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ملخص البحث

        تعد املرجعية الدينية أعىل مؤسسة تصدر منها الترشيعات الدينية التي تنطلق من 
القرآن الكريم ومفاهيم اهل البيت عليهم السالم، وقد خطت هذه املؤسسة لنفسها 
منهجني خمتلفني بالفكر واملواقف احدمها املنهج الناطقي الذي يتحرك وينطق مع 
االجتاه  يقابله  حني  يف  واالجتامعية  السياسية  الظروف  ومتغريات  االمة  مصالح 
السكويت الذي ال يتفاعل مع متغريات االمة ، اال ان املرجعية الدينية يف العراق ادت 
دورا بارزا يف قيادة اجلامهري الشعبية يف املواقف السياسية املختلفة إذ كانت العالقة 

وما تزال بني االمة واملرجعية عالقة وثيقة وعميقة يف مجيع  املواقف املستجدة . 

العراق 1917 كان له االثر االكرب يف  القوات الربيطانية احتالل        ان استكامل 
اثارة املقاومة العراقية ضد املحتل والسيام يف مدينة كربالء التي مثل وجود املرجع 
الشيعي الكبري حممد تقي الشريازي فيها حدثا مهام يف التفاف الناس حول املرجعية 
يف  أصدرها  التي  الفتوى  خالل  من   ، الربيطاين  االحتالل  بوجه  معها  والوقوف 
واملعارضني  الشيعية  األوساط  نفوس  يف  كبري  دور  هلا  كان  التي   1919/1/23
لالحتالل الربيطاين إذ تطابقت هذه الفتوى مع عدد من اآليات القرآنية التي نصت 
رأيًا  الشريازي  املرجع  فيها  أعطى  حيث  منهم  األمر  أويل  املسلمون  يطيع  أن  عىل 
علنيًا ضد االحتالل الربيطاين، وقد مثل توازن موقف املرجع الشريازي يف كربالء 
نفوس االوساط  اجيابيًا يف  انعكاسًا  النجف االرشف   الدين يف  مع مواقف رجال 

الشيعية ، األمر الذي أضفى عىل احلكم الوطني مباركة دينية . 

       وبقدر تعلق األمر بالعالقة الصميمة بني املؤسسة الدينية واألحداث السياسية 
يف  الدينية  املؤسسة  لزعامات  القيادي  والدور  جهة  من  كربالء  عىل  مرت  التي 
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حقبها املختلفة ،نجد أن املدة التي أعقبت وفاة املرجع األعىل يف النجف االرشف 
السيد كاظم اليزدي يف30 نيسان 1919 وتويل املرجع حممد تقي الشريازي زعامة 
املؤسسة الدينية التي انتقلت من النجف إىل كربالء كانت املرجعية تسري باجتاه توثيق 
العالقة ما بني الزعامة السياسية والزعامة الدينية التي تقود الشعب، واعترب املوقف 
الذي خرج به املرجع حممد تقي الشريازي جتاه االستفتاء البذرة األوىل التي وجهت 
القيادي  الدور  فان  ؛وهلذا  الربيطاين  االحتالل  ضد  املقاومة اجلدية  نحو  األنظار 
آذار  حتى   1919 أيار  يف  املرجعية  توليه  منذ  بدأت  األوىل  بمدتني  متيز  الشريازي 
الثانية والتي استثمرت باملواقف املرشفة حتى وفاته يف  1920 يف حني تبدأ الفرتة 
الدينية  القيادة  بتعزيز  قام  الشريازي  بان  األوىل  املدة  متيزت  فقد   ،1920 آب   17
يف معارضة املشاريع الربيطانية وحل املشاكل التي تواجه حركة املقاومة اإلسالمية 
وذلك قبل أن يتخذ موقفا حازما بالبدء بمواجهة مسلحة ضد االحتالل الربيطاين 
حتى يتمكن من إنجاح السبل القادرة عىل  حتقيق النجاح يف احلالة الثورية وجعل 
من املؤسسة الدينية عامل جذب ألنظار أبناء الشعب ومتكن من حل املسألة املهمة 
اخلاصة بالتناحر والرصاع بني العشائر من طريق خلق التآلف والتقارب يف وجهات 
النظر املختلفة بالشكل الذي يمكن من خالله االستفادة منهم يف مقاومة املحتل ، 

ذلك أن الثقل الذي تتمتع به هذه العشائر يف كل موقف سيايس ال يستهان به 
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 Abstact

     The religious authority is considered as the highest institution to 
issue religious legislation in line with the Glorious Quran and the con-
cepts of the Ahalalbayt ) Peace be upon them( . This institution has 
set itself two different approaches to thought and a�tudes، one of 
which is the logical approach that moves the variables of political and 
social conditions while facing the reticent trend which does not in-
teract with the variables. The religious authority in Iraq has played so 
prominent a role in leading the popular masses in different political 
and social situations    .

 The completion of the British forces occupation of Iraq in 1917 had      
the greatest impact on stirring the Iraqi resistance against the occupi-

 er، especially in the city of Karbala، as the presence of the great marja
) religious consultant ( Sheikh. Shirazi as so effective and people re-

 sort for consultation and emulation to issue and edict on 23/1/1919،
  which had the role a large Shiite circle opposing  to the occupation.
 As far as the close relationship between the religious institution and
  the political events grew so interactive in Karbala and Shirazi took
 charge of leadership of the religious institution، which moved from
 Najaf to Karbala and then triggered the referendum ، the first seed
 ، to designate that there was a serious resistance of the occupier .
 Such a leadership marked honourable positions ،a�racted all the
 classes of the community and created  harmony and convergence in
     .the different points of view of the masses to as resist the occupier

                             

Keywords: religious authoirity، political events ، edict، British occu-
pation ، loyalty     
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                          املقدمة

       احلمد هلل الذي اخرجنا من ظلامت اجلهل اىل انوار املعرفة والعلم ، والصالة  
والسالم عىل سيد اخللق وأرشف األنبياء واملرسلني حممد وآله ومن سار عىل درهبم 

إىل يوم الدين .

املشاركة  هلا  سمحت  وسياسية  فكرية  مؤهالت  الدينية  املرجعية  امتلكت       
للتحرك  كان  حيث   ، االسالمية  القيم  مع  تتعارض  ال  التي  السياسية  باالحداث 
السيايس الذي قادته املرجعية الدينية يف ثورة العرشين يف العراق عام 1920 اثر يف 
تفاعل الفئات الشعبية معها والتفافها حوهلا من اجل اصالح الواقع السيايس الذي 
تبنته املرجعية الدينية العليا فيه ، حيث شكل هذا التفاعل رافدا مهام من روافد بلورة 

الوعي السيايس للمجتمع وانضاج املفاهيم الديمقراطية والدستورية .

     ان سبب اختيار موضوع )موقف املرجعية الدينية العليا من االحداث السياسية 
يف كربالء 1900-1920( لتسليط الضوء عىل الدالالت واالبعاد السياسية التي 
عايشتها املؤسسة الدينية يف خضم االحداث التي خاضتها يف املجتمع وطبيعة الدور 
القيادي الذي مارسته يف توجيه املجتمع وفق القرارات السديدة التي مثلت جوهر 

ما حتتاجه االمة يف تلك املرحلة .

      اقتضت رضورة البحث تقسيمه عىل حمورين ، املحور االول املعنون )موقف 
املرجعية الدينية من االحداث السياسية يف كربالء 1900-1918 ( تناولنا فيه نبذه 
العامة  احلياة  يف  وامهيتها  التارخيي  وتسلسلها  الدينية  املرجعية  مفهوم  عن  موجزة 
مرت  التي  السياسية  االحداث  يف  والسيايس  التارخيي  بدورها  مرورا  للمجتمع 
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الفكري  الوعي  بلورة  يف  سامهت  والتي   1918-1900 من  املدة  يف  كربالء  عىل 
والسيايس  الديني  االثر   ( املعنون  الثاين  املحور  اىل  بعدها  لننتقل   ، فيها  والسيايس 
اثر  فيه  لنبني   )1920– السياسية  لكربالء 1918  الدينية يف االحداث  للمرجعية 
املرجعية الدينية يف االستفتاء العام يف كربالء عام 1918 والدور الذي ادته يف افشال 
املخطط الربيطاين الرامي اىل السيطرة املبارشة عىل العراق من خالل امرار االستفتاء 
للمرجعية  القيادي  الدور  توضيح  عن  فضال  االستعامرية  مصاحلهم  مع  يتالءم  بام 
خاصة  الكربالئي  املجتمع  وتوجيه  قيادة  يف  الشريازي  باملرجع  املتمثل  الدينية 
والعراقي عامة يف ثورة العرشين وصوال اىل تأسيس حكومة عربية مستقلة ، تليهم 

خامتة بينا فيها اهم االستنتاجات التي توصل اليها البحث . 

البحث  ختص موضوع  التي  املتنوعة  مصادر  من  جمموعة  عىل  البحث  اعتمد        
منها كتاب كربالء يف التاريخ اجلزء الثالث لعبد الرزاق الوهاب ، وكتاب احلقائق 
وكتاب   ، الفرعون  مزهر  لفريق  ونتائجها   1920 يف  العراقية  الثورة  يف  الناصعة 
الوردي  لعيل  الرابع واخلامس  بجزئيه  احلديث  العراق  تاريخ  اجتامعية من  ملحات 
 ، الرهيمي  احلليم  لعبد  العراق  يف  املعارصة  االسالمية  احلركة  تاريخ  وكتاب   ،
وكتاب الثورة العراقية الكربى سنة 1920 لعبد اهلل الفياض ، وكتاب تاريخ العراق 
السيايس احلديث ،اجلزء االول لعبد الرزاق احلسني ، فضال عن عدد من من الكتب 

التي اغنت البحث بكم كبري من املعلومات القيمة  .
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املحور االول : موقف املرجعية الدينية من االحداث السياسية يف
 كربالء 1918-1900 

اوال : مفهوم املرجعية الدينية 

بالطاعة والعبادة مل يرتكه ضاالً حائرًا خيوض  عندما خلق اهلل اإلنسان وأمره 
تستطيع  بالسامء  صلة  هلا  قوة  اىل  دائاًم  حيتاج  فهو  املجهولة  احلياة  هذه  اجتاهات  يف 
أن ترفعه وترقيه وتوضح له طريق الصالح ، وقد تتمثل هذه القوى بادئ ذي بدء 
الثاين  اإلمام  اىل  وصوالً  السالم  عليهم  األئمة  بعدهم  ومن  واألوصياء  باألنبياء 
بالعلامء األعالم يف عرص  الذي أوىص  املهدي عجل اهلل فرجه  عرش اإلمام احلجة 
الغيبة الكربى )1( ، فقد برز دور القيادة املرجعية لالمة بالشكل الذي يواكب تطور 
احلياة ، وعرب املامرسة القيادية القادرة عىل توجيه االمة عىل املستويات كافة الثقافية 
 ، التحدي  حاالت  كل  مواجهة  يف  املواقف  ترشيد  وعىل  والسياسية  واالجتامعية 
وعليه تكون قيادة الفقيه جامعة ألمور الدين والدنيا معا فضال عن  ادارة االمة يف 
حركتها السياسية )2( فهم يقومون بأعامل االمام الغائب عجل اهلل فرجه حتى ظهوره 
الرشيف ، وعليه فهمتهم النيابة عن االمام الغائب نفسه يف تفسري الرشيعة التي جاء 
هبا القرآن الكريم وتطبيقها بل تطويرها مع تطور االوضاع الدينية منها والسياسية 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية)3( .

االجتهاد  بفتح  باب  اإلسالمية  املذاهب  من  غريه  من  االمامي  املذهب  متيز 
الذي يعد أحد املميزات األساسية للمذهب االمامي االثني عرشي ، والذي كان 
مدار اهتامم العلامء األبرار يف هذه الطائفة احلّقة ، واالجتهاد عند االمامية ال يعني 
او ارضاء لعامة  التوسع  عىل حساب احلكم الرشعي بام يالئم مستجدات العرص 
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عندهم  االجتهاد  ان  بل  النفوذ  أهل  من  وغريهم  واملتسلطني  للحكام  او  الناس 
الرشعية  العملية  والوظيفة  الرشعي  احلكم  استخراج  عىل  القدرة  عن  عبارة  هو 
من األدلة املعتربة الكافية يف اخلروج عن املسؤولية أمام اهلل تعاىل ، فاالجتهاد هو 
يبذل  أن  املجتهد  عىل  ذلك  ويفرض  األصلية  منابعه  من  الرشعي  احلكم  استنباط 
قصارى جهده يف البحث والفحص العلمي الدقيق عن األحكام الرشعية وان ال 
 ، )4( القيامة  يوم  ، ألنه مؤمتن ومسؤول عن هذه األمانة  يفرط  فيها  او  يتهاون هبا 
وااليامن  والذكورة  والعقل  البلوغ  منها  رشوط  عدة  فيه  تتوفر  أن  بد  ال  واملجتهد 
والعدالة واحلرية )5( فضال عن طهارة املولد ، وان يكن عارفا بالدليل العقيل وعارفا 
بلغة العرب نحوا واعرابا وترصيفا وبأصول الفقه ليقوى عىل معرفة االدلة وكيفية 
من  الصحيحة  العبارة  يميز  بحيث  االستنباط  من  ليتمكن  وبالبالغة  االستنباط، 
،أي  الرشع  مقصود  معرفة  عن  ناهيك  والسنة  بالكتاب  عارفا  يكن  وان  الناقصة 
املتواتر  ورشط  النزول  واسباب  واملنسوخ  والناسخ  والسنة  بالكتاب  خبريا  يكون 

واالحاد والصحيح والضعيف وحال املروريات وسري الصحابة )6( .

كان ملبدأ االستقاللية الذي اختصت به املرجعية الدينية يف العراق امهية تارخيية 
الواقع  احتواء  يف  االرادة  قوة  رجاالهتا  نفوس  يف  زرعت  اذ   ، وجتددها  ثباهتا  يف 

السيايس وحتديات العرص )7(.

ثانيا : موقف علامء كربالء من االحداث السياسية يف العراق 1918-1900 

يعود ظهور الوعي الفكري يف كربالء يف العرص احلديث اىل اواخر سبعينات 
االول  عاملني  بفعل  العرشين وذلك  القرن  من  االول  والعقد  التاسع عرش  القرن 
الثقة يف نفوس األمة  إعادة  التي  نجحت يف  ايران 1905)8(  الدستورية يف  الثورة 
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وجود  العلمية عدم  احلوزات  العلامء يف  أكد  إذ   ، احلكم  املشاركة يف  وقدرهتا عىل 
أي تقاطع بني احلركة الدستورية واملبادئ اإلسالمية احلقيقية )9( ، والعامل االخر 
لعبه اعضاء فرع مجعية االحتاد  الذي  )10( والدور  العثامين  1908  الدستور  اعالن 
والرتقي يف كربالء )11( ببث الوعي الفكري لألحداث السياسية وانعكاساهتا عىل 
املجتمع ، إذ رحب به مثقفو كربالء وعدوه خطوة نحو التقدم واحلرية )12( ، اذ كان 
 ، والسيايس يف كربالء  املعريف  الوعي  بلورة  رائد يف  دور  العاملني  لكل من هذين 
وافرزت كل من الثورة الدستورية االيرانية والعثامنية مناخا فكريا ناميا كان له الدور 
البارز يف توعية الطبقة املثقفة وادراكها وتفاعلها مع االحداث والتطورات السياسية 
الطارئة )13( ، هذا فضال عن دور املرجعية الدينية يف كربالء بالوقوف ضد االحتالل 
االيطايل لليبيا عام 1911م  من خالل اثارة الناس عىل اجلهاد والتطوع من طريق 
عند  عاما  اجتامعا  كربالء  اهايل  عقد  فقد  ذلك  اىل  تدعوهم  التي  الفتاوي  اصدار 
رضيح االمام احلسني عليه السالم القيت فيه اخلطب احلامسية ثم جرى االكتتاب 
جلمع التربعات لدعم العمل اجلهادي فيها )14( مما يعكس قوة موقف مدينة كربالء 
ومرجعيتها الدينية يف مواجهة العدوان االيطايل ومدى تفاعلهم مع مشاكل العامل 

االسالمي )15( .

هلا  كربالء  علامء  استجابة  ومدى  اخلارجية  السياسية  االحداث  هلذه  كان      
اثر كبري يف تأكيد قوة املرجعية الدينية يف كربالء وصالبتها ومتانة القاعدة الشعبية 
املثقفة التي تستند إليها يف تطبيق قراراهتا ومفاهيمها ، فلوال وجود الوعي الديني 
والسيايس الثوري ملا متكنت املرجعية الدينية من تطبيق قراراهتا عىل ارض الواقع ، 
وهذا ما نلمسه بوضوح عندما تصدت املرجعية الدينية بكل ثقلها وثقتها بقراراهتا 
السياسية وقاعدهتا اجلامهريية لالحتالل الربيطاين الزاحف باجتاه البرصة يف السادس 
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من ترشين الثاين 1914 )16( بعد ان نزلت القوات الربيطانية ميناء الفاو قادمة من 
البحرين عرب مياه اخلليج العريب لتبدأ مرحلة االحتالل الربيطاين للعراق )17( بعد ان 
انكفأت القوات العثامنية امامها ليربز دور املرجعية الدينية املتمثل برجاهلا االعالم 
الذين انصبت جهودهم عىل حماولة حتريك االمة ومن ثم قيادهتا لقيام عمل سيايس 
منظم يضطلع بمهام املرحلة ، ويكون بمثابة النواة االوىل لتحرك اكثر شمولية وذلك 
بعد ان طلبت منها الدولة العثامنية العون واملساعدة لنرصهتا يف احلرب ضد بريطانيا 
)18( ، بعد ان وصلت اىل مدينة كربالء والنجف يف 9 ترشين الثاين 1914 برقيات 

من البرصة حتذر من عدم التصدي للكفرة الذين اخذوا حييطون باملدينة موضحة أن 
خطرهم سيتجاوز حدود العراق وهيدد االسالم واملسلمني عامة )19( ، اذ جاء فيها 
ثغر البرصة الكفار حميطون به اجلميع حتت السالح ، خيشى عىل باقي بالد االسالم 
ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع )20( ، حيث وقفت املرجعية الدينية بكل ما امتلكته من 
نضوج سيايس منبثق من اصالتها اسالمية اىل جانب الدولة العثامنية حني اصدرت 
)21(  وعليه فقد  الربيطاين  باجلهاد ضد قوات االحتالل  فتواها  العشائر  اىل رؤساء 
اندفعت االعداد الكبرية من املجاهدين حيدوهم تلبية نداء املرجعية الدينية  وليس 
من باب الدفاع عن الدولة العثامنية التي اذاقتهم سوء املعاملة والتهميش السيايس 
وللدفاع عن بالد االسالم خوفا من سيطرة بريطانيا عىل مقدرات العراق ، لذا فقد 
ظهرت يف مدينة كربالء حركة واسعة دعت اىل حماربة الكفار )22( والتصدي للمحتل 
عىل  اسالمية  سلطة  كوهنا  الرشور  اهون  العثامنية  الدولة  عدت  ان  بعد  الربيطاين 
خالف االحتالل الربيطاين الذي عدته سلطة كافرة جاءت لرضب الدين االسالمي 
فاحتشد االهايل والعلامء يف تظاهرة كربى يتقدمهم السيد اسامعيل الصدر الذي سار 
هبم اىل الصحن احلسيني الرشيف فتناول سيفا مرصعا حمفوظا هناك وقلده اىل القائد 
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العام للجيش العثامين نور الدين بك )23( بعدها خرجت اجلموع املحتشدة وقوافل 
املجاهدين باجتاه البرصة لتنقسم عىل ثالث فرق الفرقة  االوىل توجهت اىل القرنة 
والثانية اىل االحواز والثالثة اىل الشعيبة ، إذ وصل  وفد جماهدو كربالء من طريق هنر 
الفرات اىل ضواحي الشعيبة يف نيسان 1915 برفقة القوات العثامنية بقيادة سليامن 
واختار  وااليرس  االيمن  جناحني  عىل  املجاهدين  بتوزيع  قام  الذي  بك  عسكري 
عليهام شخصيات دينية وعشائرية )24( ، بينام اختار الوسط للقوة العسكرية العثامنية ، 
اال ان خطته هذه مل تكن مدروسة بصورة جيدة فقد جعلت جيش املجاهدين ينتظر 
يف الصحراء لوقت طويل مما اعطى للقوات الربيطانية الوقت الكايف  لتعزيز قوهتا 
وحتصني مواقعها ، االمر الذي تسبب يف هزيمة القوة العثامنية واملجاهدين الذين مل 
يدركوا اساليب احلرب احلديثة فضال عن ترسيب انباء بمقتل القائد العثامين الذي 

انتحر فيام بعد اثر تلك اهلزيمة )25( .

كان اهلزيمة التي حلت باملجاهدين يف معركة الشعيبة حافزا لنرش روح الثورة 
يف مجيع انحاء الفرات االوسط )26( ضد العثامنيني الذين اهتموهم باخليانة )27( ففي 
املحلية  العثامنية  احلكومة  ببدء عصيان ضد  اجلندية  من  الفارون  قام  كربالء  مدينة 
هذا  تزعم  وقد   ، واحرقوها  احلكومية  الدوائر  هامجوا  اذ   1915 حزيران   27 يف 
العصيان الشيخ حممد عيل كمونة واخوه فخري ، وحتسبا لتطورات ال حتمد عقباها 
فقد توسط رجال املرجعية الدينية يف كربالء بني احلكومة العثامنية املحلية وال كمونة 
، حتى متام املصاحلة بينهام ، إذ ارسلت احلكومة العثامنية مترصفا جديدا اىل مدينة 
كربالء وهو محزة بك ، وهدأت االضطرابات السياسية يف كربالء بعدها شيئا ما اال 
ان قيام بريطانيا بإرسال جاسوسا اىل مدينة كربالء يعرف بادكار وود الذي عمل مع 
اعوانه عىل إثارة الفتنة يف املدينة لتنفجر االضطرابات فيها من جديد يف ايار 1916 
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الربيطانية اىل  )28( ، فأوكلت االدارة  املدينة هنائيا  العثامنيني من  انتهت بطرد  والتي 
ال كمونة ادارة املدينة بشكل حكم ذايت )29( لكن االمر مل يستمر طويال فرسعان ما 
سعت بريطانيا اىل فرض هيمنتها عىل املدينة بمنع قيام اي نوع من احلكم الذايت نظرا 
ملا امتازت به مدينة كربالء من غزارة يف انتاج املواد الزراعية مما يعني لربيطانيا مجع 
اكرب قدر من الرضائب  ، وعليه فقد اصبحت املدينة يديرها مكتب احلاكم الربيطاين 

الرائد بوفيل بصفته معاون احلاكم السيايس يف كربالء )30( . 

بعد النجاح الكبري الذي حققته القوات الربيطانية عىل القوات العثامنية ومجوع 
االجزاء  احتالل  ملواصلة  كبرية  وبرسعة  تقدمت  االوسط  الفرات  يف  املجاهدين 
امام  الطريق  بقطع  تتعلق  العراق وفقا العتبارات سياسية وعسكرية  االخرى من 
)31( فضال عن  فيه  تواجدها  يؤثر يف  بالعراق مما  العثامنيني خوفا من جتميع قواهتم 
عدم فسح املحال ألي دولة معادية بتهديد مواصالهتا مع اهلند ومنافعها االقتصادية 
بغداد  باجتاه  تقدمها  مواصلة  اىل  دفعها  ما   ،)32( كركوك  نفط  حقول  يف  الواسعة 
باجتاه  شامال  زحفها  ولتكمل   )33(  1917 آذار   11 يف  مبارش  بشكل  واحتالهلا 
بعقد هدنة  الثاين 1918  العراق يف 30 ترشين  العثامين يف  الوجود  املوصل واهناء 

مودروس)34( .
       ادركت املرجعية الدينية يف كربالء اهداف بريطانيا ورغبتها باستمرار سيطرهتا 
عىل  احلصول  يف  للعرب  قطعتها  التي  الوعود  تنفيذ  وعدم  العراق  عىل  املبارشة 
االستقالل والوحدة فقامت بتصعيد املقاومة ضد االحتالل الربيطاين بغية احلصول 
العراقيني  تطلعات  مع  تنسجم  اخرى  صيغة  اىل  فدعت   ، التام  االستقالل  عىل 

ورغباهتم يف اقامة حكومة خاصة هبم .
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املحور الثاين : االثر الديني والسيايس للمرجعية الدينية يف االحداث السياسية  
لكربالء 1918 –1920

اوال : موقف املرجعية الدينية يف كربالء من االستفتاء الربيطاين عام 1918

    بعد عقد هدنة مودروس يف 30 ترشين االول عام 1918 وانتهاء العمليات 
الربيطانية  التاريخ حتت حكم االدارة  العراق بعد هذا  ، اصبح  العثامنية  العسكرية 
)35( التي انقسم الرأي فيها اىل اجتاهني خمتلفني بشأن نوع االدارة املطلوبة يف العراق ، 

فاالجتاه االول متثل بجناح وزارة اخلارجية يف لندن بقيادة اللورد كريزن دعا اىل حكم 
وادارة بريطانية غري مبارشة عىل العراق ، اما االجتاه الثاين الذي تبنته حكومة اهلند 
الربيطانية الذي دعا اىل ادارة مبارشة لربيطانيا عىل العراق بسبب حتمل مكتب اهلند 
الربيطاين اعباء احلملة العسكرية عىل العراق فضال عن امهية العراق االسرتاتيجية 
بالنسبة اىل اهلند وخمزن النفط وارشافه عىل اخلليج العريب ونفط عبادان ، كل ذلك 
جعل امر التخيل عن العراق ولو بصورة جزئية امرا صعبا عىل احلكومة الربيطانية 
)36( وملا كان نص املنشور الربيطاين- الفرنيس املرصح به يف 8ترشين الثاين 1918من 

ان بريطانيا وفرنسا قد خاضتا احلرب ضد الدولة العثامنية من اجل حترير الشعوب 
التي رزخت حتت النري العثامين واهنام وعدتا بإقامة حكومات وطنية تساعد بإنجاح 
ارنولد  كان  وملا     )37( االمم  لقرارات عصبة  امتثاهلا  بعد  والوطنية  القومية  امنياهتا 
العراق  املبارشة عىل  االدارة  انصار  العراق من  العام يف  املدين  احلاكم  نائب  ولسن 
ادارة العراق مبارشة من بريطانيا حتت  فقد حاول املوازنة ما بني االجتاهني بجعل 
غطاء حكومة عربية منتخبة ، وعليه فقد قدم اقرتاحه هذا اىل احلكومة الربيطانية يف 
24ترشين الثاين 1918 الذي متثل بإجراء استفتاء شعبي يف العراق الختيار شكل 
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احلكومة املقبلة )38( وبعد ان استعرضت اللجنة الوزارية التابعة للحكومة الربيطانية 
ليجيب  العراقي  الشعب  عىل  اسئلة  ثالث  طرح  قررت  للعراق  السيايس  للوضع 

عليها وتضمن هذه االسئلة اآلتية: 
احلدود  من  متتد   ، بريطاين  ارشاف  حتت  واحدة  عربية  دولة  اقامة  يؤيدون  1-هل 

الشاملية لوالية املوصل اىل اخلليج العريب .

2-ويف هذه احلالة هل يرون تنصيب رئيس عريب فخري عىل هذه الدولة اجلديدة. 
جدا  املهم  من  ان  راينا  ويف  ؟  رئيسا  يفضلونه  فمن  كذلك  االمر  كان  فإن   -3
الذي  النوع  من  افصاح   ، النقاط  هذه  حول  املحيل  الرأي  عن  بصدق  اإلفصاح 
يمكننا اعالنه عىل العامل باعتباره الرأي غري اخلاضع لتأثري ما  واملعلن من سكان 

ما بني النهرين )39( .

وعليه فقد توجه امليجر تيلر حاكم احللة السيايس اىل مدينة كربالء لإلرشاف 
 ، احلكومة  رساي  يف  اجتامع  اىل  وجتارها  وجهائها  من  عددًا  ودعا  االستفتاء  عىل 
واعرب هلم عن رغبة بريطانيا يف ايفاء وعودها للعراق بتشكيل حكومة وطنية من 
خالل استطالع اراء االهايل بشكل احلكومة املرتقبة )40( ، فنهض من بني احلضور 
السيد عبد الوهاب ال وهاب وقال ان هذا االجتامع ال يمثل مدينة كربالء متثيال تاما 
ليستطلع راهيا يف مستقبل البالد ، وانه البد من امهال املجتمعني ثالثة ايام للبحث 
وما   ، االقرتاح  هذا  احلاكم  فايد   ،  )41( الالزم  القرار  إلعطاء  اخلطري  االمر  هذا  يف 
ان انفض املجتمعون حتى استفتى احد احلضور املرجع الديني املطاع الشيخ حممد 
املسلمني  عىل  والسلطنة  لإلمارة  املسلم  غري  انتخاب  جواز  يف   )42( الشريازي  تقي 
ان  املسلمني  من  الحد  ليس  نصت   فتوى  الشريازي  تقي  حممد  املرجع  فاصدر   ،
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ينتخب او خيتار غري املسلم لإلمارة والسلطنة عىل املسلمني )43( ، فكان هلذه الفتوى 
الدين يف  فعقد رجال  الفتوى،  اثارهتا هذه  التي  الربيطانية  احلكومة  اثر سلبي عىل 
كربالء اجتامعا يف منزل السيد حممد صادق الطباطبائي واجتامعا اخر يف منزل املرجع 
حممد تقي الشريازي للتشاور يف امر االستفتاء )44( واستقر راهيم عىل كتابة مضبطة 
قدمت اىل احلاكم الربيطاين  يف العراق جاء فيها ) حسب تبليغ حرضة حاكم احللة لنا 
عن الدولة املفخمة بريطانيا اهنا قد تفضلت عىل العراق بطلب انتخاب اي امري يرونه 
اآلراء ومالحظة  امتثاال ألمركم وبعد مداولة  اهايل كربالء  اجتمعنا نحن  ....وقد 
األصول االسالمية وطبقا هلا تقرر رأينا عىل أن تستظل بظل راية عربية اسالمية ، 
فانتخبنا احد انجال الرشيف حسني ليكون امريا علينا مقيدا بمجلس منتخب من 
اهايل العراق لتسنني القواعد املوافقة لروحيات هذه االمة وما تقتضيه شؤوهنا ( )45(.

حاولت بريطانيا الرد عىل املضبطة التي وقعها علامء الدين يف كربالء والوطنيون 
برفضهم استالم املضبطة بحجة اهنا مل تسلم يف الوقت املناسب من جهة والعمل عىل 
تنظيم مضبطة جديدة ليوقعها مؤيدوهم من جهة اخرى ، اال انه يف املحصلة النهائية 
مل تعتمد بريطانيا ايًا من املضبطتني الن االوىل مل يوقعها الشريازي الذي يمثل رأيه 
املدينة   العام يف  الرأي  متثل  املضبطة ال  تكون  وعليه  كربالء  مدينة  االكرب يف  الثقل 

وكذلك ان املضبطة الثانية ال متثل راي زعامء مدينة كربالء ووجهائها )46(.

للعرب  بوعودها  بريطانيا  تقيد  الشريازي  تقي  حممد  املرجع  الشيخ  اراد 
االوىل  املضبطة  من  نسخة  ارسال  خالل  من  مستقلة  وطنية  بحكومة  باالستقالل 
اىل الرشيف حسني يف احلجاز بيد الشيخ حممد رضا الشبيبي لكي يستند إليها عند 
فتوى  اظهرت  وقد   ، للعراقيني  قطعوها  التي  وعودهم  بتنفيذ  الربيطانيني  مطالبة 
املرجع حممد تقي الشريازي تأثريا كبريا يف بقية مناطق العراق التي جاءت مضابطها 
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متضامنة مع مضبطة كربالء مما اثار احلاكم الربيطاين الذي رفضها برمتها ومل يدرجها 
يف النرشة الرسمية لالستفتاء )47( .

ارادت  )48( يف 30 نيسان 1919  اليزدي  الكبري حممد كاظم  بعد وفاة املرجع 
بريطانيا استاملة املرجع حممد تقي الشريازي الذي انتقلت اليه رئاسة املرجعية العليا 
خالل  من  كربالء  مدينة  اىل  النجف  مدينة  من  مركزها  انتقال  وكذلك  العراق  يف 
ارسال برقية تعزية اىل املرجع حممد تقي الشريازي تضمنت اشكاال من املدح والثناء 
جناته  فسيح  ويسكنه  برضوانه  الكريم  الراحل  يتغمد  ان  اهلل  )نسال  فيها  جاء  له 
وان يعوضنا بكم خريا ونطلب من املوىل عز وجل ان يطيل بقاءكم ويسعد ايامكم 
ويعيل قدركم..()49( ، اال ان املرجع حممد تقي الشريازي مل يرد عليها ، فعمل احلاكم 
وايقاعه يف  استدراجه  وحاول  منزله  زيارته يف  ارنولد ولسون عىل  العام  السيايس 
فخ الطائفية من خالل طلبه ترشيح رجل دين شيعي ليحل حمل سادن الروضة يف 
الشريازي  تقي  املرجع حممد  اجابه  ، لكن خاب ظنه حينام  املذهب  السني  سامراء 
بقوله: ال فرق عندي بني سني وشيعي، ان الكيليدار املوجود رجل طيب وال اوافق 
عىل عزله )50( وملا فشل ويلسون يف استاملته انتقل يف تعامله معه اىل اسلوب الرتهيب 
الوجوه  القبض عىل ستة من  بإلقاء  اوامره يف مطلع شهر متوز 1919  إذ أصدر   ،
البارزة يف مدينة كربالء الذين كان هلم دور يف حركة املقاومة ضد بريطانيا وهم عمر 
ابو احلب والسيد  العواد وطليفح احلسون وحممد عيل  الكريم  احلاج علوان وعبد 
حممد مهدي املوسوي والسيد حممد عيل الطباطبائي )51( ، فام كان من املرجع حممد 
تقي الشريازي اال ان كتب بعد يوم واحد من اعتقاهلم اىل السري ارنولد ويلسون كتابا 
نبه فيه عىل عمله هذا ، وان من اعتقلهم  مل يرتكبوا جرما يستحقوا عليه االعتقال 
سوى مطالبتهم بحقوق بلدهم ، وطالب يف ختام كتابه اخالء سبيلهم )52( يف 19آب 
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) يل  فيها  برسالة جاء  الشريازي  تقي  املرجع حممد  كتاب  ويلسون عىل  رد   1919
الرشف ان اعرض لكم انه وصلنا كتابكم ...تذكرون بكل اسف ان االعامل التي 
القوانني  احكام  ولفظ  وظائفها  واجبات  إلجراء  العظمى  بريطانيا  عليها  اقدمت 
واالنظمة اوجبت استياء وتشويش العلامء االعالم دامت بركاهتم يف كربالء ومن 
خالل مدة االثني عرش شهرا املاضية ثبت ان بعض االشخاص يف كربالء يقومون 
بتشويش االذهان .. لذا الحظت من الواجب القبض عىل بعض االفراد .. ونظرا 
إلقدامكم فقد عزمنا عىل ترسيح السيد حممد عيل الطباطبائي وارساله اىل سامراء 
عىل ان يسكن هناك وال خيرج منها بدون اجازة منا ( )53( ولد كتاب ويلسون ردة فعل 
قوية لدى علامء الدين عامة واملرجع حممد تقي الشريازي خاصة الذي قرر اعالن 
احتجاجا  ايران  اىل  العراق  مغادرة  وهي  الربيطاين  اجلانب  من  متوقعة  غري  خطوة 
الوطنيني ومصادرة حرياهتم  واعتدائها عىل كرامة  الربيطانية  عىل سياسة احلكومة 
االوساط  بني  اخلرب  هذا  انترش  )55( وحينام  ضدها  باجلهاد  هناك  من  يفتي  وان   )54(

العراقية اخذت الوفود تتوافد اىل مدينة كربالء لتأييد موقف املرجعية الدينية ، حينها 
شعر ويلسون بخطورة املوقف ورضورة اسرتضائها  بعد ان ايقنت ان سياستها يف 
مدينة كربالء غري حكيمة ، فعمل عىل نقل حاكم مدينة كربالء امليجر بوفل اىل قضاء 
طويريج واطالق رساح املعتقلني )56(، فولدت عودهتم يوم 2 كانون االول 1920 
ابتهاجا يف مدينة كربالء حيث استقبلوا بحفاوة كبرية ، وعدت عودهتم نقطة نجاح 

للمرجعية الدينية يف كربالء وقوة موقفها السيايس )57( .

منذ  الشريازي  تقي  الدينية يف كربالء وعىل رأسها حممد  املرجعية  ادركت  اذ   
البداية ان مسألة االستفتاء ماهي اال خطة بريطانية يراد منها تثبيت الوجود الربيطاين 
بالتحرك إلحباط مرشوع بريطانيا  الدينية  العراق ، لذا اخذت املرجعية  املبارش يف 
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بالتشجيع عىل انشاء اجلمعيات الوطنية االسالمية والعمل عىل اذكاء الروح الوطنية 
املخططات  لكشف  والعلنية  الرسية  واالجتامعات  الندوات  عقد  من  باإلكثار 
اجلمعيات  هذه  ابرز  من  فكان   ، العراق  مقدرات  عىل  للسيطرة  الرامية  الربيطانية 
اجلمعية االسالمية التي اختذت من مدينة كربالء مقرا هلا ، إذ ارشف عىل تأسيسها 
 ، الشريازي  رضا  حممد  ولده  رئاسة  )58( وحتت  نفسه  الشريازي  تقي  حممد  املرجع 
تأسست هذه اجلمعية اواخر عام 1918 بعد ان ضمت يف عضويتها كاًل من السيد 
املحاسن  ابو  والشيخ  القزويني  حسني  والسيد  الشهرستاين  الدين  هبة  عيل  حممد 
القنرب  اهلادي  العواد والشيخ عمر احلاج علوان والشيخ عبد  الكريم  والشيخ عبد 
)59(كان من ابرز اهدافها مكافحة االحتالل الربيطاين وان يكون احلكم يف العراق 

حكام ملكيا دستوريا )60( ، وكونت هلا عدة فروع يف مناطق متعددة من العراق بعد 
ان ادت دورا كبريا يف اهناء الرصاعات العشائرية وتوحيد الصف الوطني وتوجيهه 
للوطن  االيامن  من  الوطن  حب  شعاراهتا  ابرز  من  وكان   ، االستقالل  قضية  نحو 
نحيا وللوطن نموت )61( مع ان هذه اجلمعية استمرت يف ممارسة عملها رسيا اال 
بل  فقط  الربيطاين  باالحتالل  املنددة  املنشورات  توزيع  عىل  يقترص  مل  نشاطها  ان 
اهداف هذا  اهم  ، وكان من  االستقالل  التنسيق مع مجعية حرس  دور يف  هلا  كان 
التنسيق توحيد الكلمة بني الطوائف والقوميات العراقية وباخلصوص بني الشيعة 
والسنة وذلك يف وقت اصبحت فيه املرجعية الدينية يف مدينة كربالء يف قمة نشاطها 
متنحها  حركية  مبادرات  تأييد  او  اسالمية  مجعيات  تأسيس  يف  واحلركي  السيايس 
صفة الرشعية اذ ان هذه التطورات تدل عىل مدى التبلور الوعي الناضج للمرجعية 
الدينية وزعيمها املرجع حممد تقي الشريازي )62( الذي مثل توليه للمرجعية الدينية 
عامل  تكون  ان  عىل  والقادرة  القوية  السياسية  الدينية  الزعامة  غياب  ملسالة  حال 
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جذب وتوجيه بني املرجعية الدينية العليا واملجتهدين من خالل العمل عىل توجيه 
احلركة السياسية لالمة وتوحيد موقفها السيايس بربط وتفعيل مقوماهتا الرئيسة بدءا 
املحليني  والزعامء  العشائر  ورؤساء  املرجعية  بوكالء  مرورا  املجتهدين  العلامء  من 

واملثقفني االسالميني وانتهاء بالقاعدة الشعبية العامة يف املدن  )63( .

السياسية  النشاطات  تكثفت  فقد  واالعالمي  السيايس  الدويل  الصعيد  وعىل 
واالعالمية للمرجعية الدينية التي مارست ضغوطا دولية عىل بريطانيا من خالل 
يف  االمريكي  املفوض  الوزير  اىل  رسيا  كتابا  الشريازي  تقي  حممد  املرجع  ارسال  
التي  املعروفة  ...الرشوط  املته  ما  اىل  نظرا  فيه  جاء   1919 13شباط  يوم  طهران 
قدمها رئيس اجلمهورية االمريكي إلحقاق احلقوق وتقرير املصري ، رأى الشعب 
بعث  كذلك   ، وانجازها  بحقوقه  للمطالبة  املتحدة  الواليات  بحكومة  يستعني  ان 

برسالة مشاهبة اىل الرئيس االمريكي ولسن )64( .

قصد املرجع حممد تقي الشريازي من هذه الرسائل الدعوة للوحدة ونبذ الفرقة 
تقوية  املطلوبة عمل عىل  االجابة  استحصال  الدولية وعدم  اجلهات  وبعد خماطبته 
الصف الوطني من خالل شد التالحم بني طوائف املجتمع املختلفة بعدم ترك ثغرة 
ينفذ منها املحتل بني اوصال الشعب ، وعليه ففي يوم 25 اذار 1920 ارسل رسالة 
املنتفك جاء فيها ان مجيع املسلمني  اىل الشيخ موحان اخلري اهلل احد شيوخ عشائر 
والواجب    الكريم  والنبي  الكريم  القرآن  وراية  االسالم  كلمة  اخوان جتمعهم 
علينا مجيعا االتفاق واالحتاد والتواصل والوداد وترك االختالف .. والتعاون عىل 
)65( ، ووجه رسالة اخرى اىل يف  الرب والتقوى والتوافق يف كل ما يريض اهلل تعاىل 
اليوم التايل 26آذار 1920اىل الشيخ امحد الداوود احد علامء السنة يف بغداد اورد 
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فيها كلمة اجلهاد واختتمها بالقول ) ارجو ابالغكم جزيل السالم والدعاء إلخواننا 
املؤمنني ونسال هلم خري الدارين ()66( .

وزعيمها  كربالء  يف  الدينية  املرجعية  زرعته  الذي  الوحدوي  االجتاه  هذا  ان 
املرجع حممد تقي الشريازي بني العراقيني عىل اختالف طوائفهم قد وّلد خوفا لدى 
الربيطانيني الذين ال تروق هلم وحدة العراقيني بعد ان كانت هذه االتصاالت تصل 
اىل اسامعهم لذا انعكس خوفهم يف احد التقارير الذي جاء فيه إشارة اىل وحدة السنة 
حقيقيا،  او  ومهيا  كان  سواء  الوحدوي  االجتاه  هبذا  ثقة  ازدادوا  قد  باهنم  والشيعة 
واضاف التقرير ان االمور السياسية اصبحت تناقش اليوم يف كل مكان وبني اجلمع 
دون حتفظ )67( ،ونشط املرجع حممد تقي الشريازي يف تنظيم عدة مضابط موجهة 
اىل االمري عبد اهلل بن احلسني يطلب منه القدوم للعراق ليكون ملكا بعيدا عن اي 
تايلور  الربيطاين  السيايس  احللة  حاكم  ارسل  نفسه  الوقت  ويف   ، اجنبية  وصاية 
كربالء  من  ارسلتا  قد  ان مضبطتني  يقال  فيه  ورد  ارنولد ولسن  احلاكم  اىل  تقريرا 
اىل االمري عبداهلل ...ويف حالة استالم رد اجيايب عىل الدعوة فان بعض زعامء احلركة 
القيام بعمل ...واذا مل نقم بعمل ما ...فيمكن توقع قيام بعض االعامل  قد قرروا 
بريطانيا كانت ختشى  ان  القول  . وعليه يمكن   )68(... الربيطانية  املناوئة للحكومة 
من حتركات املرجعية الدينية يف كربالء إلدراكها مقدار الثقل الديني والسيايس هلا 

لدى الرأي العام يف مدينة كربالء والعراق بصورة عامة .
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ثانيا :اعالن املرجعية العليا يف كربالء الثورة عىل بريطانيا عام 1920

 برز دور املرجعية الدينية يف كربالء يف التمهيد لثورة ضد االحتالل الربيطاين 
الوطنية  النخب  وبني  بينها  مباحثات  واجراء  اجتامعات  عقد  خالل  من  وقيادهتا 
الوسط  الفرات  زعامء  فاخذ   ، املوحد  للعمل  والتخطيط  الشعبية  االجواء  لتهيئة 
بالتوافد عىل مدينة كربالء يف االيام العرش اأُلُول من شهر شعبان )69( بسبب عقد 
ان  فيه  اعلن  الذي   )70( نيسان 1920  يوم 25  ايطاليا  ريمو يف  احللفاء مؤمتر سان 
العراق وفلسطني حتت االنتداب الربيطاين وسوريا ولبنان حتت االنتداب الفرنيس 
)71( وأعلن عن االنتداب يف يوم 3 ايار 1920 مما تسبب يف هياج شعبي كبري واملطالبة 

بحقوقهم املرشوعة)72( .

ابو  ايار1920 يف منزل السيد  ليلة 3  فعمل الوطنيون عىل عقد اجتامع رسي 
زعامء  كبار  حرضه  إذ  الرشيف  احلسيني  للصحن  املجاور   )73( الكاشاين  القاسم 
العلوان والسيد عبد الوهاب  العلوان وعمر  الفرات االوسط واعيانه منهم عثامن 
ابو  وشعالن  اجلزائري  الكريم  وعبد  التمن  ابو  وجعفر  اليارسي  نور  الوهاب  
من  عدد  عارضها  انه  إال  املسلحة  الثورة  فكرة  االجتامع  يف  فطرقوا   )74( اجلون 
دولة  قوات  امام  الصمود  عىل  قادرة  غري  واملدن  العشائر  ان  العتقادهم  الزعامء 
كربى بجيوشها املسلحة ومدافعها وطائراهتا احلديثة ، والختالف االراء فيام بينهم 
قصدوا  الذين  املندوبني  من  عددا  لذلك  فحددوا  الدينية  املرجعية  استشارة  قرروا 
منزل املرجع حممد تقي الشريازي واجروا معه مقابلة يوم 4 ايار 1920 املوافق 15 
شعبان 1338 وحدثوه يف امر الثورة  ، فأجاهبم ان احلمل ثقيل واخشى أن ال يكون 
للعشائر قابلية املحاربة مع اجليوش املحتلة واخشى ان خيتل االمن فتكون البالد يف 
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، فردوا   )75( الثورة بل أوجب منها  فوىض وانتم تعلمون ان حفظ االمن اهم من 
عليه باهنم قادرون عىل حفظ االمن والنظام يف البلد ، عند ذلك اجاهبم بقوله اذا 
كانت هذه نياتكم وهذه تعهداتكم فاهلل يف عونكم )76( ، اال ان هذا الكالم ال يعني ان 
املرجعية الدينية اجازت الثورة املسلحة بل اجازت القيام بعمل سلمي للتعبري عن 
حقوقهم املرشوعة يف التحرر واالستقالل ، ويف الليلة التالية عقدوا كذلك اجتامعا 
اخر يف منزل السيد نور اليارسي يف كربالء وبعد املداولة اتفقوا عىل االستمرار يف 
مطالبة الربيطانيني باالستقالل بالطرق السلمية ، فاذا ارص الربيطانيون عىل رفض 
مطالبهم فإن العشائر تلجا عندئذ اىل القيام بثورة مسلحة ، وبعد االجتامع ادخلهم 
السيد عبد الوهاب عىل رضيح االمام احلسني عليه السالم واقسموا بالقرآن واحدا 

تلو االخر عىل انجاز ما اتفقوا عليه )77( . 

يف  اوال  السلمية  الطرق  باتباع  الشريازي  تقي  حممد  املرجع  طلب  عىل  بناء 
حتقيق االهداف السياسية من بريطانية اجتمع يف كربالء عدد كبري من وجهاء املدينة 
يف4حزيران 1920 ، وقرروا اختيار مندوبني عنهم ملقابلة السلطات الربيطانية يف 
اخلاليص  حممد  الشيخ  اختيار  عىل  اتفقوا  اجلانبني  بني  ونقاش  حوار  وبعد  العراق 
مضبطة  هؤالء  نظم  اذ   ، األعضاء  من  آخر  وعدد  الطباطبائي  عيل  حممد  والسيد 
للمطالبة  الربيطانية  السلطات  امام  لتمثيلهم  كربالء  مدينة  اهايل  باسم  صيغت 
باالستقالل فضال عن املطالبة بتشكيل دولة عربية يتزعمها ملك عريب مسلم مقيد 
بدستور ، وكتب املرجع حممد تقي الشريازي يف هناية املضبطة عبارة صحيح نافع 
مفيد ان شاء اهلل تعاىل )78( وكان طلب املتظاهرين تشكيل مؤمتر عام عراقي يعلن 
ملطالب  بريطانيا  استجابة  عدم  من  ونتيجة   )79( تاما  استقالاًل  العراق  استقالل  فيه 
منذ  كربالء  يف  االجواء  اصبحت  إذ  االستياء  من  حالة  البالد  عمت  املفاوضني 
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وحتولت   ، وقت  اي  يف  الربيطاين  الوجود  ضد  للثورة  مهيأة   1920 12حزيران 
االجتامعات الرسية اىل مظاهرات علنية واخذ الشعراء بإلقاء القصائد احلامسية )80( 
اذ خرجت مظاهرة من صحن العباس عليه السالم القى فيها الشيخ حممد اخلاليص 
 ، املتظاهرين   كبري يف صفوف  اثر  له  فكان  الربيطانيني  فيه  مثريا حتدى   )81( خطابا 
االمر الذي اثار احلاكم الربيطاين بويل الذي توجه اىل مدينة كربالء يوم 22حزيران 
الشريازي جاء  تقي  املرجع حممد  اىل  كتابا  فارسل  قوة عسكرية  1920 عىل راس 
فرد   ، االرشار  من  عدد  عىل  القبض  والقاء  االمن  حلفظ  جاءت  القوة  هذه  ان  فيه 
كتابكم  مضمون  من  العجب  غاية  تعجبنا  لقد  الشريازي  تقي  حممد  املرجع  عليه 
االمور  من  املرشوعة  بحقوقهم  املطالبني  االشخاص  ملقابلة  العساكر  جلب  ...ان 
غري املعقولة ...وخمالف للعدل ولإلرادة االمة ، ويف هناية الكتاب هدد الربيطانيني 
اذا مل يرحلوا عن املدينة فان وصيتي لالمة بخصوص السلم تصبح ملغاة يف ذاهتا 
هو  فانه  املرشوعة  البالد  حقوق  ضد  القوة  استخدم  اذا  انه  من  بويل  ...وحذر 
املرجع  بتحذير  يأخذ  مل  بويل  ان  اال   )82( الدماء  اراقة  وامثاله سيتحملون مسؤولية 
حممد تقي الشريازي وعمد عىل اعتقال وجهاء املدينة ومنهم عمر العلوان وحممد 
عيل الطباطبائي وحممد رضا الشريازي ، وكاظم ابو ذان ونفوا اىل جزيرة هجام يف 
اخلليج العريب ، مما تسبب يف هياج الرأي العام يف مدينة كربالء ضد بريطانيا )83( يف 
وقت اعلنت فيه رشارة الثورة يف الرميثة يوم 30 حزيران 1920 وحدثت معارك 
الشريازي  تقي  املرجع حممد  ، حينها تدخل  الربيطانية  والقوات  الثوار  طاحنة بني 
الذي وافق عىل اجراء مفاوضات مع اجلانب الربيطاين مقابل رشطني االول سحب 
رساح  واطالق  العام  العفو  اعالن  واالخر  القتال  مناطق  من  الربيطانية  القوات 
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املنفيني وعودهتم اىل ديارهم )84( ، اال ان بريطانيا رفضت هذه الرشوط ألنه بقبوهلا 
تعطي انتصارا كبريا للمرجعية الدينية عىل قواهتا املوجودة بالعراق )85( .

ادركت املرجعية الدينية يف مدينة كربالء ومن خلفها احلركة الوطنية ان املطالبة 
)86( وانه ال مناص  السلمية ال جتدي نفعا وال تسرتجع حقا  القانونية واملظاهرات 
القضية  العراق ... وان  القوة حلمل بريطانيا عىل تغيري سياستها اجتاه  من استعامل 
الشهرية  فتواه  الشريازي  تقي  حممد  املرجع  فأصدر    )87( مسلحة  ثورة  اال  حتلها  ال 
التي نصت عىل ان املطالبة باحلقوق واجب عىل العراقيني وحيق هلم ضمن مطاليبهم 
رعاية السلم واالمن وجيوز هلم التوسل بالقوة الدفاعية اذا امتنع االنكليز عن قبول 
مطاليبهم )88(  وعليه فقد اصبحت مدينة كربالء اهم مراكز الثورة لوجود املرجع 
حممد تقي الشريازي فيها فوقعت حتت سيطرة الثوار بعد ان ثار االهايل ضد القوات 
الربيطانية حيث خرج الكثري من سكان البلدة حيملون بنادقهم حتى امتال الفضاء 
بأصوات اطالق الرصاص )89( مما اضطر القوات الربيطانية يف يوم 6 آب 1920 اىل 
االرساع يف االنسحاب من كربالء )90( بعد رفع الثوار علم الثورة عىل دار بلديتها 
)91(  وشكل الثوار فيها ثالثة جمالس رئيسة إلدارة املدينة وهي املجلس العلمي الذي 

مثل املجلس السيايس واالعالمي للثورة ومن مهامه الرئيسة العمل عىل هتيئة الناس 
يف صفوف الثورة من طريق الدعوة للمشاركة يف املعارك الدائرة  ، كان من اعضائه 
السيد ابو القاسم الكاشاين والسيد هبة الدين الشهرستاين )92( ، بينام املجلس امليل 
وهو بمثابة املجلس الوطني إلدارة املدينة وترشيح املوظفني وجباية الرضائب )93( ، 
واملجلس احلريب الذي يقع عىل عاتقه القيادة العسكرية للثوار ووضع خطط دفاعية 
وهجومية )94(  وكان هناك جملس اخر خاص بجمع االغاثة لتمويل املعوزين من 
البزاز وحممد رضا فتح اهلل وحيدر القضاب واحلاج  الثوار ، واعضاؤه هم عيسى 
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، فقد   )95( الشريازي نفسه  املرجع حممد تقي  إذ كانت هذه املجالس يديرها  قندي 
قيادة  جملس  تشكل  حني  للثورة  االوىل  االيام  منذ  جلية  االدارة  هذه  اثار  ظهرت 
العام  القيادي للمرجع حممد تقي الشريازي يف االرشاف  الدور  الثورة ، فقد ظهر 
وتوجيه  قيادة  واالدارية عرب  والسياسية  العسكرية  الشؤون  والسيايس عىل  الديني 
قيادته  سامهت  فقد  مبارش،  بشكل  الثورة  ابان  أنشئت  التي  واملؤسسات  اهليئات 
احلد  او   - اهناء  وهي  االسالمية  املقاومة  حركة  تواجه  كانت  مهمة  مسالة  حل  يف 
منه - الرصاع والتناحر بني العشائر املختلفة التي تعد العمق االسرتاتيجي للحركة 
االسالمية )96( فقد كان للفتوى التي اعلنها تأثري فاعل يف ثوار مدينة كربالء واملناطق 
االمر   ، االخر  تلو  اهلجوم  تشن  فراحت  الفتوى  هبذه  العشائر  تأثرت  إذ  االخرى 
 ، )97( الثوار  رضبات  عنها  لتمنع  حصون  هلا  تنشئ  الربيطانية  القوات  جعل  الذي 
وخاض الثوار يف مدينة كربالء معركتهم مع القوات الربيطانية يف منطقة طويريج 
وسدة اهلندية وبعد قتال عنيف وحتت قصف املدافع والطائرات الربيطانية متكنت 
القوات الربيطانية من دفع الثوار اىل مناطق قريبة من  املدينة )98( إذ اراد قادة الثورة 
التحصن يف بساتني مدينة كربالء ملقاتلة اجليش الربيطاين الزاحف اال ان االهايل ويف 
مقدمتهم السيد عبد الوهاب الوهاب أبوا أن تنتهك حرمة املدينة املقدسة بحدوث 
الدينية  املرجعية  قرارات  )99( ولقوة  ابو صخري  الثوار نحو  فانسحب  فيها،  معارك 
فقد  العراق  يف  سياستها  تغيري  بريطانيا  قررت  اجلارية  املعارك  ورضاوة  وصالبتها 
بالسيايس برييس  ارنولد ولسن  العراق  الربيطاين يف  السيايس  بإبدال احلاكم  قامت 

كوكس يف حماولة منها المتصاص النقمة الشعبية عليها داخل العراق )100( .
       حاول املرجع حممد تقي الشريازي الضغط عىل بريطانيا بمخاطبة مجعية عصبة 
االمم املتحدة يف جنيف حينام بعث هلا  برسالة يف 12 آب 1920 ذكر فيها وعود 
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احللفاء بمنح العراق االستقالل يف ادارة شؤونه وتدبري مصاحله العامة بنفسه وان 
املحتلني الربيطانيني نكثوا وعودهم وقابلوا الشعب بالقتل والتنكيل عند ذلك قام 
العراقيون مدافعني عن انفسهم ورشفهم ، بعد ان يئسوا من اصغاء حكومة بريطانيا 
وبصفتكم  بالقول  رسالته  واختتم   ، سلمية  بصورة  معهم  للتفاهم  حتى  او  هلم 
بريطانيا  حكومة  موقف  نعلمكم   ، اليسرية  النبذة  هبذه  جئنا  الضعيف  نارصي 
بالعراق فنستجري بمن يمثل العدل ، فانقذوا امة تأبى ان تعيش دون أن تأخذ حقها 

الرصيح املعرتف به ودمتم باحرتام )101( .

اجزاء  وباقي  كربالء  مدينة  يف  واحلربية  العسكرية  العمليات  سري  خضم  ويف 
العراق تلقت مدينة كربالء والعراق عامة نبأ وفاة املرجع االعىل حممد تقي الشريازي 
يف 17 آب 1920 ، ويقال انه اغتيل بالسم عىل ايدي عمالء بريطانيا )102( مما اثرت 
وفاته تأثريا كبريا يف معنويات الثوار وسري تقدمهم العسكري )103( عىل الرغم من 
اصدار شيخ الرشيعة االصفهاين الذي توىل املرجعية من بعده بيانا جاء فيه: اما بعد 
فانا اعزيكم وكافة املوحدين بفقد عميد املسلمني اية اهلل العظمى املريزا  قدس اهلل 
نفسه ، فقد قىض نحبه والتحق بربه بعد أن ادى حق وظيفته وقام هبا حسب طاقته ، 
فال تكن رحلته فتورا يف عزائمكم وتوانيا يف عملكم فاجلد اجلد محاة الدين واعضاء 

املسلمني النشاط النشاط ...)104( .

استمرت العمليات العسكرية بني الثوار والقوات الربيطانية املتفوقة يف العدد 
الفرات  يف  الثورة  امخاد  من  الربيطانية  القوات  بتمكن  انتهت  اشهر  عدة  والعدة 
الربيطانية  القوات  فيها وتكبدت  القتال  التي استمر  ابو صخري  ناحية  االوسط اال 
الواحد  عبد  الشيخ  فدعت  والغدر  اخلدعة  تستخدم  ان  ارتأت  لذا  فادحة  خسائر 
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بان سلطة  تأكيده هلم  الرغم من  للمفاوضة ووافق مجاعته عىل ذلك عىل  ال سكر 
اعتقلته سلطة االحتالل  به وفعال  ما ان ذهب للمفاوضة حتى  االحتالل ستغدر 
وضعته يف السجن ومن الطبيعي ان يؤدي اعتقاله اىل تفكك قواته املرابطة يف جبهات 
القتال )105( وبعدها حتركت القوات الربيطانية واحتلت ابو صخري ودخلت مدينة 
كربالء دون مقاومة ، فجرت مفاوضات مع احلاكم الربيطاين كوكس الذي اشرتط 
عليهم تسليم 17 شخصا للسلطات الربيطانية بوصفهم مطلوبني لدهيا يف مدة ال 
تتجاوز 24 ساعة ، فام كان من شيخ الرشيعة االصفهاين اال ان ابرق اىل احلكومة 
االيرانية يدعوها للتوسط لدى احلكومة الربيطانية ، اال ان بريطانيا مل تكن لتلتفت 
اىل هذه الوساطات فقد الحقت الثوار الكربالئيني حتى القت القبض عىل معظمهم 
ومنهم ابو القاسم الكاشاين  وحسني دده وعبد الوهاب الوهاب والسيد هبة الدين 
سلبية  نتائج  هلا  كان  التي  الكربى  العراقية  الثورة  بذلك  لتنهي   ،  )106( الشهرستاين 
الذي  املسيس  واالقصاء  املمنهج   االنتقام  خالل  من  كربالء  مدينة  عىل  انعكست 
انتهجه النفوذ الربيطاين عليها ، اال انه يف الوقت نفسه اثبتت هذه الثورة لربيطانيا 
اخلطر احلقيقي الذي تشكله مدينة كربالء واملرجعية الدينية العليا فيها والتي هددت 
التغلغل  يف  خمططها   افشال  يف  ونجحت   ، العراق  يف  ونفوذها  الربيطانية  املصالح 

بالعراق متهيدا الستعامره وضمه اىل مستعمراهتا يف اهلند.

 ، مستعمرة  وليس  العراق  عىل  منتدبة  دولة  الثورة  بعد  بريطانيا  خرجت  فقد 
فقد اصدر بريس كوكس املندوب السامي الربيطاين عىل العراق بالغا يف 1ترشين 
الثاين 1920 بعد تأسيس حكومة مؤقتة برئاسة عبد الرمحن النقيب )107( اكد فيه ان 
انفسهم وذلك من طريق  للعراقيني  يعود  للبالد  دائمية  تشكيل حكومة  اجراءات 

انتخاب مؤمتر عام يمثل ارادة الشعب )108( .  
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      وعليه يمكن القول ان الدور الذي قامت به املرجعية الدينية  يف كربالء كان دورا 
لربيطانيا  املبارشة  السيطرة  ومنع  للعراق  السياسية  الوحدة  حفظ  يف  وخطريا  مهام 
عليه ،  فقد قامت املرجعية الدينية يف كربالء بدور مرشف يف سعيها احلثيث لتشكيل 
اعطائهم  عن  امتنعوا  ان  بعد  الربيطانيني  قتال  خالل  من  منتخبة  وطنية  حكومة 

حقوقهم املرشوعة يف االستقالل والتحرر بالطرق السلمية .   
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اخلامتة

    بعد الدراسة والتحليل متكنا من استنتاج عدد من النقاط املهمة متثلت بااليت :-

االمتداد  بدورها  تشّكل  التي  لإلمامة  احلقيقي  االمتداد  الدينية  املرجعية  تعّد   -1
وقد   ، والسيايس  العقائدي  ُبعدهيا  يف  وخاّصة  املختلفة  أبعادها  يف  للنبّوة  الطبيعي 
الظروف  مجيع  مع  للتعامل  وتسلكها  تنتهجها  التي  الطريقة  االمتداد  هذا  رسم 

واألوضاع بام فيها السياسية وحسب الرشوط االسالمية .

الذي  العراق  تاريخ  يف  واقتصاديا  واجتامعيا  سياسيا  دورا  الدين  لرجال  ان   -2
كثريا ما يتاثر الرأي العام فيه بمواقف رجال الدين او رجال املؤسسة الدينية التي 
ادت دورا كبريا يف تاريخ العراق املعارص ، إذ نالحظ ان كل التطورات التي حلت 

بالعراق كان لرجال الدين دور كبري فيها .

3- ان املرجعية الدينية يف مدينة كربالء قبيل ثورة العرشين مل تكن متتلك مرشوعا 
سياسيا شيعيا خاصا وانام كان جزءا من املرشوع الوطني العراقي الذي اخذ يواجه 
تعبويا  ام  تنظيميا سياسيا رسيا  ام  االساليب سواء عسكريا  بكل  الربيطاين  املحتل 
وحتى اعالميا ، من اجل اختيار حاكم وطني للعراق عىل ان يكون مقيدا بدستور 

وجملس برملان خيتاره الشعب .

4- إن دور املرجع حممد تقي الشريازي يف الثورة العراقية 1920 كان حموريا من 
خالل جهوده احلثيثة يف التواصل مع زعامء احلركة الوطنية يف مدينة كربالء ومناطق 
العراق املختلفة ، فقد اوضحت جمريات االحداث ان املرجع حممد تقي الشريازي 
كان يتمتع بحنكة سياسية كبرية سواء يف التعامل مع املحتلني الربيطانيني يف الداخل 
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او يف التواصل مع املحيط االقليمي هذا فضال عن تواصله مع املنظامت الدولية يف 
العراقية  القضية  اىل جانب  الدويل  العام  الرأي  منه لكسب  املرحلة يف حماولة  تلك 
وفضح اساليب الربيطانيني واساليبهم القمعية ، وعليه يمكن القول ان ثورة 1920 
املعارص فقد  العراق  تاريخ  التي شهدها  ابرز االحداث  العراق تعد واحدة من  يف 
العليا يف صياغة  املرجعية  الذي لعبته  الكبري  الدور  مثلت نقطة حتول كبرية بفضل 

احداث العراق بالسعي لتحقيق مطلبه بالتحرر واستقالل .    
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البالد  اىل  تدخل  واملتنورة  التحررية  االفكار  اخذت  ان  فام   ، قانونية  نصوص  إىل  االستناد  دون 

حتى اخذت املطالبة بوضع دستور جديد للبالد يدعم حق املشاركة باحلكم وعدم االستبداد ، 

يسمح  اهدافها يف وضع دستور  عام 1911 حتى حققت  الثورة حتى  تداعيات هذه  استمرت 

باملشاركة باحلكم من خالل بعض القوانني . ملزيد من التفاصيل ينظر : حممد وصفي ابو مغىل ، 

ايران دراسة عامة ، مركز دراسات اخلليج العريب ، البرصة ، 1985، ص 175.

9  - عيل الرشقي ، االحالم ، الرشكة االهلية للطباعة والنرش ، بغداد ، 1963، ص 91. 
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10  - يعد إعالن الدستور العثامين سنة 1908 م ، من أهم األحداث يف هناية حكم الدولة العثامنية 

، إذ تقيدت به صالحيات السلطان عبد احلميد الثاين وحتولت الدولة من دولة شخصية استبدادية 

إىل دولة دستورية شورية  ، إذ جاء االحتاديون اىل احلكم حاملني شعارات براقة يف احلرية والعدالة 

واملساواة ،وتطبيق النظام الربملاين . ملزيد من التفاصيل ينظر : جورج انطونيوس ، يقظة العرب ، 

ترمجة نارص الدين اسد ، احسان عباس ، 2، بريوت ، 1966، ص175.

11  -أسس يف كربالء سنة 1908 و كان هدفه الرئيس مكافحة االستبداد الرتكي والعصيان ضد 

االستعباد ، وقد انتسب اليها كثري من الشباب املثقف كالشيخ حسن السنبيل واحلاج عبد املهدي 

احلافظ والشيخ كاظم ابو ذان ، وقد نجحت هذه اجلمعية وتم هلا ما ارادت بانقالب 31مارس 

.عشائرها.  تارخيها  كربالء  تراث   ، الطعمة  هادي  سلامن   : ينظر  التفاصيل  من  ملزيد   .  1909

ارسارها .اعالمها ، مؤسسة االعلمي للمطبوعات ، بريوت ، 1964، ص 294. 

12  - انور عيل احلبويب ، دور املثقفني يف ثورة العرشين ، رسالة ماجستري ، كلية اآلداب ، جامعة 

، بغداد ، 1989، ص 16.

العراق ، بريوت ، 1988،  املعارصة يف  تاريخ احلركة االسالمية   ، الرهيمي  13  - عبد احلليم 

ص150-149.

، رسالة  العراق بني )1914-1908(  العربية يف  القومية  ، احلركة  اجلابري  14  - حممد هليل 

دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية اآلداب ، قسم التاريخ ، 1980 ، ص 424.

15  - جريدة صدى بابل ، بغداد العدد 120يف 4شباط 1912.

16  - غريترود بيل، فصول من تاريخ العراق القريب )1914-1920(، دار الكشاف، بريوت، 

1949م، ص 3.

17 - كاظم املظفر ، ثورة العراق التحررية سنة 1920 ، مطبعة اآلداب ، النجف ، 1970م ، 194.
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18  - حسن االسدي ، ثورة النجف عىل االنكليز او الرشارة االوىل الثورة العرشين ، دار احلرية 

للطباعة ، بغداد ،1975، ص 90.

19  - جاسم حممد ابراهيم اليساري ، تاريخ كربالء يف العهد العثامين االخري 1914-1968، 

رسالة ماجستري غري منشورة ، مقدمة اىل معهد التاريخ العريب والرتاث العلمي للدراسات العليا 

، بغداد ، 2003، ص 88.

20  - عيل الوردي ، ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث ، ج4، بغداد ، 1974، ص 127.

21  - سليم احلسني ، دور علامء الشيعة يف مواجهة االستعامر 1900-1920، الغدير للدراسات 

والنرش ، بريوت ، 1995، ص 83-82.

، تقديم كامل سلامن   ) الفاضل )املوح  الفاضل )املوح(، مذكرات احلاج صالل  22  - صالل 

اجلبوري ، بغداد ، 1986، ص52.

23  - عبد احلليم الرهيمي ، املصدر السابق ،  ص 168.

24  - شكري حممود نديم ، حرب العراق ، 1914-1918، ط8، بغداد 1974، ص 29.

25  - عبد الرزاق عبد الوهاب ، كربالء يف التاريخ ، ج3 ، مطبعة الشعب ، بغداد ، 1935، ص 57.

26  - عبد الستار شنني علوة اجلنايب ، تاريخ النجف السيايس 1921-1941، رسالة ماجستري 

غري منشورة ، جامعة الكوفة ، 1977، ص 20-19 .

-1508 سياسية  ومواقف  ومشاهد  حوادث  االرشف  النجف   ، النجار  موسى  مجيل   -   27

1916، دار الرافدين للطباعة والنرش والتوزيع ، بريوت ، 2015، ص 182.

28  - ستيفن مهسيل لونكريك ، العراق احلديث من سنة 1900-1950 ، ج1 ، ترمجة وتعليق 
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سليم طه التكريتي ، منشورات الفجر ، بغداد ، 1988، ص 147.

العراق 1914-1921، اطروحة دكتوراه غري  الربيطانية يف  ، االدارة  29  - عيل نارص حسني 

منشورة ، جامعة بغداد ، 1991، ص 172. 

 ، ،لندن  الوهاب  عبد  عطا  ترمجة   ،1921-1908 الدولة  نشأة  العراق   ، العطية  غسان   -   30

1988، ص 298-297. 

31  - عبد اهلل الفياض ، الثورة العراقية الكربى سنة 1920 ، بغداد ، 1975، ص 118.

الرزاق احلسني ، تاريخ العراق السيايس احلديث ،ج1،  ط6، مطبعة دار الكتب ،  32  - عبد 

بريوت ، 1983، ص 76.

33  - عبد اهلل الفياض ، املصدر السابق ، ص 118.

34  - عقدت بني اجلانب العثامين واحللفاء يف 30 ترشين االول 1918 والتي اهني بموجبها القتال 

يف الرشق االوسط وبموجبها احتلت جيوش احللفاء مجيع ممتلكات الدولة العثامنية ووضعوها 

من  العثامنية  االمرباطورية  تاريخ   ، زيدون  ابو  وديع   : ينظر  التفاصيل  من  ملزيد   . املراقبة  حتت 

التأسيس اىل السقوط ، االهلية للنرش ، عامن ، 2003، ص 337-336.

منشورة  غري  ماجستري  رسالة   ،1921-1914 عامي  بني  كربالء  تاريخ   ، كردي  رزاق   -   35

مقدمة اىل معهد التاريخ العريب والرتاث العلمي للدراسات العليا ، بغداد ، 2000،  ص 5.

36  - عباس حممد كاظم ، ثورة اخلامس عرش من شعبان )ثورة العرشين ( ،)د،م(، 1984م، 

ص 229-288.

37  - حممد مهدي البصري ، تاريخ القضية العراقية ، دار االم ، لندن ، 1990، ص 48.
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38  - عبد الرزاق احلسني، الثورة العراقية الكربى، ط2، مطبعة العرفان، صيدا، 1972، ص 34.

للحركة  واالجتامعية  والفكرية  السياسية  اجلذور   ،  1920 ثورة   ، نظمي  عمر  وميض   -   39

القومية العربية االستقاللية يف العراق ، بريوت ، 1984، ص 297.

40  - حسن االسدي ، املصدر السابق ، ص 366.

41  - عبد الرزاق احلسني ، تاريخ العراق السيايس احلديث ، ص 129.

42  - هو املريزا حممد تقي بن حمب عيل بن ايب احلسن بن املريزا حممد عيل الشريازي ، ولد يف 

شرياز سنة 1840 ، حيث ينتسب اىل ارسة ذات علم وادب ، درس يف سامراء ثم عاد اىل موطنه 

شرياز حيث تصدى لشؤون التدريس والفتاوي الرشعية وكانت له املرجعية العليا فيها . ملزيد من 

التفاصيل ينظر : اغا بزرك الطهراين ، طبقات اعالم الشيعة –نقباء البرش يف القرن الرابع عرش ، 

ج1 ، النجف ، 1954، ص 261؛ نور الدين الشاهرودي ، ارسة املجدد الشريازي ، طهران ، 

1991، ص 183.

 ، ، ط2  ونتائجها  العراقية يف 1920  الثورة  الناصعة يف  احلقائق   ، الفرعون  فريق مزهر   -  43

مطبعة النجاح ، بغداد ، 1995، ص 80.

44  - عيل الوردي ، ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث ، ج5 ، القسم االول ، مطبعة 

العرفان ، دار االعالم ، بغداد ، 1977، ص 75.

45  - نقال عبد الرزاق احلسني ، تاريخ العراق السيايس احلديث ، ص 130.

46  - حسن شرب ، تاريخ العراق السيايس املعارص ، العمل احلزيب يف العراق 1958-1908، 

اجلزء االول ،دار الرتاث العريب ، بريوت ، 1989،  ص 189.

47  - املصدر نفسه .
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48  - هو السيد حممد كاظم  بن السيد عبد العظيم الكسنوي النجفي الطباطبائي احلسني الشهري 

النجف االرشف فكان فقيها اصوليا  ، ولد يف قرية كسنو سنو 1247هـ ، قصد مدينة  باليزدي 

حمققا انتهت اليه الرياسة العلمية ، حتى توىل الزعامة االمامية ، من مصنفاته العروة الوثقى رسالة 

يف العبادات للمقلدين فيها فروع كثرية جيدة الرتتيب ، تويف يوم الثالثاء 28رجب سنة 1337هـ. 

ملزيد من التفاصيل ينظر: حمسن االمني ، اعيان الشيعة ، ج10 ، حققه واخرجه حسن االمني ، دار 

التعارف للمطبوعات ، بريوت ، 1403هـ/1982م، ص 43. 

49  - عبد الرزاق الوهاب ، املصدر السابق ، ص 58-57.

50  -املصدر نفسه ،  ص 60-59.

51  - رزاق كردي ، املصدر السابق ، ص 89.

52  - عبد الرزاق الوهاب ، املصدر السابق ، ص 84.

53  - عبد الرزاق احلسني ، الثورة العراقية الكربى ، ص 112.

54  - املصدر نفسه ، ص 50.

55  - عيل الوردي ، ملحات اجتامعية ، ج5 ، ص 208.

56  - رزاق كردي ، املصدر السابق ، ص 92.

57  - عيل الوردي ، املصدر السابق ، ،ج5، ص 115.

58  - عيل الرشقي ، املصدر السابق ، ص 108 .

59  - عبد اهلل الفياض ، املصدر السابق ، ص 238-237
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60  - ابراهيم الوائيل ، ثورة العرشين يف الشعر العراقي ، بغداد ، 1968، ص 41.

61  - عبد الرزاق الوهاب ، املصدر السابق ، ص 31.

62  - عبد احلسني مهدي عواد ، الشيخ عيل الرشقي حياته وادبه ، دار الرشيد للنرش ، بغداد ،ص37. 

63  - عبد احلليم الرهيمي ، املصدر السابق ، ص 206.

64  - عيل الوردي ، ملحات اجتامعية ، ج5، ص 104.

65  - عبدالرزاق الوهاب ، املصدر السابق ، ص 95.

، بغداد ،  التجارة والطباعة  العراق ، رشكة  الفكري يف  التطور   ، الدين  66  -  حممد عيل كامل 

1960، ص 190-189. 

67  عبد الرزاق الوهاب ، املصدر السابق ، ص 100-99.

68  - حممد عيل كامل الدين ، املصدر السابق ، ص 191.

69  - عبد الرزاق الوهاب ، املصدر السابق ، ص 101.

70  - عبد الرزاق احلسني ، تاريخ العراق السيايس احلديث ، ج1، ص 43.

71  - عبد الرزاق الوهاب ، نصيب كربالء ، جملة رسالة الرشق ، العدد الثاين ، السنة االوىل ، 

كربالء ، رجب 1373ه/1953م ، ص 60-59.

72  - غريتورد  بيل ، املصدر السابق ،   ص 424.

73  - ولد السيد ابو القاسم الكاشلني يف طهران يف عام 1885م وهو من رجال الدين املجتهدين 

الذين شاركوا يف الثورة الدستورية االيرانية ، فهو من رجال الدين والسياسة ، عرف عنه مناوءته 
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من  .ملزيد   1918-1914 للعراق  الربيطاين  الغزو  ضد  وجاهد  السالح  محل  فقد  لربيطانيا 
 ، العرشين  القرن  يف  االسالم  علامء  كفاح   ، البخشاييش  العقيقي  الرحيم  عبد   : ينظر  التفاصيل 
مكتب بويد اسالم ، قم ، 1997م، ص 240؛ مري برصي ، اعالم الوطنية والقومية العربية ، دار 

احلكمة ، لندن ، 1999، ص 241. 

دار   ، خياط  جعفر  ترمجة   ، السيايس  تطوره  يف  دراسة  العراق   ، آيرالند  ويالرد  فليب   -    74
الكشاف للطباعة والنرش والتوزيع ، بريوت ، 1949 ، ص 204 

 ، النجف االرشف   ، النعامن  ، مطبعة  العرشين  ثورة  البطولة يف   ، اليارسي  الشهيد  عبد   -  75
1966، ص 138.

76  - حممد حرز الدين ، معارف الرجال يف تراجم العلامء واالدباء ، تعليق حممد حسني حرز 
الدين ،ج2، مطبعة االداب ، النجف ، 1964، ص 216.

77  - عبد الشهيد اليارسي ، املصدر السابق ، ص 139

78  - فريق مزهر ال فرعون ، املصدر السابق ، ص 110.

79  - حممد عيل كامل الدين ، املصدر السابق ، ص 323.

80  - فريق مزهر ال فرعون ، املصدر السابق ، ص 152-149.

81  - جاء فيه )اهيا السادة ان اهلل قد وصفكم بكتابه ...بانكم االعلون ...وقد جاءت بريطانيا 
وتقول انتم االدنون ، واضاف نحن ال نريد حربا مع بريطانيا وغريها من الدول ، ولكن الدولة 
التي تعتدي علينا نقاومها بأرواحنا وانفسنا . ملزيد من التفاصيل ينظر : املصدر نفسه ، ص 149-

.152

82  - فريق مزهر الفرعون ، املصدر السابق ، ص 155-154..
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83  - صفحات من مذكرات عبد االمري الزاهر –احد رجاالت الثورة العراقية 1920 ، تقديم 
وتعليق كامل سلامن اجلبوري ، مطبعة العاين ، بغداد ، 1987، ص 11.

84  - جريدة الفرات ، العدد اخلامس ، السنة االوىل ، النجف االرشف ، 18 ترشين االول 1920.

85  - عباس حممد كاظم ، املصدر السابق ، ص 286.

86  - عالء حسني الرهيمي ، املعارضة الربملانية يف العراق يف عهد امللك فيصل االول ، ط2، دار 
الكتب العراقية ، بريوت ، 2010، ص 56.

87  - عبد اهلل الفياض ، املصدر السابق ، ص 205.

88  - املصدر نفسه ، ص 274.

89  - فريق مزهر الفرعون ، املصدر السابق ، ص 249.

90  - وميض عمر نظمي ، املصدر السابق ، ص 382.

91  - مكتب منافع الثقافة االسالمية ، كربالء املقدسة تفجر ثورة العرشين ، الكتاب اخلامس ، 
مطبعة االداب ، النجف االرشف ، 1968، ص 59.

92  - مذكرات السيد حممد كامل الدين – احد رجاالت  الثورة العراقية 1920 ، تقديم وتعليق 
كامل سلامن اجلبوري ، مطبعة العاين ، بغداد ، 1986، ص 126-125.

93  - عيل الوردي ، ملحات اجتامعية ، ج5، ص103-ص 287.

94  - عبد اهلل فهد النفييس ، دور الشيعة يف تطور العراق السيايس احلديث ، بريوت ،1973، 
ص 162.

95  - فريق مزهر ال فرعون ،املصدر السابق ، ص 284.
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96  - عبد احلليم الرهيمي ، املصدر السابق ، ص 201.

97  - عيل البازركان ، الوقائع احلقيقية يف الثورة العراقية ، مطبعة ، اسعد ، بغداد ، 1954، ص 198.

98  - فريق مزهر الفرعون ، املصدر السابق ، ص 42.

99  - عبد الرزاق الوهاب ، كربالء يف التاريخ ،ج3، ، ص 127. 

100  - فريق مزهر الفرعون ، املصدر السابق ، ص 315.

101  - املصدر نفسه ، ص 350-348.

102  - اغا بزرك الطهراين، هدية الرازي اىل االمام املجدد الشريازي، النجف الرشف، 1966، ص 6.

الكربى 1920 ووثائقه  العراقية  الثورة  –قيادته يف  الرشيعة  ، شيخ  103  - عبد احلسني احليل 
السياسية ، حتقيق ومجع كامل سلامن اجلبوري ، دار القارئ للطباعة والنرش والتوزيع ، بريوت ، 

2005، ص 266.

104  - كامل سلامن اجلبوري ، النجف االرشف والثورة العراقية الكربى 1920، دار القارئ 
للطباعة والنرش والتوزيع ، ، بريوت ، 2005، ص 285.

105  - عيل الوردي ، ملحات اجتامعية ، ج5، ص 280.

106  - عبد الرزاق احلسني ، تاريخ الثورة لعراقية ، ص 321.

التفاصيل  النقيب شكلت يف 25ترشين االول 1920 . ملزيد من  107  - حكومة عبد الرمحن 
ينظر : عبد االمري العكام ، احلركة الوطنية يف العراق1921-1933، مطبعة اآلداب ، النجف 

االرشف ، 1975، ص 21.

108  - جريدة االستقالل ، العدد 11، صادرة يف 10ترشين الثاين 1920.
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املصادر 

اوال: االطاريح والرسائل اجلامعية .

عامي  بني  كربالء  تاريخ   ، كردي  رزاق   -1

1914-1921، رسالة ماجستري غري منشورة 

والرتاث  العريب  التاريخ  معهد  اىل  مقدمة 

العلمي للدراسات العليا ، بغداد .

تاريخ   ، اليساري  ابراهيم  حممد  جاسم   -2

-1968 االخري  العثامين  العهد  يف  كربالء 

1914، رسالة ماجستري غري منشورة ، مقدمة 

العلمي  والرتاث  العريب  التاريخ  معهد  اىل 

للدراسات العليا ، بغداد ، 2003.

تاريخ  اجلنايب،  علوة  شنني  الستار  عبد   -3

رسالة   ،1941-1921 السيايس  النجف 

ماجستري غري منشورة، جامعة الكوفة، 1977.

يف  الربيطانية  االدارة   ، حسني  نارص  عيل   -4

العراق 1914-1921، اطروحة دكتوراه غري 

منشورة ، جامعة بغداد ، 1991.

ثانيا : البحوث املنشورة .

مطوية  ، صفحات  الصالح  علوان  عباس   -1

املجتمع،  جريدة  العرشين،  ثورة  تاريخ  من 

العدد 80، كربالء ، 3متوز 1970.

- عبد الرزاق الوهاب ، نصيب كربالء ، جملة 

 ، االوىل  السنة   ، الثاين  العدد   ، الرشق  رسالة 

كربالء ، رجب 1373هـ/1953م ،

- فيصل عبد اجلبار النصريي ، املؤسسة الدينية 

ومقومات املرجعية والتقليد ، جملة اهل البيت ، 

العدد االول ، لسنة 2004، ص 263.

ثالثا : كتب املذكرات .

الزاهر  1- صفحات من مذكرات عبد االمري 

–احد رجاالت الثورة العراقية 1920 ، تقديم 

وتعليق كامل سلامن اجلبوري ، مطبعة العاين ، 

بغداد ، 1987،

احد   – الدين  كامل  حممد  السيد  مذكرات   -2

تقديم   ،  1920 العراقية  الثورة  رجاالت  

العاين  مطبعة   ، اجلبوري  سلامن  كامل  وتعليق 

، بغداد ، 1986،

رابعا -الكتب العربية واملرتمجة .

الشعر  العرشين يف  ثورة   ، الوائيل  ابراهيم   -1

العراقي ، بغداد ، 1968.
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2- اغا بزرك الطهراين ، طبقات اعالم الشيعة 

 ، ج1   ، عرش  الرابع  القرن  يف  البرش  –نقباء 

النجف ، 1954.

3- اغا بزرك الطهراين ، هدية الرازي اىل االمام 

املجدد الشريازي ، النجف الرشف ، 1966.

ثورة  يف  املثقفني  دور   ، احلبويب  عيل  انور   -4

 ، االداب  كلية   ، ماجستري  رسالة   ، العرشين 

جامعة ، بغداد ، 1989.

االرشف  النجف   ، النجار  موسى  مجيل   -5

-1508 سياسية  ومواقف  ومشاهد  حوادث 

1916، دار الرافدين للطباعة والنرش والتوزيع 

، بريوت ، 2015.

، ترمجة  العرب  يقظة   ، انطونيوس  6- جورج 

نارص الدين اسد ، احسان عباس ، 2، بريوت 

.1966 ،

7- حسن االسدي ، ثورة النجف عىل االنكليز 

او الرشارة االوىل لثورة العرشين ، دار احلرية 

للطباعة ، بغداد ،1975،

السيايس  العراق  تاريخ   ، شرب  حسن   -8

-1908 العراق  يف  احلزيب  العمل   ، املعارص 

العريب،  الرتاث  ،دار  االول  اجلزء   ،1958

بريوت ، 1989. 

العراق احلديث  9- ستيفن مهسيل لونكريك، 

من سنة 1900-1950 ، ج1، ترمجة وتعليق 

بغداد  الفجر،  ، منشورات  التكريتي  سليم طه 

.1988 ،

كربالء  تراث   ، الطعمة  هادي  سلامن   -10

تارخيها .عشائرها. ارسارها .اعالمها ، مؤسسة 

االعلمي للمطبوعات ، بريوت ، 1964

يف  الشيعة  علامء  دور   ، احلسني  سليم   -11

الغدير   ،1920-1900 االستعامر  مواجهة 

للدراسات والنرش ، بريوت ، 1995،

 ، العراق  حرب   ، نديم  حممود  شكري   -12

1914-1918، ط8، بغداد 1974،

13- صالل الفاضل )املوح(، مذكرات احلاج 

صالل الفاضل )املوح ( ، تقديم كامل سلامن 

اجلبوري ، بغداد ، 1986.

14- عباس حممد كاظم ، ثورة اخلامس عرش 

من شعبان )ثورة العرشين ( ،)د، م(، 1984م.

الوطنية  احلركة   ، العكام  االمري  عبد   -15
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 ، اآلداب  مطبعة  العراق1933-1921،  يف 

النجف االرشف ، 1975.

16- عبد اهلل الفياض ، الثورة العراقية الكربى 

سنة 1920 ، بغداد ، 1975.

– نشوؤه  التشيع   ، الغريفي  عبداهلل   -17

مراحله –مقوماته ، بريوت ، 1990

يف  الشيعة  دور   ، النفييس  فهد  اهلل  عبد   -18

بريوت   ، احلديث  السيايس  العراق  تطور 

.1973،

19- عبد احلسني احليل ، شيخ الرشيعة –قيادته 

ووثائقه   1920 الكربى  العراقية  الثورة  يف 

السياسية ، حتقيق ومجع كامل سلامن اجلبوري ، 

دار القارئ للطباعة والنرش والتوزيع ، بريوت 

.2005 ،

عيل  الشيخ   ، عواد  مهدي  احلسني  عبد   -20

الرشقي حياته وادبه ، دار الرشيد للنرش ، بغداد

احلركة  تاريخ   ، الرهيمي  احلليم  عبد   -21

 ، بريوت   ، العراق  يف  املعارصة  االسالمية 

.1988

22- عبد الرحيم العقيقي البخشاييش ، كفاح 

علامء االسالم يف القرن العرشين ، مكتب بويد 

اسالم ، قم ، 1997م.

العراقية  الثورة   ، احلسني  الرزاق  عبد   -23

الكربى ، ط2، مطبعة العرفان ، صيدا، 1972.

العراق  تاريخ   ، احلسني  الرزاق  عبد   -23

دار  مطبعة  ط6،  ،ج1،   احلديث  السيايس 

الكتب ، بريوت ، 1983.

كربالء   ، الوهاب  عبد  الرزاق  عبد   -24

 ، بغداد   ، الشعب  مطبعة   ، ج3   ، التاريخ  يف 

.1935

ثورة  البطولة يف   ، اليارسي  الشهيد  25- عبد 

العرشين ، مطبعة النعامن ، النجف االرشف ، 

.1966

26- عالء حسني الرهيمي ، املعارضة الربملانية 

، ط2،  امللك فيصل االول  العراق يف عهد  يف 

دار الكتب العراقية ، بريوت ، 2010.

يف  العلمية  احلوزة   ، البهاديل  امحد  عيل   -27

-1920  ، االصالحية  وحركتها  النجف 

1980 ، دار الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع 

، بريوت ، 1993.
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28- عيل البازركان ، الوقائع احلقيقية يف الثورة 

العراقية ، مطبعة ، اسعد ، بغداد ، 1954.

29- عيل الرشقي ، االحالم ، الرشكة االهلية 

للطباعة والنرش ، بغداد ، 1963.

30- عيل الوردي ، ملحات اجتامعية من تاريخ 

العراق احلديث ، ج4، بغداد ، 1974.

31- عيل الوردي ، ملحات اجتامعية من تاريخ 

العراق احلديث ، ج5 ، القسم االول ، مطبعة 

العرفان ، دار االعالم ، بغداد ، 1977.

الدولة  نشأة  العراق   ، العطية  غسان   -32

الوهاب  عبد  عطا  ترمجة   ،1921-1908

،لندن ، 1988.

33- غريترود بيل ، فصول من تاريخ العراق 

 ، الكشاف  دار   ،  )1920-1914( القريب 

بريوت ، 1949م.

الناصعة  احلقائق   ، الفرعون  فريق مزهر   -34

يف الثورة العراقية يف 1920 ونتائجها ، ط2 ، 

مطبعة النجاح ، بغداد ، 1995.

دراسة  العراق   ، آيرالند  ويالرد  فليب   -35

، دار  ، ترمجة جعفر خياط  السيايس  يف تطوره 

الكشاف للطباعة والنرش والتوزيع ، بريوت ، 

. 1949

36- كاظم املظفر ، ثورة العراق التحررية سنة 

1920 ، مطبعة االداب ، النجف ، 1970م.

37- كامل سلامن اجلبوري ، النجف االرشف 

القارئ  دار   ،1920 الكربى  العراقية  والثورة 

للطباعة والنرش والتوزيع ، بريوت ، 2005.

 ، ج10   ، الشيعة  اعيان   ، االمني  حمسن   -38

التعارف  دار   ، االمني  حسن  واخرجه  حققه 

للمطبوعات ، بريوت ، 1403ه/1982م.

39- حممد بحر العلوم ، االجتهاد ، اصوله ، 

واحكامه ، بريوت ، 1977.

االسالمية  العقائد   ، مالك  جواد  حممد   -40

 ، بريوت   ، الدين  اصول  يف  منهجيه  دراسة 

.1992

يف  الرجال  معارف   ، الدين  حرز  حممد   -41

حسني  حممد  تعليق   ، واالدباء  العلامء  تراجم 

 ، النجف   ، االداب  مطبعة  ،ج2،  الدين  حرز 

1964، ص 216.

42- حممد سعيد الطباطبائي احلكيم ، املرجعية 
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الدينية وقضايا اخرى ، مطبعة ستارة ، )د، م(  ، 

.1998

الفكري  التطور   ، الدين  43- حممد عيل كامل 

يف العراق ، رشكة التجارة والطباعة ، بغداد ، 

.1960

44- مكتب منافع الثقافة االسالمية ، كربالء 

املقدسة تفجر ثورة العرشين ، الكتاب اخلامس 

، مطبعة االداب ، النجف االرشف ، 1968،

القضية  تاريخ   ، البصري  مهدي  حممد   -45

العراقية ، دار االم ، لندن ، 1990.

القومية  احلركة   ، اجلابري  هليل  حممد   -46

 ،  )1914-1908( بني  العراق  يف  العربية 

اآلداب  كلية   ، بغداد  جامعة   ، دكتوراه  رسالة 

، قسم التاريخ ، 1980.

دراسة  ايران   ، مغىل  ابو  وصفي  حممد   -47

عامة ، مركز دراسات اخلليج العريب ، البرصة 

.1985 ،

والقومية  الوطنية  اعالم   ، برصي  مري   -48

العربية ، دار احلكمة ، لندن ، 1999.

املجدد  ارسة   ، الشاهرودي  الدين  نور   -49

الشريازي ، طهران ، 1991.

االمرباطورية  تاريخ   ، زيدون  ابو  وديع   -50

االهلية   ، السقوط  اىل  التأسيس  من  العثامنية 

للنرش ، عامن ، 2003.

 1920 ثورة   ، نظمي  عمر  وميض   -51

واالجتامعية  والفكرية  السياسية  اجلذور   ،

للحركة القومية العربية االستقاللية يف العراق 

، بريوت ، 1984.

خامسا : اجلرائد .

العدد 120يف  ، بغداد  بابل  1- جريدة صدى 

4شباط 1912.

السنة   ، اخلامس  العدد   ، الفرات  جريدة   -2

االوىل ، النجف االرشف ، 18 ترشين االول 

. 1920

3- جريدة االستقالل ، العدد 11، صادرة يف 

10ترشين الثاين 1920.


