القوات البريطانية بعد الوعود التي أعطيت لمشريؼ  -وىي األكبر  -: الجبية الثانية
لدى جماىير وكانت البيجة عظيمة . ولمعراقييف في الحصوؿ عمى الحرية واالستقبلؿ( يفحس)

 8.سيشير إلييا الدكتور عمى الوردي. مف العراقييف؛ بانتصار البريطانييف عمى األتراؾ غفيرة
ولكف الصورة ستتغير بعد فترة وجيزة مف احتبلؿ بريطانيا التاـ لمعراؽ، ولف يتبقى لمجماىير مف 

وقد . ر سوى خيار المواجية مع بريطانيا، التي حّمت محؿ الدولة العثمانية في استعمار الببلدخيا
ف لـ يكف ناضجًا  -أيقظ الموقؼ المعادي لمقوات البريطانية، ووعودىا الباطمة وعيًا  بطبيعة  -وا 

لوعي كاف ىذا ا. االستعمار الحديث وأىدافو، وبالنتائج التي ستترتب مف جراء ذلؾ االحتبلؿ
كاف مزيجًا مف . مزيجًا متشابكًا يصعب تفكيكو، أو التركيز عمى جانب منو دوف الجوانب األخرى

وكاف يحمؿ . الوعي القومي، والوطني، والديني، والسياسي، واالقتصادي، واالجتماعي، والنفسي
ثيرة التي في طياتو أصداء تجارب العراؽ المريرة تحت السيطرة واالحتبلؿ، وذكرى االجتياحات الك

، كانوا شيوخ الديفوال ننسى أف  .تعرض ليا في فترات مختمفة مف تاريخو القديـ والحديث
يبذلوف جيودًا كبيرة لمتركيز في دعايتيـ عمى الجانب الديني، وعمى تكفير البريطانييف والدولة 

فكاف . المسيحيةالبريطانية؛ عمى اعتبار أّف سكاف بريطانيا كانوا في غالبيتيـ مف أتباع الديانة 
لدعايتيـ البدائية نتائج سيئة، خالفت مبدأ االعتراؼ باآلخر مف النواحي الدينية والمذىبية، 
وخالفت مبدأ التسامح الديني المتبادؿ بيف المسمميف، وأتباع الديانة المسيحية، بإظيار عدائيا 

ومواطنوف عراقيوف  مع أف أتباع الديانة المسيحية ىـ مواطنات -بشكؿ سافر لمديف المسيحي 
في بمد كالعراؽ  -مسيحيوف، و ليسوا بكفرة؛ بؿ أصحاب كتاب يعترؼ اإلسبلـ بدينيـ ويجمو 

 مكوف مف قوميات وأدياف متنوعة متعددة، تعيش بوئاـ جنبًا إلى جنب فوؽ أرض مشتركة 
خضاعيا لمنيج التحميؿ الموضوعي، ستساعد الباحث عمى  إف دراسة وقائع تمؾ الفترة، وا 
 اكتشاؼ مجموعات مف العوامؿ، التي كانت وراء انفجارىا، والتي يمكف توزيعيا في مجموعتيف

ويمكف تسميتيا بالعوامؿ الداخمية . تمييما أربع مجموعات أخرى متتالية ،امنفردتيف عمى حد
  9.والخارجية حينًا، وبالعوامؿ السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية والنفسية حينًا آخر
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وكذا المضابط والبيانات  -تشير الدراسات التي تناولت ىذه الفترة مف تاريخ العراؽ المعاصر 
إلى أف اليدؼ المركزي لثورة  -التي صدرت حينذاؾ، والصحؼ التي عالجت ميمات الثورة 

لى التخمص مف السيطرة األجنبية العشريف، تمثؿ في تطمع الع راقييف إلى االستقبلؿ والحرية، وا 
 -وىي مفاىيـ حديثة  10.البريطانية؛ أي في النضاؿ مف أجؿ إقامة الدولة العراقية المستقمة

فجؿُّ ما كاف يطرحو . لـ تكف مألوفة في حياة العراقييف قبؿ ذلؾ التاريخ -بطبيعة الحاؿ 
تى ذلؾ الوقت، كاف مقتصرًا عمى الحصوؿ عمى الحكـ البلمركزي العامموف في الحقؿ السياسي ح

ومف الممفت لمنظر في ىذا النضاؿ؛ مساىمة مختمؼ الطبقات والفئات . في إطار الدولة العثمانية
االجتماعية الريفية فيو؛ إذ كاف الريؼ في ذلؾ الحيف، يضـ السواد األعظـ مف سكاف العراؽ؛ 

وىي معاناة كانت منتشرة . غوط واالستبداد والجيؿ والمرض والفقرحيث المعاناة اليومية مف الض
بيف سكاف كثير مف المدف العراقية أيضًا، وبيف البدو مف بعض القبائؿ والعشائر المتنقمة، أو 

ذا كانت المدف العراقية، تشيد قبؿ ذاؾ صراعات بيف الريؼ والمدينة مف جية، . شبو المستقرة وا 
 -كانت المدف تتعرض إلى اجتياحات القبائؿ المستمرة   -مف جية ثانية وبيف البادية والمدينة 

فإنيا وألوؿ مرة تعيش في جّو مف التعاوف والتنسيؽ لصالح فكرة الخبلص مف الييمنة 
المتميز في النشاط  شيوخ الديفوقد برز ألوؿ مرة في تاريخ العراؽ، دوُر . 11البريطانية
في  شيوخ الديفوتجمت أىمية . ارؾ التعبئة لثورة العشريفكما في معارؾ البصرة، ومع. الجيادي

قدرتيـ عمى التأثير عمى شيوخ العشائر وأفرادىا، وفي تمكنيـ مف توحيد كممتيـ وجمع شمميـ 
وىي . حوؿ مطالب معينة، يتوجيوف بيا إلى سمطات االحتبلؿ البريطانية ولو في حدود نسبية

. بيعة القضايا، التي تسعى المؤسسات الدينية لتحقيقياارتباطيا بط: ظاىرة ذات جانبيف، أوليما
تعبيرىا عف تبعية غالبية سكاف الريؼ لشيوخ العشائر المتحالفيف مع المؤسسات : وثانييما

حواؿ، أو ئرة باتجاىات إيجابية في جميع األالدينية وشيوخ الديف؛ تبعيًة لـ تكف بالضرورة سا
وبرزت ىذه الظاىرة بظيور . التنوير الديني واالجتماعي يمكف أنيا لـ تكف إال تعبيرًا عف غياب

في بداية ( الحركة الدستورية)دور المؤسسات الدينية في إيراف في طرحيا لمشروع المشروطية؛ 
ذا كانت األوساط الدينية الوطنية، وشيوخ  12.القرف العشريف وسعييا لتعبئة الناس مف حوليا وا 

عية، وبعض الشخصيات االجتماعية والمثقفة؛ أو األفندية العشائر، وبعض مبلكي األراضي الزرا
مف أبناء الفئات الميسورة والبرجوازية الصغيرة، قد لعبت دورًا متميزًا وقياديًا فييا، كؿّّ منيا 
بحسب طبيعة منطقتيا التي دارت فييا رحى الثورة؛ فإف جموع الفبلحيف الواسعة، وأبناء 

والجدير . في الثورة، شّكمت جيشيا األساس، ووقودىا المحرؾالعشائر، وكادحي المدف المشاركة 
باإلشارة أف غالبية أبناء الفئات المتوسطة، التي شاركت في الثورة، أو قدمت الدعـ المالي 

ولكنيا كانت . حدر مف أصؿ ريفي، أو مف األسر الميسورة وأشراؼ المدفنوالسياسي ليا، كانت ت
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ومف ىنا برزت تمؾ العبلقات المتشابكة . الزراعية والعقاراتفي الوقت نفسو مف مبلكي األراضي 
وكبار مبلكي ( أو بدايات تكوف البرجوازية العراقية الجديدة)بيف الفئات المدينية المتوسطة 

. األراضي الزراعية مرتبطة بعبلقات اقتصادية وروحية قوية مع شيوخ الديف الشيعة خاصة
ز في المشاركة، والسيما مف جانب المثقفيف وشيوخ وكانت بغداد العاصمة النموذج المتمي

 .13الديف
وقد تجمت نشاطات ىذه القوى االجتماعية السياسية، في فعاليات األحزاب والجمعيات السياسية، 

حزب العيد العراقي، الذي انشطر عف : التي تشكمت في العقد الثاني مف القرف العشريف، وىي
( عزيز المصري)بمبادرة مف القائد العسكري والسياسي  0601جمعية العيد التي تشكمت في عاـ 

في ظؿ الحكـ العثماني، وجمعية حرس االستقبلؿ، والجمعية الوطنية اإلسبلمية ذات الطابع 
وعمدت ىذه األحزاب إلى شرح األىداؼ السياسية لمفئات االجتماعية المختمفة، ثـ . المحمي

رغـ . تحريؾ الشارع في سبيؿ انتزاع االستقبلؿطرحتيا في شعارات محددة بغية تعبئة الناس و 
وجود بعض التمايز بيف طبيعة حزب العيد العراقي وجمعية حرس االستقبلؿ الناشئ عف 

   14.االختبلؼ النسبي في التمثيؿ االجتماعي لمصالح الفئات االجتماعية المختمفة
استقبلؿ العراؽ : "ؽأكد حزب العيد العراقي في منياجو السياسي، عمى العمؿ مف أجؿ تحقي

في حيف شدّدت جمعية حرس .  15... "استقبلاًل تامًا ضمف الوحدة العربية وداخؿ حدوده الطبيعية
." تسعى الجمعية المذكورة وراء استقبلؿ الببلد العراقية استقبلاًل مطمقا: "االستقبلؿ عمى ما يمي

الوحدة الوطنية لكؿ : ، وىماولكف الجمعية ركزت مف جديد عمى مسألتيف ميمتيف في ىذا اإلطار
العراقييف أواًل، ثـ تأميف العبلقة العضوية بيف نضاؿ العراؽ وبقية األقطار العربية مف أجؿ الوحدة 

ولـ تشذ الجمعية الوطنية اإلسبلمية عف ىذا النيج السياسي؛ بؿ رفعت شعار . العربية ثانياً 
 16.استقبلؿ العراؽ ومقاومة االحتبلؿ األجنبي

ف االستجابة لمطالب العراؽ، ومراعاة مشاعر الشعب، ورغبتو في الحرية واالستقبلؿ وبداًل م
 92والسيادة الوطنية؛ أصدرت عصبة األمـ قرارًا مجحفًا أثناء انعقاد مؤتمر ساف ريمو بتاريخ 

وكاف ىذا القرار بمثابة . ؛ وضع بموجبو العراؽ تحت االنتداب البريطاني0691إبريؿ /نيساف
وقد جاء قرار . يونيو مف نفس العاـ/ قصمت ظير البعير، وفجرت الثورة في حزيراف  القشة التي

 :المؤتمر ىذا عمى ضوء ثبلث حقائؽ أساسية ىي
الدوؿ التي انتصرت في الحرب العالمية مجموعة كانت عصبة األمـ، تمثؿ مف حيث المبدأ  .0

يا بالتالي تأثير مباشر عمى األولى، والتي سعت إلى تقسيـ مناطؽ النفوذ فيما بينيا؛ فكاف ل
والسيما بريطانيا التي كانت تعتبر الدولة . قرارات عصبة األمـ، والمؤتمرات التي كانت تعقدىا

 .حينذاؾواألكثر نفوذًا في عصبة األمـ االستعمارية األكثر قدرة وتأثيرًا في األحداث؛ 
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ي دارت بشأف النفط الخاـ كانت المساومات فيما بيف الدوؿ الكبرى حينذاؾ، وبخاصة تمؾ الت .9
العراقي، قد سمحت لبريطانيا أف تمرر مشروع االنتداب عمى العراؽ مف دوف أف يمقى اعتراضًا 
مف جانب الواليات المتحدة األمريكية؛ وىي التي وافقت عمى توزيع أسبلب الدولة العثمانية، عمى 

قاب الحرب العالمية األولى؛ الرغـ مف صدور إعبلف المبادئ، أو شروط الرئيس األمريكي في أع
وتمكنت بريطانيا مف خبلؿ . القاضي بمنح الشعوب التي كانت تحت االحتبلؿ، حؽ تقرير المصير

جزءًا ، وكانتا قبؿ ذاؾ مع فمسطيف -تمؾ المساومات إلى إرضاء فرنسا؛ فأصبحت سوريا ولبناف 
العراؽ وفمسطيف فأصبحا مف  أما. مف نصيب فرنسا -مف والية الشاـ الخاضعة لمدولة العثمانية 

 .نصيب بريطانيا
وال شؾ في أف سمطات االحتبلؿ البريطانية، لـ تكف تعتقد بقدرة العراقييف عمى خوض النضاؿ  .1

ولـ تكف تتوقع نشوب ثورات ضدىا أصبًل؛ . ضد القوات البريطانية المنتصرة والمعسكرة في العراؽ
طانيا، وتؤيد سياستيا في العراؽ، وعمى رأسيا ألّف قوى عراقية كثيرة كانت تقؼ إلى جانب بري

كما أف االستقباؿ الحار الذي استقبمت بو القوات . يبلنيگنقيب أشراؼ بغداد عبد الرحمف ال
البريطانية في البصرة، أعطى المسؤوليف البريطانييف االنطباع وكأف العراقييف ال يرفضوف 

المباشرة لممندوب السامي البريطاني في وكانت المساعدة  -عممًا بأف المس بيؿ . االنتداب
إف ىي . كانت تتوقع حدوث مشكبلت كبيرة لبريطانيا في العراؽ -العراؽ السير برسي كوكس 

  17.رفضت االستجابة لتطمعات العراقييف في إقامة الدولة العراقية المستقمة
 : نتداب ما يميورد في الئحة اال . لقد جاء قرار عصبة األمـ بشأف العراؽ حاسمًا وجائراً 

مف معاىدة الصمح، الموقع عمييا في سيفر في اليـو العاشر مف " 019"بناء عمى نص المادة "
التي بموجبيا قد تنازلت تركية عف كؿ حقوقيا وتممكيا في العراؽ إلى ,  0691شير أغسطس 

ررت ىذه مف تمؾ المعاىدة، التي بموجبيا ق 61الدوؿ المتحالفة الرئيسية؛ وبناء عمى المادة 
بأف تعترؼ " عيد جمعية األمـ"مف الفصؿ األوؿ  99الدوؿ الكبرى، وفقا لمفقرة الرابعة مف المادة 

بالعراؽ دولة مستقمة، يشترط عمييا قبوؿ المشورة اإلدارية والمساعد مف قبؿ منتدب؛ إلى أف 
ر في سوى ما ىو مقر  -تصبح قادرة عمى القياـ بنفسيا وحدىا، وأف تحديد تخـو العراؽ 

وبما أف الدوؿ  . واختيار المنتدب، تتفؽ عميو الدوؿ الرئيسية المتحالفة -المعاىدة المذكورة 
 . 18."…, المتحالفة الرئيسية قد اختارت صاحب الجبللة البريطانية منتدبًا مف قبميا عمى العراؽ 

بمثابة فرٍض  وأوردت الئحة االنتداب شروط االنتداب، وحقوؽ بريطانيا عمى العراؽ، التي كانت
وقد جوبو . لييمنة عسكرية وسياسية واقتصادية ومالية غير محدودة، وغير محددة بوقت معيف

 –ىذا القرار، بالرفض الكامؿ مف جانب المجتمع العراقي، في حيف وافقت عميو بعض القوى 
تذعف  إذ كاف عمييا بحسب اعتقادىا، أف -حيف لـ تجد في واقع الحاؿ مخرجًا أو حبًل آخر ليا 
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. لمواقع الموضوعي القائـ، إلى أف يقيض ليا أف تعمؿ عمى التخمص التدريجي مف تمؾ الييمنة
وكذلؾ العديد مف الضباط العراقييف، الذيف ساندوا ( فيصؿ بف الحسيف)ومف بيف ىؤالء كاف 

 .     شريؼ مكة في تحالفو مع بريطانيا في الحرب( الحسيف بف عمي)
ني، التي انتعشت في تمؾ الفترة، انعكست بوضوح في البيانات إف حركة االستقبلؿ الوط

؛ تمؾ الرافضة شيوخ الديفوالمضابط، التي رفعيا رجاالت الثورة، وفي الفتاوى التي أصدرىا 
جاء في المذكرة التي رفعيا رجاؿ الثورة إلى الحاكـ السياسي البريطاني في . لبلنتداب واالحتبلؿ

 :ما يمي 5/3/0691النجؼ في 
وال سيما الحكومة المعظمة , لما طاؿ انتظار األمة العراقية لتحقيؽ وعود الحمفاء الرسمية "

رأت أف السكوت عف , وتنفيذ وعودىـ الدولية المقطوعة باستقبلؿ الببلد التاـ , البريطانية 
وال يحسف باألمة التي عرفت مف , المطالبة بحقوقيا الصريحة ال يجوز ليا بوجو مف الوجوه 

دارة شؤونيا السياسية واالقتصادية , سيا الكفاءة عمى تسمـ أزّمة الببلد نف أف تغض النظر , وا 
أف نطالب الحكومة المحتمة ... فقررنا... عف المجاىرة بمقاصدىا الغالبة ورغائبيا السامية

 :وأف تنفذ بسرعة المطاليب اآلتية, المؤيد في بياناتيا الدولية , باستقبللنا التاـ 
يجتمع أعضاؤه في عاصمة , مؤتمرا عراقيا قانونيا , إننا نطالب أف يؤلؼ الشعب باختياره  -أوال

عارية عف كؿ تدخؿ , االستقبلؿ مستقمة كؿ , وميمتو تأليؼ حكومة عربية , الببلد بغداد 
 . يرأسيا ممؾ مسمـ,  أجنبي
بحرية , األخرى  وتفاىمو مع الشعوب, نطمب رفع الحواجز عف ارتباط الشعب العراقي  -ثانيا

 .وكافة المنشورات والمطبوعات, المواصبلت 
قامة منتدياتيا في سائر مناطؽ العراؽ -ثالثا  .19"نطمب تمكيف األمة عف عقد مجتمعاتيا وا 

ويمكف أف يتممس القارئ بوضوح، أف المسؤوليف عف صياغة ىذه المذكرة، كانوا يدركوف تمامًا 
مف السيطرة االستعمارية وبيف الحصوؿ عمى الحرية  العبلقة الوطيدة القائمة بيف التحرر

فضبًل عف  أىمية إقامة عبلقات مفتوحة ومستمرة مع األقطار . والديمقراطية والصحافة الحرة
المجاورة؛ لتسييؿ وصوؿ الصحافة والثقافة لمسكاف، وكذلؾ لتسييؿ طبلعيـ عمى ما كاف يجري 

وبخاصة في الوقت الذي بدأت . في تمؾ الصحافةفي تمؾ البمداف، ولنشر المعمومات عف العراؽ 
فيو اإلدارة البريطانية  بانتياؾ الحقوؽ والحريات، والتضييؽ عمى الناس، وعمى الصحافة، وعمى 

كتب األستاذ محمد ميدي البصير حوؿ . دخوؿ صحؼ األقطار العربية والمجاورة إلى العراؽ
أثارت سخط الشعب عمى الحكومة ووقعت أىـ األغبلط التي "إف مف : موضوع الحريات ما يمي

خنؽ الحرية الفكرية ، ومنع إصدار أي جريدة … في نفوس المفكريف مف أبنائو أسوأ وقع 
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وقد أدت مصادرة حرية الصحؼ في الببلد؛ إلى رغبة ال حد ليا . …سياسية غير الجرائد الرسمية
 .    20"في قراءة الجرائد السورية الحرة وصحؼ مصر

أحد زعماء ( محمد تقي الحائري الشيرازي)الديني المعروؼ حجة اإلسبلـ والمسمميف أما الزعيـ 
الثورة وقادتيا البارزيف، فقد أصدر نداًء؛ اعتُبر بمثابة فتوى دينية وقرار سياسي موجو إلى أبناء 
الشعب العراقي، يدعوه فيو إلى النضاؿ، وتأييد المقاومة المتصاعدة ضد المحتميف األجانب ورد 

 :يو ما يميف
فقد , وغيرىا مف أنحاء العراؽ , وكرببلء , والنجؼ , والكاظمية , أما بعد فإف إخوانكـ في بغداد "

وقد قامت جماعة كبيرة بتمؾ , والقياـ بمظاىرات سممية , اتفقوا فيما بينيـ عمى االجتماع 
ستقبلؿ العراؽ إف طالبيف حقوقيـ المشروعة المنتجة ال, مع المحافظة عمى األمف , المظاىرات 

االتفاؽ مع إخوانكـ , بؿ عمى جميع المسمميف , فالواجب عميكـ ..., شاء اهلل بحكومة إسبلمية 
ياكـ واإلخبلؿ باألمف . في ىذا المبدأ الشريؼ فإف , والتخالؼ والتشاجر بعضكـ مع بعض , وا 
وأوصيكـ  ,ومضيع لحقوقكـ التي صار اآلف أواف حصوليا بأيديكـ , ذلؾ مضر بمقاصدكـ 

وال , في نفوسيـ وأمواليـ وأعراضيـ , والنحؿ التي في ببلدكـ , بالمحافظة عمى جميع الممؿ 
ثـ أعقب ذلؾ بفتوى صريحة ذات أىمية فائقة في مجرى تطور . 21"تنالوا أحدا منيـ بسوء أبدا

 : أحداث الثورة واستخداـ السبلح ضد المحتميف حيث جاء فييا ما يمي
رعاية السمـ واألمف , ويجب عمييـ في ضمف مطالباتيـ , اجبة عمى العراقييف مطالبة الحقوؽ و "
 .22"ويجوز ليـ التوسؿ بالقوة الدفاعية إذا أمتنع اإلنكميز مف قبوؿ مطالبيـ, 

وكما يبلحظ، فإف ىذه الفتوى كانت صريحة في مقاصدىا، واضحة في تأكيدىا عمى عدد مف 
تزاؿ تعتبر  ذ حقًا ثابتًا مف حقوؽ الشعوب، وىي كذلؾ ماالنقاط الميمة، التي كانت تعتبر يومئ
حؽ الشعب العراقي في النضاؿ؛ مف أجؿ انتزاع حقو في : حقًا ثابتا إلى وقتنا الحاضر، ومنيا

االستقبلؿ والسيادة الوطنية، وحقو في ممارسة جميع أساليب النضاؿ لتحقيؽ ىذا اليدؼ، إذا ما 
وأف تحقيؽ ىذه األىداؼ يتطمب وحدة . ليذا الحؽ المشروعوجد أف المستعمر يرفض االستجابة 

وطنية صمدة، بعيدة عف التفرقة القومية والدينية والطائفية، أو بعيدة عف االختبلفات الفكرية 
والسياسية، وبعيدة عف المساس بالناس أو بمصالحيـ بسبب االختبلؼ في القومية أو الديف أو 

كاف واحدًا ممف ( محمد تقي الحائري الشيرازي)أف اإلماـ : ىنا ومما يجدر ذكره. الطائفة أو غيرىا
تسمحوا بوعي سياسي، وحس وطني سميـ؛ استطاع أف يجنّْب الثورة والثوار المزالؽ المحتممة، 

وتبيف الفتوى آنفة الذكر بأف شيخ الديف، كاف يدعو إلى قياـ . والصراعات الداخمية غير المبررة
بالرغـ . ة، وكاف يريد أف يطبع الدولة العراقية بطابع الديف اإلسبلميحكومة إسبلمية منذ البداي

فكاف لو موقؼ ( محمد كاظـ اليزدي)السيد أما . مف أّف العراؽ كاف متعدد األدياف والمذاىب
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ولـ يكف مخطئًا في ىذا، . واالجتماعية إذ حصر ميمة شيوخ الديف بالوظائؼ الدينية. مخالؼ لو
وكاف مف الناحية العممية قد اتخذ موقفًا يتفؽ . في معالجة ىذه المسألةبؿ كاف عمى صواب تاـ 
 .   23يبلنيگموقؼ النقيب عبد الرحمف البيذا القدر أو ذاؾ مع 

 -ورغـ ُبعد العراؽ عف الساحة السياسية األوروبية، وعف الحركات الفكرية الدائرة في أوروبا 
 -و الفكَر والمعمومات واالتصاالت الخارجية بسبب الييمنة العثمانية القاسية التي حجرت عمي

فإف الفئات المثقفة والواعية مف الشعب العراقي، قد استقبمت بعض األفكار البرجوازية 
إذ كانت أفكار الثورة الفرنسية . الديمقراطية الحديثة القادمة مف فرنسا عبر الثوار السورييف 

. واسعة االنتشار نسبيًا في واليتي مصر والشاـ" الحرية واإلخاء والمساواة“ وشعاراتيا األساسية 
عمى  -طبلع جماعات مف العراقييف عمييا، يتـ عبر المجبلت والصحؼ وبعض الكتب إوكاف 
لقد وجدت تمؾ األفكار  24.أو عبر االحتكاؾ المباشر. كانت تأليفًا أـ ترجمةأسواء  -قمتيا 

ـ، فأليب الحماس فييـ، وحركيـ ضد طريقيا إلى المثقفيف واألفندية العراقييف عمى قمتي
وكاف أغمب المثقفيف العراقييف مف حممة ىذا الفكر التحرري، . المستعمريف وعمؽ مف وعييـ

ينحدروف مف عائبلت ميسورة، ومف صفوؼ الضباط الذيف درسوا في األستانة، ومف أبناء الفئات 
وكانت ىذه . رجوازية الصغيرةالمتوسطة حديثة التكويف، وأشراؼ المدف، ومف قمة مف أبناء الب
ضد عبلقات اإلنتاج شبو كانت األفكار تحمؿ مضاميف تقدمية معادية لبلحتبلؿ واالضطياد و 

اإلقطاعية، التي كانت تترسخ يومًا بعد آخر، منذ استكماؿ احتبلؿ العراؽ مف جانب القوات 
لى جانب ىذا االتجاه الفكري، برزت بعض األفكار التي ك. البريطانية انت تدعو لمعدالة وا 

انتشر  اً االجتماعية، ومف جممتيا بعض األفكار الثورية واالشتراكية، التي وجدت ليا صدى طيب
وكاف حممة ىذا الفكر آنذاؾ، مجموعة صغيرة مف المثقفيف . بيف الناس، ولكْف في محيط ضيؽ

بلثة مواقع أساسية مف أبناء الفئات المتوسطة والبرجوازية الصغيرة، الذيف استميموا فكرىـ مف ث
التراث الحضاري المنقطع النظير لمشعب العراقي، بما حوى مف نزعات مادية وعقبلنية، : ىي

تمثمت في حياة ونشاط الحركات الفكرية في اإلسبلـ، وظيرت لدى جميرة مف المسمميف األتقياء 
مارسات وىي أجمى ما تكوف في بعض م. وغيرىـ مف سكاف العراؽ عمى مدى القروف الماضية

كما  (.الحبلج)و( أبي ذر الغفاري)ونشاطات ( عمي بف أبي طالب)و( عمر بف الخطاب)وأقواؿ 
الفكر : ثانياً .  ىذا أوالً . الخ...نرى آثارىا في ثورة الزنج، وفي حركة القرامطة بوجو خاص

لمواجية االشتراكي المعاصر، الذي انتشر في أوروبا في تمؾ الفترة، فحرؾ المبلييف مف الشغيمة؛ 
 .االستغبلؿ الرأسمالي، وقد ارتبط باسـ ثورة أكتوبر االشتراكية في روسيا، وبالثورة األلمانية

الواقع المزري الذي كانت أوساط واسعة مف : والموقع الثالث الذي استميموا منو أفكارىـ ىو 
اعي، سكاف العراؽ تعيش فيو؛ حيث كانت مظاىر البؤس والفاقة والحرماف والتخمؼ االجتم
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حيث التثقيؼ الديني في فترة الحكـ العثماني، يؤكد أف الفقر . تضرب أطنابيا في كؿ الببلد
. وأف المحرـو في دنياه سعيد في آخرتو! والغنى، الشبع والجوع ىما مف حكـ اهلل، وال مرد لحكمو
بقصد أو  –، الذيف  يعمدوف شيوخ الديفولـ تكف ىذه التربية الدينية، سوى التجسيد الحي لفعؿ 

إلى تخدير يقظة ووعي الشعوب، وىي عممية مطابقة لما أكده كارؿ ماركس حيف  -غير قصد 
أي أف الديف ُيستخدـ كأفيوف مف المستِغميف وأتباعيـ؛ لتخدير " إف الديف أفيوف الشعوب: "قاؿ

 .   عقوؿ الناس؛ كي ينسوا أوضاعيـ االقتصادية، واالجتماعية المزرية
فمف مصر كانت تصؿ المجبلت والكتب : الفكر االشتراكي المعاصر متعددةكانت منافذ وصوؿ 

وكانت ىذه . كانت تثير وتحرؾ عقوؿ القراء، وتطرح عمييـ أسئمة كثيرة  -عمى قمتيا  -التي 
وكانت أفكار سبلمة . أو قد تنتقده أحياناً . المطبوعات تطرح الفكر االشتراكي بوجو عاـ وتمتدحو

كما كانت ىذه . غير بعيدة وال غريبة عف قراء العربية المثقفيف -ثبًل م -موسى وشبمي شميؿ 
األفكار تصؿ مف إيراف، أو تأتي عبرىا حاممة صدى الحركات الثورية في روسيا، التي كاف ليا 

عمى مفكري  -أو ربما منذ نياية القرف التاسع عشر  -تأثير منذ فترة مبكرة مف القرف العشريف 
وكاف لسفر . موف بدورىـ تأثيره الممموس إلى عدد مف المثقفيف في العراؽإيراف، الذيف  سينق

لى بعض البمداف العربية، واحتكاكيـ المباشر  وعودة العراقييف القادريف عمى السفر إلى أوروبا، وا 
بالحركات العمالية والفكرية والسياسية ىناؾ أثره المادي المحسوس عمى فكر ىؤالء الرواد؛ الذيف 

وفي ىذا المجاؿ،  25.العراؽ حامميف تمؾ األفكار والتجارب لنشرىا بيف أوساط المثقفيفسيدخموف 
التي  0605الذي قضى فترة مف الزمف في ألمانيا، وعاشر أحداث ثورة ( حسيف الرحاؿ)يرد اسـ 

قادتيا منظمة سبارتاكوس الشيوعية، وىي الثورة التي راح ضحيتيا القائداف الشيوعياف كارؿ 
 . وروزا لوكسمبورغ، المذاف اغتالتيما الشرطة األلمانية إثر فشؿ الثورةليبكنخت، 

َـّ ىنا تصويُر ىذا الدور، الذي ساىـ في يقظة الوعي السياسي  وال ينبغي في كؿ األحواؿ، أف يت
تصويرًا مبالغًا فيو؛ ألفَّ طبيعة األوضاع الفكرية واالجتماعية  -رغـ أىميتو  -والفكري لمعراقييف 

فة المعقدة آنذاؾ، وضعؼ العبلقات مع الخارج، وصعوبة الحصوؿ عمى األخبار المتخم
والمعمومات مف الدوؿ األخرى؛ ما كانت تسمح بأف يتسع تأثير ىذا الدور في أىؿ العراؽ، إال في 

 .حدود ضيقة
وقبؿ االنتياء مف ىذه الفقرة، ال بد مف اإلشارة إلى عامؿ ميـ مف عوامؿ تحريؾ وتوعية 

عامؿ الصحافة السياسية الوطنية، التي كانت ُتعدُّ مرآة عاكسة لواقع : حينذاؾ أال وىو المجتمع
كانت .  المجتمع، ولممشكبلت السياسية التي يواجييا، ولمحالة النضالية التي كاف عمييا

يندد بالييمنة االستعمارية البريطانية الجديدة، ويفضح غاياتيا  الصحافة قبؿ الثورة، تمارس دوراً 
أغراضيا، ويكشؼ الغطاء عف المشكبلت التي بدأ المواطف العراقي يتعرض ليا في ظؿ سمطة و 
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كما كانت الصحافة تمعب دورًا بارزًا في بمورة أىداؼ الحركة الوطنية . االحتبلؿ البريطانية
. وميماتيا، وتساىـ في توسيع مياديف الثورات، وتأجيج الروح الحماسية في نفوس المناضميف

لـ تستمرا في العمؿ والنشر " االستقبلؿ"و " الفرات: "ت في فترة الثورة جريدتاف ىماوقد وجد
طويبًل، إذ أنيما كانتا شوكة حقيقية في عيوف المستعمريف وأعوانيـ، وأداة ثورية فعمية بيد 

وكانت منبرًا لبعض قادة الثورة، الذيف قاموا بالتحرير فييا، فسمطوا الضوء . 26المناضميف الثوار
مى المشكبلت، التي كانت تواجو المجتمع، فاضحيف نوايا البريطانييف السياسية واالقتصادية في ع

العراؽ، ويعمقوف الفجوة التي كانت تفصؿ حقيقًة بيف االدعاء بتحرير العراؽ مف الييمنة 
 . احتبلؿ استعماري جديد بريطاني الجنسية واليوية تحتالعثمانية، وبيف واقع سقوط العراؽ 

مارست سياسات أخرى، غير السياسة التي مارستيا في  -كما يخيؿ لي  -أف بريطانيا  ولو
خراجو مف ظممات العيد العثماني إلى نور  الواقع؛ ألمكنيا التأثير اإليجابي في المجتمع، وا 
الحضارة الغربية الحديثة، وألمكنيا أف تساىـ بدور فعاؿ في تنشيط التنوير الديني واالجتماعي، 

إذ كانت سياسة وزارة . عطؿ في مصر أيضًا بفعؿ تمؾ العوامؿ التي عاشيا العراؽالذي ت
المستعمرات البريطانية قاسية جدًا، ومحافظة جدًا عمى مبدأ تحقيؽ األىداؼ االستعمارية، وليذا 
لـ يستطع الفكر الديمقراطي البريطاني الولوج في حياة العراؽ، ونفوس العراقيات والعراقييف 

التي تساعد عمى التفاعؿ والتفاىـ ومنح الناس حقوقيـ المشروعة؛ التي تعطمت لفترة بالصورة 
لقد كانت وزارة المستعمرات البريطانية، تريد تحقيؽ نجاحات اقتصادية سريعة عمى . غير قصيرة

حساب شعوب المستعمرات، وتريد أف تنقؿ ىذه النجاحات عمى أكتاؼ الشعوب ومنيا الشعب 
يذا الفعؿ تأثيره السمبي المباشر عمى حياة وسموؾ الناس، استشعروه رغـ وكاف ل. العراقي

وىو تخمؼ انطبعت آثاره عمى المؤسسة . التخمؼ الفكري والحضاري، الذي ساد المجتمع العراقي
ربما بدافع الخوؼ مف  -ولكف ىذه المؤسسة، حيف تتيـ القوات البريطانية بالكفر . الدينية أيضاً 
ستمعب دورًا مفيدًا في إضعاؼ  -يا بالوقوؼ إلى جانب المستعمر البريطاني يف لفاتياـ المثق

االستفادة مف الوجود البريطاني في العراؽ، وستسيـ في دفع المجتمع العراقي بقوة إلى األماـ 
 . في مختمؼ المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وفي مجاؿ التنوير الديني

يطاني لمعراؽ وعواقبيا وتداعياتيا، يمكف ليا أف تقدـ درسًا حيًا لممجتمع إف تجربة االحتبلؿ البر 
العراقي في المرحمة الراىنة، التي تشيد واقع وجود قوات احتبلؿ أمريكية وبريطانية ودولية أخرى 

 .    في العراؽ
 
 العوامل القتصادية. ب
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ييا األوؿ، فتمثَّؿ بالعوامؿ أما وج. لـ تكف العوامؿ السياسية سوى الوجو الثاني لمعممة
االقتصادية، التي كانت تقؼ وراء تطور النشاط السياسي، والعمميات المسمحة المناىضة لقوات 

بدأ التحرؾ السياسي . االحتبلؿ البريطاني، التي بادرت إلى استخداـ السبلح، إلخماد المقاومة
ثـ في  0606السميمانية عاـ وتجمى في ثورة  0605والعسكري ضد اإلنكميز في النجؼ في عاـ 

ثورة العشريف، التي اتسع نطاقيا ليشمؿ مناطؽ واسعة مف العراؽ، والسيما وسط وجنوب 
كما سيتسع في كؿ المدف التي كانت المؤسسة الدينية فييا ذات تأثير كبير عمى السكاف . العراؽ
الجدلية بيف المصالح  مما يمكّْننا مف تممس العبلقة. بغداد، الكاظمية، كرببلء، النجؼ: مثؿ

االقتصادية لممؤسسة الدينية وشيوخ الديف مف جية،  ومصالح الفئات االجتماعية التي قادت 
العمميات العسكرية مف شيوخ العشائر والفبلحيف، الذيف انغمسوا في الثورة فكانوا وقودىا المحرؾ 

 . مف جية أخرى
فإلى جانب . صادية جمة لسكاف العراؽجمبت سنوات الحرب العالمية األولى معيا مشكبلت اقت

المعارؾ الحربية، التي كانت تجري عمى األرض العراقية، ومحاوالت الدولة العثمانية تجنيد 
العراقييف لمقتاؿ إلى جانبيا في معاركيا ضد اإلنكميز، واستخداـ االنكميز ألعداد غفيرة مف 

ونقؿ السبلح، استخدامًا سيمعب  المواطنيف في أعماؿ السخرة في معسكراتيـ، وفي شؽ الطرؽ
دورًا بارزًا في تقميص اإلنتاج الزراعي؛ فإف سمطات االحتبلؿ البريطانية، وقوات الجيش العثماني 

كشكؿ مف أشكاؿ استيفاء  -ستمارساف في آف معًا، سياسة االستيبلء عمى المحاصيؿ الزراعية 
عويض مالي ألصحاب المحاصيؿ، أو مف دوف أف تتكفبل بدفع ت -الضرائب لتغطية نفقات الحرب 

والمعمومات المتوفرة تشير . قد تدفعا تعويضًا ماليًا لكْف محدودًا قميبًل، ال يفي بحاجات أصحابيا
كاف : "كتب الدكتور عبد اهلل النفيسي في ىذا الصدد يقوؿ. إلى واقع مرير تمرغ فيو سكاف العراؽ

لمفروضة عمى كؿ محصوؿ زراعي، وعمى كؿ إصرار اإلدارة البريطانية عمى تحصيؿ الضرائب ا
, محصوؿ بستاف تحصيبًل كامبًل أمرًا مكروىًا لدى الفقير والغني عمى السواء حتى أف القبائؿ 

مرغمة عمى دفع ضرائب  0606وجدت نفسيا سنة , كقبيمة بني حچيـ مف لواء المنتؽ مثبًل 
في لواء , في تمؾ السنة نفسيا , وكاف تحصيؿ الواردات . فادحة وذلؾ ألوؿ مرة في تاريخيا

ليؾ ثبتًا بواردات المنتفؽ مف . 0695 - 0603أعمى تحصيؿ في الفترة الواقعة بيف , المنتفؽ  وا 
 :0605 - 0603سنة 
 .جنيياً    294131   0603
 .جنيياً    043304591   0606
0699 -   
 .جنيياً    041194326   0693
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 .جنيياً   049444911   0695
 

ارتفعت ضريبة الدخؿ عمى كؿ فرد مف أقؿ مف خمسة روبيات في سنة , المنتفؽ مثبًل ففي لواء 
عادت وانخفضت ثانية  0691وبعد اضطرابات سنة ,  0606إلى خمس شمنات في سنة  0603
وىي , وكانت المبالغ المحصمة مف لواء المنتفؽ والديوانية والشامية … . إلى شمف 0699سنة 

شمف أو قرابة ربع مجموع الدخؿ مف  2211011تقدر بػ  0691سنة  في, ثبلثة ألوية شيعية 
وكانت (. 1ص  0690 - 0691, تقديرات الموازنة )األلوية العراقية وعددىا أربعة عشر لواًء 

 .   27("2المصدر ذاتو ص )شمنًا  0696111المبالغ المخصصة في األلوية الثبلثة 
فة مف العراؽ؛ إلى تدمير المزيد مف قنوات الري كما أّدِت العمميات العسكرية في مناطؽ مختم

لى إرغاـ أعداد كبيرة مف الفبلحيف  لى تخريب المزارع، وتمؼ المحاصيؿ الزراعية، وا  والبزؿ، وا 
إذ أف أغمب العمميات العسكرية، تركزت في المناطؽ . عمى ترؾ الريؼ واليجرة إلى المدف

لعب التجار الكبار، والوسطاء دورىـ الطفيمي وقد . الزراعية مف الفرات األوسط وجنوب العراؽ
واستفادت مف . المعروؼ، في اغتناـ فرصة الحرب؛ فاغتنوا اغتناء سريعًا عمى حساب الكادحيف

ف، التي تعاونت مع المحتميف يکبلىذه األوضاع مجموعات قميمة مف التجار واإلقطاعييف وکبار الم
ذا كانت إجراءات إقرار التشريعات العثمانية . فالجدد، وساىمت بتشديد االستغبلؿ عمى الفبلحي وا 

بخصوص األرض الزراعية، التي تـ اغتصاب مساحات واسعة منيا مف الفبلحيف عمى مدى 
ومطمع القرف العشريف وتسجيميا بأسماء الشيوخ وكبار موظفي الدولة  ،القرف التاسع عشر

ع الغضب في نفوسيـ عمى وأشراؼ المدف وتجارىا؛ قد أثارت سكاف الريؼ، وفجرت ينابي
فإف سمطات االحتبلؿ البريطانية منذ . المحتميف، وشحذت منيـ اليمـ لمقاومة قوات االحتبلؿ

قد عمدت إلى ممارسة سياسة مماثمة لسياسة العثمانييف؛ أغضبت الفبلحيف والكثير  0605سنة 
تبلؿ في أثناء مف الشيوخ الذيف حرموا مف األرض ؛ بسبب مواقفيـ الوطنية مف سمطات االح

فنظموا العديد مف المضابط، والتحركات . الحرب العالمية األولى، أو في األعواـ التي تمتيا
وكاف ليذه التحركات . المعادية لئلنكميز في مناطؽ عديدة، وبخاصة في الفرات األوسط والجنوب

لى تعميؽ مضموف التناقض ات االجتماعية السياسية دورىا في تعبئة الفبلحيف، وأبناء المدف وا 
 . مع سمطات االحتبلؿ

شرسة " تأديبية"وردًا عمى تمؾ التحركات، قامت سمطات االحتبلؿ بإعداد وتنفيذ حمبلت عسكرية 
فكاف منيا التصدي النتفاضة تمعفر وثورة السميمانية ودير . ضد الفبلحيف مف أبناء العشائر

رىا مف المدف، مما أجج الوضع العاـ ومنيا قمع التحركات األخرى في بغداد وغي. الزور والنجؼ
ليف . بأكممو َِ ليف والفبلحيف المستَغ ِِ ومع أفَّ العبلقات ما بيف العشائر أو ما بيف الشيوخ المستِغ
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 شيوخ الديفإال أف . إذ كانت تشوبيا التناقضات وضعؼ الثقة والصراعات. لـ تكف طبيعية
تمكنوا مف السيطرة عمى الصراعات واألحزاب السياسية ساىموا في تخفيؼ تمؾ التناقضات، و 

محمد )يشير الشيخ . وزرع الثقة في النفوس مف أجؿ مواجية مشتركة ضد االحتبلؿ البريطاني
وليدة عامميف خطيريف أوليما الضغط واالستغبلؿ : "إلى أف ثورة العشريف كانت( رضا الشبيبي

 -طر زراعي قبؿ كؿ شئوالعراؽ ق -االقتصادي واستنزاؼ جيود العامميف في الزراعة خاصة
واالستيبلء عمى مواردىا مف الخامات بأبخس األثماف وردىا بعد استخداميا في الصناعة الحديثة 

أما العامؿ ... وىذا ىو جوىر االستعمار الحديث, لتصريفيا في أسواؽ ىذه الببلد بأعمى األثماف 
ألفكار والحيمولة بيف أبناء عمى ا رالثاني في اندالع الثورة فيو ذلؾ الضغط السياسي أو الحج

الببلد وبيف التعبير عف آرائيـ والمطالبة بحقوقيـ في تقرير مصيرىـ بأنفسيـ، واختيار حكاميـ 
وحكوماتيـ بمؿء إرادتيـ ثـ لممحاوالت التي بذلتيا السمطة المحتمة لفرض نوع مف السيطرة 

الشبيبي تأكيدًا صريحًا رضا  محمدويتضمف مقتطؼ الشيخ  .28"االستعمارية المباشرة عمى العراؽ
عمى الوعي السياسي واالجتماعي لعدد مف قادة الثورة يومئذ، وفيميـ لؤلسباب التي دفعتيـ 

 . 29لممشاركة بالثورة
وما خبل ذلؾ، فإف ظروؼ الحرب، أوجدت بذاتيا نوعًا مف الحركة التجارية النشيطة نسبيًا في 

إال أنيا اقترنت بإفقار شديد لمكادحيف . التجار األسواؽ المحمية، استفادت منيا مجموعات مف
مف ذوي الدخؿ المحدود؛ بسبب نقص فرص العمؿ، والتشرد وارتفاع أسعار السمع والخدمات 

، وكذلؾ النيب المتواصؿ والمتنوع لممحاصيؿ الزراعية واإليرادات مف جانب  30(التضخـ النقدي)
ار الجممة، أنتجت في بعض مناطؽ العراؽ سمطات االحتبلؿ اإلنكميزي؛ وبعض اإلقطاعييف وتج

ومنيا المجاعة التي وقعت في الموصؿ، والتي أودت بحياة األلوؼ مف . مجاعات بشعة
ولكف ىذه المنافع التي جناىا قسـ مف : "ويورد الدكتور الوردي في ىذا الصدد ما يمي 31.السكاف

ار الحبوب ارتفاعًا فاحشًا كاد فقد ارتفعت أسع. الناس تقابميا مضار أصابت القسـ اآلخر منيـ
فقد كاف سعر طغار الحنطة في الحمة في العيد التركي يتراوح بيف . يؤدي إلى مجاعة في بغداد

 091وفي بغداد ارتفع سعر الطغار إلى . مائة ليرة إلىفارتفع في عيد االحتبلؿ , ليرات  01و 5
سعره في العيد التركي يتراوح بيف إف طغار الشمب كاف : وحدثني أحد شيوخ المشخاب فقاؿ. ليرة
 .     32"ليرة 21و 12

وبعد استكماؿ احتبلؿ العراؽ مف جانب القوات البريطانية، عمدت سمطات االحتبلؿ إلى تنفيذ 
سياسة تستيدؼ تحقيؽ مصالحيا االقتصادية؛ وتعزيز تمؾ القواعد االجتماعية، التي تخدـ 

والعناصر التي سعت قبؿ ذاؾ بسنوات، إلى بناء  وىي تمؾ الفئات. مصالحيا عمى األمد الطويؿ
فعمدت سمطات  33.عبلقات جيدة مع الشركات التجارية البريطانية والقنصميات العاممة في العراؽ
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االحتبلؿ إلى تعزيز عبلقاتيا بالبرجوازية الكومبرادورية الجديدة، التي ساىمت بتكوينيا، وسعت 
لى تعزيز عبلقاتيا باإلقطاعييف، الذيف شجعتيـ  إلى فرض وجودىا وتحصيف مواقعيا مف جية، وا 

ىذا . عمى بسط نفوذىـ وتأثيرىـ عمى عشائرىـ في المناطؽ التي يقيموف فييا مف جية أخرى
باإلضافة إلى تعزيز عبلقاتيا بمجموعة مف الضباط العراقييف، التي كانت تعمؿ قبؿ ذاؾ في 

واتفاقو ( حسيف)، وساىمت في مشروع الشريؼ القوات العثمانية، ثـ انقمبت ضد القوات التركية
لى العمؿ عمى اختيار مجموعة مف الناس مف أبناء العائبلت الميسورة . السياسي مع اإلنكميز وا 

وكانت ىذه . والمعروفة؛ لتعيينيا في وظائؼ إدارية، ترتبط بسمطات االحتبلؿ، وتخضع إلشرافيا
بيذا  -ة العراقية الحديثة؛ التي ارتبطت مصالحيا الخطوات ىي البداية األولى لتكويف البيروقراطي

بمصالح الوجود البريطاني في العراؽ، فخدمت مصالحو مؤثرة إياىا عمى مصالح  -القدر أو ذاؾ 
في " المنبوذيف"ولكنيا اعتمدت في بعض األحياف عمى مف كاف يعتبر مف . المجتمع العراقي

وقد كاف . والشيوخ والمحترميف في المجتمع" ؼاألشرا"المجتمع؛ فأساءت إلى مف كاف يعتبر مف 
ليذا التصرؼ نتائج سمبية برزت في عبلقة الشيوخ ومجموعات مف األشراؼ مع القوات 

وقادت سياسة سمطات االحتبلؿ البريطانية، التي تضمنت اختيار شيخ  34.والسمطات البريطانية
افظة عمى أمف المنطقة؛ إلى إثارة مف شيوخ العشائر في منطقة معينة، ومنحو راتبًا ثابتًا لممح

إشكاالت سياسية وصراعات بيف العشائر، التي كانت تقطف في المنطقة ذاتيا، والتي لـ يتـ 
أو كراىية العشائر  ايمعب دورًا كبيرًا في كسب رض –وال يزاؿ  -فكاف الماؿ . االتفاؽ معيا

 . كبيرفتعاممت معو بذكاء ( بيؿ)وىو ما أدركتو جيدًا مس . العراقية
ومع ذلؾ كانت ىذه السياسية قصيرة النظر، وجمبت لبريطانيا الكثير مف المتاعب، إضافة إلى 
ذلؾ فإنيا كانت تيدؼ إلى تشديد الخبلفات بيف شيوخ العشائر؛ ليسيؿ عمييا السيطرة عمييـ 

ليكوف مسؤواًل عف ( الزوبع)رئيس عشائر ( ضاري الظاىر)وىذا ما حصؿ مع الشيخ . جميعاً 
 .     عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  35مف والنظاـ في منطقتواأل

وعمدت تمؾ السمطات إلى االعتراؼ بالتشريعات، التي صدرت في العيد العثماني؛ فأقرت عمميات 
. توزيع أراضي الدولة عمى رؤساء العشائر والشيوخ وكبار موظفي الدولة في العيد العثماني

 -في بعض مناطؽ الفرات األوسط بصورة خاصة   -ييف لكنيا حرمت الفبلحيف والشيوخ الوطن
ولـ تكتؼ بذلؾ، بؿ قامت سمطات االحتبلؿ . المعاديف لسمطات االحتبلؿ مف األراضي الزراعية

كما عممت عمى . البريطانية في ىذه الفترة  بتوسيع عمميات منح األراضي الزراعية بالمزمة
صيؿ الصناعية والسيما القطف، واستولت عمى توسيع نشاط الشركات البريطانية لزراعة المحا

 .مساحات معينة مف أكثر األراضي الزراعية خصوبة ووضعتيا تحت تصرؼ تمؾ الشركات



18 

 

إف أكثر العوامؿ التي حركت الفبلحيف والمبلكيف معًا، إضافة إلى عامؿ الشعور الوطني والديني، 
ية في السيطرة عمى المحاصيؿ ىي تمؾ األساليب التي مارستيا سمطات االحتبلؿ االستعمار 
نت أكثر مف العثمانييف نفتوقد . الزراعية والموارد المالية عمى أساس جباية الضرائب مف السكاف

اإللزامية عمى المواطنيف " التبرعات"في إيجاد الصيغ والحجج لتحقيؽ ذلؾ، ومف جممتيا فرض 
فروضة عمى السكاف، قد وتشير بعض المصادر إلى أف الضرائب الم 36.في المدينة والريؼ

تياجـ اإلدارة ( المانجستر گاردياف)كتبت جريدة . تضاعفت أكثر مف ثبلث مرات خبلؿ فترة وجيزة
ال ألنيا لـ تحقؽ آماؿ العرب في الحرية واالستقبلؿ  0691البريطانية في العراؽ في سنة 

  37.تبلؿ البريطانيفحسب، بؿ ألنيا رفعت ضرائبيـ إلى ثبلثة أضعاؼ عما كانت عميو قبؿ االح
ضريبة النخيؿ، وضريبة المحاصيؿ الزراعية المختمفة، وضريبة : وتنوعت الضرائب فكاف منيا

ومنيا العمؿ عمى جمع التبرعات لمصميب األحمر، وبناء المبلجئ , الخ ...الممؾ، وضريبة الدفنية
قامة تمثاؿ لقائد حممة احتبلؿ بغداد الجنراؿ  كتبت جريدة  38.الخ...,(دمو )لمجنود في بريطانيا، وا 

لقد ىدمتـ ىذا الركف بمقالع مف السياسة، التي أىمكت الحرث : "بيذا الصدد قائمة" الفرات"
والنسؿ، وأتت عمى األخضر واليابس، فتراب كؿ منطقة يشيد بأنكـ سمبتـ الحب حتى مف منقار 

صبحوا يسألوف الناس الطائر، واستخرجتـ المخ مف العظـ، وضاعفتـ الخراج أضعافًا لمزراع، فأ
 . 39"أىذا عدلكـ؟. إلحافًا وأنتـ تسألونيـ فوؽ الجيد، وتكمفوف نفوسيـ فوؽ الوسع

ضريبة العيف وضريبة : وكانت إدارة المعتمد البريطاني تجبي نوعيف مف الضرائب مف السكاف
كاف و . وكانت ىذه الضرائب ال تخضع لمعايير سميمة، وتتـ عمى أساس التخميف بالنظر. النقد

وتشير تقارير الحكاـ السياسييف في المناطؽ الزراعية، إلى أف . الخاسر دائمًا ىو الفبلح المنتج
جّؿ وقتيـ قد صرؼ لبلىتماـ بالشؤوف المالية، التي لـ تكف في حقيقة األمر سوى جباية 

اكـ لدائرة الح 0605كتب حاكـ الديوانية في سنة . الضرائب غير المشروعة لئلدارة البريطانية
يجب أف نقرر ىنا بأف جزءًا كبيرًا مف وقت الحاكـ السياسي مخصص : الممكي ببغداد يقوؿ

 . 40"لمقضايا المالية أو القضايا التي ترتبط بيا بصورة غير مباشرة
وىي تشكؿ  -الفئات االجتماعية الفقيرة والكادحة في الريؼ والمدينة فمف ىنا يتبيف لنا بأف 

عرض إلى عمميات نيب منظمة وجشعة واستغبلؿ شديد مف جانب كانت تت -غالبية السكاف 
إضافة إلى استغبلؿ . سمطات االحتبلؿ البريطانية، تساوت مع أساليب أجيزة الوالة العثمانييف

الشيوخ، وكبار مبلؾ األراضي الزراعية، والبرجوازية التجارية والربوية المتنقمة بيف الريؼ 
بوضوح ِلماذَا كانت جموع الفبلحيف الجيَش األساسي ليذه ومف ىنا أيضًا يتبيف . 41والمدينة

 .الثورة الوطنية
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 العوامل االجتماعية والذينية . ج

 
 

التفكؾ البطيء جدًا في العبلقات في بداية العقد الثاني مف القرف العشريف، برزت بعض مظاىر 
يدة التي كانت قد نمت األبوية في الريؼ العراقي؛ ألسباب ارتبطت بدور العبلقات السمعية الجد

بفعؿ حركة الرأسماؿ التجاري الغربي في العراؽ، وسعي جميرة اإلقطاعييف الصغيرة، وكبار 
 -المبلكيف في تشديد االستغبلؿ عمى الفبلحيف، ونزوح مزيد مف العائبلت الفبلحية إلى المدف 

دة لمفبلحيف، مف جانب وانتزاع مزيد مف األراضي الزراعية العائ -رغـ بؤس المدف ذاتيا حينذاؾ 
اإلقطاعييف وكبار المبلكيف بدعـ مف سمطات االحتبلؿ البريطانية، التي قامت بتوزيع الكثير مف 

وكاف الفبلحوف في ريؼ الوسط والجنوب . األراضي الزراعية عمى مؤيدييا مف شيوخ العشائر
بوية بينيـ وبيف رغـ تشابؾ العبلقات العشائرية واأل -وفي ريؼ ُكردستاف وعمـو الشماؿ  

وعمى الرغـ مف ىذه المصاعب، ورغـ ضعؼ . يعانوف مف مصاعب جمة -رؤساء عشائرىـ 
الوعي السياسي واالجتماعي لدى الجميرة الواسعة واألساسية مف الفبلحيف؛ وأبناء العشائر في 

وعمى  ريؼ المناطؽ العربية والُكردية، استطاعت ىذه الفئة أف تحافظ عمى عبلقاتيا العشائرية،
خصائصيا وطبيعتيا األساسية في العراؽ لفترة طويمة الحقة، استمرت إلى ما بعد تشكيؿ الحكـ 

وكانت العبلقات العشائرية مف جانب، والعبلقات الدينية مف جانب آخر؛ تتحكماف بقوة . الوطني
لية مف بالرغـ مف أفَّ نسبة عا. بسموؾ الفبلح، والبدوي شبو المستقر، وابف البادية المتنقؿ

بأركاف الديف كالصبلة والصـو والزكاة عمى سبيؿ  -بسبب طبيعة عيشيـ  –ىؤالء لـ يمتزموا 
كما كاف تأثير العبلقات العشائرية والدينية عمى سكاف المدف كبيرًا؛ ألفَّ أغمب . المثاؿ ال الحصر

 . قاطني المدف كانوا مف أصؿ فبلحي أو ريفي
إذ كاف التزاـ الفبلح . نسبي بيف المناطؽ العربية والُكرديةويبلحظ في ىذا السياؽ وجود تمايز 

الخ   أقوى مف التزاـ البدوي أو الفبلح ..الُكردي المسمـ بالشعائر الدينية، كالصبلة والصـو
وىذه الظاىرة ال تعني أف احتراـ الفبلح لمديف وشيوخ الديف كاف قميبًل، وال . العربي المسمـ بيا

. ذ الفتاوى التي يصدرونيا والمشورات التي يقدمونيا لمناس كاف ضعيفاً تعني أف التزامو بتنفي
نو لجدير باإلشارة أف شخصيتيف كانتا تؤثراف بقوة عمى سموؾ الفبلح والمواطف في الريؼ  وا 

وكذلؾ عمى أولئؾ الذيف ىجروا الريؼ واتخذوا مف المدينة موطنا ليـ حيث استمروا  -عمومًا 
 گوىما شيخ العشيرة أو البي -يدىـ الفبلحية لفترة طويمة مف الزمف في ممارسة عاداتيـ وتقال

واألغا واإلماـ أو السيد أو المبل بالنسبة لممسمميف، والقس بالنسبة لممسيحييف، و الحاخاـ 
              .                          بالنسبة لمييود، واألمير بالنسبة لئليزيدييف، وشيوخ الديف بالنسبة لمصابئي المندائي
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الفبلح، شيخ : وقد نشأت في الريؼ العراقي عبلقة اقتصادية متينة بيف أطراؼ ثبلثة، وىـ
فالفبلح ىو المنتج الفعمي والوحيد لمخيرات المادية في . العشيرة، عالـ الديف أو ممثمو في الريؼ

ض الزراعية، أو ويتضمف إنتاجو الريع الذي يقتطعو منو شيخ العشيرة، أو المالؾ لؤلر . الريؼ
وكاف شيخ الديف يتسمـ حصة مف اإلنتاج، تقتطع أساسًا . مالؾ حؽ التصرؼ بيا، أو اإلقطاعي

مف اإلنتاج الضروري لمفبلح، إضافة إلى حصولو عمى حصة إضافية، تمنح لو مف الشيخ، أو 
الفبلح  وىي في كؿ األحواؿ تعتبر جزءًا مف الريع، الذي يفرض عمى. مالؾ األرض، أو اإلقطاعي

وفضبًل عف ىذا فإف الفبلح كاف يتوجب عميو أف يدفع الضريبة التي . تقديمو بصور مختمفة
وال شؾ في أف شيوخ الديف الشيعة كانوا يعيشوف . اإلنتاجتفرضيا الدولة عميو مف حصتو مف 

حاؿ شيوخ الديف  وأساسًا عمى ىذه الحصة؛ ألنيـ كانوا ال يتسمموف راتبا مف الدولة كما ى
ىذا باإلضافة إلى ما كاف يصميـ مف زكاة وغيرىا مف سكاف المدف، ومف الزوار القادميف . لسنةا

أو ما يأتييـ مف اليدايا والعطايا والزكاة، التي كانت ترسؿ ليـ مف مختمؼ بقاع  مف بمداف أخرى،
نت وعمى ىذا األساس كا. عشري أو الجعفري يثنينما وجد أتباع لممذىب الشيعي اإل العالـ، أ

عبلقة شيوخ الديف، بالفبلحيف وباإلقطاعييف أو بشيوخ العشائر، قوية بالمقارنة مع عبلقة شيوخ 
الديف السنة، الذيف كانت عبلقتيـ المالية محصورة بالحكـ؛ إذ كانت الدولة ىي التي تدفع 

إلى وفضبًل عف ىذا فإف الفبلح كاف يقدـ جزءًا مف محصولو نقدًا أو عينًا . رواتبيـ الشيرية
التي يمتـز ( النذور)إضافة إلى القرابيف  -السادة وشيوخ الديف العامميف في العتبات المقدسة 
ولوحظ  42.وتدفع في الغالب األعـ عينا -بيا الفبلح كؿ عاـ ألسباب كثيرة أماـ اهلل واألئمة 

؛ أدت إلى خبلؿ تمؾ الفترة، أف زيادة حجـ الضرائب المجباة مف قبؿ سمطات االحتبلؿ البريطانية
لى تقميص حصة  تقميص كبير في الحصة المتبقية لمفبلحيف مف صافي اإلنتاج أوال، وا 

وأدت كذلؾ إلى تقميص حصة شيوخ الديف، . اإلقطاعي، أو المالؾ، وشيخ العشيرة ثانيا 
وقاد ىذا إلى تدىور كبير في مستوى معيشة الفبلحيف، وفي مستوى . والمقمديف، والسادة ثالثاً 

وكانت ىذه المسألة واحدة مف بيف أىـ . يوخ الديف إلى حد ما وخاصة الصغار منيـمعيشة ش
المسائؿ أو األسباب الكامنة وراء تحرؾ شيوخ العشائر، ومبلكي األراضي، وشيوخ الديف في 

إضافة إلى الحس الوطني والواجبات الدينية، التي ستوظؼ لمقاومة سمطات . المناطؽ الشيعية
 .يةاالحتبلؿ البريطان
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مع أّف عبلقات واسعة وطويمة، نشأت بيف مجموعات مف البريطانييف العامميف في الشركات 
التجارية، أو في التنقيبات عف اآلثار، أو في القنصميات البريطانية ذات النفوذ الواسع والعبلقات 

تمامًا طبيعة المجتمع العراقي  المتينة مع العراقييف داخؿ العراؽ؛ فإف البريطانييف لـ يدركوا
ولـ يفيموا أىمية وضرورة احتراـ كرامة اإلنساف والعشيرة، . العشائري، البدوي منو أو الريفي

أو تماديًا بالمفظ الجارح، وتجنب االعتقاالت دوف شتمًا أو ضربًا واالبتعاد عف توجيو اإلىانات 
في جباية الضرائب واإلتاوات وما إضافة إلى األساليب المرىقة .مبررات ومسوغات توجبو 

كما أنيـ عمدوا إلى تغيير أساليب التعامؿ مع العراقييف، خبلفًا ألساليب تعامؿ الدولة . شاكميا
سواء مف حيث فرض االنضباط وااللتزاـ بالنظاـ، أـ مف حيث مضموف . العثمانية مع العراقييف

؛ أي عدالة تنفيذ " عدالة مكروىة"المساواة في المجتمع، التي سماىا الدكتور عمى الوردي 
 .  االلتزاـ بالنظاـ مف جانب شيوخ العشائر أو أفرادىا

لمحكـ العثماني، يكمف في التعامؿ غير اإلنساني،  الناس وكاف أحد العوامؿ البارزة في كراىية
. ىـوفي اإلساءات المتكررة مف جانب السمطات العثمانية وأجيزة الجندرمة لمعراقييف وىـ في ببلد

والمعمومات المتوفرة عف . ومنيا حمبلت الجندرمة العسكرية واإلىانات والضرب وما إلى ذلؾ
األساليب التي استخدميا الحكاـ السياسيوف، والعسكريوف البريطانيوف، في المناطؽ التي كانت 

أرنولد )ابُتدئ باستخداميا بمجيء نائب الحاكـ الممكي العاـ  -تحت إشرافيـ عمى العراقييف كثيرة 
 –وانتيت بنياية آخر ممثؿ لبريطانيا، امتمؾ سطوة الحكـ في مناطؽ العراؽ المختمفة ( ولسف

تشير إلى أنيا كانت أساليب قيرية ذات طبيعة ازدرائية، تتسـ بالتعالي واالحتقار والعسؼ إزاء 
أنيـ إذ كاف بعضيـ يسعى إلى تركيع العراقييف بحجة . سكاف الببلد مف عرب وُكرد وغيرىـ

: مظير أحمد بيذا الشأف يقوؿ ؿكتب كما. يرفضوف االنصياع لمقوانيف والتعميمات واألوامر
تكررت في ُكردستاف نفس صورة التعنت والتعالي لمحكاـ والضباط السياسييف اإلنكميز، الذيف "

فإذا كاف رجؿ حاكـ . أثاروا بتصرفاتيـ استياء مختمؼ الفئات االجتماعية في الوسط والجنوب
يستعمموف السوط حينما كاف يمر لفتح الطريؽ ( Greenhause)رينياوس گالنجؼ السياسي 

ويفرض , فأف زميمو الميجر سوف كاف يعيد الشيء نفسو بفظاظة أكبر في السميمانية , أمامو 
بؿ كاف يجبر الجميع عمى أف يرفعوا , غرامات يومية عمى عدد مف الناس البسطاء بحجج واىية 

بشأف  -فرع الموصؿ  -وجاء في وثيقة لجمعية العيد . 43"ألصغر موظؼ لديوفروض الطاعة 
: اإلىانات التي كانت توجو لممواطنيف، والتي كانت تزيد مف غضبيـ وكراىيتيـ لئلنكميز، ما يمي

وأف أدنى , حتبللية شيئًا مف أنواع الشدة والقسوة إال واستعممتو مع األىميف حكومة االاللـ تترؾ "
مف أحد الناس يكوف جزاؤه الضرب عمى عجزه مجردًا عف الثياب حتى أف الدـ كثيرًا خطأ يصدر 

أما الجزاء النقدي . ما كاف يتطاير مف جسده وتبقى مواضع السياط قروحًا ال تندمؿ مدة طويمة
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الذي قد شكؿ أعظـ منبع لواردات حكومة االحتبلؿ فأف المحكوميف يعدونو نعمة كبرى إزاء 
 . 44"ي والحقارة التي توجو إلييـ بتشغيميـ باألشغاؿ السافمةالعذاب الجسمان
طريقة تفكير البريطانييف بالعراقييف وتصورىـ ليـ، وأسموب تعامميـ " الفرات"وكشفت جريدة 

شاىدنا قومًا ليسوا مف : "اليومي معيـ، حيف كتبت مقااًل افتتاحيًا عف اإلنكميز جاء فيو ما يمي
دوا العباد وسحقوا القوانيف العامة وىتكوا حرمة الشرايع الموضوعة البشر أفسدوا الببلد واضطي

قّمب صفحات التاريخ القديـ والحديث فبل تجد سوى .. وىدموا دعائـ النظاـ االجتماعي الجديد 
ونزعوا الممكية وىي مف , فبل حرية وال طمأنينة , اإلنكميز أفسدوا النظاـ وأسقطوا حقوؽ اإلنساف 

نعـ فيـ كما أسقطوا حقوؽ اإلنساف , قدسة ألنيا مف لواـز الحرية والمساواة حقوؽ اإلنساف الم
محرومًا مف , محرومًا مف كؿ مميزاتو , فعاد وال حؽ لو , المدنية أسقطوا حقوقو السياسية 

وال شؾ في أف ىذا القوؿ فيو الكثير مف المبالغة؛ إذ لـ تكف لئلنساف مف . 45"عمومياتو وذاتياتو
ة العثمانية أية حقوؽ، وال تقارف معاممة االنجميز لئلنساف بمعاممة الجندرمة مواطني الدول
مف حيث  -ومع ذلؾ فإف أساليب االستعمار في إخضاع السكاف، كانت تشبو . العثمانية لو

 . أساليب العثمانييف مف بعض الوجوه -المبدأ 
العراؽ الحديث "ابو المسمى عف العراقييف في كت( ستيفنسف لونگريگ)واآلف دعونا نقرأ ما كتبو 

وغير , لقد كانت الصحافة ضعيفة التزود بالمعمومات : "يقوؿ"  0621إلى سنة  0611مف سنة 
كاف يجري تنظيـ . ومعادية لؤلجانب بصفة قاسية, مسؤولة ومتطرفة في الحس الوطني 

ب فمـ تكف في أما األحزا. أي اتجاه سياسي يرادوبالتظاىرات بصفة أيسر وبالقميؿ مف النفقات 
أو أية , ليست ليا تنظيمات متواصمة أو واسعة , الغالب سوى محض عصابات مف الشخصيات 
لى حد إبداء اآلراء إوكاف يسمح بحرية الكبلـ . سياسة ثابتة ما خبل سياسة معاداة اإلنكميز

, وكاف العنؼ أو المقاطعة ينتظر أية سياسة واضحة . المتطرفة التي يندر أف تكوف معتدلة
إذا ما بدا عمييا بأنيا سوؼ تفشؿ في ميداف , ميما كانت تمؾ السياسة حكيمة أو مخمصة 

مة وىو مف ضباط الحم –وىو يدؿُّ عمى عجز ىذا الكاتب البريطاني . 46"الحمية القومية
العسكرية في العراؽ أثناء الحرب العالمية األولى، تولى عدة مناصب استشارية في الحكومة 

عف رؤية األسباب التي حممت العراقييف عمى النظر بيذا  -العراقية، وكاف حاكمًا سياسيًا لكركوؾ 
ؼ كمحتؿ بًل، وتصر تالمنظار إلى البريطانييف، وبتعبير أدؽ، االستعمار البريطاني، الذي جاء مح

ثـ . وفرض عمى العراؽ معاىداتو واتفاقياتو، وكّرس فيو مصالحو 0691و 0606فقمع ثورتي 
راح يوجو التيمة لمعراقييف أْف وقفوا مف السياسة البريطانية ىذا الموقؼ، وتصرفوا إزاء 

 .البريطانييف في العراؽ ىذا التصرؼ



23 

 

إذ (. ليجمف)مع الضابط البريطاني  (ضاري)وليست ببعيدة عف ذاكرة العراقييف، حادثة الشيخ 
. ألنو رفض تجديد التعاوف معيـ( ضاري)العديد مف اإلىانات المتبلحقة لمشيخ ( ليجمف)وجو 

ي في معرض حديثو عف الورد ييذكر الدكتور عم. مف بعد أف كاف تعاوف معيـ لفترة مف الزمف
في بعض األحياف حتى ( ضاري) د عف إىانةدكاف ال يتر ( ليجمف)يروى أف : "ما يمي ىذه الواقعة

ذي ( ضاري)وتمؾ إىانة ال يتحمميا رجؿ كالشيخ , " الشيخ ضارط"أنو خاطبو ذات مرة باسـ 
أولـ في أحد األياـ، وليمة لرؤساء عشائر ( ليجمف)أف : ويروى أيضاً . الجذور البدوية األصيمة

اري نحو صدر القاعة؛ لكي ولما دعوا إلى تناوؿ الطعاـ، اتجو ض. منطقتو، كاف ضاري مف بينيـ
قـ ليس ىذا : "وخاطبو أماـ الحاضريف قائبلً ( يجمفل)يجمس مع الرؤساء الكبار، فتقدـ منو 

ويذكر الدكتور . 47"فظير أثر الغضب واضحًا عمى وجو ضاري إلى الدرجة القصوى". مكانؾ
ئؽ سيارة فجاء إلى المخفر سا( ضاري)كاف في حديث مع الشيخ ( ليجمف)أف : الوردي أيضاً 

( ليجمف)عف حادثة سمب وقعت بالقرب مف سدة الترؾ، فظيرت أمارات الغضب عمى وجو "وأخبر 
فأخذ ". وأنت تعمؿ تشويشات في الطريؽ. ىذي كميا حركاتؾ: "قائبلً ( ضاري)فالتفت نحو 

 عبد)نحو آمر الشبانة ( ليجمف)وعند ىذا التفت . يعتذر لو بأنو ال عمـ لو بيذه األمور( ضاري)
الذي كاف واقفًا بالقرب منو موعزًا إليو أف يتوجو مع نفر مف رجالو لمطاردة ( الجبار الجساـ

( خميس بف ضاري)إلى ذلؾ طالبًا مف عبد الجبار أف يأخذ معو ( ليجمف)ثـ أضاؼ . المصوص
خميس بف )لممخفر بصبحة ( عبد الجبار)وعمى أثر مغادرة . لكي يعاونو في مطاردة المصوص

ومف يطمع عمى تمؾ . وقد اختمفت الروايات في كيفية مقتمو اختبلفًا عجيباً (. ليجمف)تؿ قُ ( ضاري
إىانة لـ ( ضاري)ى وجو إل( ليجمف)يشعر شعورًا واضحًا بأف ( محاضر المحاكمة)المحاضر 
القشة التي ( لضاري)ولعميا كانت , سيما أنيا جاءت بعد إىانات أخرى سابقة وال, يتحمميا 

الذي كاف واقفًا بالقرب منو ( سميماف)إلى أبنو ( ضاري)وعند ىذا أشار . عيرقصمت ظير الب
وأخرج ( ضاري)وعند ىذا قاـ (. ليجمف)النار مف بندقيتو عمى ( سميماف)فأطمؽ ". وهگد"قائبًل 

( ليجمف)وسمع أحد الشيود . بضربة عمى رأسو وصدره( ليجمف)سيفو مف غمده وأىوى بو عمى 
.. يازي يا ضاري "بينما سمعو شاىد آخر يقوؿ .." ال .. ال .. ال " قوؿ في تمؾ المحظة وىو ي

بعد ذلؾ ( ضاري)وأسرع رجاؿ . عمى األرض يتخبط بدمائو( ليجمف)ثـ سقط ..". يازي يا ضاري 
وسمبوا كؿ ما كاف لدى الشبانة مف بنادؽ وخيؿ , وسائؽ سيارتو ( ليجمف)فقتموا خادـ 

 .  48"ومبلبس
الكثير مف نماذج اإلساءة لمعراقييف، التي كاف يراد بيا تحطيـ معنويات ( لورديا)ويورد الدكتور 

ذالليـ مما رفع مف درجة الحقد والكراىية لدى الناس، وعّمؽ فجوة انعداـ . الناس وكرامتيـ وا 
 -ىذا عمى الرغـ مف أف اإلنكميز الذيف جاءوا إلى العراؽ محتميف، كانوا . التفاىـ بيف الطرفيف
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المتخمفة، مف حكاـ الدولة التركية العثمانية  -بما ال يقاس -أكثر تحضرًا  -المظير مف حيث 
حاكـ ( ديمي)والحكايات التي تروى عف الميجر . التي جثمت طويبًل فوؽ صدور العراقييف

. وعف غيرىـ كثيرة جداً ( األنبار)حاكـ الدليـ ( ليجمف)أو عف الكولونيؿ ( القادسية)الديوانية 
إال أنيا مع ذلؾ ال تخرج عف اإلطار العاـ لحقيقة . في بعضيا شيء مف المبالغة وربما كاف

فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر يورد الدكتور عمي . األوضاع التي كانت سائدة حينذاؾ في العراؽ
وىي ال , الواقع أف القصص التي تروى عف فظاظة ديمي كثيرة : "الوردي بيذا الصدد ما يمي

أف ديمي : يروي فريؽ المزىر الفرعوف. غير أنيا ال تخمو مف حؽ أيضاً , طبعًا تخمو مف مبالغة 
أصدر أوامره بأف كؿ خياؿ يأتي إلى الديوانية يجب أف يترجؿ عف ظير حصانو قبؿ وصولو إلى 

وقد غضب ديمي مرة عمى . وأف يخمع عقالو ويسير مشيًا عمى األقداـ, البمدة بخمسمائة متر 
فاضطر الرجؿ أف يذىب , كيمو مف الروبيات  92عميو بغرامة مقدارىا  أحد رؤساء عفؾ فحكـ

وكاف ديمي إذا استدعى إليو بعض رؤساء . إلى السوؽ ويأتي بكيس الروبيات يحممو عمى كتفو
ذا سمح ألحدىـ , العشائر الكبار ألمر مف األمور تركيـ ينتظروف مقابمتو يومًا أو عدة أياـ  وا 

: ثـ يرفع عينو متسائبلً . و واقفًا بينما ىو ينظر في األوراؽ التي بيف يديوأخيرًا بالدخوؿ عميو ترك
, الشيخ ىادي , أو اإلىانة التي وجييا ألحد الشيوخ المعمميف . 49"أنت شاسمؾ؟ لويش جاي؟"

أنت شيخ ىادي ليس تصير شيخ : " فاستدعاه معنفًا إياه, عندما رآه يتبوؿ في حديقة بيتو 
 .           50"غرامة قدرىا عشر روبيات فدفع الشيخ الغرامة صاغراً ثـ فرض عميو , " مطي

ليس مف شؾ في أف الحكاـ المباشريف، الذيف عينوا في العراؽ حينذاؾ، لعبوا دورًا كبيرًا في 
اختيار األساليب التي يرونيا مناسبة، في تنفيذ سياسات الحكومة البريطانية في العراؽ؛ لكونيا 

وىذا يعني أف طبيعة ىؤالء الحكاـ . التعامؿ مع البشر بوجو خاصترتبط مباشرة بسبؿ 
في  -بيذا القدر أو ذاؾ  -المباشريف، وسموكيـ الشخصي، واتجاىاتيـ الذاتية، كانت تشارؾ 

ساليب وتموينيا مف حيث الشدة أو الميف ، ولكف السياسة العامة لمحكومة التأثير عمى تمؾ األ
في العراؽ، تبقى ىي المسؤولة األولى عف التعامؿ  ر تنفيُذىاالبريطانية، وأىدافيا المقرَّ 

إف الحكومة . البلإنساني مف جانب موظفي وزارة المستعمرات، والقوات المسمحة البريطانية
 ويبدو. البريطانية باختصار ىي المسؤولة وحدىا عف نتائج سياستيا التي انتيجتيا في العراؽ

لقد حاولت : " أشار في ىذا الصدد إلى ىذه النقطة حينما محقًا إلى حد بعيد حسف شبر السيد 
بإلقاء تبعة ما حدث , الحكومة البريطانية تبرير ىزيمتيا السياسية وأخطائيا الكبيرة في العراؽ 

ألف ولسف كاف , لكنو تبرير غير مقنع . عمى أرنولد ولسف نائب الحاكـ الممكي العاـ في العراؽ
 . 51"ندفينفذ القرارات الصادرة مف ل



25 

 

لقد تعامؿ ولسف بحقد، وذىنية استعمارية شديدة العداء لآلخر، ونقؿ ىذه الذىنية إلى غالبية 
ولكف ىذه الذىنية كانت تسيطر أيضًا عمى . العامميف معو مف البريطانييف في أنحاء العراؽ

تعماري منيف عمى الحكـ االسيالعامميف في وزارة المستعمرات في لندف، وعمى ذىنية أولئؾ المي
إف سياسة ولسف الحاقدة، : "يواصؿ حسف شبر تقويمو لسياسة ولسف فيقوؿ. في اليند

وممارساتو القاسية، ونزعتو االستعمارية الشديدة، التي يريد مف خبلليا إحكاـ السيطرة المباشرة 
فمـ يكف ولسف يتعامؿ . وقد جعمت األنظار تتوجو إليو عمى أنو المخطئ األوؿ. عمى العراؽ

التأكيد عمى حقيقة تاريحية  وىذا يقتضي. 52"إنما بأسموب استعماري خشف, ونة سياسية بمر 
أف السياسة الرسمية لمدولة البريطانية، ىي التي كانت تحدد سير العممية : ميمة، وىي

ولكف المنفذيف ليا، لعبوا مع ذلؾ دورًا كبيرًا في صياغة . االستعمارية، وترسـ اتجاىاتيا العامة
وانطبلقًا مف ىذه . ساليب واألدوات والممارسات، التي اتخذوىا لتنفيذ تمؾ السياسةطبيعة األ

يتحمؿ مسؤولية قسط وافر مف ممارساتو العدوانية في العراؽ، التي لـ ( ولسف)الحقيقة، فإف 
أنو عندما عمـ ( : أرنولد ولسف)عف ( حسف شبر)ينقؿ . تكف خالية مف العنصرية والفظاظة

أف أي  ال أعتقد: "ي وجيت لو، باعتباره المسؤوؿ المباشر عف تمؾ األخطاء، قاؿباالتيامات الت
ذا كانت … كاف سيغير مجرى األحداث بصورة جوىرية , أو كاف أف أفعمو , شيء فعمتو  وا 

فإني لف أحاوؿ تفادي ىذا , حكومة صاحب الجبللة ترغب في االستفادة مف خدماتي ككبش فداء 
 .    53"المصير

  

 8العوامل الخارجية8 ثانيا  

 
وىو انقساـ بدأ مع الحرب العالمية األولى، ودخوؿ  –لـ يكف االنقساـ في المجتمع العراقي 

الدولة العثمانية في الحرب إلى جانب ألمانيا، وما تبل ذلؾ مف إعبلف الوقوؼ إلى جانب بريطانيا 
عبلف الثورة العربية عمى الد 0603مف جانب الشريؼ حسيف في عاـ  قد  -ولة العثمانية وا 

توقؼ بعد انتياء الحرب، واستسبلـ الدولة العثمانية، واحتبلؿ العراؽ مف قبؿ بريطانيا؛ بؿ اتخذ 
أبعادًا جديدة، وأضيفت إليو عوامؿ وقوى جديدة، واتخذ لو وجية أخرى؛ فأصبح األمر يطرح 

طاني في العراؽ، مف الذي يقؼ إلى جانب الوجود البري: نفًسو في سؤاٍؿ عمى النحو اآلتي
 ويعتبره ضروريًا لتطور العراؽ ؟

ومف يقؼ ضد الوجود البريطاني في العراؽ، ويدعو إلى نيؿ االستقبلؿ والسيادة الوطنية؟ إف  
كانت فترة تبمورت فييا المواقؼ بوضوح  بيف بريطانيا التي تريد  0691و 0605الفترة بيف 

وىو ( . وليـ كوكس)في العراؽ خمفًا لمسير  المسؤولية( ويمسوف)وخاصة بعد تسمـ  -البقاء 
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وبيف غالبية  –الذي كاف راغبًا في ربط العراؽ باليند ربطًا محكمًا لتبقى مستعمرة دائمة لبريطانيا 
ف االختبلؼ في المواقؼ بيف العراقييف  تركز . العراقييف في موقفيـ الداعي إلى االستقبلؿ وا 
لـ يكف مستوى الوعي آنذاؾ يسمح حقًا   -عراقي باألساس بيف أوساط معينة مف الشعب ال

فمـ يكف سيبًل مثبًل عمى . بالتعرؼ عمى نوايا االستعمار البريطاني، أو أغراضو في العراؽ
الفبلحيف الخاضعيف لتسمط شيوخيـ، والمحروميف مف نعمة القراءة والكتابة، أف يصموا إلى 

ي العراؽ والمنطقة؛ فيدركوا أبعاد الصراع مصادر المعمومات، أو يطمعوا عمى مجريات الصراع ف
ولـ تكف ىذه األوساط إال مجموعات مف المثقفيف واألفندية وشيوخ الديف،  –واتجاىاتو 

وكانت ىذه . ومجموعات مف شيوخ العشائر المتنورة، وأبناء الميسوريف، وأبناء الطبقة المتوسطة
ي تالراقية المناىضة لموجود البريطاني، الدعاية العبرز في موضوعات االختبلفات في المواقؼ، ت

صيغًا مختمفة، تراعي مستوى وانتماء الجماعات التي يراد إيصاُؿ المعمومة ت في حينيا تخذا
ففي الوقت الذي كاف يجري الحديث فيو عف الديف، وعف التبايف بيف المسمميف . إلييا

ي األوساط الدينية، وفي الريؼ، ف( المقصود ىنا المسيحييف البريطانييف)والبريطانييف الكفار 
وكاف ىذا الحديث  يستخدـ طريقة سيئة ببل شؾ، بعيدة  - وفي صفوؼ فقراء المدف والكادحيف

مف  نجد صيغًا أخرى مختمفة –عف الصحة، ذات أىداؼ مغرضة، تسيء ألتباع الديانات األخرى 
فضح األىداؼ الرئيسة  الدعاية، تمارس مف قبؿ المثقفيف العراقييف مف األفندية، تتجو نحو

لمييمنة البريطانية، التي تريد استثمار موارد العراؽ وخيراتو، واستغبلؿ شعبو، وتجيد في نشر 
 ُكرد،األنباء عف نكث بريطانيا وعودىا في تحقيؽ الوحدة العربية أو في تحقيؽ الحكـ الذاتي لم

 .في أوساط الشعب العربي والشعب الُكردي معاً 
رجي العربي واإلقميمي والدولي، دورًا ميمًا في تنشيط الكفاح الداخمي، وفي ولعب العامؿ الخا

فثورة العشريف مثبًل، التي جاءت استكمااًل النتفاضة النجؼ في عاـ . تفجير الثورة العراقية
 :قد تأثرتا بالعوامؿ الخارجية التالية,  0606وكذلؾ ثورة السميمانية عاـ  0605

  تمؾ األكثر احتكاكًا بالمعمومات القادمة مف الخارج، عبر الصحافة  –اطبلع األوساط العراقية
عمى ما تنشره الصحؼ البريطانية، وعمى ما يدور مف نقاشات في مجمس   -العربية وغيرىا 

العمـو البريطاني حوؿ مطالبة العراقييف باالستقبلؿ، أوحوؿ التحركات السياسية والنضاالت 
اط البريطانية وسمطات االحتبلؿ، وتثير جميرة غفيرة مف المسمحة، التي كانت تؤرؽ األوس

الشعب البريطاني، مف دافعي الضرائب، ومف المجنديف في الخدمة في العراؽ، كانت تطالب 
الحكومة البريطانية باالنسحاب مف العراؽ، ومنح الببلد استقبلليا، باعتبار االستقبلؿ مطمبًا 

العراقييف، عندما كاف يبث في المضايؼ والمجالس الدينية وكاف ىذا النقاش يشجع . عراقيًا ممحاً 
. وكاف يحفز الناس ويدفعيـ إلى التفكير بالمشاركة في العمؿ؛ مف أجؿ ىذا اليدؼ. والشعبية
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كما كانت األوساط العراقية الواعية عمى اطبلع عمى المبادئ، التي طرحيا الرئيس األمريكي 
وب، والتي روجت ليا الدعاية األمريكية في صراع ودرو ويمسوف، حوؿ حرية واستقبلؿ الشع

أف تحتؿ الواليات المتحدة موقعًا : الواليات المتحدة مع بريطانيا وفرنسا؛ لغاية في نفسيا وىي
واليات وال شؾ في أف الحركات المناىضة لم. ليا تحت الشمس، وموقعًا ليا في المياه الدافئة

في غير صالح الدولتيف، والخوؼ مف تطور األوضاع  والصراعات الدولية، ية،مريكالمتحدة األ
أكيد عمى الرأي سياسي، تضمف الت الحكومتيف البريطانية والفرنسية عمى إصدار بياف أرغمت

وقد  .الذي أذاعو الجنراؿ مود عشية احتبللو بغداد، بأف المحتميف جاءوا محرريف ال مستعبديف
إلييا كؿ مف فرنسة وبريطانية العظمى في خوض  إف الغاية التي ترمي": جاء في البياف ما يمي

ىي تحرير الشعوب التي طالما رزحت تحت , غمار الحرب في الشرؽ مف جراء أطماع ألمانية 
دارات وطنية تستمد سمطتيا مف , أعباء استعباد األتراؾ تحريرًا تامًا نيائيًا  وتأسيس حكومات وا 

فيذًا ليذه الغايات قد اتفقت كؿ مف فرنسة وتن. رغبة نفس السكاف الوطنييف ومحض اختيارىـ
دارات وطنية في كؿ مف سورية  وبريطانية العظمى عمى تشجيع ومساعدة إنشاء حكومات وا 

واالعتراؼ , وفي األقطار التي يسعى الحمفاء إلى تحريرىا , وقد حررىا الحمفاء فعبًل , والعراؽ 
وكاف ليذا البياف الذي صدر في تشريف . 54"بيذه األقطار بمجرد تأسيس حكوماتيا تأسيسًا فعمياً 

 ضد الييمنة البريطانية عمى العراؽ،لصالح النضاؿ تأثير إيجابي  0605نوفمبر عاـ / الثاني
 .  بعكس ما توقعتو كؿ مف بريطانيا وفرنسا

نقؿ الدكتور عبد اهلل فياض . ؽواعية لوجية تطور األحداث في العرا( رترود بيؿگ)وكانت مس 
أبتيؿ إلى اهلل أف ييدي : "قالت 0691يناير /ت في الثاني عشر مف كانوف الثانيعنيا ما رو 

قادة الرأي في وطننا ويجعميـ يفيموف أف األفضؿ أف نعترؼ بطموح العراقييف السياسي منذ 
ومف يعممنا بأننا قد نفقد سيطرتنا عمى العراؽ خبلؿ . البداية وأال نحاوؿ أف نضغط عمى السكاف

وذلؾ ألف عوامؿ االضطراب مف الشماؿ والشرؽ آخذة مجراىا وربما يكوف . أقؿسنة واحدة أو 
ليتني أتمتع بتأثير أكثر مما أتمتع بو اآلف حتى أقنع . ليذه العوامؿ تأثيرىا في أىؿ العراؽ

, ىذا األسبوع " Edwin"وقد كتبت حوؿ ىذا الموضوع إلى إدويف . اآلخريف بوجية نظري
 . A. Hirtzel" "55"وسأكتب إلى السير ىرتزؿ 

ورغـ كؿ مصاعب االرتباط بيف العراؽ، وبقية األقطار العربية والبمداف المجاورة، فإف نضاؿ 
العراقييف بمختمؼ فئاتيـ االجتماعية، لـ يكف معزواًل تمامًا أو منفصبًل عف النضاالت السياسية 

تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة كانت ألحداث تمؾ البمداف . القائمة في تمؾ األقطار أوبمداف الجوار
في مصر وتحركات البرجوازية والقوى الوطنية األخرى في  0606عمى الوضع في العراؽ؛ فثورة 

في إيراف، والحركة الدستورية، وصعود الكمالية ( المشروطية)، والحركة 0605سوريا ولبناف عاـ 
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اء مدوية في العراؽ، أيقظت كانت ليا جميعًا أصد 0690-0606في تركيا خبلؿ الفترة ما بيف 
  56.تطمعات فئات معينة مف أبناء الشعب العراقي

ممكًا عمييا، تشمؿ سوريا  0606وكانت ببلد الشاـ، التي نصب فيصؿ بف الحسيف في عاـ 
وكانت خاضعة لبلحتبلؿ البريطاني الفرنسي، مع أف القائد العاـ لقوات الحمفاء . ولبناف وفمسطيف

وكانت األحداث فييا تغمي مطالبة بإلغاء االحتبلؿ ومنح سوريا . 57انياً في المنطقة كاف بريط
وبعد عودة فيصؿ مف جولتو في أوروبا . ىو السائد" سوريا لمسورييف"االستقبلؿ، وأصبح شعار 

إلى دمشؽ، أمكف تشكيؿ المجمس الوطني، وعقد اجتماع لو صدرت عنو مجموعة مف المقررات 
 : نياذات األىمية البالغة، ومف بي

االعتراؼ باستقبلؿ سورية، وبضمنيا فمسطيف كدولة ذات سيادة، وتنصيب األمير فيصؿ . 0"
 .ممكًا عمييا، واالعتراؼ باستقبلؿ العراؽ

نشاء  – نقض اتفاؽ سايكس. 9 بيكو، ووعد بمفور، وكؿ مشروع يرمي إلى تقسيـ سورية وا 
 . دولة ييودية في فمسطيف

 .58.. ", ينطوي عمييا نظاـ االنتداب المقترح  رفض الوصاية السياسية، التي. 1
تأثير واضح عمى المجموعات العراقية التي كانت  -وىي عشرة  -وقد كاف ليذه المقررات 
كاف أفرادىا مف المدنييف أـ مف العسكرييف الذيف انخرطوا في القوات أحينذاؾ في سورية، سواء 

باتجاه عقد اجتماع ليا، معتبرة نفسيا ممثمة  فحركتيا ىذه المقررات، وقادتيا. المسمحة السورية
حسبما ذكر جورج  –:وقد تمخض االجتماع عف اتخاذ قرارات تضمنت مايمي . لمشعب العراقي

وقرر ( 0691)مارس  5اجتمع المؤتمر السوري في دمشؽ يـو : "أنطونيوس الذي كتب يقوؿ 
ة شكؿ الحكـ فييا ممكي إعبلف استقبلؿ سورية وبضمنيا فمسطيف ولبناف كدولة ذات سياد

ثـ اجتمع الزعماء العراقيوف واتخذوا قرارًا مماثبًل بشأف , دستوري والمناداة باألمير فيصؿ ممكًا 
وقد أضيؼ عمى قرار المؤتمر تحفظ يبقي ,  59العراؽ الذي انتخبوا األمير عبد اهلل ممكًا عميو

رية وتقرر كذلؾ أف تقـو اإلدارة لمبناف حقو المكتسب في الحكـ الذاتي ضمف نطاؽ الوحدة السو 
في سورية والعراؽ عمى أساس البلمركزية وىي الفكرة التي كانت موضوع الخبلؼ القديـ بيف 

 . 60"الترؾ والعرب
ولـ يكف التأثير الوارد مف سوريا مقتصرًا عمى الجانب التطبيقي، بؿ تجاوزه إلى التأثير الفكري 

وكذلؾ في األخبار . ية، التي كانت تصؿ إلى العراؽوالسياسي، الذي تجمى في الصحافة السور 
وكاف . التي كانت تتناقميا المجالس العراقية، وشيوخ الديف، وشيوخ العشائر في مضايفيـ

السوريوف متأثريف بفكر الثورة الفرنسية التحرري، الذي نشرتو البرجوازية المنتفضة مف جور 
التي انتقمت بدورىا " لحرية واإلخاء والمساواةا"رافعة شعارات  0456النظاـ اإلقطاعي في عاـ 
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ويقاؿ أف األمير . إلى األوساط العراقية العاممة في السياسة، والميتمة بقضايا تحرر العراؽ
فيصؿ لـ يكف يرسؿ الدعاة إلى بغداد؛ لتحريؾ الناس والقبائؿ مف أجؿ االستقبلؿ فقط، بؿ كاف  

ولكف استطبلع . 61طانية المرابطة في سورية أيضاً يرسؿ األمواؿ باالعتماد عمى القوات البري
 62الرأي الذي قاـ عبد الرزاؽ الحسني في حينيا، مع مجموعة ليا شأف مف قادة الثورة مف جية

، والمعمومات التي استطاع الحصوؿ عمييا الدكتور عبد اهلل فياض مف جية ثانية، تشير إلى أف 
   63.مير فيصؿ في سورياالثوار، لـ يحصموا عمى مساعدات مالية مف األ

  لى جانب التأثير المباشر لسوريا عمى الحركة السياسية المناىضة لبريطانيا في العراؽ؛ وا 
دورًا محفزًا لتمؾ   -كما أشرنا مف قبؿ  –المصرية بقيادة سعد زغموؿ  0606لعبت ثورة 

مف جية ثانية، األوساط، التي كانت عمى إطبلع عمى أخبار الثورة مف جية، وعمى فكر الثورة 
وىو الفكر الذي كاف يتجمى في ما تنشره الصحافة المصرية مف معمومات وقيـ نضالية ضد 

وكانت تمؾ المعمومات . الييمنة األجنبية، ومف أجؿ استقبلؿ مصر والدوؿ اإلسبلمية األخرى
وكانت التحركات الفبلحية في الريؼ . 64تتسرب إلى الناس في المدينة عمى وجو التخصيص

مصري، تنتقؿ أخبارىا إلى الريؼ العراقي أيضًا، فيجري الحديث عنيا في مضايؼ الشيوخ وفي ال
إف أخبار سعد : "يقوؿ -نقبًل عف الدكتور الوردي  -كتب محمد ميدي البصير . مجالس المدينة

وأخبار الممؾ حسيف وأنجالو في الحجاز وسوريا مف جية , زغموؿ والشعب المصري مف جية 
 .65"انت حديث الخاص والعاـ في العراؽ وقمما خبل مجمس مف ذكرىاك, األخرى 

  يراف، ومجيء الزوار اإليرانييف إلى مدف مثؿ كرببلء والنجؼ وكاف لمعبلقات بيف العراؽ وا 
والكاظميف وغيرىا مف مدف العتبات المقدسة، ومدف جنوب العراؽ، واحتكاكيـ المتواصؿ بالناس 

تبادؿ وجيات النظر حوؿ تطور الحياة السياسية : تجاىيف ىماوبشيوخ الديف؛ تأثير خاص سمؾ ا
في إيراف، ودور شيوخ الديف وتجربتيـ في النضاؿ مف أجؿ الدستور في الحركة؛ التي عرفت منذ 
بداية القرف العشريف بالحركة المشروطية، والموقؼ مف الييمنة البريطانية عمى إيراف مف جية، 

ية االشتراكية، والثورة األلمانية، ودور العماؿ والفبلحيف في ىذه ونقؿ أخبار ثورة أكتوبر البمشف
ولـ تكف كؿ أخبار الثورة، وال كؿ المعمومات التي تصؿ عنيا واضحة . الثورة مف جية ثانية

إذ أف بعض الصحؼ كانت تشكؾ بأىداؼ الثورة . ؼاالمعالـ بالضرورة أو مفيومة األىد
ة، ولكف بعضيا اآلخر كاف يشير إلى الدور، الذي لعبتو ومواقفيا مف العراؽ أو الدوؿ العربي

تيا عقدالتي التي حاكتيا، واالتفاقات  المؤامراتالمعمومات والوثائؽ و الثورة البمشفية، في نشر 
والسيما بيف بريطانيا وفرنسا وروسيا . قبؿ ذاؾ الدوؿ االستعمارية لتقسيـ مناطؽ النفوذ بينيا

ب أف ال تتـ المبالغة فيو بدور ىذه الثورات البعيدة عف العراؽ؛ وفي الوقت الذي يج. القيصرية
لقمة األخبار التي كانت ترد إلى الناس العراقييف عنيا؛ يكوف مف الخطأ نكراف أي تأثير فكري 
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وسياسي غير مباشر ليا عمى الحركات السياسية في المنطقة العربية، أو في منطقة الشرؽ 
في العديد مف كتابات الحكاـ السياسييف البريطانييف في العراؽ ويتجمى ىذا . األوسط بشكؿ عاـ

التي كانت تصؿ إلى العراقييف، وتتجمى في ما كانت تتناقمو المجبلت أو األخبار  غيرىا، وفيوفي 
وال شؾ . الصحؼ التي يطمع عمييا بعض المثقفيف مف السميمانية أو مف غيرىا مف مدف العراؽ

كانوا مف أسواء  -إلى وجود صمة مباشرة بيف رجاؿ ثورة العشريف  في أفَّ المصادر التي تشير
برجاؿ الثورة الروسية أو بالقنصمية السوفييتية في إيراف شحيحة  -شيوخ الديف أو مف غيرىـ 

كما في حالة المرزا . جدًا، ولـ يؤكدىا رجاؿ الثورة، الذيف قيؿ أنيـ كانوا عمى صمة بالسوفييت
ابف حجة اإلسبلـ والمسمميف العبلمة المرزا محمد تقي الحائري  محمد رضا الشيرازي، وىو

الشيرازي، الذي لعب دورًا  قياديًا في الثورة، وأعطى فتاوى تنشط التحرؾ ضد المحتميف 
البريطانييف، والذي ورد ذكره وىو يجيب عف أسئمة الدكتور عبد اهلل فياض الواردة في كتابو 

 . 66"اقية الكبرىالثورة العر "المشار إليو سابقًا 
  ومع ذلؾ فإف األحداث التي وقعت قبؿ وأثناء وبعد ثورة العشريف، تؤكد وجود تأثير ضئيؿ

وأكتوبر االشتراكية في روسيا القيصرية في عاـ  0612 غير مباشر لثورتي شباط البرجوازية
الثورة، ثـ إقامة اتحاد الجميوريات االشتراكية السوفيتية، عمى أوساط معينة مف قادة  0604

في كتابو عف ( فولفو)وفي ىذا الصدد يورد . انتقؿ مف خبلليـ إلى المقاتميف في جيش الثورة
 : تاريخ األقطار العربية المعاصر ما يمي

لى العراؽ وسوريا، تسربت أنباء الثورة الروسية عف طريؽ خط الجبية القفقاسية حيث كاف " وا 
خاضت القوات الروسية غمار المعارؾ ضد  0603ففي ) يتجابو الجيشاف الروسي والتركي 

وبيف جنود . وكذلؾ عف طريؽ إيراف واليند, ( أي في أراضي العراؽ, األتراؾ قرب خانقيف 
انتشرت بسرعة أنباء الحركة الثورية البادئة التي , الجيش التركي الذي يضـ كثيريف مف العرب 

ونبأ إطاحة , لقوات الروسية في إيراف قاـ بيا جنود الجبية القفقاسية الروسية والمجموعة مف ا
وكانت واسعة الشعبية عمى . العماؿ والجنود في روسيا بحكـ المبلكيف العقارييف والرأسمالييف

, وعقد الصمح , األخص األنباء القائمة أف الجنود الروس يطالبوف بوقؼ الحرب عمى الفور 
لى : " ثـ يواصؿ فيقوؿ."  وتقسيـ األرض بيف الفبلحيف المناطؽ الجنوبية مف ببلد ما بيف وا 

فأف جيش , النيريف، تسربت أنباء الثورة في روسيا بصورة رئيسية عف طريؽ إيراف واليند 
ولف نبالغ إذا قمنا إف . االحتبلؿ البريطاني في العراؽ كاف يتألؼ عمى األغمب مف جنود ىنود

 .  67"شعوب العراؽ قد شعرت مباشرة بتأثير الثورة الروسية
الحاكـ الممكي العاـ في العراؽ، إلى وزير ( ولسف. تي. أي)ء في البرقية التي أرسميا السير وجا

وفي السبب الخامس . سببًا لمثورة عمى االحتبلؿ اإلنكميزي 01تشخيص  09/5/0691اليند في 
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 نقاط الرئيس ويمسوف األربع عشرة، وما أنتجتو مف ىياج وتأثير زاده أثراً : " يذكر ولسف ما يمي
 . 68"الشريؼ، واألتراؾ، والبولشفيؾ مف متطوعيف ومأجوريف

  وكاف لمعماؿ الينود، الذيف عمموا في الموانئ العراقية، وفي الثكنات والمنشآت العسكرية
واإلنتاجية، دور محسوس في إعطاء صورة واقعية عف حقيقة االستعمار اإلنكميزي في اليند؛ 

 . د نتيجة لذلؾوعف المصائب التي تعاني منيا شعوب الين
  باسـ الجياد اإلسبلمي ضد الكفار  -وكاف لتركيا تأثير مباشر عمى القوى، التي رفعت السبلح
والمعمومات التي كانت . 0602في وجو القوات البريطانية التي احتمت البصرة في عاـ  –

ى الحركات بريطانيا تنشرىا حينذاؾ، تؤكد وجود تمؾ الصمة، حيث كانت تصؿ األسمحة واألمواؿ إل
 0615و األىـ مف ىذا ىو أف الحركة الدستورية لعاـ . السياسية المناىضة لبريطانيا في العراؽ

كاف ليما تأثير مباشر عمى الحركة السياسية العراقية المطالبة  -ومف ثـ الثورة الكمالية  -
أي أنيا كانت . ولىقبؿ الحرب العالمية األ مع الدولة العثمانية بالحرية والبلمركزية في عبلقاتيا 

 . مف المحفزات األولى السابقة لمتحرؾ والثورة عمى بريطانيا
لقد كاف ليذه العوامؿ وغيرىا، تأثير مباشر وغير مباشر، عمى شيوخ الديف، والمثقفيف، 
والموظفيف األفندية، وشيوخ العشائر في بادئ األمر، ثـ تنتقؿ مف خبلليـ إلى جميرة أخرى مف 

أضؼ إلى ذلؾ المعاناة المباشرة لمسكاف مف ظمـ . إلى عمـو الشارع العراقي الناس، حتى تصؿ
إذ أنيا ساىمت في تحفيز ىمـ العراقييف، ودفعت  -الذي أشرنا إليو سابقًا  -البريطانييف 

في عمى الدولة العثمانية البريطاني  الكثيريف منيـ إلى تغيير موقفو تغييرًا إيجابيًا مف االنتصار
وااللتزاـ أماـ ( حسيف)لى المطالبة بتنفيذ التعيد الذي التزمت بو بريطانيا أماـ الشريؼ بدايتو، وا  

العراقييف ببياف الجنراؿ مود المتضمف أنيـ جاءوا محرريف ال محتميف، أو بالبياف الفرنسي 
 . 0605البريطاني المشترؾ الذي صدر في عاـ 

 
 

    الثورةوجيش طبيعة قيادة . 1
 

ة العشريف، تتكوف مف مجموعة مف شيوخ الديف، وشيوخ العشائر، وبعض كبار كانت قيادة ثور 
مبلؾ األراضي الزراعية، ومجموعة مف الثوار المنحدريف مف صفوؼ الفئات المتوسطة 
والميسورة؛ ومف صغار البرجوازييف، والمثقفيف والميتميف بالشؤوف الوطنية والقومية والفكر 

ىؤالء كانت ال تنتمي إلى أحزاب سياسية، باستثناء قمة منيـ والغالبية العظمى مف . التقدمي
. كانت في قيادة أحزاب تمؾ الفترة، أو مف المؤيديف ألىدافيا الوطنية والقومية واالجتماعية العامة

تميزت قيادة الثورة بالجرأة والرغبة في تحقيؽ الميمات، ولكنيا كانت تفتقد وحدة القيادة، 



32 

 

ذا كاف الريؼ والمدف المجاورة لو، خاضعة لتأثير . لتنسيؽ المطموبواالنسجاـ الفكري، أو ا وا 
وسمطة شيوخ الديف البارزيف، وشيوخ العشائر مف مالكي األراضي الزراعية، فإف مدينة بغداد 
والبصرة والموصؿ، كانت تحت تأثير األحزاب السياسية، وأبناء العائبلت الميسورة المشاركة في 

ومف الخطأ ىنا . البارزيف والوجوه االجتماعيةوالتجار الوطنييف  مثقفيفالثورة، وتأثير بعض ال
تقدير دور وتأثير شيوخ الديف تقديرًا يقمؿ مف شأنو عمى سكاف المدف، الذيف لـ يتخموا عف 

. ؛ ألنيا كانت واسعة وعميقة يصعب التخمي عنيا تقاليدىـ وعبلقاتيـ القديمة بالريؼ العراقي
حيث . ع في رؤية المشكبلت القائمة، وأساليب المجابية، بيف أعبلـ الثورةوكاف ىناؾ تبايف واس

الفردي ىو الغالب المييمف عمى تصرفات الثوار، وعمى  -الفبلحي -كاف األسموب العشائري
كما أف طبيعة قيادة الثورة، مف حيث تكوينيا . مراكز اتخاذ القرارات و الخطط والتنفيذ

نت تفتح مسالؾ عديدة لممساومة مع سمطات االحتبلؿ والشخصيات المشاركة فييا، كا
البريطانية، ومع الشخصيات العراقية تمؾ التي وقفت في وجو الثورة، وتعاونت مع قوات 

وصحيح أّف البنية االقتصادية، والمواقع االجتماعية، والمواقؼ السياسية والفكرية، . االحتبلؿ
أنيا كانت متشابكة شديدة  اـ التناقض، إالة تمناقضوالمصالح العامة والخاصة، لـ تكف مت

في عدد مف شيوخ العشائر، وكبار مالكي األراضي  التعقيد، يستطيع المتتبع ليا أف يشخصيا
. الزراعية، الذيف كانوا يخشوف عمى األراضي التي بحوزتيـ مف المصادرة في حالة فشؿ الثورة

يف أطمؽ عمييـ لقب الضباط وفي بعض رجاالت حزب العيد وبخاصة أولئؾ الضباط، الذ
، والذيف كاف لتخاذؿ العديد منيـ، وارتداد (نسبة إلى الشريؼ حسيف شريؼ مكة)الشريفييف 

بعضيـ اآلخر أثناء العمميات العسكرية لمثورة، أثره البارز في إضعاؼ وتفكؾ قيادة الثورة 
تالية، والتنظيـ وفي انعداـ التوازف في قدرات المعسكريف، مف حيث الكفاءة الق. وجيشيا

والتسمح، والوحدة القيادية، واالتصاالت بيف مناطؽ العمميات الثورية المختمفة لصالح القوات 
فيي . وفي مساىمة الفئات المتوسطة حديثة التكويف العاممة في قطاع التجارة والنقؿ. البريطانية

ا وأقؿ خبرة وأدنى قدرة عمى رغـ كونيا أكثر حزمًا واستعدادًا لممجابية، إال أنيا كانت أكثر ضعف
التأثير وحسـ األمور، وكاف عدد المؤيديف  والمشاركيف منيا في الثورة يكاد ال يذكر، بالقياس 
إلى عدد الثوار مف أبناء الريؼ؛ ألّف دورىا الرئيس تمركز في المدف، حيث لـ يكف لممدف ذلؾ 

ئات االجتماعية دور بارز، في نضج الدور المتميز في الثورة ما عدا بغداد، التي كاف لتمؾ الف
  69.العممية الثورية، وفي التعبئة والحشد والمواجية السياسية مع قوات االحتبلؿ البريطاني

 
األساس، بجانب أعداد قميمة مف يا جيش االفبلحوف فقد شكمو طبيعة قيادة الثورة، أما  ىكذا كانت

يتاريا ذوي األصؿ الفبلحي، ومف العماؿ، أبناء المدف مف العاطميف عف العمؿ، ومف أشباه البرول
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وبعض الكسبة والحرفييف، والمثقفيف والمتعمميف ممف استجاب لنداء القوى الدينية، واألحزاب 
وال يصعب ىنا . حرس االستقبلؿ، وحزب العيد، والجمعية الوطنية اإلسبلمية: السياسية أمثاؿ

اركيف في الثورة، فالفبلحوف آنئذ كانوا تفسير النسبة العالية مف الفبلحيف وسكاف الريؼ المش
يشكموف غالبية سكاف العراؽ، وكانت أوضاعيـ المزرية، والتدىور الشديد الذي يعاني منو 

لقد لعب انخراط الفبلحيف بكثرة في الثورة، والجيش والقيادة، دوره البارز . الريؼ يدفع إلى الثورة
عارؾ الثورة عند بدايتيا، ثـ في النتيجة الممموس في النجاحات الفعمية، التي تحققت في م

المؤلمة التي انتيت إلييا العمميات العسكرية؛ بنجاح قوات االحتبلؿ في ضرب وتحطيـ البنية 
إلى التبعثر الفبلحي والتباعد واالنتشار : وتعود أسباب ىذا النجاح. التي كانت تعتمد عمييا الثورة
لى القيادات . الواسع عمى مناطؽ العراؽ لى صعوبات . الفردية لمعشائر المشاركة في الثورةوا  وا 

االتصاؿ بيف الثوار؛ بسبب رداءة الطرؽ وانعداـ الوسائؿ األخرى التي تخدـ عممية التنسيؽ بيف 
باإلضافة إلى قمة التدريب، وضعؼ االنضباط، وسوء , العشائر والقيادة، وبيف الريؼ والمدينة 
لى االعتماد  اإلعداد، وقمة ورداءة وقدـ األسمحة، التي كانت في حوزة الثوار وندرة العتاد، وا 

ف  ذات تقاليد رجولية  كانتالرئيس عمى الخصائص المميزة لمفبلحيف في تمؾ المعارؾ، التي وا 
لمتضحية، إال أنيا كانت مغامرة، وعفوية، وقمقة، وغير عاٍؿ جريئة وعمى استعداد و شرقية 

ذا كاف اليدؼ الرئيس واضحًا لبعض . آف واحدمنظمة، وغير ممتزمة، وغير عقبلنية في  وا 
القيادات المشاركة في الثورة، فإنو لـ يكف واضحًا تمامًا لدى عدد كبير مف جيش الثوار،  ولـ 

 .يكف موحداً 
 -ما بيف الحرب العالمية األولى وثورة العشريف  -وخبلؿ فترة مقاومة االحتبلؿ البريطاني 

فانتفاضة تمعفر ودير الزور . طاقاتيا وقدراتيا الفعمية استنزفت قوات الثورة الكثير مف
والسميمانية والنجؼ، وىّبات غيرىا في مواقع أخرى، قد مكنت سمطات االحتبلؿ، مف توجيو 
الضربات المنفردة ليا؛ مما عطؿ مساىمة بعض  تمؾ المناطؽ في ثورة العشريف مساىمة فعالة، 

 . تأييدىا الضمني لياولكنو لـ يستطع أف يعطؿ تعاطفيا معيا  و 
     
 نتائج الثورة. 1

 
دعاء بفشميا في تحقيؽ أىدافيا كانت لثورة العشريف نتائج عديدة ومتداخمة، بحيث ال يمكف اال

فالمعركة . دعاء بأنيا حققت تمؾ األىداؼ التي سعى الثوار إليياكما ال يمكف اال. األساسية تماماً 
 :ازنة بيف الفريقيف،  والعوامؿ التالية تشيد عمى ذلؾلـ تكف في كؿ األحواؿ متكافئة أو متو 
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  امتبلؾ البريطانييف لجيش نظامي كبير نسبيًا مؤلؼ مف اإلنكميز والمجنديف الينود، الذيف
تدربوا عمى القتاؿ في اليند، في حيف كانت قوات العشائر العراقية، تتكوف مف الفبلحيف وسكاف 

ًا عمى استخداـ األسمحة الحديثة أو عمى النظاـ واالنضباط الريؼ، الذيف لـ يتدربوا تدريبًا جيد
 .أو عمى خوض المعارؾ النظامية العسكرييف،

  امتبلؾ القوات البريطانية أسمحة حديثة ومتنوعة، تدرب أفرادىا عمى استخداميا طويبًل، في
يكف في  لـو  .حيف كاف الثوار ال يمتمكوف إال أسمحة قديمة وبالية وكميات محدودة مف العتاد

 .القوات البريطانية يـ ضدمقدورىـ عمى الدواـ استخداـ األسمحة التي يغنموىا في معارك
  كانت القوات البريطانية، تمتمؾ قيادة موحدة، وسرعة في االتصاالت وتنظيـ العبلقات وااللتزاـ

ت العشائر كما كان. قوات الثوار، ال تمتمؾ قيادة ميدانية موحدة في حيف كانت. بتنفيذ القرارات
تتصرؼ بحسب ما تمميو عمييـ اجتيادات الشيوخ، الذيف يتخذوف القرارات عمى ضوء مصالحيـ 
الخاصة القريبة، مف دوف أف يمجأوا إلى التنسيؽ الفعاؿ مع بقية العشائر، إضافة إلى تخمؼ فف 

اتبية العشائرية، وكثيرًا ما كاف االنتماء العشائري، ومشكبلت التر . قيادة المعارؾ عند قادة  الثوار
يمنعاف التعاوف والتنسيؽ الضرورييف لمنجاح، وال يمّكناف مف التخمص مف العفوية، التي أعاقت 

وكاف الدكتور كاظـ نعمة عمى حؽ حيف أشار في كتابو . سير العمميات العسكرية لقوات الثورة
الثورة المسمحة عسكريًا  وقد تعينت طبيعة: "إلى ما يمي" الممؾ فيصؿ األوؿ واإلنكميز واالستقبلؿ"

فيما أف العمميات العسكرية قد بدأت بيف العشائر فإنيا ظمت عفوية ومحمية . باعتبارات عدة
ولذلؾ فأف . وغير منسقة استراتيجيًا ومقيدة بصورة شديدة بشحة المعدات والمؤف عند العشائر

مبكر لمعمميات العسكرية وكاف النجاح ال. ىذه المقيدات لـ تعف عمى تحقيؽ نتائج مادية كبيرة
يعود إلى حقيقة أف اليجمات سددت إلى أىداؼ متناثرة دوف االكتراث بآثار ذلؾ عمى طبيعة 

أخفقت العشائر في أف  , أفمحت العشائر في تحقيؽ نصر تعبوي وحالما. الثورة المسمحة كافة
ولقد تأكدت . لبريطانيةتدرؾ أنيا بعممياتيا المستقمة المنفصمة لف تقدر عمى مواجية التعزيزات ا

غير أف العمميات العشائرية المشتركة تطمبت , مف خبلؿ الثورة قوة العشائر في أماكنيا التقميدية 
فالعشائر لـ تتجادؿ . ولكف لـ تتحقؽ جميع ىذه المتطمبات. تنظيمًا وقيادة موحدة وىدفًا مشتركاً 

وكاف بعض منيـ . يا ووالئيا لرؤسائياكما أنيا كانت مبلزمة بشدة لقيادت, مع متطمبات التنظيـ 
ولذلؾ لـ . عمى غير استعداد لمتضحية بمنزلتو العشائرية واالجتماعية مقابؿ غاية أعـ وأشمؿ

نما أضحى , تتمخض عف العمميات قيادات عسكرية قادرة عمى مقاومة السمطات البريطانية  وا 
منطقتو بعد تفكؾ وجود السمطاف الشيخ رجؿ االستراتيجية والرئيس الفعمي لمجسد السياسي في 

 .   70"البريطاني
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 فالقوات العشائرية لـ . لـ يكف التنسيؽ بيف المدف والريؼ ناجحًا، ولـ يجر بينيما في انسجاـ
عمى الرغـ مف أفَّ ىؤالء األفندية ومثقفي المدف الثائريف، . تكف ليا ثقة باألفندية ومثقفي المدف

 .، وبخاصة في مجاؿ اإلعبلـ لمثورة والدعاية ألىدافياقدموا خدمات كبيرة لمثورة عموماً 
  ضعؼ مستوى وعي الفبلحيف في الريؼ العراقي ضعفًا، لـ يسمح ليـ بتكويف فيـ معمؽ

ولـ يكف ىذا .. لذلؾ كاف التأثير المباشر لمقوى الدينية عمييا كبيراً . ألىداؼ الثورة السياسية
ولـ .  فيـ الوجية والميمات والغايات النيائية لمثورةالوعي في مستوى واحد، بؿ كاف متباينًا في 

ولكف . يكف العراقيوف عمومًا يشعروف بوجود وحدة فعمية أو وحدة وطنية بيف سكاف العراؽ يومئذ
ْف بقي في معظمو محصورًا ضمف مستويات معينة مف الوعي السياسي  -ىذه الشعور  وا 

سيتغير شيئًا فشيئًا في أعقاب ثورة  -اقي واالجتماعي، ولدى فئات محدودة مف المجتمع العر 
وربما كاف عمى حؽ فيما  –كتب المممؾ فيصؿ األوؿ .  العشريف وما تبلىا مف األعواـ واألحداث

أنو ال يوجد , وفي ىذا الصدد وقمبي مآلف أسى : "عف العراؽ وسكانو بعد سنوات، فقاؿ -كتب 
متشبعة , خالية مف اية فكرة وطنية ,  بؿ توجد تكتبلت بشرية, في العراؽ شعب عراقي بعد 

ميالوف لمفوضى مستعدوف , سّماعوف لمسوء , ال تجمع بينيـ جامعة , بتقاليد وأباطيؿ دينية 
 .     71"…, لبلنتفاض عمى أية حكومة كانت 

أكدت استعداد : كانت ثورة العشريف تجربة سياسية غنية لمشعب في مواجية القوات البريطانية
وعبرت في الوقت نفسو، عف نشوء نوع . تاؿ في سبيؿ األىداؼ التي تسعى إليياالجماىير لمق

مف الوحدة الوطنية بيف العراقييف في مختمؼ مناطؽ العراؽ، ستجسد فكرة العيش المشترؾ 
لقروف طويمة في ىذه المنطقة مف العالـ، التي ستصبح فيما بعد العراؽ الحديث بحدوده 

ت وجود أىداؼ مشتركة إلى حد ما بيف تمؾ القوى، وبيف أبناء كما أظير . التقريبية الراىنة
برغـ المشكبلت القومية والدينية والطائفية . مف عرب وُكرد وأقميات قومية ودينية: الشعب العراقي

واإلقميمية، التي جثمت بثقميا في قاع الحياة السياسية واالجتماعية العراقية، والتي كانت 
ية الطائفية القديمة، التي سخرت ألغراض استعمارية، واستيدفت الترك-الصراعات اإليرانية

األجنبية -وكذلؾ الصراعات العراقية. تحقيؽ المطامع في األرض العراقية، تغذييا وتؤججيا
وأثبتت الثورة أيضًا أّف . التركية -البريطانية قد فعمت في العراؽ ما فعمتو الصراعات االيرانية 

ف الريؼ والمدينة، وبيف البدو والريؼ، وبيف البدو والمدينة، ممكٌف زواؿ االختبلؼ والصراع بي
وأصبح معمومًا عند . حصوُلو وتحقُّقو بالصورة التي عرفتيا الفترة السابقة مف تاريخ العراؽ

الجميع أّف اشتراؾ فئات الشعب، بمختمؼ قومياتو وأديانو وطوائفو بالعمؿ الثوري ممكف بؿ 
رغـ كؿ  االيجابيات  -وقد كشفت ثورة العشريف . حتبلؿ البريطانيةضروري لمواجية سمطات اال
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عف  -التي أشرنا إلييا والتي لـ تكف مكتممة بسبب ضعؼ مستوى الوعي لدى الشعب العراقي 
 ..نقاط الضعؼ في تمؾ العممية الثورية، وفي الواقع العراقي القائـ حينذاؾ

محاوالت االستفادة مف مختمؼ الدراسات التي إف دراسة أسباب وأىداؼ ومجرى وقوى الثورة، مع 
صدرت عف الثورة ومف الوثائؽ التي نشرت حتى اآلف عف ثورة العشريف، ستساعد الباحثيف ببل 

ويمكف . شؾ، في صياغة العديد مف النتائج، التي كاف ليا تأثير بارز عمى مسيرة العراؽ البلحقة
 :ور التاليةاآلف تمخيص نتائج الثورة ثورة العشريف في السط

عجزت الثورة عف تحقيؽ اليدؼ المركزي، الذي تمثؿ في التخمص مف االحتبلؿ واالنتداب : أوالً 
وكاف ىذا الفشؿ . لمببلد" االستقبلؿ التاـ الناجز"البريطاني وطرد المحتميف، وأخفقت في تحقيؽ 

نذاؾ، وبسبب االنتصار متوقعًا؛ بسبب طبيعة القوى الدولية واإلقميمية والمحمية غير المتوازنة حي
الذي حققتو القوى اإلمبريالية في الحرب العالمية األولى، وقدرات القوات العسكرية البريطانية 

وبنتيجة ىذا الفشؿ؛ تسنى لممحتميف فرض نظاـ االنتداب فعميًا . المتفوقة عمى مواجية الثورة
انت موالية لسمطات االحتبلؿ عميو، وترسيخ وجود القوات العسكرية، وفرض النظاـ والقوى التي ك

وفي النياية أمكف توفير مستمزمات، وشروط عقد . والمدافعة عف مصالح بريطانيا في العراؽ
االتفاقيات الضرورية؛ لمحصوؿ عمى امتيازات التنقيب عف النفط الخاـ في األراضي العراقية عمى 

 .وجو التخصيص، وعمى تكريس الوجود العسكري البريطاني
يت القوى اإلمبريالية، والرجعية المحمية المتحالفة معيا، ضربة قوية لمقوى وج: ثانيا

والشخصيات الوطنية، وزجت بيـ في السجوف، أو نفتيـ إلى الخارج، ووجيت ضربة قاسية 
مع قادة الثورة " الجزرة والعصا"كما أوجدت جوًا مبلئمًا لممساومة، واستخداـ مبدأ . لمصالحيـ

لى جانب  -فعبًل  –حت ونج. والمشاركيف فييا في كسب عدد منيـ الحقًا، لينضموا إلى جانبيا، وا 
 .الحكومات التي شكمتيا

بفعؿ طبيعة الثورة وأىدافيا، توجيت قوى االحتبلؿ األجنبي، إلى تكريس العبلقات : ثالثا
عمى العشائرية، والتمييد لفرض سيادة العبلقات اإلنتاجية شبو اإلقطاعية في الببلد، باالعتماد 

كبار مبلكي األراضي الزراعية، والبرجوازية التجارية حديثة التكويف، وعمى عدد كبير مف أتباع 
مف حمفاء الحرب ضد القوات العثمانية؛ ممف ارتبطت مصمحتو بمصالح قوى ( حسيف)الشريؼ 

ة وقد أدركت سمطات االحتبلؿ، أىمية وضرورة تكويف أجيزة عراقية لئلدار . االحتبلؿ البريطانية
المحمية، وقوات الجيش، والشرطة األمف الداخمي؛ لتكوف أجيزة عراقية مستعدة لمدفاع عف 

كما أدركت أف العراقييف، يتميزوف . مصالح بريطانيا القديمة ومصالحيا الجديدة في آف واحد
بوعي سياسي متقدـ إلى حد ما، رغـ تخمؼ العراؽ االقتصادي واالجتماعي العاـ، وانتشار األمية 

ذا كاف ىذا الواقع أممى عمى . ف صفوؼ السكاف، الذيف كاف معظميـ مف الفبلحيف والبدوبي وا 
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سمطات االحتبلؿ، أف تعير انتباىًا خاصًا ليذه الحقيقة، وأف تتعامؿ معيا بوعي لصالح التطور 
في الببلد، فإنيا أقرت  -نسبيًا  –العاـ في الببلد؛ فأقرت سف دستور مدني ديمقراطي وعمماني 

ي الوقت نفسو العمؿ بقانوف العشائر، وفرضت مصادرة فعمية واسعة عمى الحريات، وممارسة ف
شرسة ال تعبأ بمبادئ حقوؽ اإلنساف، وال بالديمقراطية التي نصت عمييا في  الدستور الذي 

 .اقترحتو لمببلد
 ؛ منعيايةالعشائر -أكدت ثورة العشريف عمى وجود عجز بنيوي في تكويف القيادة الدينية: رابعا

عف السير الحاـز في طريؽ النضاؿ، أو مف تحقيؽ وحدة الشعب العراقي بقومياتو وأديانو 
ولكنيا أبرزت في الوقت نفسو الدور الذي لعبتو فئة األفندية مف المثقفيف، . وطوائفو المختمفة

 .وأظيرت طاقاتيا الكامنة في العممية النضالية البلحقة
عمى حقائؽ أخرى ميمة، كما تبمورت خبلؿ الثورة جممة مف األمور برىنت ثورة العشريف : خامسا

 :ما يمي -عمى سبيؿ المثاؿ  –الميمة خاصة بمستقبؿ العراؽ حينذاؾ، منيا 
  منحت الثورة المجتمع العراقي اإلحساس بالكياف الواحد، الذي لـ يكف واضحًا في فترة الحكـ

 72:ىي وقد  اتخذ ىذا ثبلثة اتجاىات رئيسة،. العثماني
إذ شارؾ العديد مف المدف والمناطؽ الُكردية بنشاط . تضافر جيود العراقييف مف العرب والُكرد-

  73.في السميمانية 0606ومف قبميا في ثورة  .ظاىر ميـ في ثورة العشريف
وقد تّوجت ىذه الجيود؛ بالتخمي عف الصراعات التي . تضافر جيود الريؼ والمدينة -    

 .لسابقةعرفتيا الفترات ا
تضافر جيود الفئات االجتماعية المختمفة في النضاؿ مف أجؿ االستقبلؿ والسيادة  -    

 . الوطنية
فكاف . وازداد ىذا اإلحساس قوة أكثر فأكثر، في الفترة التي أعقبت قياـ الدولة العراقية الجديدة

 .  ليذا التطور أىمية بالغة انعكست عمى اتجاىات النضاؿ الوطني العراقي
 قدرة واستعداد الشعب العراقي عمى خوض النضاؿ مف أجؿ حقوقو المشروعة. 
  كما كاف  -أحبطت المشروع البريطاني الطامع في جعؿ العراؽ جزءًا مف التاج البريطاني

وعطؿ مشروعيـ لتوطيف عائبلت بريطانية وأخرى ىندية بأعداد كبيرة في  -الحاؿ في اليند 
نصًا يعبر عما ( عبد الرحمف البزاز)نقؿ الدكتور . طنيـ األصميكما لو كاف العراؽ مو . العراؽ

إف العراؽ : "جاء فيو( ولسوف)كانت تطمح إليو وتطمع فيو سمطات االحتبلؿ البريطانية وممثميا 
بقي قرونًا عديدة يحكـ حكمًا مباشرًا مف قبؿ األتراؾ ، وليس لو أف يتطمع إلى أف يحكـ نفسو 

ثـ كتب ". ي ذلؾ يضر العراؽ، وقد يؤدي ذلؾ إلى عكس المطموببسرعة ، بؿ إف اإلسراع ف
وفي الواقع فإف جميع أقوالو وأفعالو كانت تدؿ عمى عزمو عمى إبقاء : "قائبلً ( البزاز)الدكتور 
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ويؤيد ىذا السماح لئلنكميز . العراؽ تحت السيطرة البريطانية الفعمية المباشرة مدة طويمة
وقد دخؿ العراؽ في أواخر سنة . اتيـ وأطفاليـ لبلستقرار فيوالمقيميف في العراؽ بجمب زوج

مما زاد في رعب العراقييف، وأكد ليـ أف بريطانية , أكثر مف خمسمائة شخص , فقط  0606
إلى عدد مف ( حسف العموي)ويشير . 74"ترـو اعتبار العراؽ جزءًا مف اإلمبراطورية البريطانية

تحقيقيا، مف خبلؿ ىيمنتيا عمى العراؽ، وتنصيب القضايا، التي كانت تسعى بريطانيا ل
( ولسف. تي. أي)الشخصية المتمرسة في مكافحة الحركات السياسية في المستعمرات السير 

وكاف أعظـ ما أنجزتو ثورة العشريف أنيا أجيزت عمى مشروع : "حاكمًا عامًا في العراؽ، قائبلً 
وكاف قد طرح االتجاىات . اقية أو حكـ عراقيولسف البريطاني، المتمثؿ بعدـ االعتراؼ بدولة عر 

 : التالية
 .تينيد العراؽ بتيجير األلوؼ مف الينود إليو، وربطو بحكومة اليند في مقدراتو ومصائره .0
 .جعمو ميجرًا لمييود تحت ظؿ بريطانيا إلى جانب السيطرة عمى فمسطيف وجعميا ييودية .9
لحاقيا باليند حتى  .1 ودفع . يصبح الخميج بحيرة إنكميزية ىنديةتقسيـ العراؽ بفصؿ البصرة وا 

وقد تزعـ ىذا . االحتبلؿ بعض رجاليا ومبلكييا الممالئيف لو بتنظيـ مضبطة في ىذا المآؿ
 .مف البصرة( عبد المطيؼ المنديؿ والشاوي)االتجاه 

 .تقدـ الموصؿ إلى فرنسا وتستخدـ فرنسا األقميات بيا ليذا الغرض .1
سف كاف ال يرى وجود عبلقة لمعراؽ بسائر الببلد العربية مف باإلجماؿ فأف الكولونيؿ ولو 

 ".                  الناحيتيف السياسية والقومية وغيرىما
  المشاركة الواسعة والغنية لمفبلحيف، رجااًل ونساًء، شيبًا وشبانًا وصبية، في النضاؿ مف أجؿ

 75. األىداؼ الوطنية واالجتماعية
بعربو، وُكرده، وأقمياتو القومية والدينية، : ة النضالية لمشعب العراقيالتأثير المتبادؿ لمشراك -

لقد كاف لثورة العشريف، وثوارىا الشجعاف، . وبطوائفو المختمفة عمى العممية السياسية حينذاؾ
الفضؿ الكبير في نشر وتعميؽ الحس الوطني، والعداء لبلستعمار البريطاني والسيطرة األجنبية، 

لمعارؾ النضالية، التي خاضيا سكاف العراؽ طيمة العقود التي أعقبت تمؾ الثورة، التي تجمت في ا
وأّدت ثورة العشريف بشكؿ ممموس إلى إضعاؼ . 0625والتي سبقت وانتيت بثورة تموز عاـ 

الروح الطائفية بيف الشيعة والسنة، التي تضخمت كثيرًا في فترة الحكـ العثماني والصراع التركي 
 76.ما أدَّت إلى تعزيز روح األخوة والتضامف بيف أفراد الطائفتيفك. الفارسي –
وفرضت طبيعة الثورة باألىداؼ التي حممتيا، عمى المحتميف األجانب تغيير مخططاتيـ،  -

إلى ذلؾ الحيف  ازالو  والتعجيؿ بإقامة الدولة العراقية الحديثة، في وقت كاف المحتموف فيو ما
 . يتخموا عنو إال بعد عقد مف السنيف تقريباً ـ العراؽ، ولف بنظاـ االنتداب عمى وتشبثي
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ومف النتائج الميمة التي تبمورت حينذاؾ، بروز العبلقة المتينة بيف النضاؿ الوطني  -
وكاف التفاعؿ والتأييد لثورة العشريف . والديمقراطي، وبيف الطموحات القومية لمعرب والُكرد في آف

 .عربيةواضحًا وممموسًا في األقطار ال
رغـ عجزىا عف تحقيؽ أىداؼ الثوار  -واستنادًا إلى ما سبؽ، يمكف القوؿ بأف ثورة العشريف 

شكمت نقطة تحوؿ أساس في سياسة بريطانيا في الشرؽ  -بشكؿ مباشر لصالح العراؽ 
 .وكانت السبب في تغيير سياستيا إزاء العراؽ وفي قياـ الدولة العراقية,  77األوسط
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يختمؼ الدكتور عمي الوردي في تقديره مع الشيخ الشبيبي حوؿ العامؿ االقتصادي وأىميتو في تأجيج  29

فيو يحاوؿ تقميؿ أىميتو إزاء العوامؿ األخرى، ويعتبر أف ىذا التحميؿ الذي يتفؽ . 2719الثورة العراقية عاـ 
الجزء .. . لمحات اجتماعية . عمي د, الوردي : راجع في ىذا الصدد. عميو المفكروف الماركسيوف غير صحيح

ويبدو لنا بأف العامؿ . وفي الممحقيف الثاني والثالث. 6/7ص . مصدر سابؽ. القسـ األوؿ. الخامس
االقتصادي قد لعب دورًا ميمًا في التحرؾ المناىض لبريطانيا إلى جانب العوامؿ الميمة األخرى، وأف ذكر 

سياسية أـ دينية أـ اجتماعية أكانت سواء , قتصادي ودوره ينبغي  أال يقمؿ مف دور العوامؿ األخرى العامؿ اال
ولـ يؤثر العامؿ االقتصادي عمى الفبلحيف . إذ أنيا مجتمعة قادت الناس في العراؽ إلى الثورة. أـ نفسية

الشيعة عمى نحو خاص، الذيف  فشيوخ الديراضي الزراعية و وحدىـ، بؿ شمؿ شيوخ العشائر وكبار مبلكي األ 
وال . مف الفبلحيف وشيوخ العشائر وسكاف المدف أيضاً , يحصموف عمى رزقيـ مف أرزاؽ الناس كانوا وال زالوا 

ولكف , شؾ في أف العراؽ لـ يعرؼ العبلقات اإلقطاعية النموذجية التي سادت أوروبا في القروف الوسطى 
تي قامت عمى أساس منح األراضي التابعة لمدولة إلى شيوخ العشائر العبلقات اإلنتاجية شبو اإلقطاعية ال

كانت ليا آثارىا في التحرؾ , ومنيا أراضي عائمة السعدوف في الناصرية , وغيرىـ تحت واجيات مختمفة 
وال يجري الحديث ىنا عف البدو الرحؿ أو شبو المستقريف، بؿ عف فبلحي  -لقد كاف الفبلح في العراؽ . أيضاً 
وفي مكاف آخر يعود . يعاني مف صعوبات جمة أشرنا إلييا في موقع آخر -يؼ العراقي العربي والُكردي الر 

. قصد بو ارتفاع األسعار والتضخـ النقدييالوردي ليؤكد عمى جانب آخر باعتباره كاف عامبًل محركًا لمثورة، و 
مف العامؿ االقتصادي وأسبابو  ولكف التضخـ النقدي يشكؿ جزءًا ميماً . وما يقولو في ىذا الشأف صحيح

 (        المؤلؼ. )اقتصادية بطبيعة الحاؿ، إضافة إلى كونيا سياسية واجتماعية

 
 .19/11ص . مصدر سابؽ. القسـ األوؿ. الجزء الخامس.. . لمحات اجتماعية. عمي د, الوردي  30

 
ورد ذكرىا في .  عة شديدة جداً في نياية الحرب العالمية األولى، حصمت في والية الموصؿ مجا: مبلحظة 31

إنو رأى جثث : "كتاب الدكتور عمي الوردي السابؽ الذكر، الذي نقؿ عف الدكتور عبد العزيز القصاب قولو
وجد الجياع منتشريف " دير قبو"البشر ممقاة عمى جانبي الطريؽ بكثرة ال يمكف وصفيا، وعند دخولو القرية 

… وشاىد جثة حيواف وقد اجتمع حوليا زىاء خمسيف جائعًا … الجوعفييا وىـ ال يتمكنوف مف الحركة لشدة 
ويقوؿ ". …كما شاىد مأموري البمدية يتجولوف في كؿ صباح ومساء ومعيـ الحمالوف ليجمعوا جثث األموات

ولكف كاف ". …إف المجاعة بمغت حدًا جعؿ الكثيريف مف الناس يأكموف لحـ الكبلب والقطط :  إبراىيـ الواعظ
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