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 امللخص 
في العراق في تحريك األحداث السياسّية  رئيس ا الها دور   شخصّية عراقّية وطنّية كانالبحث  يتناول       

بان ثورة العشرين الوطنّية التحررّية، ُقبيل و  تاريخّية حرجة من أن تبؤا زعامة المرجعّية الدينّية في حقبة  بعدّ  ا 
تاريخ العراق المعاصر تصدى ألحداثها بكل شجاعة ورؤّية ثاقبة لمجريات األحداث تكللت بالنجاح بتغيير 

 الديني السياسة البريطانّية في العراق وتسليم الحكم للعراقيين. تتمثل هذه الشخصّية مدار البحث بالمرجع
  .األعلى الشيخ محمد تقي الحائري الشيرازي

 مقدماتها العشرين وزعت مادة البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، تناول المبحث األول: )ثورة     
 والعلمّية االجتماعّية السيرة من )لمحات:المعاصر(، وبّين المبحث الثاني العراق تاريخ في وأهميتها وأسبابها
 السياسة مقاومة في الشيرازي تقي محمد الشيخ دور الشيرازي(، وتتبع المبحث الثالث:) تقي محمد للشيخ

التحررّية(.اعتمد البحث على الكثير من المصادر العربّية  الوطنّية العشرين ثورة واندالع العراق في البريطانّية
  واألجنبّية ثبت تفاصيلها في قائمة المصادر.

 استنتاجات من أهمها: عدة توصل البحث إلى       

من الصفات  واتسمت شخصيته بالكثير ، والمعرفة بالعلم تهتم أسرة في يالشيراز  تقي محمد نشأ الشيخ. 1
تواضعه، وزهده في حياته، وصبره على الشدائد، ونبذه التمييز بين و ، وحسن الخلق ، النبيلة من سعة العلم

ة في ، ما أهله لزعامة المرجعّية الدينيّ .. البريطاني االحتاللأبناء الوطن الواحد، وشجاعته واقدامه ضد 
  م(.1191-1111العراق للمدة من )

 ةالمرجعيّ زعامة الشيرازي تميز بمدتين األولى بدأت منذ توليه  الشيخ محمد تقي للمرجع الدور القيادي نّ .إ2
الدينّية في  مرجعّيةالدور بتعزيز  هاميقبتميزت و م( 9121م( واستمرت حتى)آذار9191)أيارفي الدينّية

ا سلمي ا في  الوطنّيةحركة الالتي تواجهها  كالتوحل بعض المش ةالبريطانيّ معارضة المشاريع  وانتهج نهج 
 السلم على المحافظة على ضرورة أكد، و العراقي الشعب حقوق نيل أجل التعامل مع اإلدارة البريطانّية من

وقف حازم م هافيتخذ اإذ  م(9121آب 91حتى وفاته في)الثانية  مدةالاستمرت و  ، واألمن، وعدم إراقة الدماء
عالن الثورة جازة استعمال العراقيين القوة المسلحة لتحقيق أهدافهم الوطنّيةبإ تمثل  البريطاني.  ضد االحتالل وا 
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التناحر والصراع بين مشكلة وتمكن من حل العراقي، أبناء الشعبغالبّية  .نجح الشيخ الشيرازي بكسب ود3
 استقالل. من العراقيون ينتظره لما التهيئةمن ثم و ، نيالبريطا فادة منهم في مقاومة المحتلاإلو العشائر 

 على الضغط استطاع فقد ، قدير ا سياسيا  ،  عن كونه فقيه ا وعالم ا المع افضال   الشيرازي الشيخ كان .4
ضد السياسة البريطانّية  اإليرانيين تحريض من واستطاع ، وخارجه العراق داخل في كبير بشكل البريطانيين

 على لضغطل المتحدة الواليات نفوذ لالفادة من الشيرازي الشيخ سعى كذلك ة العراق واستقالله،لصالح مصلح
 . لشعب العراقي بالتحرر واالستقاللبريطانيا لتحقيق طموحات ا

 التي واألهداف الشعارات وطرح والتوجيه بالتعبئة تمثل العشرين ثورة في للمرجعية الدينّية آخر وهناك دور. 5
 تلقى التي الخطب عن طريق الحماسّية الروح بث على والعمل للثورة، الوطني واإلسالمي مونالمض تعكس
 وتوزيعها في مختلف مناطق العراق. المنشورات أو عن طريق إصدار والحسينيات المساجد في

علته يسير وج البريطاني االحتالل من العراق في انقاذ الجهادّية للشيخ الشيرازي أثرها الكبير كان للفتوى. 6
 يستشير بل برأيه يستبد ال وكان رأيه، عن إال يصدرون ال إرادته طوع العراقيون وكان في طريق االستقالل،

جماع األغلبية رأي الشيرازي الشيخ الصائب ، فاحترم القرار ليتخذ الفضيلة وأصحاب العلماء جميع  ، األمة وا 
 العراق. عرش حسين الشريف أنجال أحد تولي في

 قدم يرفض التمييز بين مكونات العراق وطوائفه المختلفة، ويعامل الجميع على الشيرازي الشيخ كان. 1
 يتعرضون الذين المسلمين لجميع وينتصر ، ويدافع بلدهم في الرغيد العيش حق لهم مواطنين بعّدهم المساواة

 . خارجه أو العراق في ذلك كان سواء البلدان مختلف في الظلم الى

 واإلسالمّية، العربّية الوحدة لتحقيق والسعي العربّية بالقومّية اإلشادة نحو كبير بشكل وجيهاتهت اتصفت .8
 الشيخ تتبع كانت التي( اإلسالمّية الوطنّية الجمعية) رفعتها التي والشعارات األهداف عن طريق ذلك واتضح
 في وأوالده حسين الشريف الى اأرسله التي وكتبه رسائله عن فضال   وأوامره، توجيهاته وتنفذ الشيرازي
 .الحجاز

العراق المعاصر، إذ كانت الثورة مازالت مستمرة ، وقد  تاريخ في حرجة وفاته)رحمه اهلل( لحضة كانت .1
 .تركت وفاته أثر ا كبير ا لدى غالبّية فئات الشعب العراقي وهذا تبّين من ردود األفعال المختلفة بعد وفاته

Abstract 

      The research deals with an Iraqi national figure who played a key role in mobilizing 

political events in Iraq prior to and during the 20th National Liberal Revolution. Iraq and 

the handover of governance to the Iraqis. This character is represented by the top 

reference Sheikh Sheikh Taqi al-Ha'iri Shirazi.The research reached several conclusions, 

the most important of which are: Sheikh Mohammed grew up in the martyrs in a family 

interested in science and knowledge, and his character was characterized by many 

qualities, and good manners, and subdued, and asceticism in the martyrs, and renounced 

the discrimination between the sons of one nation, and his courage and feet against the 
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British occupation .From (1919-1920). The leadership role of Sheikh Mohammad Taqi 

al-Shirazi was characterized by two first periods, starting from his leadership of the 

religious authority in May 1919 and continued until March 1920. It was characterized by 

strengthening the role of the religious authority in opposing British projects and solving 

some of the problems faced by the national movement and taking a peaceful approach in 

dealing with the administration. The British continued to obtain the rights of the Iraqi 

people, and stressed the need to maintain peace and security, and not to shed blood, and 

continued the second period until his death on (August 17, 1920),where he took a firm 

position represented by authorizing the use of armed force to achieve the Iraqi national 

goals Declaration of the revolution against the British occupation. Sheikh Shirazi succeeded 

in winning over the majority of the Iraqi people. 

In addition to being a scholar and a brilliant political scientist, Sheikh Shirazi was able to 

exert great pressure on the British inside and outside Iraq, and he was able to incite the 

Iranians against British policy in the interest of Iraq and its independence. The 

aspirations of the Iraqi people for liberation and independence. Another role of the 

religious authority in the revolution of the twentieth is to mobilize, direct and put 

forward slogans and goals that reflect the national and Islamic content of the revolution, 

and work to spread the spirit of enthusiasm through speeches delivered in mosques and 

Husaynat or through the issuance and distribution of publications in various regions of 

Iraq. The jihadist fatwa of Sheikh Shirazi had a great impact in saving Iraq from the 

British occupation and made it march on the path of independence. In one of the sons of 

Sharif Hussein, the throne of Iraq. 

Al-Shirazi refused to distinguish between the components of Iraq and its various sects, 

and treated everyone equally after them citizens who have the right to live well in their 

country, and defends and conquers all Muslims who are subjected to injustice in various 

countries, whether in Iraq or abroad. His directives were highly commended for praising 

Arab nationalism and the pursuit of Arab and Islamic unity.This was evidenced by the 

goals and slogans raised by the National Islamic Society, which followed Sheikh Shirazi 

and implemented his directives and orders, as well as his letters and books he sent to 

Sharif Hussein and his children in the Hejaz. His death was a critical moment in the 

contemporary history of Iraq.  

 املقدمة 
في العراق في تحريك األحداث السياسّية  رئيس ا الها دور   شخصّية عراقّية وطنّية كانالبحث  يتناول       

بان ثورة العشرين الوطنّية التحررّية،  أن تبؤا زعامة المرجعّية الدينّية في حقبة تاريخّية حرجة من  بعدّ  ُقبيل وا 
تاريخ العراق المعاصر تصدى ألحداثها بكل شجاعة ورؤّية ثاقبة لمجريات األحداث تكللت بالنجاح بتغيير 

نّية في العراق وتسليم الحكم للعراقيين. تتمثل هذه الشخصّية مدار البحث بالمرجع األعلى السياسة البريطا
  .الشيخ محمد تقي الحائري الشيرازي

 مقدماتها العشرين وزعت مادة البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، تناول المبحث األول: )ثورة     
 السيرة من لمحاتالثاني ) المبحث وبّين المبحث الثاني المعاصر(، العراق تاريخ في وأهميتها وأسبابها
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 في الشيرازي تقي محمد الشيخ دور وتتبع المبحث الثالث:) (،الشيرازي تقي محمد للشيخ والعلمّية االجتماعّية
  (.التحررّية الوطنّية العشرين ثورة واندالع العراق في البريطانّية السياسة مقاومة

 ومنها ،ةفي مقدمتها الرسائل واألطاريح الجامعيّ واألجنبّية ة ثير من المصادر العربيّ اعتمد البحث على الك    
 في السياسي ودوره الحائري الشيرازي تقي )محمد ( والمعنونةنعمة عباس عالءرسالة الماجستير للباحث)

كبير في رفد  دور ب العربّية والمترجمةتكما كان للك (،م1191 –1118 للعراق البريطاني االحتالل مرحلة
الرزاق الحسني دومنها كتاب السيد عب البحث بمعلومات قيمة وتفصيلّية عن مقدمات الثورة وأحداثها ونتائجها

د من الكتب العربّية والمترجمة والدوريات والمصادر األجنبّية فضال  عن عد الكبرى(، العراقّية المعنون)الثورة
  )اإلنترنيت( ثبت تفاصيلها في قائمة المصادر. معلوماتومواقع إلكترونّية على الشبكة الدولّية لل

 املبحث األول
 وأهميتها يف تاريخ العراق املعاصر ثورة العشرين مقدماتها وأسبابها

  وأسبابها أوًًل: مقدمات الثورة
 العراق وشعبه رضأبأراد  الذي االحتالل البريطانيضد  ّيةشعب ثورة، ُتعد ثورة العشرين في العراق     
، البريطاني وللمطالبة باالستقالل ة ضد االحتاللظاهرات سلميّ بتبدأت الثورة ، باديء األمر،  ولقد ا،فساد  

 .(9)ةنتيجة ممارسات االحتالل القمعيّ  ة إلى ثورة مسلحة،ظاهرات السلميّ توسرعان ما تحولت ال

 95)ففي .(2)ر ثم االنتداببجعله تحت الحكم المباشالعراق  ةحضار ني طمس حاول االحتالل البريطا      
أعلنت مقررات مؤتمر سان ريمو، والتي تضمنت إعالن االنتداب البريطاني على العراق.  م(1191نيسان 

ة فجرها ، وكانت قد سبقته تحركات سياسيّ العراقّية الدينّيةة و لقد كان القرار صدمة قوية لألوساط الشعبيّ 
بزعامة المرجع الديني  الدينّية ة، وكانت المرجعيّ اللعراقيين عموم   ةالبريطانيّ االستياء من سوء معاملة اإلدارة 
 ة بحقوقلمطالبل ةالخارجيّ الداخلّية و تشرف على االتصاالت مع األطراف الشيخ محمد تقي الشيرازي 

في المدن العراقّية الكبرى السّيما المقدسة في كربالء والنجف  اتجتماعالعديد من االعقد  وجرى، العراقيين
محمد رضا الشيرازي، نجل المرجع الشيرازي.  شيخال حضرهاعدد من العلماء ورؤساء العشائر،  احضره

، وتم االتفاق على ضد االحتالل البريطانيفكرة الثورة  ات أفكار مختلفة كن أقواهااالجتماعتلك طرحت في 
المسلحة، بل كان يريد أن تبقى الشيرازي يميل للعنف والثورة  الشيخلم يكن وفي الحقيقة، تصعيد المواجهة، 

ة سلمية تكتفي بالمطالبة بحقوق البالد المشروعة دون اللجوء إلى السالح، ولكن الذين خططوا الحركة الوطنيّ 

                                                           

م(: 2191حزيران  31ة في ثورة العشرين ، الموقع اإللكتروني لوكالة يقين لألنباء بتاريخ)ة الدينيّ (.ينظر: دور المرجعيّ 9)
https://yaqein.net/reports/44569  

 المصدر نفسه . (.2)
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 (5)ونور الياسري وعلوان الياسري (4)وجعفر أبو التمن (3)للثورة، ثم أصبحوا قادتها منهم عبد الكريم الجزائري
،  إذ كان يخشى الفوضى))، استطاعوا إقناعه، وتبديد مخاوفه وتحفظاته بقولهم(6)وعبد الواحد الحاج سكر

ويعتبر حفظ األمن أهم من الثورة بل أوجب منها، فإنهم قادرون على حفظ األمن والنظام، وأن الثورة البد 
اتكم إذا كانت هذه ني)).فقال لهم:((منها وسوف يبذلون ما في وسعهم لحفظ النظام وتوفير راحة العموم

للمطالبة  ابدعوة الناس للتظاهر سلمي   السياسّية، وبدأت التحركات (1)((وهذه تعهداتكم فاهلل في عونكم
 جاء فيه:الشيرازي بيانا   الشيخ، فأصدر وفي مقدمتها تأسيس حكومة عربّية إسالمّية  بالحقوق المشروعة

ة ل إلى خليج فارس، حكومة عربي  فإننا نطلب أن تكون العراق، الممتدة أراضيه من شمال الموص..))
ة يرأسها ملك عربي مسلم هو أحد أنجال جاللة الملك حسين، على أن يكون مقيدًا بمجلس إسالمي  

 .(8)((ه7331ربيع الثاني سنة  5، حرر يوم األربعاء في ... تشريعي وطني 

ب من قادة الثورة إرسال من وحفظها وحفظ وحدة العراقيين، طللة األأالشيرازي على مس الشيخولخوف      
اق )بغداد( وفدًا للمطالبة أن يرسل كل قطر وناحية إلى عاصمة العر  ))..وفد يمثل كل منطقة إلى بغداد 

ياكم واإلخالل باألمن، والتخالف والتشاجر بعضكم مع بعض ...هبحق ، فإن ذلك مضر بمقاصدكم ومضيع وا 

                                                           

 النجف قبائل من قبيلة الجزائري وآل أسرتهه(، و 9281عام) النجف في ولده(: 9382 -ه 9281)الجزائري الكريم عبد(.3)
 أسرته أفاضل يد على ةاألوليّ  العلوم تعلم ، أسد بني من فرع وهم ،النجف في التوطين في وأقدمها واألدب العلم في أعرقها ومن

وللمزيد عن سيرته ودوره  .للعراق بريطانيال اللاالحت ،له دور كبير في مقاومةاليزدي كاظم السيدمن العلماء منهم  وغيرهم
 ، الضياء دار ، والجهاد اإلصالح في الريادي ودوره الجزائري الكريم عبد الشيخ ،باحثين مجموعة السياسي في العراق ينظر:

 .(م2191، األشرف النجف) ،2ج
 ، ةالسريّ  االستقالل حرس جمعية الى العشرين ثورة ثناءأ انضم ،قدير عراقي سياسي(: م9145 –9889)التمن ابو جعفر(.4)
 ،أستوزر الوطني الحزب باسم سياسي ا حزب ا أسس ،أحداثها  في فعالة مساهمة سهموأ األوسط الفرات ميدان في بالثورة التحقو 

 الدماغ أغشية التهاب مرض( بم9145 الثاني تشرين 21)بتاريخ توفي والسنة، الشيعة بين الجمع في الفضل له كان ، مرتين
 الحركة في ودوره التمن ابو الدراجي،جعفر عبد عبدالرزاق: ينظر العراق، في السياسي ونشاطه حياته عن وللمزيد(. السحايا)

 .(م9181بغداد،) ،2ط للنشر، الرشيد دار ،9145 -9118 العراق في ةالوطنيّ 
 الركابي، يوسف وعكاب التميمي حمدان حمدأ حميد :ينظر ، العراق في السياسي ونشاطه حياته عن التفاصيل من للمزيد(.5)

-9815المعاصر العراق تاريخ في ةالوطنيّ  ومواقفه سيرته في دراسة الوطني والعمل ةالعشائريّ  الزعامة الياسري علوان السيد
  (.م2193بيروت،)  للمطبوعات، العارف شركة ،9ط ،9159

 عبدالواحد الطائي، حسون ناصر عباس صالح: ينظر العراق، تاريخ في السياسي ودوره حياته عن التفاصيل من للمزيد(.6)
 والتراث العربي التاريخ معهد ،(منشورة غير)ماجستير رسالة ،9156 عام حتى العراق في الوطني ودوره سكر الحاج

 العراق تاريخ في السياسي ودوره سكر الحاج عبدالواحد الشيخ الرماحي، علوان عبد عبدالحسين ناجح ؛م(2113 بغداد،)العلمي،
 .م(2114)الكوفة، جامعة -اباآلد ة،كليّ (منشورة غير)ماجستير رسالة ،9156-9881 والمعاصر الحديث

ا ، مركز الفرات للتنمّية والدراسات 1) (.ينظر:حمد جاسم محمد ، المرجعّية الدينّية والثورات في العراق، ثورة العشرين نموذج 
 https://annabaa.orgشبكة النبأ المعلوماتية على الرابط: ؛www.fcdrs.comاإلستراتيجية: 

 .نفسهالمصدر  (.8)
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نحل التي في لحقوقكم التي صار اآلن أوان حصولها بأيديكم. وأوصيكم بالمحافظة على جميع الملل وال
 . (1)((... بالدكم

خلَق البريطانيون ، إذ  متعددة الجوانبدولّية و  ةمحليّ سباب وظروف أكانت ف أسباب الثورة أما     
مهم بقمع انتفاضة النجف شعب العراقي الجو المالئم الندالع الثورة منذ قياة تجاه البسياساتهم القمعيّ 

 :(99)اب الثورة باآلتيبأس إيجازويمكن  .(91)م(9198)

، والخطباء، والوعاظ، حجيم دور الموجهين من رجال الدينوت ،التضييق على الحريات العامة في العراق.1
باالستجابة  البريطانّيةة في إقناع اإلدارة عد فشل الجهود السلميّ ب والسّيما ،والكتاب والمعلمين وغيرهم ،والشعراء

 91)إلى مطالب الشعب العراقي، وبدأت بتصعيد سياستها وممارساتها ضد المعارضين والناشطين. ففي
الشيرازي، محمد رضا الشيرازي وعدد  الشيخالقبض على ابن  (Polly)ألقى الميجر بولي م(1191نيسان 

 بريطانيال الشيخن تهديد أال إ، العربي في الخليج (92)ء العراق، ثم نفيهم إلى جزيرة هنجاممن شيوخ ووجها
 .(93)خرى للعراقأبإعالن الجهاد عليهم جعلهم يعيدونهم مرة 

على سكان العراق والتي لم تكن مألوفة خالل العهد  البريطانّيةاإلدارة ها تة التي فرضضالضرائب الباه.9
 .سعارة وارتفاع األوضاع االقتصاديّ لى تدهور األدى اأالعثماني، هذا 

بالمال  ااستمالة شيوخ العشائر ودعمه عن طريق تغيير الوضع االجتماعي السائد في العراق قبل االحتالل.3
ثار أالمسؤول أمامهم عن األمن والنظام في منطقته ، مما  الشيخ هو لكي يكون اوالسالح وبكل ما يلزمه

 .جراءات الجديدةاإل تلكعامة الناس على 

نكث االحتالل البريطاني بوعودهم باستقالل العراق بعد تحريره من العثمانيين، وتسلطهم على مقدرات .4
جبا، سلوب القسوة ضد السكانأ تعمالالعراق، واس صرار الحكام ر المواطنين على العمل في السخرةوا  ، وا 

 .المباشرة ةالبريطانيّ البريطانيين على إخضاع العراق إلى اإلدارة 

                                                           

 .نفسه المصدر(.1)
 ،9121 – 9198 للعراق البريطاني االحتالل مرحلة في السياسي ودوره الحائري الشيرازي تقي محمد نعمة، عباس عالء.(91)
 .89، ص(م2115)بابل، جامعة/ التربّية كلّية ،(منشورة غير)ماجستير رسالة

 .السابق المصدر ، محمد جاسم حمد (.ينظر:99)
، ترجمة  دراسة في تطوره السياسي -، العراقأيرالند: فيليب ويالرد . ُينظرلخليج العربي: جزيرة صخرية في ا(.جزيرة هنجام92)

هنجام، ينظر: . وللمزيد من التفاصيل عن العراقيون المنفيون الى جزيرة 215ص،م(9141، بيروت)،جعفر خياط، دار الكشاف
 م(.9181 )بغداد، دار الحرّية للطباعة،،2طم،9122جام سنة فيون إلى جزيرة هنالسياسيون العراقيون المنمحمد حسين الزبيدي،

 .السابق المصدر ، محمد جاسم حمد (.ينظر:93)
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، ة والنجف وكربالء تنامي الحس الوطني لكثير من العراقيين في مدن العراق المهمة مثل بغداد والكاظميّ .5
 .ن بالتصدي لقضية العراق ومطالباتهم باالستقالليوقيام مجموعة من الزعماء المحلي

 البريطانيثورة ضد االحتالل القيام ب عن طريقدور علماء الدين في استنهاض الناس للمطالبة بحقوقهم .6
 .سوة بشعوب المنطقةأ

دفع  (م1116حزيران  11)اعالن الحسين بن علي، شريف مكة المكرمة، الثورة على الترك في  نّ .إ1
 وهذا عامل شجع العراقيين على القيام بالثورة ضد البريطانيين. .(94)إلى دعم ثورته كثيرا   بريطانيا

، ألهبت بريطانيال حتاللفي وجه اال (م1111ر)آذاها األحرار في مصر فيأخبار الثورة التي قام ب نّ إ.8
ة قيام الحكومة الفيصلية في الشام قبيل انتهاء الحرب العالميّ  فضال  عن ذلكالحماسة في نفوس العراقيين، 

العهد ، وانخراط معظم الضباط العراقيين فيها، وتمتعهم بالمراكز المهمة في دواوينها، وسعي )حزب  األولى
 .(95) ةالعراقي( في دمشق ليكون للعراق حكومة عربيّ 

، وقد ظهرت من قديم الزمان طبقات اإلمامّيةالمجتهدين من علماء الشيعة سّيما وال موقف رجال الدين .1
 .(96)مختلفة من العلماء المذكورين، واختلفت اجتهاداتهم في كيفية كفاح الغزاة من االستعماريين

بعد أن ظهرت نيات السّيما و  اتلك األسباب أثارت العراق سياسي  ن إبد الرزاق الحسني ع السيديرى و       
بكافة طبقاتها وهيئاتها، ومما دفع هذه الجماهير  العراقّيةنحو مستقبل البالد، فتحركت الجماهير  بريطانيا
بيانات الحملة ، وكانت (91)سوء اإلدارة المحتلة بأعمالها فدفعت بالعراقيين نحو الثورة السياسّيةبحركتها 
، إذ  (98)تصور للعراقيين بأن بريطانيا احتلت بلدهم لتخلصهم من االحتالل العثماني البريطانّية ةالعسكريّ 

بخصوص محافظتها على المراقد المقدسة على أن يمر الحجاج أو الزوار نص أحد تلك البيانات على: ))
 .(91) ((..طريقهملهند وأال يعترضهم أحد في الهنود القادمون من ا

                                                           

 الوطنّية واالنتفاضات( م9121) عام الكبرى العراقّية الثورة في النجف دور العلوم، بحر صادق محمد السيدينظر: (.94)
 .https://www.haydarya.com: اإللكتروني الموقع األخرى،

 م(9181 ،بيروت) خلدون، ابن دار ،(9158-9129)الحديث العراق تاريخ وجزمحليم أحمد،  ؛نفسه ينظر: المصدر (.95)
 .62، ص 

 ينظر: السيد محمد صادق بحر العلوم، المصدر السابق.(.96)
 .نفسه  المصدر (.91)
ربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ، : ستيفن همسلي لونكريك ، ألتسلط العثماني على العراق، ينظرللتفاصيل عن ا(.98)

 م( .9168ترجمة جعفر الخياط ، مطبعة المعارف، )بغداد ، 
 .السابق المصدر العلوم، بحر صادق محمد السيدينظر:  (.91)
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، واثارة النفرة بين العراقيين اإلسالمّيةا زعزعة الوحدة هويالحظ ان تلك البيانات كان المقصود من      
ق تسدة، جريا  على قاعدة ))والحكومة العثمانيّ  أذاع السير بيرسي  (م1115شباط  14)((. وفي يومفر 

قد اضطرت ضد رغبتها  البريطاني ةان الحكومة ...))هذا نصه: اا خطير  بالغ   Sir Percy Cox(21) ))كوكس
، أما العرب فان الحكومة ...ةإلى محاربة تركية بسبب األعمال العدوانية التي قامت بها الحكومة التركي  

بل .. ليست لها رغبة في أن تعاملهم كأعداء لها، طالما ظلوا هم أنفسهم أصدقاء ومحايدين،  البريطاني ة
على العكس ترغب في تحرير العرب من ظلم الترك، وتيسير التقدم لهم، وزيادة  ةالبريطاني  ان الحكومة 

المحلية إلى اصدار عدد كبير من البيانات  البريطاني وقد أّدت احتياجات الجيش .(29)((رفاههم وصناعتهم
عبة فكانت شديدة الوطأة صواالعالنات واألوامر المعقدة، هيمنت على العالقات بين الجيش واألهلين، 

 .(22)التنفيذ

 
ً
ة الثورة يف تاريخ العراق املعاصرا: ثاني

 
  أهمي

ا للشعب ا واجتماعي  ا وسياسي  ا تاريخي  ، وشكلت منعطف  معاصرول ثورة في تاريخ العراق الأثورة العشرين عد تُ    
المحيطة بها،  الحديثة، هذه األهمية للثورة تنبع من الظروف العراقّيةالعراقي، وكانت البداية لتأسيس الدولة 

اسي والتي رافقت انطالقها، والنتائج التي تمخضت عنها والتي كان لها أثر كبير على مستقبل العراق السي
 :(23)تيالحديث، وتنبع أهميتها من اآل

ة ضد المحتل خاضها الشعب العراقي بكل طوائفه، وهي تعد مفتاح وحدة العراق من إنها أول ثورة وطنيّ .1
 .الريف الى المدينة

مستقلة كانت مفتاح اعالن العراق كدولة و االحتالل البريطاني،  تدمص وسطإنها أول ثورة في الشرق األ.9
 .ة عليهجنبيّ تحت حكم النظام الملكي، بعد سنوات من السيطرة األ

 ةة القمع والشدسياس نّ إ، البريطانّيةسياستها في العراق، فقد رأت الحكومة النظر في جعلت بريطانيا تعيد .3
لن يرضخ  ن شعب مثل الشعب العراقيإالعراق، والثورة برهنت على ن تؤدي الى نتيجة حاسمة في أال يمكن 

 .(24) ة، مما قاد الى قيام بريطانيا بتغيير مندوبها السامي في العراق تحت وطأة الثورةجنبيّ للسيطرة األ

                                                           

 ةالسياس في ودوره كوكس بيرسي ، ذويب عذاب منتهى :ينظر ، العراق في ونشاطه سيرته عن التفاصيل من للمزيد (.21)
 .م9115 بغداد، جامعة اآلداب، ةكليّ  ،(منشورة غير)ماجستير رسالة ،9123 -9864 ةالعراقيّ 

 .السابق المصدر العلوم، بحر صادق محمد السيدينظر: (.29)
 .نفسه المصدر (.22)
 المصدر السابق .حمد جاسم محمد ،  (.ينظر:23)
 . نفسهالمصدر  (.24)
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 سياآيرة من شعوب جنوب شرق عداد كبأالحتالل التي كانت ترمي الى جلب كل خطط االثورة فشلت أ.4
 مهمدور كان للثورة ، و طول مدة وربطه في فلك بريطانياجل استمرار السيطرة عليه ألأ، من واسكانهم العراق

 في أوراقها بهذا الخصوص: (25)(Gertroid Bell) بيلجيرترويد المس ، إذ تقول العراقّيةفي تأسيس الدولة 
بة الجاللة، أن يمنح العرب مثل الحرية التي سنمنحهم إياها لم يكن يدور بخلد أحد وال حكومة صاح))

  .(26)))اآلن كنتيجة للثورة

 الدينّيةة مرجعيّ تحت إشراف ال، و ة موحدةتحت قيادة شعبيّ كافة إنها الثورة التي وحدت الشعب العراقي .5
   .(21)عالن الثورةا  لجهاد و ذن الشرعي باعطى فتواه باإلأالذي  محمد تقي الشيرازيالشيخ على بقيادة المرجع األ

 املبحث الثاني

ة السرية من حملات
 
ةو اًلجتماعي

 
 الشريازي تقي حممد لشيخل العلمي

 
 
محمد تقي بن ُمِحب علي بن أبي الحسن بن الميرزا محمد علي  (28)هو الميرزا :أسرتهو أوًًل: وًلدته

، ينتسب ألسرة ذات علم  (م9841/هـ9256في إيران عام) ولد في مدينة)شيراز(الشيرازي،  (21)الحائري
أما أخوه األكبر الميرزا محمد علي فكان من  ،(31)ا ُمِحب علي من أهل الورع والدينوأدب، فكان والده الميرز 

شيراز( وتصدى فيها لشؤون التدريس رس في سامراء ثم عاد الى موطنه )د،  (39)كبار رجال الدين في إيران
ن مشاهير له المرجعية العليا فيها ، كما أن عمه ميرزا حبيب اهلل كان م ة طوال حياته وكانتوالفتاوى الشرعيّ 

                                                           

 حكومة الى تقارير رفعت إذ العراق في عملت ، البريطانّية المخابرات في بارزة موظفة: (م9126-9868)بيل المس(.25)
عن  التفاصيل من للمزيد.  للعراق البريطاني االحتالل مرحلة خالل العراق أحوال فيها تناولت مستمرة بصورة البريطانّية الهند

 اليقظة مكتبة ، العراقّية السياسة في وأثرها بيل المس ، القريشي إبراهيم يوسف محمد: ُينظرحياتها ودورها السياسي في العراق 
 .(م2113 ، بغداد) ، العربّية

 المصدر السابق .حمد جاسم محمد ،  :نقال  عن  (.26)
  . نفسهالمصدر (.21)

. ينظر : محمد ا كان يطلق على أبناء الملوكالذي يولد من أم علوية ، وقديم   الميرزا : لقب فارسي يطلق على الشخص.(28)
 . 553م( ، ص9161، دار العلم للماليين ، )بيروت ،  9الذهبي ، طالتونجي ، المعجم 

الحائري : نسبة الى الحائر الحسيني ، وهو حرم اإلمام الحسين بن علي عليه السالم في مدينة كربالء ، ويطلق على .(21)
،  4، ط 5وسائل الشيعة ، جالمدينة بأجمعها فيقال لساكنها بالحائري ألنه نشأ في كربالء . ينظر : محمد الحر العاملي ، 

 . 543م( ، ص9119)بيروت ، 
 269م(،ص9154 ، )النجف ، 9جنقباء البشر في القرن الرابع عشر ،  -أغا بزرك الطهراني ، طبقات أعالم الشيعة .(31)

ص ، ،) قبر  9، معجم األعالم ، ط؛ بسام عبد الوهاب63ص، )م9186،)بيروت، 1، ط6مج  األعالم، ؛ خير الدين الزركلي،
 . 219م(، ص9183، ، )بيروت 3عمة ، تراث كربالء ، ط؛ سلمان هادي آل ط 688م(، ص9181
 .98صالمصدر السابق، عالء عباس نعمة، (39)
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. أما أبناء الشيخ محمد تقي الشيرازي فهم ثالثة أوالد مع بنت واحدة وتسلسلهم  (32)الشعراء في مدينة شيراز
 عام ّيةالعراقكاآلتي :الشيخ محمد رضا الشيرازي : وهو أكبر أبنائه ، وساعده األيمن في تأجيج الثورة 

، ولقي  (34)الثائرة  العراقّية، وكان صلة الوصل بين والده والعشائر (33)م( ضد االحتالل البريطاني9121)
، ( في الخليج العربيالسجن ثم ُنفي الى جزيرة )هنجامفي سبيل ذلك متاعب ومعاناة كبيرة ، إذ اعتقل وأدخل 

، لهذا (35)ك طيلة حياته ولم يرجع الى العراقثم ُأفرج عنه بعد أقل من شهر وسافر الى إيران وبقي هنا
بأنه كان  ، وصفته المس بيل(36)في روسيابأنه يميل الى النزعة البلشفية  البريطانّيةالسبب اتهمته السلطات 

، وعلى هذا فقد معارضة ُمرة البريطاني ةسياسيًا فعااًل ال يستقر على حال ، ُمعارضًا لالتفاقية اإليرانية )) 
م( في مدينة طهران في 9151وتوفي عام) (31)((.في العراق.. البريطاني ةئة الحكومة لمناو كرس جهوده 

 وكان عالم ا الشيخ عبد الحسين الشيرازي : وهو االبن األوسط للشيخ محمد تقي الشيرازيأما  . (38)إيران
 ،(41)سن المعاشرة في كربالء ، اتصف بحسن األخالق وطيبة النفس وح (31)العلمّيةمن أعالم الحوزة  فاضال  
الشيخ محمد واالبن الثالث هو  .(49)، ودفن في الصحن الحسيني الشريف مع والدهم(9162عام)ي فتوفي 

( ة )طهرانالعليا في العاصمة اإليرانيّ  في محكمة التمييز اي : وهو أصغر أبنائه ، عمل قاضي  حسن الشيراز 
 . (43)زي فله بنت واحدة فقط أما بنات الشيخ محمد تقي الشيرا .(42)م(9186عام)وتوفي 

                                                           

، اإلجازة ؛ شهاب الدين المرعشي النجفي 983صم(،9119، طهران)الشهرودي، أسرة المجدد الشيرازي،نور الدين .(32)
، )قم ،  9إشراف محمود المرعشي ، ط وتنظيم محمد السمامي الحائري ، الُمهجة ، إعدادالكبيرة أو الطريق والُمحجة لثمرة 

 . 425، صم(9113
 .98ء عباس نعمة، المصدر السابق، صعال.(33)
؛ محمد الحسيني  6ص م(،9166 ،المجدد الشيرازي،)النجف األشرفهدية الرازي الى اإلمام  أغا بزرك الطهراني،.(34)

 . 95، صم(2111، )بيروت ، 9صفحات من تاريخ العراق السياسي، ط –ام ، تلك األي الشيرازي
 . 443م(، ص2111،)قم ،  9، ج، تحقيق أحمد محمد رضا الحائري عباس الحائري ، حوادث األيام .(35)
لرافدين للطباعة والنشر ، دار ا 2المس بيل ، فصول من تاريخ العراق القريب ، ترجمة وتعليق جعفر خياط ، ط.(36)

 . 443م(، ص2114 ،، )بيروت التوزيعو 
 .21عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(31)
 . 6أغا بزرك الطهراني ، هدية الرازي ... ، ص.(38)
أو هي الكيان العلمي والبشري الذي يؤهل الدارس  ،ناحية التي تخصص للدرس والتحصيلالحوزة : لغة هي المكان أو ال.(31)

( ، )دمشق ، 98-91مجلة المرشد ، العددان ) :، ينظرة وفقا  لمفهوم المذهب الجعفريسالميّ لالجتهاد في علوم الشريعة اإل
 . 212م(، ص2114
 . 443عباس الحائري ، المصدر السابق ، ص.(41)
 .21عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(49)
 . 912، ص..  الشيرازي المجدد أسرةنور الدين الشهرودي ، .(42)
 . 6راني ، هدية الرازي ... ، صأغا بزرك الطه.(43)
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 طلب ا م(1855عام) ، وتحديدا  لمدينة كربالء في شبابه إلى العراقالشيخ محمد تقي الشيرازي هاجر      
ية اهلل آاألعلى المرجع بعد وفاة  الدينّية، كما سكن لفترة في مدينة سامراء. وقد استلم المرجعية  (44)للعلم
  .(46) (م1111(عام (45)كاظم اليزديمحمد يد الس

 
 
ا: صفاته

ً
  ثاني

 
ةاجملتمعية وومساته ة الشخصي

 
  الديني

الشخصـــّية والســـمات المجتمعيـــة  بالعديـــد مـــن الصـــفات الشـــيخ محمـــد تقـــي الشـــيرازي شخصـــية اتصـــفت
، السياسّيةة و ة واالقتصاديّ ة عميقة في العديد من المبادئ المختلفة االجتماعيّ التي تنم عن قدرات ذهنيّ  الدينّيةو 

 عاشرته عشررين عاًمرا، وفي ذلك يقول عنه السيد حسن الصـدر ))  (41)ة حكيمةعبرت عن قدرات قياديّ  كما
فما رأيت منه زلرة وال أنكررت عليره خلرة ، وباحثتره اثنتري عشررة سرنة فمرا سرمعت منره إال األنظرار الدقيقرة 

 .(48)(( العميقة والتنبيهات الرشيقة ... واألفكار
، في ميدان الفقه واألصول، حتى كثرت مقاالته ومخطوطاته العلمّية، اير  قد االم  ع الشيخ الشيرازيكان      

عادة النظر فيه، وتصحيح ما يجب تصحيحه، وتعديل ما  لكن لم يسمح لـه وقته إال بتنقيح بعضها القليل وا 
ر عن النظة وأعماله الكثيرة لم تشغله همومه عن تصديه ألعباء وصعوبات المرجعيّ و  .(41)يلزم تعديله منها

فكانت بيته المتواضع في مدينة كربالء منتدى للزعماء السياسيين ورؤساء العشائر  ،الى أمور المسلمين
 ي معظمــــــــــالدين والعلماء ف فضال  عن رجال ، (51)اتفئن مختلف الـــــــن الناس مـــــــــــويزحم بالكثير م العراقّية

                                                           

 المصدر السابق .حمد جاسم محمد ،  (.ينظر:44)
( هـ9289) عام األشرف النجف الى هاجر ،متدينة  فالحّية عائلة من يزد محافظة في ولد: اليزدي كاظم محمد السيد(.45)

 في ليبيا لدولة اإليطالي االستعمار ضد روفةالمع الجهاد فتوى صدرأ متقنا ، لغوي ا كان ،العلماء لكبار العلمّية الدروس لحضور
 جملة من كان ايران، لشمال الروسي اإلحتالل ضد وكذلك يران،إ جنوب إلحتالله البريطاني االستعمار وضد أفريقيا، شمال
 يدوللمز ( . هـ9331 رجب 28)بتاريخ االشرف النجف في توفي البريطاني، االحتالل ضد العراق في المجاهدين الدين علماء
 مرجعيته على وأضواء سيرته اليزدي كاظم محمد السيد الجبوري، سلمان كامل: ينظر والسياسي، الفقهي ونشاطه حياته عن

 المعاصر السياسي العراق تاريخ العنبكي، كاظم حميد قحطان ؛(2116قم،) ،9ط برهان، مطبعة ة،السياسيّ  ووثائقه ومواقفه
 .24 ص ،(م2196)ديالى، جامعة المركزّية، المطبعة ،9168 -9194

؛ م( 2116،  )قممطبعة برهانللثورة العراقّية الكبرى ،  ينظر: كامل سلمان الجبوري، محمد تقي الشيرازي القائد األعلى (.46)
لشيعة عدنان عليان، ا ؛ www.alshirazi.com/world/article/2012 قراءة في فكر اإلمام محمد الشيرازي، على الموقع:

 )لبنانمؤسسة المعارف للمطبوعات، ،9ط (،9158-9194قع السياسي واالقتصادي واالجتماعيا)الو ّية الحديثةوالدولة العراق
 .998 -93ص، م( 2115،

 .29عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(41)
م(، 9186حسن الصدر ، تكملة أمل اآلمل ، تحقيق السيد أحمد الحسيني ، اهتمام السيد محمود المرعشي ، )بيروت، .(48)
 . 996م(، ص2112)بيروت ،  ؛ عبد الرحيم العقيقي البخشايشي ، كفاح علماء اإلسالم في القرن العشرين ، 242ص

 .  https://www.annabaa.org: الرابط:  اإللكترونية المعلوماتية النبأ شبكة ينظر:.(41)
 .29نعمة، المصدر السابق، ص عالء عباس.(51)
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ضد  م(9121)الكبرى عام العراقّيةيادة الثورة لهم ، وعندما تصدى لق ا، وكان الناس يعتبرونه قائد  (59)األوقات
، وظل يستقبل الناس  الدينّيةالبريطانيين ، لم يشغله هذا العمل الكبير عن إصدار الفتاوى والتشريعات 

 .(52)الخاصة والعامة  كالتهموينظر في مش

ة الحلم والصبر ، في غايكما كان . (53)في غاية الحياء وقمة التواضعالشيخ محمد تقي الشيرازي  كان     
الكمال في وقد وصل الى مرتبة عالية  ،(54)أحد من الناس حتى من أساء إليه لم يحدث أن غضب في وجه

 الى حد بعيد وال مكترثا  بمباهج الحياة وزخارفها زاهد اعيشة متواضعة،  الشيخ الشيرازي عاشو  ،(55)الروحي
 والتسبيح التهليل عن يفتر ال الذكر، دائم بل الذكر، كثير وكان .(56)في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه

 درس إلقاء أو أمر، بيان عن اإلفصاح أو مسألة، عن الجواب أراد إذا إالّ  طاقته حسب تعالى هلل والتحميد
من يقابله بمنتهى األدب ، كما كان يحترم كل  (58)كان شديد الخشية من اهلل تعالى، و  (51)تالمذته على

 دقيقا   وكان ،(51)لحذر لمعرفته بخطورة ما يصدر عنه، حذرا  أشد افي إصدار فتاويه ، وكان دقيقا   والتواضع
 (69)وُنقل عن السيد محسن الحكيم،  (61)الحياة جوانب كل في اإلنسانّية وتعاليمه اإلسالم، أحكام تطبيق في

  .(62)((ين ودنيا بما للكلمة من معنى..لقد كان سماحته رجل د))قال إذعن وصف الشيخ الشيرازي 

                                                           

 . 985، ص..  الشيرازي المجدد أسرةنور الدين الشهرودي ، .(59)
لجنة إحياء تراث  ؛ 981م(، ص9111سلمان هادي آل طعمة ، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء ، ) بيروت ، .(52)

شيرازي ، دار الصادق للطباعة والنشر ، )كربالء ، اإلمام الشيرازي ، في رحاب قائد ثورة العشرين اإلمام الميرزا محمد تقي ال
 33م(، ص2114
 .  https://www.annabaa.org: الرابط:  اإللكترونية المعلوماتية النبأ شبكة ينظر:.(53)
 .22عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(54)
 . 91ر السابق ، ص؛ محمد الحسيني الشيرازي ، المصد 6أغا بزرك الطهراني ، هدية الرازي ...، ص.(55)
: الرابط:  ةاإللكترونيّ  المعلوماتية النبأ ؛ شبكة 92ص اإلمام الشيرازي ، المصدر السابق،لجنة إحياء تراث  ينظر: .(56)

https://www.annabaa.org  . 

 .  https://www.annabaa.org: الرابط:  اإللكترونية المعلوماتية النبأ شبكة ينظر:.(51)
اآلداب، )النجف األشرف،  ، مطبعةجر ثورة العشرين، الكتاب الخامس، كربالء المقدسة تفةثقافة اإلسالميّ مكتب منابع ال .(58)
 . 8( ، صم9186
 . 988، ص..  الشيرازي المجدد أسرةنور الدين الشهرودي ، .(51)
 .  https://www.annabaa.org: الرابط:  اإللكترونية المعلوماتية النبأ شبكة ينظر:.(61)
م(: ولد في النجف األشرف في بيت علم ودين وتقوى ، شارك في عمليات الجهاد 9111-9881)لسيد محسن الحكيما .(69)

. للمزيد من التفاصيل ينظر : وسن  م(9152)أعلى للمسلمين الشيعة عام ا، أصبح مرجع   م(9194)ضد الغزو البريطاني عام
،أطروحة دكتوراه)غير 9111-9146ه السياسي والفكري في العراق سعيد عبود الكرعاوي،السيد محسن الطباطبائي الحكيم ودور 

دار  ،9ط م(،9111-9881السيد محسن الحكيم )م( ؛ عدنان إبراهيم السراج ،2111منشورة(،كلية التربية،جامعة القادسية،)
 م(.9113الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع ، )بيروت ، 

 . 46مصدر السابق ، صلجنة إحياء تراث اإلمام الشيرازي ، ال.(62)
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ا ُيكلـف فيهـا أحـدا  مـن النـاس ة وال جدا  أن يقوم هو بنفسه بمهامـه الشخصـيّ  كان الشيخ الشيرازي حريص 
، (64)كان يحمي المستجير به ويقف الـى جانـب المظلـوم ضـد الظـالم مهمـا كانـت جبروتـه وعظمتـهو  . (63)أبدا  
ـــاز بأســـلوبه الخـــاص فـــي تدريســـه، و  حســـن المعاشـــرةكـــان و  ـــه عـــن أســـلأحـــ يقـــولو ، (65)يمت وب الشـــيخ د طالب

يقصرد م الميررزا )إذا اشتد نقاش الطلبة وعال بحثهم وارتفعت أصواتهم ، لم ينهرره..)):الشيرازي في التدريس
ينحرل نرزاعهم وتهرردأ  ( برل يتررركهم وشرأنهم ويشرتغل هررو بالرذكر والتسربيح والتهليرل الررى أنالشري  الشريراز 

 .(66)((أصواتهم ...
نما كان يستشيرهم في  الشيخ الشيرازيلم يكن        ينفرد برأيه أو يفرض توجهاته على أعوانه ومساعديه وا 

الشيرازي بعد وفاة المرجع  الشيخأول خطوة اتخذها وكانت ، (61)كل صغيرة وكبيرة في مرحلتي السلم والحرب
ار المقدسة، مؤلفة من كب على السيد محمد كاظم اليزدي، تشكيله هيئة استشارية في كربالءالديني األ
الهيئة دور بارز في اتخاذ أصوب القرارات وأكثرها دقة في تلك الظروف الدقيقة  لتلككان و ، العلماء

 .(68)واالستثنائية من تاريخ العراق

له من مقلديـه ، اليتخذ لنفسه شيئا  من األموال الطائلة التي كانت تصاا كريم  جواد  كان عن ذلك، فضال  
ينفقهـا  اإلسـالمّيةوالخمـس التـي تأتيـه مـن مختلـف البلـدان  وكانت جميع أموال الزكـاة.(61)،في العالم اإلسالمي

 اإلسـالمّيةولعل من المآثر المهمـة فـي سـيرة الشـيخ الشـيرازي هـو إيمانـه بالوحـدة  .(11)على الفقراء والمحتاجين
، لتوفيق بين طائفتي السنة والشيعة، فقد عمل الشيخ الشيرازي على اح الديني مع بقية األديان األخرىوالتسام

صــف علــي البازركــان دور الشــيخ قــد و . و (19)معــاملتهم وأوصــى بالمحافظــة علــى ســائر الملــل والنحــل وحســن
زينرا للشريعة الصرالة فري مسراجد السرنة كمرا زينرا للسرنة الصرالة فري الشيرازي في توحيد كلمة المسـلمين )) 

دور  الياسـري. ووصـف (12)((الميررزا محمرد تقري الشريراز  ... مساجد الشيعة وقد بارك تلك الفكرة وشجعها
ة والفروارق اإلقليميرة عمل بكل جهد ووسيلة إلزالة النعررات الطائفي رالشيخ الشيرازي في هذا المجال ، أنه )) 

                                                           

 .24عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(63)
 .24، صنفسه المصدر .(64)
 .  https://www.annabaa.org: الرابط:  اإللكترونية المعلوماتية النبأ شبكة ينظر:. (65)
 . 311م( ص9169خانبابا ُمشار ، كتابهاي عربي جابي ، جابخانه تهران ، )تهران ، . (66)
 .25-24عباس نعمة، المصدر السابق، صعالء . (61)

، منشور  ، مركز االمام الشيرازي للدراسات والبحوث رجعية للثورة، محمد تقي الشيرازي القيادة الم محمد علي جواد تقي (.68)
 .http://shrsc.comم( على الموقع اإللكتروني: 2195أيلول  28بتاريخ)
 .  https://www.annabaa.org: الرابط:  ةاإللكتروني المعلوماتية النبأ شبكة ينظر:.(61)
 .25عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(11)
 . 364م(، ص9111) لندن ، ، مير بصري ، أعالم األدب في العراق الحديث ، دار الحكمة . (19)

 . 5م(، ص9154علي البازركان ، الوقائع الحقيقية في الثورة العراقّية ، مطبعة أسعد ، )بغداد ، .(12) 
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. أمـا محمـد (13)((ضل هذه المساعي توحدت الصفوف ...والعصبيات القبلية ونسيان األحقاد العشائرية وبف
بــين أبنــاء الشــعب  م بــه الشــيخ الشــيرازي فــي رص الصــفوفمهــدي البصــير فعلــق علــى الــدور الكبيــر الــذي قــا

( فري المنزلرة العظمرى فصراروا ويقصرد الشريراز نيون مرا للرجرل )عرف المفكرون السُ ... : ))العراقي بالقول
فكرران رحمرره اهلل ي يررد  السياسرري ةيتقربررون منرره ليسررتعينوا بنفرروذه الررديني الواسررع علررى تحقيررق مقاصرردهم 

بأنـه  السـيد عبـدالرزاق الحسـنيووصفه  .(14)((الشيعيين والسنيين بكل قواه ... لة بينالصالت الودية المتباد
، أمـا عبـد اهلل الفيـاض فقـال عنـه (15)((....ة، نافذ الكلمة ، واسرع النفروذ، صادق العزيمزعيم روحي كبير)) 
ة في عصرورهم ووجهروا م يرديهم لخدمرة ان من رجال الدين األفذاذ الذين واكبوا سير الحركات التحرري  ك)) 

 .(16)((مصلحة الوطن العليا
أما المسؤولون البريطانيون فقد وصفوا الشيخ الشيرازي بأوصاف قاسية تظهر مدى الحقد الذي كانوا       

 (18)(Arnold Wilson)لسنأرنولد و قام  م(1111حزيران)فيف ،(11)يكنونه له بسبب مواقفه المناهضة لهم
مطالب  عدةبزيارة لالمام الشيرازي في كربالء المقدسة، ليعرض عليه )نائب الحاكم المدني في العراق( 

ة في سامراء، فكان الرد: كريّ الروضة العس (كليدار)تعيين رجل شيعي في منصب السّيما طلب رفضها كلها، 
ان وبعد  .(11) ((ا، وال مشكلة عندنا في هذا الجانبو شيعيً أا الكليدار سنيً  ال فرق لدينا بين أن يكون  ))

في أرنولد ولسن الشيرازي، رموه بمختلف التهم واالفتراءات، فكتب  الشيخيأس البريطانيون من التأثير على 
انه مثل البابا ليو التاسع.. قديس بسيط ذو مزاج مثال لتضليل نفسه والعالم، وانه كثيرا ما )مذكراته: )

 ،ه يسعى من أجل الحصول على السلطةازي بأنكما اتهم ويلسن الشيخ الشير  ،((يفعل باسم التقوى والدين...

                                                           

 . 932م(، ص9166عبد الشهيد الياسري ، البطولة في ثورة العشرين ، مطبعة النعمان ، )النجف ، . (13)
 . 911م(، ص9124، مطبعة الفالح ،) بغداد ،  9محمد مهدي البصير ، تاريخ القضية العراقّية ، ج. (14) 
 . 932م(، ص9182، بيروت )، دار الكتبمطبعة ،  5برى ، طعبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقّية الك. (15)
 .299صم(،9115 بغداد،مطبعة دار السالم ،) ،2ط ،9121ة العراقّية الكبرى سنة الثور  عبداهلل الفياض،. (16)
 .26عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (11)
 ة الى العراق عامة البريطانيّ لعسكريّ قِدم مع الحملة ا، م(: عسكري وسياسي بريطاني9141-9884)أرنولد ولسن. (18)

، قتل ويلسن خالل الحرب ا في طهرانستدعاء بيرسي كوكس وتعيينه سفير  بالوكالة بعد ا اا عام  م(، ثم عين حاكم  9194)
 ةائق البريطانيّ : فؤاد قزانجي ، العراق في الوثة . ينظرة البريطانيّ ة في القوة الجويّ ة أثناء أدائه للخدمة العسكريّ ة الثانيّ العالميّ 

، 9146-9198لة الملكية في العراق( طبيب العائ؛ مذكرات سندرسن باشا )26ص م(،9181، (،)بغدادم9131 –9115)
 . 55 – 54م(، ص 9182، ، )بغداد 2سليم طه التكريتي ، ط ترجمة

 .المصدر السابقمحمد علي جواد تقي،  (.11)
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يخ الشيرازي ، حين أما المس بيل فقد حذت حذو ويلسن في وصف الش .(81)روا توقيعهواتهم أنصاره بأنهم زو 
 .(89)((...ةيه ابنه محمد رضا بصورة كلي  رجل خرف عجوز يستولي علوصفته بأنه ))

 ثا
ً
ة دراسته وا: لث

 
ةتقلده زعامة املرجعي

 
 مؤلفاته و الديني

تـــدرج فـــي الدراســـة وتحصـــيل العلـــوم  إذ م(9854عـــام)بـــدأ الشـــيخ الشـــيرازي دراســـته فـــي مدينـــة كـــربالء 
، ثم حضر (82)في كربالء  الدينّية، فدرس مقدمات العلوم على يد أشهر األساتذة والعلماء في المدارس الدينّية

، واستمر في دراسته وكـان متفوقـا  (83)ي(الشهير بـ )الفاضل األردكاندرس وبحث العالمة الكبير محمد حسين 
يد فيهـا فتأهــل لــدرس وبحــث األسـتاذ الكبيــر الســيد محمــد حسـن الشــيرازي ، فهــاجر الــى سـامراء بــدعوة مــن الســ

كانت للشيخ محمد تقي الشيرازي حلقـة درس و  ، (84)محمد حسن وتتلمذ على يده حتى أصبح من أبرز طالبه
، كما أن جماعة من فضالء ومشـاهير تالمـذة السـيد  (85)محمد حسنه في حياة أستاذه السيد وبحث خاصة ب

محمــد حســن شــاركوه حلقــة درســه والكثيــر مــنهم انجــذبوا للدراســة عنــده كطــالب بعــد وفــاة أســتاذهم الســيد محمــد 
محمـد تقـي ، كذلك رجع مقلدي السيد محمد حسن في أمر التقليد الى الشيخ (86)(م9814عام)حسن الشيرازي 
 . (81)ةه الشرعيّ والعمل بفتاوي

فـي سـامراء أمثـال السـيد  الدينّيـة هـو وجماعـة مـن كبـار أسـاتذة الحـوزةسعى الشيخ محمد تقي الشـيرازي 
فـي  الدينّيةمحمد األصفهاني والسيد إسماعيل الصدر والميرزا حسين النوري وغيرهم على اإلبقاء على الحوزة 

يغادروهـــا وظلـــوا ناشـــطين فيهـــا فـــي أمـــور التـــدريس تلــك المدينـــة بعـــد وفـــاة أســـتاذهم الســـيد محمـــد حســـن ، فلــم 
بقــاء مدينــة ســامراء  الدينّيــةوالبحــوث والعلــوم  صــدار الفتــاوى الشــرعية وا  والتصــدي ألمــور ومشــاكل المســلمين وا 

التـي كانـت تمارسـها  المضـايقات، لكن اختالف وتشـعب اآلراء ، فضـال  عـن (88)محافظة على مركزها الديني 
فـي سـامراء بهـدف تشـتيت شـملها وتقـويض بنيانهـا ، كـل ذلـك حـال دون  الدينّيـةحـوزة السلطة العثمانيـة ضـد ال

                                                           

، )بيروت، والتوزيع، دار الرافدين للنشر والطباعة  2، ترجمة وتعليق جعفر الخياط، ط آرنولد ويلسن ، الثورة العراقّية.(81)
 .949 -931م(، ص 2114
 .961م(،ص9111، بيل ، العراق في رسائل المس بيل، ترجمة وتعليق جعفر الخياط، دار الحرية للطباعة،)بغداد المس.(89)
حمد الحائري ، مجلة علوم الحديث، أ –محمد علي األوربادي ، السبيل الجدد الى حلقات السند ، إعداد مهدي الحسيني . (82)

 .21ص ،: عالء عباس نعمة، المصدر السابقنقال  عن 6، صم(9111، )قم ، العدد الثاني، السنة األولى
م( : من مشاهير العلماء والفقهاء ، وكانت له حلقة درس وبحوث في كربالء استفاد 9884 -9891الفاضل األردكاني).(83)

 .28ص عالء عباس نعمة، المصدر السابق ،ينظر: ة . العلميّ منها الكثير من طالب الحوزة 
 العلماء تراجم في الرجال معارف ، الدين حرز محمد؛  269أغا بزرك الطهراني ، طبقات أعالم الشيعة ...، ص.(84)

 .295ص ،(م9164 شرف،األ النجف)اآلداب، مطبعة ،2،ج الدين حرز حسين محمد تعليق ، واألدباء
 . 425لمرعشي النجفي ، المصدر السابق ، صشهاب الدين ا.(85)
 .28ص عالء عباس نعمة، المصدر السابق ،.(86)

 .915م(، ص9163قم ، )ميرزا علي واعظ خياباني ، علماي معاصر ، جابخانه باقري ، . (81) 
 .21(، صم9131ة ،) النجف ، عبد الحسين الكليدار آل طعمة ، تاريخ كربالء المعلى ، المطبعة العلويّ .(88)
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 الدينّيـــة، فبـــدأ هـــؤالء بـــالهجرة مـــن ســـامراء الـــى بقيـــة المـــدن  (81)بقـــاء النخبـــة الممتـــازة مـــن األســـاتذة والطـــالب 
مـــد تقـــي ، بينمـــا بقـــي الشـــيخ مح (11)المقدســـة فـــي العـــراق ، فهـــاجر بعضـــهم الـــى النجـــف وآخـــرين الـــى كـــربالء

مكــث فيهــا م( إذ 9191)الشـيرازي فــي سـامراء بدايــة األمــر ، إال أنـه غادرهــا متوجهــا  الـى مدينــة الكاظميــة عـام
عدة أيام وبعدها انتقـل الـى مدينـة النجـف التـي أراد الشـيرازي االسـتقرار فيهـا غيـر أنـه عـدل عـن رأيـه وغادرهـا 

. وذكــر (19)تقبله األهـالي هنـاك بحفـاوة كبيـرةاسـو م( 9198شـباط  23)الـى مدينـة كـربالء التـي وصـل إليهـا فـي
إنري أحسسرت الشيخ الشيرازي سبب تركه اإلقامة في النجـف واالنتقـال الـى كـربالء  واالسـتقرار فيهـا بقولـه )) 

بأن هناك في النجف األشرف اتجاه يريد أن يسرتفيد مرن تواجرد  فري النجرف األشررف للنيرل مرن شخصرية 
... ففضرلت الخرروج علرى سريد محمرد كراظم اليرزد  الطباطبرائي العظمرى الالمجتهد األكبرر سرماحة ةيرة اهلل

 . (12)((ألجلي... البقاء ، لئال يصدر من أحد ما يخالف الشرع بسببي أن ينال من شخص
أن انتقـال الشـيخ الشـيرازي مـن سـامراء  فـي مذكراتـه  -أحـد رجـال ثـورة العشـرين  -قاطع العواديذكر و 

ى كـربالء جـاء بنـاء  علـى طلـب العديـد مـن الزعمـاء الـوطنيين الـذين احتـاجوا الـى الى مدينة النجف ومن ثـم الـ
،  (13)ة المتصـاعدة ضـد المحتلـين البريطــانيين الـدعم الروحـي مـن قبـل الشـيخ الشـيرازي لتغذيــة الحركـة الوطنّيـ

 . (14)لمقاومة االحتالل البريطاني في العراق ةوكان ذلك جزء  من خطة وطنيّ 
ــاتقــي الشــيرازي الشــيخ محمــد  صــبحأ أعلــى بعــد وفــاة الســيد محمــد كــاظم الطباطبــائي اليــزدي فــي  مرجع 

الــى كــربالء بانتقــال الشــيخ  الدينّيــةانتقلــت حــوزة ســامراء و  ، (15)والمقــيم فــي النجــف األشــرف م(9191نيســان )
 .(16)ة كربالءوالتدريسية في مدين الدينّية العلمّية، فأعطى ذلك دفعة قوية للحركة إليها محمد تقي الشيرازي

وباتــت حــوزة كــربالء تزخــر بــالكثير مــن العلمــاء ورجــال الــدين الكبــار والمحققــين البــارزين خــالل ســنوات 
 ،(11)قهــاء وطــالب العلــم مــن كــل حــدب وصــوبقصــدها الكثيــر مــن العلمــاء والف إذمرجعيــة الشــيخ الشــيرازي 

العالم المحقق السيد هـادي ر أمثال علماء والمجتهدين الكباوكثرت حلقات الدروس والبحوث وظهر جيل من ال
 .(18)وغيرهمالميالني ، والسيد مهدي الشيرازي والشيخ محمد رضا األصفهاني والمحقق السيد حسن القزويني 

                                                           

 . 989، ص..  الشيرازي المجدد أسرةنور الدين الشهرودي ، . (81)
 .21عالء عباس نعمة، المصدر السابق ،ص. (11)
، ؛ عباس محمد كاظم 24م(، ص9135،  ، مطبعة الشعب ، )بغداد 3عبد الرزاق آل وهاب ، كربالء في التاريخ ، ج.(19)

 .229م(، ص9184،) ثورة العشرين ، بال مطبعة -ثورة الخامس عشر من شعبان 
 . 43لجنة إحياء تراث اإلمام الشيرازي ، المصدر السابق ، ص. (12)
 . 92م(، ص9181، مطبعة العاني ، )بغداد ،9، ط9121رجال الثورة العراقّية  أحد -مذكرات السيد قاطع العوادي. (13)
ة )االستقاللية(  ة لحركة القومّية العربيّ يّ الجذور السياسية والفكرّية واالجتماع - 9121وميض جمال عمر نظمي ، ثورة . (14)

 .31؛ عالء عباس نعمة، المصدر السابق ،ص 311م(، ص9184، )بيروت، 9في العراق ، ط
 .31ص ، المصدر السابق ، ؛ عالء عباس نعمة 442ينظر : عباس الحائري ، المصدر السابق ، ص. (15)
 .31ص عالء عباس نعمة، المصدر السابق ،. (16)
 . 919م(، ص9111ة في كربالء ، دار العلوم ، )بيروت ، الدين الشهرودي ، تاريخ الحركة العلميّ  نور. (11)
 .39ص عالء عباس نعمة، المصدر السابق ،. (18)
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مجتهد من كبار المجتهدين تتوافـق آراء العلمـاء هو  الديني األعلى المرجعإّن  ومما تجدر اإلشارة إليه،
  .(11)فيأخذ مكانته دون تعيين أو ترشيحرجعيته المجتهدين اآلخرين على رئاسته وم

وتميز بالتحقيق  بالرصانة ، الفقهّيةفقد تميزت بالقوة وآرائه  العلمّيةأما بحوث ومؤلفات الشيخ الشيرازي 
آن الكـريم والحـديث النبـوي كان يستخرج لطائف المعاني ودقائق األمـور مـن آيـات القـر إذ ، (911)والتدقيق البارع

ا أدى الــى تفوقــه علـى أقرانــه ومعاصــريه ، واعتــرف الجميــع بأعلميتـه فــي ذلــك الوقــت ، كمــا ، ممــ(919)الشـريف
 .(912)اط في كل المسائل الخاصة والعامةكانت مؤلفاته التي كتبها على درجة كبيرة من االحتي

ـب اكان الشيخ محمد تقي الشيرازي الى جانب تعمقـه فـي علـوم الفقـه واألصـول وتفوقـه فيهمـا ، أديب ـ ا ارع 
، أدى بــه الــى تــأجيج ( ع)يم ، فكــان حبــه ووالئــه ألهــل البيــت، وذوق ســل (913)ذا حــس مرهــف وشــاعر ا كبيــر ا

ــيهم الســالم  ئمــةعمــا فــي ضــميره ومكنونــه مــن الحــب الــذي يكنــه لألمشــاعره ليعبــر  ــذلك جــاءت أغلــب  ؛عل ل
هرة هــي التــي تطغــى قصــائده مــدح وثنــاء آلل بيــت الرســول صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم ، وأصــبحت تلــك الظــا

ومن  برن   .  (914)على ديوانه الكبير ، وتصـب  قصـائده الرائعـة التـي أنشـأها ونظمهـا باللغـة العربيـة والفارسـية

  مؤلفاته في الفقه :
صفحة من الحجم  (218)، ويتكون من  (115)للشيخ مرتضى األنصاري)مطبوع( تعليقة على المكاسب .9

  .(116)ةة الحجريّ النسخة الخطيّ ينة قم المقدسة في إيران على الكبير والخط الناعم ، أعيد طبعها في مد
أول الكتاب الى التنبيه الثالث من  (117)مطبوع (لعالمة الشيخ األنصاري )تعليقة على مباحث البيع ل .2

طبعها على النسخة ، أعيد حة من القطع الكبير والخط الناعم( صف999، ويتكون من )بض()أحكام الق
ألف الشيخ الشيرازي الكثير من الكتب والمؤلفات األخرى و  .(118) (هـ9492)معا في الخطية الحجرية

ولألسف فإن أي منها لم يطبع أما بسبب تلفها ، أو بإلقائها في الماء أو دفنها باألرض بناء على وصية 

                                                           

 المصدر السابق.،  ينظر: السيد محمد صادق بحر العلوم (.11)
 .32ص ، السابق المصدر ، نعمة عباس عالء.(911)
 . 41الشيرازي ، المصدر السابق ، صلجنة إحياء تراث اإلمام . (919)
 . 981، ص ..نور الدين الشهرودي ، أسرة المجدد الشيرازي . (912)
 .32ص عالء عباس نعمة، المصدر السابق ،. (913)
،  44ج حقيق حسن األمين،ت ؛ محسن األمين ، أعيان الشيعة،291ص ،2ج، محمد حرز الدين، المصدر السابق.  (914)

 .212، تراث كربالء ، المصدر السابق ، ص؛ سلمان هادي آل طعمة 922م(، ص9151، مطبعة اإلنصاف، )بيروت
 .33عالء عباس نعمة، المصدر السابق ،ص.(915)
مام السيد محمد القائمة التفصيلية لمؤلفات المرجع األعلى اإل -، الموجز الجامع  علي الفدائي – حسين الشهرودي. (916)

؛ حسين محمد على  465، صم(2112، المجتبى للتحقيق والنشر ،) بيروتؤسسة م ، الحسيني الشيرازي، اإلصدار الرابع
 . 91الفاضلي ، مجلة المرشد ، المصدر السابق ، ص

 .33عالء عباس نعمة، المصدر السابق ، ص.(911)
 مطبعة ،2ط ،93ج الشيعة، تصانيف الى الذريعة، أغا بزرك الطهراني ؛465ص المصدر السابق،، حسين الشهرودي.(918)

 .955ص ،(م9151 النجف،) لقضاء،ا
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لم تواتني الفرصة لمراجعتها وذكر الشيخ الشيرازي سبب ذلك بقوله ))  (119)الشيخ الشيرازي قبل وفاته
، أخشى أن تكون فيها أخطاء أو اشتباهات تسبب وقوع من يراجعها في عادة النظر إليها التدقيق فيها وا  و 

ثمه لي   -( هي :م مؤلفاته األخرى )غير المطبوعةوأه .(111)(( الخطأ واالشتباه ، فيكون وزره علي  وا 
 رسالة في أحكام الخلل ..9
 رسالة في صالة الجمعة ..2
 . (999)للسيد صدر الدين العاملي الرضاع شرح منظومة .3
ــةالشــيرازي  ت لنشــأة الشــيخنــوهكــذا كا . (992)د الفــاخرة فــي مــدح العتــرة الطــاهرةالقصــائ .4 والمجتمعّيــة،  الدينّي

وتتلمذه على يد كبار علماء الحـوزة العلمّيـة ، وتصـديه للمشـكالت االجتماعّيـة ، وحسـن سـيرته وأخالقـه وحـب 
ــالنــاس لــه، جعلــه ي ــتبــؤا مراكــز متقدمــة فــي الحــوزة العلمّي ــةة ة ويتصــدى لزعامــة المرجعّي بعــد وفــاة الســيد  الدينّي

   .في العراق وخارجهاالستعمارّية  البريطانّيةصدار الفتاوى ضد السياسة اظم اليزدي، وشرع بإمحمد ك
 

 املبحث الثالث
ة السياسة مقاومة يف الشريازي تقي حممد الشيخ دور

 
 ثورة واندًلع عراقال يف الربيطاني

ة العشرين
 
ة الوطني

 
  التحرري

 (م1917 -1914)اًلحتالل الربيطاني للعراق  دعمه ملقاومةأوًًل: 
، الميالدي ظهر في نهاية القرن التاسع عشر الدينّيةللمرجعية ات األولى في الوعي السياسي إن البداي       

تحريم امتياز التب  في إيران ي في مدينة سامراء لمتمثال بالفتوى التي أصدرها السيد محمد حسن الشيراز 
إذ مثل هذا التصدي الدور األساس في  اءت ضد النفوذ األجنبي في إيران،والتي ج (993)(م1811)عام

 .(994)البريطانيين التخلص من األزمة وتحقيق النصر ضد مطامح

                                                           

 .34ص عالء عباس نعمة، المصدر السابق ،. (911)
 . 21لجنة إحياء تراث اإلمام الشيرازي ، المصدر السابق ، ص.  (991)

 . 19ص ..، هراني،الذريعة الى تصانيف الشيعةأغا بزرك الط.(999) 
المصدر  ؛ مير بصري ، 64مصدر السابق ، صلا؛ خير الدين الزركلي ،922، صمحسن األمين ، المصدر السابق. (992)
، مطبعة 3، مج9161 –9811لقرنين التاسع عشر والعشرين ، معجم المؤلفين العراقيين في ا؛ كوركيس عواد 363ص بق،السا

 . 991م(، ص9161اإلرشاد ، )بغداد ، 
، الحلقة 9121 - 9111ة العراقّيةفي األحداث السياسيّ  -ينظر: باسم أحمد هاشم الغانمي ، دور رجال الدين الشيعة  (.993)

 http://fcdrs.comاألولى، على الرابط: الموقع: 
 . 86-85، ص م(9118)بيروت،  ،، دار الطليعة9حازم صاغية، صراع السالم والبترول في إيران، ط (.994)
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ة اإليرانّيـ الدسـتورّيةلثـورة ا تجـاهافـي بدايـة القـرن العشـرين  الدينّيـةالمرجعيـة أما الـدور الـذي خاضـته     
مرجعيــة المقلــدين إلــى فــريقين ســمي ل اإلــى انقســام الــرأي فــي كــربالء تبع ــوالتــي أدت ،  (995)(1111 -1115)
، أما الفريق الثاني فهو )المستبدة( وهم من رفضوا الدسـتور الدستورّيةوالتي تؤيد المبادئ  حدهما )المشروطة(أ

م(، عنـدما 9116فـي إيـران عـام) الدسـتورّيةمحمـد تقـي الشـيرازي الحركـة الشـيخ  وقد أيـد .(996)جملة  وتفصيال 
بفتــوى أيــدوا فيهــا الدســتور والمجلــس الشــعبي اإليرانــي  (991)بــارك هــو ومجموعــة مــن علمــاء الــدين فــي العــراق

 . وأن اإلقرردام علررى مقاومررة المجلررس العررالي بمنزلررة اإلقرردام علررى..)) السياســّية، ونصــت فتــواهم  المنتخــب
  .(998)((...الدين الحنيفمقاومة أحكام 

وأصبحت محاربة االستبداد ،ة جريئةخذ يتجسد عبر مواقف سياسيّ أالوعي السياسي الجديد في العراق إن     
األمر الذي دفعهم للتعاون مع حزب )االتحاد  العراقفي  العلمّيةمبدأ متكامل لدى علماء الدين في الحوزة 

، وقد التعاون بينهم لمدة ثالث سنوات  د السلطان عبد الحميد الثاني واستمروالترقي( التركي ضد استبدا
  .(991)( التي شرع االتحاديون بانتهاجهاةانهارت مع بروز سياسة التتريك )الطورانيّ 

بان تلك إة الداخليّ  العراقّية السياسّيةعلى تحريك األحداث  الم يكن مقتصر   الدينّية المرجعّيةموقف  إنّ 
في عام  والسّيماة في األحداث التي تتعرض لها المنطقة بأسرها تعدى إلى المساندة اإلقليميّ  المدة بل

ثر الخالف المائي الحاصل بينهما وقيام القوات أة شمال إيران ( عندما اجتاحت القوات الروسيّ م1111)
شاعة الرعب بة القوات الروسيّ  فضال  عن قيام،  باحتالل جنوب إيران البريطانّية قتل علماء الدين في تبريز وا 

ة في صفوف الناس، وعندها أعلن علماء الدين في العراق في النجف األشرف الجهاد ضد القوات الروسيّ 
ة مرقد القوات الروسيّ  قصف راق خبربرز موقف آخر للشيخ الشيرازي عندما وصل الى العو  .(921)الغازية

م( ، فتهدم جانب من القبة والسقف وُقتل عدد 9192في أواخر)آذار  (929))ع(علي بن موسى الرضا ماماإل
في مدينة ومجموعة من العلماء والمجتهدين سامراء  في المقيم الشيرازي تقي محمد الشيخاجتمع من الزوار ، 

                                                           

 لثورةن والمجددين في ادور المثقفي نظر: قحطان جابر أسعد التكريتي،ي يران،إة في للتفاصيل عن الثورة الدستوريّ  (.995)
 م(.2115جامعة تكريت ،  ، كلّية التربّية/م، رسالة ماجستير)غير منشورة(9199 –9115الدستورية اإليرانّية 

ة م(، كليّ  9199 - 9115ة )يرانيّ ة اإلهيمي، حقائق عن المواقف في العراق من الثورة الدستوريّ ر عالء عبد الحسين ال (.996)
 . 96 - 2، ص وفةلكبنات جامعة اللة التربيّ 

زي ، الشيخ عبد اهلل العلماء الذين ساهموا وأيدوا هذه الفتوى هم الشيخ كاظم الخراساني ، الشيخ محمد تقي الشيرا. (991)
، شركة التجارة  الدين ، التطور الفكري في العراق. ينظر : محمد علي كمال وآخرون شيخ الشريعة األصفهاني ،  المازندراني
 . 24، صم(9161داد ، بغ)والطباعة ، 

 . 936عبد اهلل الفياض ، المصدر السابق ، ص.(998)
 .62صم(،9111)سة األعراف للنشر،مؤس،9طة()منظر الحركة الدستوريّ رباوي، الشيخ محمد حسين النائيتيماجد الغ (.991)
 .السابق المصدرباسم أحمد هاشم الغانمي ، (.921)

لسالم ، هو اإلمام الثامن المعصوم من أهل البيت عليهم السالم عند المسلمين اإلمام علي بن موسى الرضا عليه ا.(929)
 ة .الشيعة اإلثني عشريّ 
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ينوون إعالن  المجتمعونوكان  .(922)صي والسيد إسماعيل الصدردي الخالالشيخ مهمن بينهم ة الكاظميّ 
تبادل البرقيات  وجرىاألحداث بشكل دقيق ،  دراسةبحث آخر التطورات و اد ضد روسيا ، لكنهم تريثوا لالجه

ة من جهة أخرى ، وطلبت األخيرة من العلماء التريث لبعض بين العلماء من جهة وبين الحكومة اإليرانيّ 
هي بحل األزمة سلميا  عن طريق المفاوضات مع روسيا ، والسعي لتوحيد فئات الشعب اإليراني  الوقت لتقوم

الذي تقاسمته االتجاهات واالختالفات المتضاربة لزعمائه المحليين ورؤساء العشائر والطلب منهم المحافظة 
  .(923)الدولة والقانون على الهدوء واإللتزام بمقررات
ألمانيـا ضـد ة الـى جانـب ( ودخول الدولـة العثمانّيـم9198 – 9194ة األولى )وبعد قيام الحرب العالمي

ومــــنهم بريطانيـــا حيـــث بــــدأت األخيـــرة بغـــزو العــــراق الـــذي كـــان جــــزءا  مـــن الدولــــة  (924)(دول )الوفـــاق الـــودي
ن كــانو  1)، ثــم القرنــة فــيم(9194تشــرين الثــاني  22)مدينــة البصــرة فــي البريطانّيــة، فاحتلــت القــوات ةالعثمانّيـ
ة إال العمـل لتعبئـة الجهـود لمقاومـة الغـزو البريطـاني، ما كان للسـلطات العثمانّيـو  .(925)من السنة ذاتها (األول

وعملـــت علـــى تحـــريض رجـــال الـــدين فـــي النجـــف وكـــربالء وبـــاقي األمـــاكن المقدســـة باالنضـــمام إلـــى الحركـــة 
 .(926)الكفار ة وصورت الحرب بأنها حرب جهادية ضدالجهاديّ 
لم تأت من فراغ بل كانت بداياتها متمثلة  السياسّيةالمواقف السّيما و  الدينّية رجعّيةلمواقف للمإن هذه ا    

 للعراق عام البريطانيفي المدن الشيعية المقدسة أوائل القرن العشرين وحتى االحتالل  اإلسالمّيةبنمو الحركة 
للتيارات التي تولدت عنها وكانت النجف ة والفكريّ  السياسّيةتمثل ذلك النمو بعدد من المظاهر  إذ م(1114)

 .(921)ة وتياراتهاومظاهرها الفكريّ  اإلسالمّيةوكربالء قد شكلتا المركز القيادي األساسي للحركة 

بإصدار الوقت قام كبار علماء المسلمين الشيعة بمبادرة منهم أو استجابة لفتوى شيخ اإلسالم  ذلكفي     
إن  اعتبار وتأييد العثمانيين في الحرب على بريطانياومة االحتالل الفتاوى مماثلة تدعو إلى الجهاد ومق

قاموا بتعبئة سكان المدن والعشائر وحثهم على  إذ، (928)الكفار بريطانيينشرهم أهون عليهم من خطر ال

                                                           

 .49عالء عباس نعمة، المصدر السابق ،ص ؛65ماجد الغرباوي، المصدر السابق، ص  (.922)
 .925 –924ص م(،9112)بغداد، ، مطبعة الشعب،3ج ة من تاريخ العراق الحديث،لمحات اجتماعيّ  ، لورديعلي ا.(923)

م( بين كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا لمواجهة الحلف الثالثي 9111الوفاق الودي : وهو الحلف الذي تأسس عام) .(924)
( وألمانيا وكان نشوء هذه المجر –الذي ضم مملكة ) النمسا  م( بعد انضمام إيطاليا الى الحلف الثنائي9882الذي تأسس عام)

، نايدر ، العالم في القرن العشرين: لويس ل. شام الحرب العالمية األولى . ينظررئيسة التي أدت الى قياألحالف من العوامل ال
 .41-45م(، ص 9161،  ترجمة سعيد عبود السامرائي ، منشورات دار مكتبة الحياة ، )بيروت

 .921، ص4علي الوردي، المصدر السابق، ج.(925)
(، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد 9131 -9198ين الحربين العالميتين )، كربالء ب أحمد باقر علوان الشريفي(.926)

 . 33، ص (م2114بغداد، )التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا، 
 .السابق المصدرينظر: باسم أحمد هاشم الغانمي ، (.921)
ة للطباعة والنشر، )بيروت، الدار العالميّ ،9،ط(9124 -9111ة في العراق)تاريخ الحركة اإلسالميّ عبد الحليم الرهيمي،(.928)

 . 963( ، ص م9185
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حقبة جديدة  الدينّيةدخلت المؤسسة  وهكذا .(921)الجهاد وتنظيم تطوع المجاهدين وقيادتهم إلى جبهة الحرب
 . (931)مة من تطورها السياسي والفكري كانت المواجهة المسلحة هي السمة البارزة لهذه الحقبةوها

ة مـن الشخصـيات البغدادّيـ ة وفـدا  الـى النجـف ضـم عـدد اأرسلت الحكومـة العثمانّيـومهما يكن من أمر، 
شيوخ عشائر الفرات وعقد اجتماع موسع في أحد الجوامع حضره العلماء والزعماء و ، ة ورجال الدين والحكوميّ 

ــذين أكــدوا (939)ن بيــنهم الســيد محمــد ســعيد الحبــوبياألوســط ورجــال ديــن مــ ، والشــيخ عبــد الكــريم الجزائــري ال
وعلـى الـرغم مـن عـدم  .(932)( لـدفع الكفـار عـن بـالد المسـلمينةلمسلمة )العثمانيّ ضرورة الوقوف مع الحكومة ا

، إال أنـه مـن المؤكـد كـان  مهـم ألسـباب نجهلهـا حالي ـاجتمـاع الالشـيرازي فـي هـذا االمحمد تقي مشاركة الشيخ 
مــن المؤيــدين لنتــائج هــذا االجتمــاع والــدليل علــى ذلــك أنــه كــان أول العلمــاء المبــادرين الــى إرســال أبنــائهم الــى 

( لاللتحـاق بالسـيد مهـدي الحيـدري محمـد رضـازي نجله األكبر الشيخ )جبهات القتال ، فقد أرسل الشيخ الشيرا
  . (933)(م9195) عام لشعيبةفي منطقة ا

أي بعد ثالثة أيام من احتالل الفاو وذلك عندما أرسل  (م1114شرين الثانيت 91)يـــــانطلقت حركة الجهاد ف
ة يطلبون العديد من األعيان والعلماء في البصرة برقيات إلى كبار رجال الدين في كربالء والنجف والكاظميّ 

، الكفار محيطون به،  ثغر البصرة ))وقد جاء نص البرقيات بريطانّيةالفيها مساندتهم في محاربة القوات 
كما وبعثوا .(934)((الجميع تحت السالح، نخشى على بالد اإلسالم، ساعدونا بأمر العشائر في الدفاع

بلغوا حجج اإلسالم، القرةن والمواعظ )برسالة أخرى حاولوا فيها استنهاض همم العلماء األعالم جاء فيها )
وبرقياتكم إلى العشائر نشرناها فال ينفع ذلك إال اإلقدام بأنفسكم، األقوال بال أفعال تذبح اإلسالم وال تلوناها 

نعلم إن الجهاد واجب على العامي وال يجب عليكم المعلوم قدومكم يهيج اإلسالم، فاهلل اهلل في 
ي النجف وكربالء حتى استجاب على ف العلمّيةوما إن انتشرت هاتان البرقيتان في الحوزات  .(935)((حفظنا

                                                           

 .964المصدر نفسه، ص(.921)
 .السابق المصدرينظر: باسم أحمد هاشم الغانمي ، (.931)

ة وأصبح أحد رجال الدين م( : ولد في النجف ودرس فيها العلوم الديني9195 –9841محمد سعيد الحبوبي ). (939)
لمجاهدين البارزين في منطقة الشعيبة ضد الغزو البريطاني ، وبعد سقوط الشعيبة بيد القوات ، كان أحد قادة االبارزين

م(. وللمزيد عن سيرته 9195ة مع شعوره الكبير باأللم وتوفي فيها في منتصف )حزيران البريطانية عاد الى مدينة الناصريّ 
الة ماجستير)غير مد سعيد الحبوبي حياته وشعره، رسودوره في تاريخ العراق، ينظر: هدى جاسم محمد البطيحي، السيد مح

م(؛ علي فاروق محمود عبداهلل الحبوبي، محمد سعيد الحبوبي ودوره الفكري 9116جامعة بغداد،)/دابمنشورة(،كلية اآل
العراق في أعالم ، موسوعة م(؛ حميد المطبعي2192شرف،لعتبة العلوية المقدسة،)النجف األ،ا9195 - 9841والسياسي 

 . 911م(، ص9115، )بغداد ، ة العامةدار الشؤون الثقافيّ ،9لقرن العشرين،جا
 .43عالء عباس نعمة، المصدر السابق ،ص.(932)
، مطبعة  9؛ أحمد الحسيني ، اإلمام الثائر مهدي الحيدري ، ط 96محمد الحسيني الشيرازي ، المصدر السابق ، ص. (933)

 . 31م ( ، ص9166اآلداب ، )النجف األشرف ، 
 .921ص ، 4جالمصدر السابق،  علي الوردي،(.934)
 .34أحمد باقر علوان الشريفي، المصدر السابق، ص(.935)
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 تلك فيا عن بيضة اإلسالم ، و لهذا الحدث وأوجبوا بفتوى على ضرورة الجهاد دفاعّ  الكبارالفور المراجع 
 .(936)ة بارزة في حركة الجهاددوار قياديّ أجال الدين اآلخرين الذين قاموا بكبار المجتهدين ور  دور المدة برز

دوار مهمة في حركة الجهاد وكان أبرزهم المجتهد محمد أف قام عدد كبير من علماء الدين بففي مدينة النج
البصرة وقد التف كان أول من بادر إلى قيادة مجموعات من المجاهدين والتوجه بهم إلى إذ سعيد الحبوبي 

 . (931)حوله العديد من العلماء الذين عملوا على تعبئة عشائر الفرات األوسط وحثها على الجهاد

شرفا على ألخالصي قادا الدعوة للجهاد و اة السيد مهدي الحيدري والشيخ مهدي مدينة الكاظميّ  في برزو     
صرف )وجب فيه على المسلمين )أا عي  ا شر الشيخ مهدي الخالصي حكم  صدر أقد و  .(938)تطوع المجاهدين 

، هذا (931)((جميع أموالهم في الجهاد، حتى تزول غائلة الكفر، ومن امتنع عن بذله وجب أخذه كرها
ولم تكن مدينة سامراء بعيدة  .(941)((السيف البتار في جهاد الكفار)صدر رسالة عنونها )أفضال  عن انه 

وأرسل نيابة  بريطانيينمحمد تقي الشيرازي محاربة الكفار ال يخشالوجب أإذ  ،ةهي األخرى عن الروح الجهاديّ 
وقد لقت فتاوى العلماء استجابة واضحة .(949)ة لالنضمام إلى المجاهدينعنه نجله محمد رضا إلى الكاظميّ 

انظم العديد من األهالي إلى صفوف المجاهدين، وهذا األمر يدلل على عمق  إذوكبيرة من قبل عامة الناس 
الموجه والقائد األول لألحداث للعمليات  ُعّدتالتي  الدينّيةبين الناس ومقلديهم داخل المؤسسة الترابط 
 .(942)ةالجهاديّ 

بعد الخسائر  والسّيمافان النتائج التي جاءت بها حركة الجهاد على غير ما يرام  ، ومهما يكن من أمر    
ثم انسحاب المجاهدين ومعهم الجيش العثماني  ومن، ة ومجاميع المجاهدينالتي منيت بها القوات العثمانيّ 

 اة ثم انسحابهم نهائي  االنسحاب التدريجي للمجاهدين والعلماء إلى مناطقهم األصليّ  هة أعقبإلى مدينة الناصريّ 
 .(943)(م1115آب  14ة في جبهات البصرة في )بعد توقف األعمال العسكريّ 

لك لم ُيثبط من عزيمة رجال في معركة الشعيبة ، إال أن ذوعلى الرغم من انتصار القوات البريطانّية       
الدعوات تلك التي حملت شعار )العلم  تلك، فاستمرت الدعوات الجهادية ضد البريطانيين ، وكان أشهر الدين

                                                           

 .34المصدر نفسه، ص(.936)
 . 86، ص (م9113،عبد اهلل النفيسي، دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث، ترجمة دار النهار، )بيروت(.931)
 للنشر، الرشيد دار،2ط،9145 -9118 العراق في ةالوطنيّ  الحركة في ودوره تمنال ابو جعفرعبد الرزاق عبد الدراجي،(.938)
 .42-41ص، (م9181بغداد،)
 .49المصدر نفسه، ص(.931)
 . 961عبد الحليم الرهيمي، المصدر السابق، ص (.941)
 .السابق المصدرينظر: باسم أحمد هاشم الغانمي ، (.949)
 . نفسه المصدر(.942)
 .نفسه المصدر(.943)
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 ، أحدان من أبرز المنظمين لهذه الدعوةم(، وك9195التي بدأت في )تشرين الثاني  (944)(الحيدري الشريف
وخرج المجاهدون على إثر ذلك  ،(945)محمد علي هبة الدين الشهرستاني(الشيرازي وهو السيد)وكالء الشيخ 

نيسان  21هم ذلك في انتصار العثمانيين في معركة الكوت في)جف يتقدمهم رجال دين بارزين ، وأسمن الن
دينة الكوت في ، فاستعاد البريطانيون مانية لم تطور وتعزز هذا االنتصارم(، غير أن القيادة العثم9196

 .(946)م(9191آذار  99دخول القوات البريطانّية مدينة بغداد في)م( ، و 9191) بداية عام

غلب أإن مشاركة رجال الدين والعلماء تمثل وجهين األول المشاركة المباشرة في  ،حال يةعلى أ      
الوجه الثاني تمثل ، و (941)ريطاني أثناء احتالله مدن العراقالمعارك التي شنها المجاهدون ضد الجيش الب

 . (948)بالوجه اإلرشادي والتوجيهي لزعماء العشائر الذين يقودون المجاهدين في عشائرهم

، ن الشيعة بالجهاد ومقاومة المحتل، وهي أن فتاوى مراجع الديمهمةتوضيح حقيقة األهمية بمكان، منو      
سالم، وكرامة الدين الحنيف والحرص على كيان اإل ة بحتة، إنما كانت تنطلق من مبادئلم تكن بدوافع طائفيّ 
، يعة، وجاءت االستجابة من الطرفينكانت بالحقيقة تخاطب كل العراقيين من سنة وش، إذ المسلمين وحقوقهم

محمد تقي  شيخة حكيمة، متمثلة بالة، بوجود قيادة علمائيّ فشل البريطانيون في اللعب بالورقة الطائفيّ و 
  .(941)الشيرازي

بعدم الحسم والتردد في توجهاتها لتحديد مستقبل العراق وشكل تجاه العراق ا بريطانّيةالسياسة الاتسمت      
ا في إطالق الوعود المستمرة وغير المثمرة حتى إعالن انتداب بريطانيا سيطرتها عليه وتجلى ذلك واضح  

 .(951)لعراقعلى اا رسمي  

ا: دور الشيخ حممد تقي الشريازي يف التص
ً
ة يف العراقثاني

 
 دي ملشاريع بريطانيا اًلستعماري

 (م1919 -1917)

البريطاني ، مقاومة االحتالل  فيالقيادي األساسي و كان لرجال الدين الدور التوجيهي من نافلة القول،      
، (م1111-1111) في المدة التي طرحت لتحديد مستقبل العراقوفي إفشال أو عرقلة الكثير من المشاريع 

هم ، واألة معارضة لالحتالل ة وعسكريّ ن تلك المدة نشأت في معظم مناطق العراق حركات سياسيّ ففي غضو 
وحظيت بدعم المرجعّية المسلحة و  السياسّيةالتي ارتقت إلى مستوى المقاومة في تلك الحركات المعارضة 

                                                           

 .43ء عباس نعمة، المصدر السابق ،صعال.(944)
 .43ص ، نفسهالمصدر .(945)

 . 26، ص  ..عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقّية الكبرى(.946)
 .السابق المصدرينظر: باسم أحمد هاشم الغانمي ، (.941)
 .نفسه  المصدر(.948)
  .السابق المصدر،  محمد علي جواد تقي(.941)
 .16، ص64-62راقّية الكبرى ..، صعبد الرزاق الحسني، الثورة الع(.951)
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د تقي الشيرازي محم خشيكان ال، إذ (959) ، وقد اتضح ذلك جلي ا ابان مقدمات ثورة النجف وأحداثهاالدينّية
بدور كبير في إقامة العالقات مع العديد من رجال الدين في النجف وكربالء والذين  متعيت المقيم في سامراء

 .(952)ي ضد االحتالليقومون بتحريض األهال

الندوات من  تلكوتدار  السياسّيةفي النجف العديد من الندوات التي كانت تناقش القضايا  ُعقدتكما و       
رضا ومحمد باقر الشبيبي رجال دين بارزين والعديد من المثقفين أمثال عبد الكريم الجزائري، ومحمد  نلد

 جمعية النهضة) يـــــــــــة هة سريّ ي تأسيس جمعية إسالميّ ــــــــــر البال  فـــــــوكان لهذه الندوات األث ، وغيرهما
ت إلى حد كبير في الندوا تلكهمت سأمن جهة، من جهة أخرى  (م1111 شرين الثانيفي )ت (953)(اإلسالمّية
ذلك  جرىيث استقر فيها، وقد محمد تقي الشيرازي من سامراء إلى النجف ومن ثم إلى كربالء ح شيخقدوم ال
 لشيخة با)الندوات(المذكورة بهدف حصر الزعامة الروحيّ مشاورات ومناشدات أعضاء المجالس على بناء  

 .(954)ير مؤيد للثورةسيد كاظم اليزدي غالشيرازي بعد أن تبين لهم إن موقف ال

آذار  11)في النجف يوم (955)(Marshallمارشال) الجنرال بريطانيأتخذ من مقتل الحاكم السياسي ال      
البداية في الصدام بين األهالي في النجف وقوات االحتالل التي ردت بحصار المدينة وعدم فك  (م1118

بعض األشخاص الذين يتزعمون الثورة وتسليم  ة التي تتمثل بتسليمالحصار إال بعد تنفيذ الشروط القاسيّ 
خفف و نفي ألف رجل كأسرى إلى الهند، اعدام قادة الثورة و ألف ليرة و  151األسلحة ودفع غرامة مالية قدرها 

                                                           

 .السابق المصدرينظر: باسم أحمد هاشم الغانمي ، (.959)
 .نفسه  المصدر(.952)
محمد علي بحر العلوم ، و علماء مجتهدون منهم:عبد الكريم الجزائري،  أسسهاة في النجف: سالميّ جمعية النهضة اإل(.953)

 91جمعية ثورة النجف في)القادت ، وبعض رؤساء العشائر  حليين،ف وزعمائها المكما انضم إلى الجمعية معظم رؤساء النج
 ثورة النجف بعد مقتل حاكمها الكابتن مارشال، . للمزيد ينظر: عبدالرزاق الحسني،ايوم   45استمرت التي م( 9198آذار 

، رسالة 9129-9194النجف في سنوات االحتالل البريطاني للعراق  (؛ جميل كاظم محمد العابدي،م9182 بيروت، )صيدا،
ة في عبداالمير هادي العكام، الحركة الوطنيّ  م(؛2113بغداد،)معهد التاريخ العربي والتراث العلمي، ماجستير)غير منشورة(،

، المفصل في تاريخ  حسن عيسى الحكيم ؛26-24(، ص م9115مطبعة اآلداب،)النجف االشرف، ،9133-9129العراق 
 . 915 -919م(، ص2191)قم، ،21شرف ، مطبعة شريعت ، ججف األالن
 . 919عبد الحليم الرهيمي، المصدر السابق، ص (.954)
شهر، ألبريطاني في الكاظمية لمدة عشرة معاون الحاكم السياسي ا م(9191)الكابتن مارشال: ضابط بريطاني عين عام(.955)

بتخطيط من جمعية النهضة  م(9198ذار آ 91)شرف ، قتل فيعين حاكم عسكري لمدينة النجف األ م(9198شباط  9)وفي 
، ، دار المؤرخ العربي، ترجمة بشرى ضياء9198ورة النجف ، مذكرات شاهد عيان عن ثمين الخوئيأ: محمد رنظي. ةسالميّ اإل

الجزائري، الشيخ محمد جواد الجزائري وأثره في ثورة النجف عام محمد جواد جاسم  ؛ 55، صم(2111، )النجف االشرف
 http://arts.uokufa.edu.iqة اآلداب.الموقع اإللكتروني: كليّ ة،جامعة الكوفة/الوثائق البريطانيّ  دراسة في 9198
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العراق  اإلعدام إلى النفي خارجب المحكومين أحكاممحمد تقي الشيرازي وشيخ المحمرة األمير خزعل  شيخال
 .(956)اإليهم ابعد أن توسط

 ر به العراق أال وهوبوضوح أمام حدث آخر مبكافة رموزها  الدينّيةالدور القيادي للمؤسسة وبرز      
( والذي تضمن اإلجابة على م1118 تشرين الثاني 31في)الذي قامت به اإلدارة البريطانّية )االستفتاء( 

 ؟ البريطانّيةقلة تحت الوصاية ة مستهل ترغبون بحكومة عربيّ  : (951)ثالث أسئلة وجهت إلى أبناء العراق
الهدف منه . وكان  من يكون األمير الذي تختارونه ؟ أن يترأس هذه الحكومة أمير عربي؟هل ترغبون في 

 .(958)ةلمنسلخة من جسم الدولة العثمانيّ ة اتحديد مصير الواليات العربيّ 

ال إن تمريره في كربالء والنجف ة إوعلى الرغم من إن االستفتاء قد شابه الكثير من عدم الموضوعيّ     
ففي مدينة  .(951)بريطانيينة لم يكن باألمر الهين لهذا فإن نتائجه لم تكن تحقق رضا وطموح الوالكاظميّ 

، والسبب إن الحركة البريطانّيةكربالء لم يجر االستفتاء على خير ما يرام وعد نكسة شديدة واجهت اإلدارة 
ة في المدة التي سبقت االستفتاء، فضال  عن ظهور بعض الجمعيات السريّ ة في كربالء كانت قويّ  اإلسالمّية

فضال   .(961)محمد تقي الشيرازي شيخالالمرجع (التي ترأسها محمد رضا نجل اإلسالمّيةالنهضة ة جمعيّ مثل)
وقد اتخذت هاتان الجمعيتان من  (اإلسالمّيةة ة الوطنيّ عن تأسيس جمعية أخرى عرفت باسم )الجمعيّ 

 .(969)فرصة لتوعية وتعريف الناس بما يحاك ضدهم الدينّيةبات المناس

( الذي وجه دعوة إلى جميع الزعامات Major Tyler )تايلر الميجر وبإلحاح من الحاكم السياسي    
في المدينة إلبداء رأيهم باالستفتاء ونتائجه إال إن الحاضرين طلبوا منه مدة ثالثة أيام ألنهم  الدينّيةو  السياسّية

 السياسّيةمحمد تقي الشيرازي تداولوا فيه األمور  شيخ يمثلون عامة الناس، بعدها عقدوا اجتماع في منزل الال
على  حتى استقر الرأي أخير ا (962)ختلفت اآلراء وتعددت وجهات النظروقد االتي تمخضت عن االستفتاء، 

رأينا على أن نستظل .. بالء وقد اجتمعنا نحن أهالي كر عها عدد من الحاضرين جاء فيها ))مضبطة وق
بظل راية عربي ة إسالمي ة فانتخبنا أحد أنجال سيدنا الشريف حسين ليكون ملكًا علينا مقيدًا بمجلس 

. ويظهر (963)((منتخب من أهالي العراق لتسنين القواعد الموافقة لروحيات هذه األمة وما تقتضيه ش ونها
في  ألنه لم يكن راغب ا رازي لم يوقع على هذه الوثيقة ، ربمامن الوثيقة المذكورة أن الشيخ محمد تقي الشي

                                                           

 . 31م(، ص 9118، )بغداد، 9132 - 9129فاروق صالح العمر، األحزاب السياسية في العراق  (.956)
 .السابق المصدرينظر: باسم أحمد هاشم الغانمي ،  (.951)
 . 46..، ص الكبرى  ورة العراقّيةعبد الرزاق الحسني، الث (.958)
 . 51عبد اهلل النفيسي، المصدر السابق، ص (.951)
 .السابق المصدرينظر: باسم أحمد هاشم الغانمي ، (.961)
 .45حمد باقر علوان الشريفي، المصدر السابق، ص أ(.969)

 . 15، القسم األول ، ص 5، ج المصدر السابقعلي الوردي ، .(962)
 . 41 -48عبد الرزاق آل وهاب ، المصدر السابق ، ص؛ 16 -15، ص نفسهالمصدر .(963)
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 تولي أحد أنجال الشريف حسين عرش العراق ألنه كان يريد توليه من قبل أحد العراقيين ، لكنه احترم رأي
، وهذا هو االحتمال األول ، واالحتمال الثاني ربما كان في رأي الشيخ  األغلبية ولم يظهر معارضته علنا  

ا رازي شخص معين لم ُيدليالشي  . (964)اآلخرين لدنار من لالختي باسمه لترك الباب مفتوح 
أراد الشيخ الشيرازي مع مؤيديه وأنصاره من الوطنيين الكربالئيين أن يقطع الطريق على أية محاولة 

لية مبريطانية لتنظيم مضبطة أخرى مؤيدة لهم ، فعندما ُسئل عن الطريق والمنهج الواجب اتباعه في ع
فهل يجوز لنا انتخاب غير المسلم لإلمارة والسلطنة علينا أم يجب  ...)):االستفتاء وكان نص السؤال هو

ليس ألحد من المسلمين أن ينتخب ويختار وكان جوابه : ))، (965) (( علينا اختيار المسلم بينوا ت جروا ؟
كانون الثاني عام  23ى ) . صدرت هذه الفتو (966)((غير المسلم لإلمارة والسلطنة على المسلمين

ا ديني ا في كربالءم(9191 . وقد أيدها سبعة عشر عالم 
، كما أرسلت نسخ عديدة من هذه الفتوى الى  (961)

 . (961)، مما أدى الى تأزم الموقف ضد البريطانيين الذين ازدادوا صرامة(968)عشائر الفرات والجنوب وغيرها 
األولى هو  -مها الوطنيون في كربالء بطريقتين :حاول البريطانيون الرد على المضبطة التي نظ

، والثانية هو تنظيم مضبطة أخرى (911)رفضهم استالم المضبطة بحجة أنها لم تسلم في الوقت المناسب 
( من Major Buffel)الميجر بوفل (919)بديلة عن طريق بعض مؤيديهم ، فتمكن الحاكم البريطاني للحلة 

... قد اجتمعت أفكارنا ، وأهم ما ورد فيها )) (912)مؤيدة للبريطانيينلكتابة مضبطة  إغراء بعض األشخاص
ي ة وصار نظرنا على ما فيه صالح العموم بأن نكون تحت ظل حكومتنا العطوفة الر وفة البريطان عموًما

لم م(، و 9191كانون الثاني 24ة بتاريخ)ونظمت هذه المضبط، (913)((...مدة من الزمان لترقي العراق
طانيون اعتماد المضبطة األخيرة كمضبطة معبرة عن آراء أهالي مدينة كربالء ، ألن الموقعين يستطع البري

، وكذلك ربما خوفا  من ردة فعل المرجع الشيخ محمد  كربالءوجهاء ا هم من الناس الذين ال يمثلون عليه

                                                           

 .55عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(964)
 .56، صنفسهالمصدر .(965)
؛ 18م(، ص9148لبنان ،  -، مطبعة العرفان ، )صيدا  9عبد الرزاق الحسني ، تاريخ العراق السياسي الحديث ، ج. (966)

 . 41، ص ..الكبرى عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقّية 
 .  41 -45عبد الرزاق آل وهاب ، المصدر السابق ، ص . (961)
 . 51-41، ص ..عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقّية الكبرى . (968)
 .56عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (961)
 . 231عباس محمد كاظم ، المصدر السابق ، ص. (911)
 الى مدينة الحلة آنذاك . ابالء كانت تابعة إداري  مدينة كر  ومن الجدير بالذكر أن. ( (919

( في اإلعراب عن البيان ) وتقصد به فتوى الشيراز .... فقد ترددوا أزاء هذا وصفت المس بيل هؤالء بأنهم )) . (912)
 (( ينظر : ةرائهم تحريريًا في الوقت الذ  أكدوا فيه لمعاون الحاكم السياسي تمسكهم بنا

Foreign office. 311/4150/5394 , (self-determination in Mesopotamia, memorandam. No.5,24 

dated 22 February 191, Baghdad : from A.T.Wilson to under – secretary of state for India ) p.3. 

 . 53-52ص عبد الرزاق آل وهاب، المصدر السابق، ؛  16، ص، القسم األول 5، جالمصدر السابقعلي الوردي ، .(913)
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ذلك أهملت المضبطتين ؛ ل(914)تقي الشيرازي الذي استطاع بفتواه ضد االستفتاء أن يهدد مصالح البريطانيين
، لكن الشيخ الشيرازي أرسل نسخة من المضبطة األولى الى الشريف حسين في الحجاز بيد الشيخ  (915)معا  

 .(911)انيين بتنفيذ وعودهم التي قطعوهاليستند عليها عند مطالبته البريط (916)محمد رضا الشبيبي
، حينما نظم عدد كبير من العشائر الفراتية وتأثيرا  على بقية المناطقوكان لفتوى الشيرازي صدى كبيرا  

رشاد الشيخ الشيرازي لعدد من المضابط حس ن هذه المضابط مضبطة ترسل الى الحجاز ، ومب توجيه وا 
.... نحن الموقعون على هذه ، ومضبطة عشائر سوق الشيوخ ، وأهم ما ورد في األخيرة )) علماء النجف

وقع على  ، (918)((...كًا وسلطانًا على القطر العراقي.... مل الحجاز نا... الشريف عبد اهللالورقة فقد انتخب
( شخصية من عشائر آل 48( شخصية من رؤساء عشائر بني حجيم ، كذلك وقع )41هذه المضبطة )

 .(911)مؤيدة لموقف الشيرازي حسن على مضبطة مشابهة
المتضامنة مع مضبطة كربالء، أما ردة الفعل البريطانّية فإنها عبرت عن انزعاجها من هذه المضابط 

 . (981)النشرة الرسمية لنتائج االستفتاءفرفضت إدراجها في 
الذكر أن هناك رفض شعبي شديد من قبل العشائر العراقّية والسّيما عشائر  سالفةيتضح من المضابط 

وبرلمان ستور الفرات األوسط والجنوب ألية وصاية أو نفوذ أجنبي ، وكان التأثير لفكرة نظام ملكي مقيد بد
 .(989)يتناغم مع طبيعة النظام القائم في بريطانيا وهو هي األكثر قبوال  لدى غالبية الشعب العراقي، منتخب
الشيرازي األثر العميق في نفوس األوساط  المرجعلفتوى التي أصدرها ل كانومما تجدر اإلشارة إليه،     
علقت إذ  لالحتالل البريطاني مباشر ا تحدي اهذه الفتوى  شكلتو ، (982)لالحتالل األجنبي ةالمعارض عبّيةالش

حرم المجتهدون في كربالء والكاظمية على المسلمين أن يصوتوا  ))...)المس بيل(على هذه الفتوى بالقول
فيليب كما علق  .(983)((فبلغ االختالف حدًا أوقف سير االستجواب ، ةلغير تشكيل حكومة إسالمي  

                                                           

 .51عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (914)
 . 981حسن شبر ، المصدر السابق ، ص. (915)
م( : يعد من أهم رجاالت الفكر األدبي والسياسي والعلمي ، وهو صاحب 9165-9881محمد رضا الشبيبي ). (916)

للمجمع العلمي  ام(، عين رئيس  9148وعام)م( 9135م)، تسلم منصب وزارة المعارف في عا 9121المذكرات الحقيقية عن ثورة 
، ينظر : علي عبد شناوة ، محمد رضا الشبيبي السياسي والفكري م(. للمزيد من التفاصيل عن حياته ودوره9152العراقي عام)

، اوةم(؛ علي عبد شن9112جامعة بغداد ،)مقدمة الى كلية اآلداب ، ، رسالة ماجستير9132ره الفكري والسياسي حتى عام ودو 
 م(.2113، بيت الحكمة، )بغداد، 9165علي عبد شناوة، محمد رضا الشبيبي ودوره السياسي والفكري حتى العام 

 . 54 -53عبد الرزاق آل وهاب ، المصدر السابق ، ص ص.(911)
 .58 -51عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(918)
 . 299، ص.. شهرودي ، اسرة المجدد الشيرازي نور الدين ال. (911)

(180)  Colonial office. 691/2, ( administration Reports, Shamiyah, 1919, p.30 . 

 . 912 -919ينظر : عبد الرزاق الحسني ، تاريخ العراق السياسي الحديث ، المصدر السابق ، ص . (989)
 . 48حمد باقر علوان الشريفي، المصدر السابق، صأ (.982)

 . 388، ص ..المس بيل العراق في رسائل المس بيل ، . (983)
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أما في مدينة كربالء فقد أصدر )) ة االستفتاء في كربالء بالقول:على عملي(Philip Ireland)آيرالند
المجتهدون فتوى بأن كل شخص يرغب في حكومة غير مسلمة ُيعد خارجًا عن الدين وبتأثير هذه الفتوى 

 .(984)((تردد سكان المدينة في إعطاء أ  جواب

تزوير االستفتاء عن طريق مراسلة سعى الشيخ الشيرازي للكشف عن وفي المستوى الخارجي     
( لمنح Woodrow Wilson) ويلسن وودروالحكومة األمريكية التي ضغطت عبر مبادئ الرئيس األمريكي 

شباط  93وكتب الشيخ الشيرازي رسالة بتاريخ) .(985)االستقالل للبلدان التي كانت خاضعة للدولة العثمانية
 السّيما، ذَكره فيها بالمبادئ التي أعلنتها الواليات المتحدة و انها الى السفير األمريكي في طهر م( وأرسل9191
، كما بين الشيرازي في رسالته ةة إسالميّ ، وطلب منه المساعدة في تشكيل حكومة عربيّ )تقرير المصير( مبدأ

 ، كما أضاف بأن بعض األشخاص الذين صوتوا لبقاءةأن البريطانيين يخدعون الرأي العام بعناوين الحريّ 
ذا ظهر منهم)أ  ...))ر الشيرازي عن هذه الحقيقة بقوله، وعبطانيا كان بسبب خوفهم على حياتهمبري وا 

وفي ذات  .(986)((...روف القاسية المحيطة بهذه البالد( فإنه ال شك منبعث عن الظبعض األشخاص
ة الى الرئيس سالر  (981)م( ،كتب كل من الشيخ الشيرازي وشيخ الشريعة األصفهاني9191الشهر أي )شباط 

ويلسن تضمنت ذات المطاليب المذكورة في الرسالة األولى التي تم إرسالها الى السفير األمريكي األمريكي 
أخذ رأي في طهران ، وأضافوا عليها أن بريطانيا إذا أرادت الحماية أو االنتداب على العراق فعليها أن ت

 .(988)المجلس الوطني المنتخب
نما ردت بشكل غير مباشرعلى رسالتي الشيخ الشيرازي بشكل م لم ترد الواليات المتحدة ، باشر، وا 

ة التي تم إرسالها الى سوريا ألخذ رأي السوريين حول االستقالل أو االنتداب والتي كانت ألن اللجنة األمريكيّ 
اقرر  (981)كراين( –سميت لجنة ) كنج  من  ي ابعد سوريا ، واتضح ذلك جل ت تمديد عملها ليشمل العراق أيض 

                                                           

 . 926فيليب ويالرد آيرالند ، المصدر السابق ، ص. (984)
محمد حسن الكليدار ، كربالء في دور االحتالل اإلنكليزي البغيض ، مجلة الكتاب ، العدد الثالث ، السنة لتاسعة ، . (985)

 42م(، ص9115)بغداد ، آذار 
 .11عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(986)
م( : من كبار رجال الدين في العراق ، كان له دور كبير في الثورة العراقّية 9129 -9841خ الشريعة األصفهاني)شي. (981)

أعلى بعد وفاة الشيرازي  االشيرازي ، أصبح األصفهاني مرجع  م(الى جانب زميله الشيخ 9121ضد االحتالل البريطاني عام) 
شهرودي، أسرة المجدد الشيرازي ينظر : نور الدين ال، للمزيد من التفاصيل ،( لمدة سنة واحدة ووافته المنيةم9121آب  91في)
 . 915 -912، ص.. 

 .19عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (988)
نسبة الى رئيسها)تشارلس كراين( ، وعضوية أحد أعضائها المسمى )هنري  ( : سميت بهذا االسمكراين –لجنة )كنج . (981)
م(، واستمرت بعملها في بالد الشام لمدة ستة أشهر ، رفعت بعدها 9191آذار 29لمتحدة إرسالها في)، قررت الواليات اكنج (

لكن انسحاب الواليات المتحدة من مؤتمر الصلح في باريس م(، 9191تقريرها الى الرئيس األمريكي ودرو ويلسن )في ايلول 
 =: نجيب األرمنازي ، محاضرات. ينظركل ذلك حال دون تطبيق مقترحاتها ،ة ومعارضة فرنسا لمقترحات اللجنةقبل نهاية السن
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 إذفي سوريا الى الشيخ الشيرازي،  ، والذي كان موجود ا (911)مضمون الرسالة التي أرسلها )جعفر العسكري(
سيد  الفاضل ، يجب أن تكون مطالبكم من حضرات الوفد القادم إليكم عما العسكري في رسالته ))  طلب

إال أن تلك  .(919)((أية دولة كانت... قريب هو االستقالل التام الذ  ال تشوبه أقل شائبة تمس بكرامته من
يكون لبريطانيا دور معرقل بهذا االتجاه عن لكن ممكن أن ، م تصل الى العراق وال يعرف السبباللجنة ل

أدى عدم قدوم اللجنة الى العراق الى امتعاض شعبي شديد ، وتم ، و (912)ريق الضغط على الواليات المتحدةط
رسالها  الى الشريف حسين بن علي )ملك الحجاز( ، ليسلمها هو بدوره وتم تنظيم عدة مضابط وعرائض وا 

الى اللجنة األمريكية . كان من أبرز تلك المضابط هي مضبطة كربالء التي أعدها الشيخ الشيرازي 
 التي أعدها السيد علوان الياسري والسيد نور الياسري مع عبد الواحد الحاج سكر ، (913)ومضبطة النجف

، إذ غادر الشبيبي النجف (914)محمد رضا الشبيبي( إليصالها الى الحجازار الشيخ )وتم االتفاق على اختي
م(، ووصل الى الحجاز بعد شهر، وأهم ما تضمنته هذه العرائض هو التذكير بمبادئ 9191في )تموز 

رد الشريف حسين بن علي في ، و  (915)الرئيس األمريكي )ويلسن( ومن أبرزها مبدأ )حق تقرير المصير( 
... تلقينا محرركم الكريم وطيه رازي وأهم ما ورد فيه هو قوله ))م( بكتاب الى الشيخ الشي9191ب آ 91)

ني بعنايته تعالى سأبذل كل ما في وسعي لحصول رغباتكم... (( صور إفاداتكم للجنة وعلم ةمال الجميع وا 
(916) . 

                                                                                                                                                                           

؛ مجيد خدوري ، نظام الحكم  8 -6م( ص 9154عن سوريا من االحتالل حتى الجالء ، مطابع الكتاب العربي ، )مصر ، =
 . 6 -4م(، ص 9146في العراق ، مطبعة المعارف ، )بغداد ، 

، سكر( العراقّية القريبة من كركوك)عاد ، لقب بالعسكري نسبة الى قرية: ولد في بغد(م9136– 9885جعفر العسكري).(911)
عربي بقيادة الشريف حسين المتحالف مع البريطانيين أصبح ضابطا  في الجيش العثماني برتبة مالزم ثان ، انضم الى الجيش ال

م(، ثم أصبح 9121لنقيب عام)م( في بالد الشام ، عاد الى العراق وأصبح وزيرا  للدفاع في حكومة عبد الرحمن ا9191) عام
( )بكر صدقياالنقالب الذي قاده الفريق  فيمقتله  تىاستمر بشغله للمناصب الحكومية ح م(،9123للوزراء في عام) ارئيس  
صفوة ، دار  ، تحقيق وتقديم نجدة فتحيالعسكريجعفر : مذكرات ينظر، م(، للمزيد من التفاصيل9136ألول تشرين ا 21في) 

،  9136؛ عالء جاسم محمد ، جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق حتى عام  م(9188لندن ، )الالم ، 
 م(.9181ة ، )بغداد ، منشورات مكتبة اليقظة العربيّ 

 .12عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (919)
 .12، صنفسه المصدر .(912)
 . 923 -922، القسم األول ، ص 5، ج المصدر السابقعلي الوردي ، . (913)
 . 19-11، ص  ..عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقّية الكبرى .(914)
، تقي الحائري ، العدد السادس عشر، السنة األولى طل الثائر( المرحوم محمدالبالوطن، الى روح العالمة الكبير)جريدة .(915)

 م(.28/6/9166)بغداد ، 
 ؛923 -922ص،القسم األول،5،جالمصدر السابق، ؛علي الوردي 16-15صعبد الرزاق آل وهاب،المصدر السابق،.(916)

 . 32 -39صم(،2111يع واإلعالم،) بيروت، لنشر والتوز ، بيسان ل9طسلمان هادي آل طعمة ، كربالء في ثورة العشرين، 



31 
 

وبعد فشل ، (911)الترهيبيب و عن طريق الترغسعت بريطانيا كثير ا الستمالة الشيخ محمد تقي الشيرازي 
اعتقلت السلطات البريطانّية أعضاء بارزين  إذالى أساليب الترهيب،  ت بريطانيا، انتقلجميع أساليب الترغيب
، فكتب الشيخ  (911)الى الهند  م( وتم نفيهم جميع ا9191آب 2في) (918)ة اإلسالمّية(من )الجمعية الوطنيّ 

بأنهم وواصفا  إياهم ))(211)منه إخالء سبيلهم م( طالب ا9191آب  5لى )ويلسن( في)الشيرازي رسالة احتجاج ا
، لكن )ويلسن( رفض إطالق (219)((لم يفعلوا شيئًا سوى المطالبة السياسي ة بحقوق البالد المشروعة

، (212)(()تشويش أفكار الناس ضد الحكومة البريطاني ةسراحهم واصفا  إياهم بالمشاغبين، وأنهم يقومون بـ )
من هناك بالجهاد  ر الشيرازي مواجهة هذا التحدي عن طريق التهديد بالهجرة الى إيران لكي يفتيعند ذلك قر 

  .(214)وقف وقرروا إطالق سراح المعتقلينبخطورة الم البريطانيونوعندها شعر . (213)ضد البريطانيين
يرا  من المال قامت بريطانيا بمناورة سياسية أخرى من أجل امتصاص النقمة، فأرسل )ويلسن( مبلغا  كب

باءالى الشيخ الشيرازي بيد معتمده ) محمد حسين خان الكابولي( ، وق ، (215)د رفضها الشيرازي بكل أنفة وا 
إال أن الشيخ الشيرازي لم يغير موقفه وأصر  ذلكالرغم من وعلى  .(216)انه في ذلك شأن العلماء الصادقينش

بريطانّية الى التنازل عن قرارها السابق وأفرجت على إطالق سراح المنفيين ، عند ذلك اضطرت السلطات ال
، وكان هذا أول انتصار سياسي سجله (211)م(9191عن المبعدين الذين عادوا الى ديارهم في )كانون األول 

ولكن أولئك الشيرازي على السلطات البريطانّية . وعلقت المس بيل على إطالق سراح المنفيين بالقول )) 
بكفالة الميرزا محمد تقي نفسه فعادوا في الحال الى سيرتهم األولى ، وبذلك فقد المشبوهين أطلق سراحهم 

الشيرازي  شيخن الدور القيادي للأوهكذا ف .(218)((شجع الحادث حبك الدسائس بداًل من إيقافها عند حدها

                                                           

 .14عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (911)
 .15، صنفسه المصدر . (918)
 . 88، ص.. سني ، الثورة العراقّية الكبرى عبد الرزاق الح. (911)

، رسالة الشيخ 136لملفة ة ، رقم اة المركزيّ دارة الملكيّ ة، االحتالل البريطاني ، اإلائقيّ ، الوحدة الوث. ينظر : د.ك.و(211)
ة دارة الملكيّ ة، االحتالل البريطاني، اإل، الوحدة الوثائقيّ م(؛ د.ك.و9198ايار  91مد تقي الشيرازي الى ارنولد ولسن، بتاريخ)مح

 د.ك.و ، م(؛9198ايار  21، بتاريخ ) حسين الطباطبائي الى ارنولد ولسنرسالة السيد عبد ال ،136رقم الملفة  ،ةالمركزيّ 
الصادرة من مكتب الحاكم المدني  البرقية،136ة، رقم الملفة ة المركزيّ دارة الملكيّ ة، االحتالل البريطاني، اإلائقيّ الوحدة الوث
 م(.9198ايار  21، بتاريخ) 6811المرقمة 
 .  916، القسم األول ، ص 5ج،  المصدر السابقعلي الوردي ، .(219)
 . 88 -86بق ، ص عبد الرزاق آل وهاب ، المصدر السا.(212)
 .16عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص ؛48 ص السابق، المصدر ، الشريفي علوان باقر أحمد.(213)
 . 88 -86عبد الرزاق آل وهاب ، المصدر السابق ، ص . (214)
 .11عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (215)
 . 11، ص ..عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقّية الكبرى. (216)
 .18عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (211)
 . 449، ص..  بيل المس رسائل في العراقالمس بيل ، . (218)
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ن أتميزت ب م(1191آذار )واستمرت حتى م(1111أيار )تميز بمدتين األولى بدأت منذ توليه المرجعية في 
ة ومقاومة االحتالل وحل بعض بريطانيّ الشيرازي قام بتعزيز القيادة الدينّية في معارضة المشاريع ال شيخال

بمواجهة شاملة له بالمواقف المشرفة الفترة الثانية  تسمتاحين ، في ةالوطنيّ حركة الالتي تواجهها  تالمشكال
 . (211)(م1191آب  11)حتى وفاته في ن الوطنّيةالبريطاني ابان ثورة العشريومسلحة ضد االحتالل 

 يف ثورة العشرين 
 
ا: دوره

ً
 ثالث

مجرد دور المشارك م( 9121) لم يكن دور المرجع الديني األعلى الشيخ محمد تقي الشيرازي في ثورة
بل ة واالجتماعيّ  السياسّيةأو الواعظ أو المحرض ، إنما كان له دور قيادي بارز ومهم على جميع األصعدة 

، (291)لثورة ( لالزعيم الروحيوالباحثين بأنه ) ، فقد عده معظم المؤرخينة أحيانا  في الثورةوحتى العسكريّ 
نسقط من حسابنا موقف  يمكن أنال)) بير للشيرازي في الثورة بالقول :عن الدور الك محمد مهدي كبهوعلق 

، ز  في مناهضة االحتالل البريطانيا، وعلى رأسهم المرجع األعلى الميرزا محمد تقي الشير رجال الدين
كما اعترف ، (299)((...ألثر على قبائل العراقلك أبلغ ، وكان لذوفتواه بوجوب مقاومته ومحاربته

، وبهذا  البريطانيون أنفسهم بالتأثير القوي للشيخ الشيرازي على سياساتهم وعرقلتها داخل العراق وخارجه
قيل أن الميرزا محمد تقي الشيراز  أصدر فتوى  0291عام وفي أوائل ةذار الصدد قالت المس بيل ))

، وكتب الحاكم السياسي في الديوانية يقول إن جثة (909) البريطاني ةيحرم فيها توظف المسلمين في اإلدارة 
الشيعية المتبعة وأن االستقاالت من  اإلسالمي ةلم يسمح بدفنها حسب األصول  (903)أحد أفراد الشبانة 

 . (294) ((زداد يومًا بعد يوم ...لحكومة تخدمة ا
كثــــرت االجتماعــــات والمراســــالت التــــي كــــان يجريهــــا الشــــيخ م( 9121وفـــي النصــــف األول مــــن عــــام )

ت لقيــــام الثـــورة ضــــد الشـــيرازي بصـــورة مباشــــرة أو غيـــر مباشـــرة وبتوجيــــه منـــه ، التـــي كانــــت بمثابـــة تحضـــيرا

                                                           

 .السابق المصدرينظر: باسم أحمد هاشم الغانمي ،  (.211)
 .82عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (291)
 .29،صم(9165بيروت، )طليعة،، منشورات دار ال9ط،9158–9198كراتي في صميم األحداث مذمحمد مهدي كبة،.(299)
 .82نقال  عن: عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (292)
 بعضها وكان العراق في المحتلة ةالبريطانيّ  القوات أنشأتها التي ةالنظاميّ  غير الشرطة قوات على تطلق كلمةالشبانة : .(293)

 من تتألف بسيطة كقوة الشبانة قوة وشكلت ،الليلين الحراس تعني ةفارسيّ  كلمة الشبانة أن ولسن ارنولد ويقول ،العشائر أفراد من
 وكانت ، ةالناصريّ  في العشائر أفراد منEddie  ايدي المقدم م(9195)عام جندهم الذين العشائر أفراد من خياال   41 حوالي

 العامة، ةالثقافيّ  الشؤون دار ،جميل فؤاد ترجمة والءين، بين النهرين بين ما بالد ولسن، تي ارنولد: ينظر األمن، حفظ واجباتهم
 .91؛ قحطان حميد كاظم العنبكي، المصدر السابق، ص941ص ،( 9119، بغداد) ،9ج

 .83عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(294)
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، إذ ُعقد اجتماع سري في مدينة النجف ، م(9121آذار )كانت أولى االجتماعات أواسط ، و  (295)البريطانيين
 .(296)جتماع بتوجيه من الشيخ الشيرازيحضره عدد كبير من العلماء ورؤساء العشائر ، وكان هذا اال

، وأكــد علــى ضــرورة ة متماســكةق وحــدة وطنّيــعمــل الشــيخ الشــيرازي فــي تلــك االجتماعــات ، علــى تحقيــ
 تلــك، ولغــرض تحقيــق  (291)الســنة والشــيعة الســّيماين الطوائــف و إزالــة الخالفــات ، وتحقيــق التقــارب والوحــدة بــ

ة الســنيّ ة )ة والعشــائريّ ى الشخصــيات الوطنّيــاألهــداف بــادر الشــيخ الشــيرازي الــى توجيــه العديــد مــن الرســائل الــ
ر اهلل )أحــد شــيوخ وجــه الشــيخ الشــيرازي رســالة الــى الشــيخ موحــان الخيــ (م9121آذار  25)( ، ففــيةوالشــيعيّ 
... إن جميع المسلمين أخوان تجمعهم كلمرة اإلسرالم ورايرة القررةن الكرريم جاء فيها ))(298)( منتفكعشائر ال

صرل والروداد ، االتفراق واالتحراد ، والتوا ةله وصحبه ، والواجب علينرا جميًعراوالنبي األكرم صلى اهلل عليه و 
وفي اليوم  . (291)((هلل تعالى ...فق في كل ما يرضي ا، والتعاون على البر والتقوى والتواوترك االختالف ..

( وجه الشيرازي رسالة الى الشيخ أحمد الداوود وهو أحد علماء السنة في بغداد ، وممـا يلفـت آذار 26التالي )
أرجرو إبرالج جزيرل ...الشيخ الشيرازي بـالقول ))، واختتمت رسالة ( هذه الرسالة ورود كلمة )الجهاد النظر في

 .  (221)((...نين ، ونسأل لهم خير الدارينواننا الم مالسالم والدعاء والدعوة ألخ
أن الشــيعة  البريطانّيــةوصــلت أخبــار هــذه االتصــاالت الــى البريطــانيين ، فقــد ورد فــي إحــدى التقــارير 

 السياسري ةأن األمرور (( وأضـاف التقريـر )) ثقة بهذا االتجراه سرواء كران وهمًيرا أو حقيقًيراازدادوا والسـنة )) 
، وهـذا يعنـي أن البريطـانيين كـانوا غيـر  (229)(( كرل مكران وبرين الجميرع دون تحفرظ يرذكرتناقش اليروم فري 

 . (222)مرتاحين للتحركات الجديدة داخل العراق والتقارب ما بين السنة والشيعة
عدة تحركات لزعماء الفرات األوسط ضد البريطـانيين ، ففـي الثـاني عشـر م( 9121نيسان )شهد شهر 

اهلل بـين الحسـين يطلبـون عدة مضـابط موجهـة الـى األميـر عبـد زعماء الفرات األوسطمن الشهر المذكور نظم 
الـى  البريطانّيـةعن أية وصاية أجنبية ، وقد أشارت بعض التقـارير  نه القدوم الى العراق ليكون ملك ا ، بعيد ام

والرميثة وعشائر تلك المضابط والتي وضحت فيها أن الموقعين على هذه المضابط كانوا من عشائر السماوة 

                                                           

 .83، صنفسه المصدر .(295)
 . 299 -291عبد الحليم الرهيمي ، المصدر السابق ، ص ص.(296)
 للنشر، المنتدى دار ، 2ج ،9151- 9111 سالمياإل التحرك -معاصرال السياسي العراق تاريخ ،برحسن ش.(291)

 .231، صم(9111 بيروت،)
 .83عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(298)
 - الخمسين ذكراها في العشرين ثورة؛ محمد علي كمال الدين ،  15، المصدر السابق ، صعبد الرزاق آل وهاب. (291)
 .919 -911، ص م(9119 ، النجف )، التضامن مطبعة ،9121 لسنة ةيّ العراق الثورة من ومشاهدات معلومات
 . 911 -981محمد علي كمال الدين ، ثورة العشرين في ذكراها الخمسين .... ، ص . (221)

(221)  Foreign office 371/507/8448l mesopotamian police ( Abstract of Intelligence ), Baghdad 

22and 29 May 1920. 

 .84ء عباس نعمة، المصدر السابق، صعال. (222)
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، وفــي ذات الوقــت أرســل  (223)فــي الثــورة فيمـا بعــد ة والكوفــة وغيــرهم ، وقــد قـاموا بــدور رئيســيالنجـف والشــاميّ 
ــايل حــاكم ــة السياســي البريطــاني ت ن مضرربطتين قررد أرسررلتا مررن يقررال أ))  الــى ويلســن ورد فيــه : تقريــر ا رالحل

الموجهررة الررى األميررر عبررد اهلل ، فررإن بعررض زعمرراء  .. وفرري حالررة اسررتالم رد إيجررابي علررى الرردعوةكررربالء .
 (224)((...البريطاني ةال المناوئة للحكومة فيمكن توقع قيام بعض األعمبعمل...  الحركة قد قرروا القيام

ة ، فقد ُعقد اجتماع مهم في منزل السيد علـوان الياسـري فـي النجـف وتواصلت اجتماعات القوى الوطنيّ 
( وعدد من رجال الدين ورؤساء العشـائر ، )محمد رضا جل الشيخ الشيرازيحضره ن م(9121نيسان  96)في

وُطرحــت فــي هــذا االجتمــاع فكــرة الثــورة المســلحة ضــد البريطــانيين ألول مــرة ، وقــد أيــدها الــبعض وعارضــها 
 ةالبعض اآلخر ، واتُفق على تأجيل فكـرة الثـورة المسـلحة والعمـل علـى التمهيـد لهـا عـن طريـق التوعيـة الوطنّيـ

المكملة في مواجهة المحتلين ومن ذلك  السياسّية، كما قرر المجتمعون اتخاذ عدد من الخطوات (225) الدينّيةو 
يرأســها مركزهــا كــربالء ولهــا فــروع فــي كــل العــراق و  اإلســالمّيةتأســيس جمعيــة بإســم الجامعــة  : (226)يــأتيمــا 

مــع الشــمل والتســاند فــي كــل لوحــدة وجتوزيــع منشــور بتوقيــع الشــيرازي يــأمر باالشــيخ محمــد تقــي الشــيرازي ، و 
جعــل يـــوم الجمعــة يـــوم الشــعب تعطــل فيـــه المكاســب ويتـــرك البيــع والشــراء ، وتنصـــب المنــابر فـــي المهــام ، و 

 . (221)قها بما يستلزم اإلثارة والتحضيرالساحات ليتبارى الخطباء فو 

رجــال الــدين  ( ضــم عــدد مــنم9121نيســان  21)ُعقــد اجتمــاع موســع ثــانج فــي النجــف األشــرف بتــاريخ
البارزين وعدد من شيوخ العشائر والوجهـاء، قـرر خاللـه المجتمعـون إرسـال هـادي زويـن ومحسـن شـالش وهـم 
مــن وجهــاء مدينــة النجــف وســاداتها الــى بغــداد لبحــث الوضــع السياســي هنــاك كمنــدوبين عــن منطقــة الفــرات 

ثر ذلك ُعقد اجتماع موسع في بغداد بتاريخ (228)األوسط  من العام ذاته حضـره أعضـاء مـن  (نيسان 22)، وا 
، وبّين هادي زوين للمجتمعين عن استعداد أهالي منطقة الفرات األوسط وتأهبهم (221)جمعية حرس االستقالل

لمقاومــة البريطــانيين وطلــب مــنهم تحديــد مــوقفهم ، فأجابــه جعفــر أبــو الــتمن بــأن البغــداديين مســتعدون للســير 
عـنهم الـى كـربالء لالتصـال واالتفـاق  ذلـك إيفـاد أبـو الـتمن منـدوب ا بعـد على نهج علمـائهم ، وقـرر المجتمعـون

عن إقـرار  ت دول الوفاق، وفي تلك المدة أعلن (231)خالل زيارة الخامس عشر من شعبان مع الشيخ الشيرازي
مــؤتمرهم الــذي ُعقــد فــي )ســان ة الواقعــة تحــت ســيطرة بريطانيــا وفرنســا فــي صــيغة االنتــداب علــى الــدول العربّيــ

                                                           
(223)  Foreign office 371/6350/116lcc meesopotamia Intelligence, rport no.6,39 January 1921. 

(224) Foreign office 371/5226/E.7284, (( Tuerih, 14may 1920, no.2430-2614, )) 

 . 925ص ، القسم األول ، 5ج،  المصدر السابقعلي الوردي ، . (225)
 .85عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(226)
 . 918، صم(9163بغداد ، )علي الشرقي ، األحالم ، شركة الطبع والنشر األهلية ، .(221)
 . 314وميض جمال عمر نظمي ، المصدر السابق ، ص. (228)
 .86عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (221)
وهو ، ة يؤديها المسلمون الشيعة في مثل هذا اليوم في كربالء من كل عام زيارة الخامس عشر من شعبان مراسيم ديني. (231)

 (.من أئمة أهل البيت)ع الثاني عشر لديهم المهدي)ع( ، وهو اإلمام اإلماميوم والدة 
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،  (239)تحت االنتداب البريطـاني، الذي قضى بأن يكون العراق م(9121نيسان  25)( في إيطاليا بتاريخريمو
افر جهــود تظــ، ممــا أدى الــى (232)مــن الســنة ذاتهــا  (آيــار 3)ونشــر البريطــانيون تلــك المقــررات فــي العــراق فــي

 .(233)العراقّيةة في مختلف المدن يّ ة والعلنالعراقيين للمطالبة بحقوقهم المشروعة وكثفوا عقد االجتماعات السريّ 
،  (234)منــزل الســيد أبــو القاســم الكاشــاني فــي كــربالء فــيم( 9121آيــار  3)ُعقــد اجتمــاع ســري لــيال  فــي

جعفـر ومـنهم : حضره عـدد مـن شـيوخ العشـائر ورجـال الـدين والوجهـاء مـن مختلـف منـاطق الفـرات األوسـط ، 
هبة و شعالن أبو الجون ، و ، بد الواحد الحاج سكرابو طبيخ ، عمحسن و عبد الكريم الجزائري ، و أبو التمن ، 

ي فــي ، تــداول فيــه المجتمعــون قضــية الثــورة المســلحة ضــد الوجــود البريطــان  (235)وآخــرين الــدين الشهرســتاني
، فاختــاروا (236)علــى ضــرورة أخــذ رأي الشــيخ الشــيرازي فــي هــذه المســألة الخطيــرة  العــراق ، وتــم االتفــاق أخيــر ا
ــة الشــيرازي وهــم : عبــد الكــريم الجزائــري ، خمســة منــدوبين مــنهم لم ــتمن ، و قابل نــور الياســري ، و جعفــر أبــو ال

آيـار  4) فـيعبد الواحد الحاج سكر  ، واجتمع المندوبون الخمسة مع الشيرازي في منزله و علوان الياسري ، و 
 هذا االجتماع من أهم االجتماعات التي ُعقدت قبل الثورة . وُيعدّ  .(231)( م9121

إن الحمررل ثقيررل وأخشررى أن ال يكررون نــدوبون الشــيخ الشــيرازي فــي الموضــوع ، فقــال لهــم )) فــاتح الم
(( ، فأكدوا له أن العشـائر لهـا القـدرة علـى القيـام بـالثورة ، فـرد  للعشائر قابلية المحاربة مع الجيوش المحتلة

مرون أن حفرظ األمرن أهرم أخشى أن يختل النظام وُيفقد األمن فتكون البالد في فوضى ، وأنتم تعلعلـيهم )) 
(( ، فردوا عليه بأنهم قادرون على حفظ األمن والنظام في البلد ، عند ذلك أجابهم  من الثورة بل أوجب منها

 . (238)(( إذا كانت هذه نياتكم وهذه تعهداتكم فاهلل في عونكمالشيرازي بقوله )) 
الثورة مجرد أيام ، فعقد علماء الدين  أحدثت الفتوى هيجانا  عاما  في العراق ، وبات توقيت إعالن     

 31)للتداول واتخاذ الخطوات وتوزيع المهام ،حتى أعلنت الثورة يوم اجتماعاتوالشخصيات ورؤساء العشائر 

                                                           

 . 43، ص.. عبد الرزاق الحسني ، تاريخ العراق السياسي الحديث . (239)
 . 424ص ،..  بيل المس رسائل في العراق، المس بيل . (232)
، مؤسسة الفكر  9طة ، ة ومواقفه السياسيّ آثاره الفكريّ  -محمد باقر أحمد البهادلي ، السيد هبة الدين الشهرستاني . (233)

 . 966، صم(2112بيروت ،  )اإلسالمي ،
لى سنة ( سافر ا 96( : ولد في مدينة طهران في إيران ، وعندما بل  عمر )م9162-9885أبو القاسم الكاشاني ). (234)

درس في مدينة النجف األشرف ونال درجة االجتهاد وهو في ريعان شبابه ، شارك  إذالعراق مع والده السيد مصطفى الكاشاني 
 ، عاد بعدها الى إيران ووقف هناك ضد األسرة البهلوية الشاهنشاهية وضدة الغازية للعراقفي القتال ضد القوات البريطانيّ 

عقيقي عبد الرحيم ال:. ينظري عهد رئيس الوزراء محمد مصدقن مؤيدي عملية تأميم النفط اإليراني ف، وكان ماالستعمار الغربي
 . 241 -231، ص البخشايشي ، المصدر السابق

 .61 -51صم(،9153،كربالء)عبد الرزاق آل وهاب،نصيب كربالء، مجلة رسالة الشرق، العدد الثاني، السنة األولى،.(235)
 .81، المصدر السابق، صعالء عباس نعمة.(236)
 . 928، ص، القسم األول  5ج،  المصدر السابقعلي الوردي ، .(231)
 .296ص ، 2المصدر السابق، ج ، الدين حرز محمد ؛933ص  ،... عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقّية الكبرى.(238)
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، (241)االجتماع  أن الشيخ الشيرازي أجاز الثورة المسلحة في ذلك كاظم المظفريرى و . (231)م(9121حزيران 
لم يعِط إذنا  بحمل السالح ضد البريطانيين في ذلك االجتماع ، بدليل أنه لم يرد  والحقيقة أن الشيخ الشيرازي

في أجوبة الشيرازي للمجتمعين معه كلمة ثورة مسلحة أو ما شابه ، فضال  عن ذلك كانت رسائل الشيرازي 
ام في ن وحفظ األمن والنظة في مقاومة البريطانييالالحقة قد أكدت على ضرورة اتباع الطرق السلميّ 

 .(249)البلد
في بغداد والحلة  ،لى في المساجد والدواويناكانت اجتماعات قادة التحرر الوطني في تلك األيام تتو     

 ،ق،كما كانت االتصاالت مع رؤساء العشائر تجري على قدم وساربالء وغيرها من المدن العراقّيةوالنجف وك
كان  وفي الوقت نفسه،  اأسماع العراقيين جميع   ألا  لتملى شيئا  فشيئا، وأصواتها تتع(242)وأجراس الثورة تدق

،اذ منعوا المواليد التي كان يجتمع (243)ةالحركة الوطنيّ البريطانيون يزدادون هستيرية وعنفا  في قمع نشاطات 
شد وأنذر بإنزال أ ،د العام البريطاني قرارا  بمنعهاأصدر القائ فقد ،ة فيهاوتلقى الخطب الوطنيّ  خاللها الناس ،

 .(244)العقوبات بحق المخالفين
البريطاني،  ودفعهم إلى التظاهر ضد االحتالل ، هياج الرأي العام العراقيأدت السياسة البريطانّية الى      
 : (245)رفع المشاركون في التظاهر مذكرة للسلطات البريطانّية تضمنت جملة من المطالب كان منهاو 
 وعالقاتها بالدول األجنبية. ةيقرر شكل اإلدارة الوطنيّ ل ـ تأليف مؤتمر يمثل الشعب العراقي،9
 ة.ليستطيع الشعب التعبير عن آماله وتطلعاته الوطنيّ ، إطالق حرية الصحافة والمطبوعات ـ2
 وبينها وبين الدول األخرى. ، ة بين أنحاء البالدوالبرقيّ   ةـ رفع الحواجز البريديّ 3

نتظر َمْن يطلق الطلقة األولى لتنبعث شرارة الثورة إلى شتى أنحاء كان الشعب العراقي في تلك األيام ي     
شعالن أبو الجون رئيس قبيلة الظوالم المعروف   بعد أن أقدمت قوات االحتالل على اعتقال الشيخ العراق

وفي ذلك الوقت بعث كل من  هيجانا  كبيرا  في صفوف العشائر.وسبب اعتقاله  بعدائه لالحتالل البريطاني،
، األولى موجهة من ( من العام ذاته الى الحجازيارأ 26محمد رضا( رسالتين في )شيخ الشيرازي ونجله )ال

بن  ( الى األمير عليمحمد رضالثانية موجهة من نجله )الشيخ الشيرازي الى األمير فيصل بن الحسين ، وا

                                                           

  .46-45، ص  المصدر السابققحطان حميد كاظم العنبكي،  .((231
 .952، صم(9161 النجف،)، داباآل مطبعة ، 9ج ،9121 عام ةالتحرريّ  العراق ثورة، كاظم المظفر .(241)
 .88عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(249)
  .46ص  ، السابق المصدر العنبكي، كاظم حميد قحطان .((242
 ة في العراق،ركة الوطنيّ الح ينظر:عادل غنيم، ، 9121ة العراقّية قبيل اندالع ثورة عام للمزيد عن الحركة الوطنيّ  (.(243
 (.م9161، )القاهرة

(244). http://articles.abolkhaseb.net.  

(245).Ibid.  
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رارا  للمراسالت السابقة بين ، ويظهر أن هاتين الرسالتين كانتا استم (246)الحسين ولي عهد مملكة الحجاز
 .(241) م(9191عام )الطرفين بعد انتهاء عملية االستفتاء

... ال زلنررا حــدة ، فقــد ورد فيهــا ))تضــمنت رســالة الشــيرازي الــى األميــر فيصــل التأكيــد علــى قضــية الو 
،  (248)((...لتري هري عنروان المجرد اإلسرالمية انسمع أنباء تفاديكم العظيم في سبيل إحياء الجامعة العربي  

حريــة كمــا ناشــد الشــيخ الشــيرازي فــي كتابــه األميــر فيصــل بضــرورة إيصــال صــوت العــراقيين ومطــالبهم فــي ال
( فــي رســالته عــن عــزم أبيــه ومجموعــة مــن العلمــاء واالسـتقالل الــى العــالم الحــر، وأضــاف الشــيخ )محمــد رضــا

، ُأرسـلت  (241)((ائهرم مرن أعردائهم كبرر عليره أن يررى تحقيرر المسرلمين وازدر على السفر الى إيران ألنه )) 
والذي توجه من كربالء الى النجف ومـن ثـم اسـتعد  (251)(محمد باقر الشبيبيواسطة الشيخ )هاتين الرسالتين ب

للسفر من هناك الى الحجاز ، لكن الظروف التي كـان يمـر بهـا العـراق حالـت دون سـفره ، وال يعـرف مصـير 
 . (252)ألرجح أنهما لم تصال لعدم ورود جواب عنهما من الحجاز، وا (259)تلك الرسالتين هل وصلتا أم ال 

 اموسـع   ااألخيـر ، وُعقـد فـي بغـداد اجتماع ـرجع جعفر أبو الـتمن الـى بغـداد بعـد انتهـاء اجتمـاع كـربالء 
سعيد النقشبندي ، فضال  عن أبو الـتمن حيـث و علي البازركان ، و محمد الصدر ، و حضره يوسف السويدي ، 

، وقـــرر المجتمعـــون إقامـــة المظـــاهرات الســـلمية ضـــد  (253)كـــربالء يـــرا  عـــن نتـــائج زيارتـــه الـــىقـــدم األخيـــر تقر 
، كمـــا أقيمـــت  (254)البريطـــانيين ، وشـــارك فـــي تلـــك المظـــاهرات عـــدد غيـــر قليـــل مـــن زعمـــاء الفـــرات األوســـط 

لـــك ت ( بمناســـبة والدة النبــي )ص( ، وشـــارك فـــيامع )الحيدرخانـــهاحتفــاالت كبيـــرة فـــي جوامــع بغـــداد ومنهـــا جــ
قررب انفجرار يردل علرى  تمرًدا علنًيا، وكانت تلك االحتفاالت قد مثلت ))  (255)االحتفاالت السنة والشيعة مع ا

، وحاول البريطانيون إفشال تلك االحتفاالت بطريقتين ، األولـى دعـوة عـدد كبيـر  (256)((الثورة في العراق ...
، والثانيـة  (251)ة عادهم عن االحتفـاالت الوطنّيـمن الشباب الى حفالت أقيمت في منزل المس بيل ، بهدف إب

                                                           

 .88ص السابق، المصدر نعمة، عباس عالء.  (246)
 .نفسه المصدر .  (241)
 . 352 -359وميض جمال عمر نظمي ، المصدر السابق ، ص .  (248)
 ، بغداد) ، النجاح مطبعة ، 2ط ، ونتائجها 9121 في ةالعراقيّ  الثورة في الناصعة الحقائقفريق المزهر آل فرعون ، . (241)
 .14 -12، صم(9115
 ( .ضا الشبيبي ، وأحد أعضاء جمعية )حرس االستقاللمحمد باقر الشبيبي شقيق محمد ر . (251)
 .  81-11عبد الرزاق آل وهاب ، المصدر السابق ، ص .(259)
 .81عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(252)
 . 315وميض جمال عمر نظمي ، المصدر السابق ، ص. (253)

(254) . Foreign office 374/5076/, (( M.P.A. / no. 21, 22 May 1920 )) . p.386. 

 . 231عبد اهلل الفياض ، المصدر السابق ، ص.(255)
، م(9125 ، بغداد) ، مالسال دار مطبعة ، 3مجلد ، السياسية العراق مقدرات تأريخمحمد طاهر العمري الموصلي ، . (256)

 . 335ص
 . 55 -54م( ، ص 9151،  دبغدا)عباس علي ، زعيم الثورة العراقّية ، مطبعة النجاح ، .(251)
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، وعنــــدما فشــــلت جميــــع تلــــك  (258)ها فــــي الشــــوارع لتفريــــق المتظــــاهرينبإرســــال الســــيارات المصــــفحة وتســــيير 
 .(251)الحفالت يمنع تلك أمر االبريطاني في بغداد قائد الالمحاوالت ، أصدر 

رسـالة الـى  (261) البريطانّيـة مـن قبـل السـلطات ستجوابأرسل جعفر أبو التمن الذي تعرض للتهديد واال
،  (269)جــرت فــي بغــداد وطلــب منــه المســاندة  الشــيخ الشــيرازي أخبــره فيهــا بــالتطورات واألحــداث األخيــرة التــي

، والثانيـة وهـي األهـم موجهـة  موجهـة الـى جعفـر أبـو الـتمن شخصـي ا فكتب الشيخ الشـيرازي رسـالتين ، األولـى
ي الرســالة األولــى ألبــي الــتمن ( ، جــاء فــم9121آيــار  21عامــة  ، مــؤرختين فــي ) الــى أبنــاء الشــعب العراقــي

ة ة البغداديرة وانردفاع علمائهرا ووجهائهرا وأعيانهرا الرى المطالبرة بحقروق األمر... سر نرا اتحراد كلمرة األمر))
هرذا وأننرا نوصريكم أن تراعروا فري ... ((، وأضاف الشيرازي في رسالته )) المشروعة ومقاصدها المقدسة...

ة مجتمعرراتكم قواعررد الرردين الحنيررف والشرررع الشررريف فتظهررروا أنفسرركم دائمررًا بمظهررر األمررة المتينررة الجرردير 
باالستقالل التام المنزه عن الوصراية الذميمرة ، وأن تحفظروا حقروق مرواطنيكم الكترابيين الرداخلين فري ذمرة 

ة ليس فقـط مـا بـين ويتضح من خالل هذه الرسالة أن الشيخ الشيرازي أكد على الوحدة الوطنيّ  (262)(( اإلسالم
نما بين جميع العراقيين بمن فيهم أبناء األديان  األخرى ، كالمسيحيين واليهود والتعامل معهـم المسلمين فقط وا 

 . (263)العراقّيةة على أساس الهوية الوطنيّ 
... أمرا بعرد فرإن أخروانكم فري كمالرى أخرواني العرراقيين السرالم علريأما رسالته الثانية فقـد جـاء فيهـا )) 

البين حقرروقهم . طررمرراع والقيررام بمظرراهرات سررلمية ،..بغررداد والكاظميررة قررد اتفقرروا فيمررا بيررنهم علررى االجت
، كما طلب الشيخ الشيرازي من أبناء كل منطقة من منـاطق العـراق ((..وعة المنتجة الستقالل العراق المشر 

، وفــي ختـــام الرســـالة أكـــد  (264)ة البريطــانيين والمطالبـــة بحقـــوقهمالمختلفــة أن ترســـل وفـــدا  الــى بغـــداد لمفاوضـــ
 .(265)ونبـذ الخالفـات مـا بـين العـراقيين قرار والتوحـدالشيخ الشيرازي على ضرورة المحافظة على األمـن واالسـت

 . (266)ائل مزورة وال صلة لها بالشيرازيوالذي يجدر ذكرُه أن البريطانيين اعتبروا هذه الرس
( اسـتجابة  لـدعوة الشـيرازي ، م9121حزيـران  4وفي كربالء اجتمع عدد كبير مـن وجهـاء المدينـة فـي )

فـي العـراق ، وبعـد الحـوار والنقـاش تـم االتفـاق علـى  البريطانّيـةالسلطات  وقرروا اختيار مندوبين عنهم لمقابلة
                                                           

 . 936، ص..  بيل المس رسائل في العراق، المس بيل .(258)
 . 951محمد مهدي البصير ، المصدر السابق ، ص.  (251)
 . 996 -995لي البازركان ، المصدر السابق ، ص ع.(261)
 .945 -944فريق المزهر آل فرعون ، المصدر السابق ، ص . (269)
لعشرين في ذكراها الخمسين ؛ محمد علي كمال الدين ، ثورة ا 11 -16، ص الرزاق آل وهاب ، المصدر السابق عبد.(262)
 .  981، ص....

 .11عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(263)
 . م(9121حزيران  3بغداد ، )، العدد الثالث ، السنة األولى ، . ينظر : جريدة العراق(264)
 ،قسم كربالء -عة العتبات المقدسة جعفر الخليلي ، موسو  ؛934ص ،.. ، الثورة العراقّية الكبرىسنيعبد الرزاق الح.(265)

  .349 -341م( ، ص 9166بغداد ، )دار التعارف ،   ،9ج
 .931ولد ويلسن ، الثورة العراقّية ، المصدر السابق ، صآرن . (266)
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،  (261)وغيـرهم ( ، السيد محمد علي الطباطبائي نجل الشيخ مهدي الخالصيلخالصي )اختيار الشيخ محمد ا
للمطالبـــة باســـتقالل  البريطانّيـــةإذ نظـــم هـــؤالء مضـــبطة صـــيغت بإســـم أهـــالي كـــربالء لتمثـــيلهم أمـــام الســـلطات 

ــال ة يتزعمهــا ملــك عربــي مســلم مقيــد بدســتور ، وكتــب الشــيخ عــراق ، فضــال  عــن المطالبــة بتشــكيل دولــة عربّي
 . (268)((  صحيح نافع مقيد إن شاء اهلل تعالىشيرازي في نهاية المضبطة عبارة))ال

( مـن العـام ذاتــه يشـبه اجتمـاع كـربالء وحضـره وجهــاء حزيـران 6أمـا فـي النجـف فقـد ُعقـد اجتمــاع فـي )
، مــن أبــرزهم ؤســاء العشــائر القريبــة مــن المدينــة، وتــم اختيــار ســتة منــدوبين مدينــة وعــدد مــن رجــال الــدين ور ال

وغيــرهم ، وعنــدما ســمع الشــيخ الشــيرازي بهــذا األمــر  (261)اهري والشــيخ عبــد الكــريم الجزائــريالشــيخ جــواد الجــو 
 .(211)لى المطالبة بحقوق البالد كتب الى المندوبين الستة رسائل تشجيع على ذلك االجتماع والذي يهدف ا

، عمت حالة ها البريطانيون تجاه ممثلي الشعبنتيجة لعمليات المماطلة والتسويف الواضحة التي قام ب
ة وعامـة الشـعب ، ولـذلك تحولـت االجتماعـات مـن اجتماعـات من االستياء الشديد في صـفوف النخـب الوطنّيـ

، ففـي كـربالء خرجـت (219)ة صـاخبة طالبـت باسـتقالل الـبالد وخـروج األجانـب منهـا ظاهرات علنّيـسرية الى م
، وفــي مســاء اليــوم التــالي خرجــت مظــاهرة كبيــرة أخــرى فــي م(9121حزيــران  92)مظــاهرة كبيــرة حاشــدة فــي 

را  مثيــ الشــيخ محمــد الخالصــي نجــل الشــيخ )مهــدي الخالصــي( خطاب ــا العبــاس )ع( ألقــى فيهــا الشــيخصــحن 
تحــدى فيــه البريطــانيين وكــان لــه أثــرا  كبيــرا  بــين صــفوف المحتشــدين بســبب حســن اختيــاره لأللفــاظ والمعــاني 

، وقرد بكتابره .... برأنكم األعلرون ... . أيها السادة إن اهلل قرد وصرفكم..)) (212)المثيرة لعواطف المستمعين 
 يجررب أن نكررون قيمررين علررى شرر ونكم جرراءتكم بريطانيررا .... تقررول أنررتم األدنررون ونحررن األعلررون ، لررذلك

دارتكم وأموالكم وأنفسكم... ... نحرن ال نريرد حربرًا مرع بريطانيرا وال مرع أحرد غيرهرا ))(( وأضاف الخالصـيوا 
 .  (213)(( من الناس ، ولكن الدولة التي تعتد  علينا نقاومها بأرواحنا وأنفسنا

فـي  السـّيمايـة المنـاطق األخـرى القريبـة منهـا ، انتشرت عمليات التعبئة والتهيؤ للثورة في كربالء الى بق
، خرج أحد األشـخاص فـي إحـدى منـاطق  (حزيران 91)، وفي ثاني أيام عيد الفطر أي في  (214)مدينة الحلة

ر لسررررماع مكترررروب ةيررررة اهلل فرررري هررررذه الليلررررة اجتمرررراع عمررررومي فرررري الجررررامع الكبيررررالحلـــة وهــــو ينــــادي )) 

                                                           

 . 315وميض جمال عمر نظمي ، المصدر السابق ، ص. (261)
 . 991صل فرعون،المصدر السابق،؛ فريق المزهر آ915ي البصير،المصدر السابق،صمحمد مهد. (268)
 . 265عباس محمد كاظم ، المصدر السابق ، ص. (261)
 .12در السابق، صعالء عباس نعمة، المص. (211)
 .15، صنفسه المصدر .(219)
 9158عبود جودي الحلي ، األدب العربي المعاصر في كربالء من إعالن الدستور العثماني الى إعالن ثورة تموز . (212)

 . 384، صم(2114كربالء ، )،  9طاتجاهاته وخصائصه الفنية ،  -
ن في ذكراها العشري ؛ محمد علي كمال الدين ، ثورة 952 -941فريق المزهر آل فرعون ، المصدر السابق ، ص . (213)

 . 241 -231، ص  الخمسين ...
 .16عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (214)
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ن الشـــيخ الشـــيرازي والتـــي كانـــت تـــدعو العـــراقيين الـــى المطالبـــة رســـالة وردت مـــ تليـــت فيـــه،  (215)((الشررريراز 
تــالوة رســالة الشــيخ الشــيرازي لعــدة مــرات والتــي  ةعــادإتــم ، كمــا ،  (216)ةبحقــوقهم المشــروعة بــالطرق الســلميّ 

اسـتجاب أهـالي الحلـة لـدعوة الشـيخ و  .(211)انتشر صداها بين القبائل في الفرات األوسـط والوجهـاء فـي المـدن 
 .(218)(يرانحز  21)نتخاب مندوبيهم في ة الالشيرازي فتجمعوا بأعداد كبير 

( الى جزيـرة )هنجـام ارسالهم جميع  وا   قادة التجمعاتباعتقال  البريطانّيةأدى كل ذلك الى قيام السلطات 
كانـــت تلـــك اإلعتقـــاالت ونفـــي الزعمـــاء الـــوطنيين هـــو أحـــد األســـباب الرئيســـة التـــي و ، (211)فـــي الخلـــيج العربـــي
يقودهــا  كــربالء تحركــت قــوة بريطانيــة الــىوهــذا األمــر زاد الطــين بلــه عنــدما  .(281)لثــورة ســّرعت فــي انــدالع ا

م( ، والـذي أرسـل حينمـا وصـل الـى كـربالء كتابـا  الـى 9121حزيـران  22( بنفسه في )الحاكم السياسي )بولي
لقراء القربض علرى عردد مرن األشرالشيخ الشيرازي جاء فيه ))  (( ، رد رارإن هذه القوة جاءت لحفرظ األمرن وا 

ألمرور ))... إن جلب العساكر لمقابلة األشخاص المطالبين بحقوقهم المشرروعة مرن اعليه الشيخ الشيرازي 
(( ، وفي نهاية الكتاب هـدد الشـيخ الشـيرازي البريطـانيين إذا لـم ... ومخالف للعدل وإلرادة األمةغير المعقولة

كمــا حــذر  (289) ((تصرربح ملغرراة فرري ذاتهررا ...فررإن وصرريتي لبمررة بخصرروص السررلم يرحلــوا عــن المدينــة )) 
هررو وأمثالرره حقــوق الـبالد المشــروعة فإنــه ))القـوة ضــد  عملالشـيخ الشــيرازي الميجـر ) بــولي ( مــن أنـه إذا اســت

الشـيرازي رسـائل عديـدة أخـرى إلـى علمـاء الـدين الشـيخ أبـرق  كـذلك .(282)((سيتحملون مس ولية إراقة الدماء
ة وفـق خطـة توقـف ب فيهـا التواصـل مـع بقيـة الرؤسـاء والزعمـاء والعمـل سـويّ في النجف ورؤساء العشـائر يطلـ

ة، مـن جهــة أخـرى أرســل زعمـاء العشـائر ورجــال الـدين فــي النجـف رســائل رفقـت معهــا بريطانّيــهـذه األعمـال ال
إرســال رســالة أخــرى ذات  فضــال  عــنالشــيرازي إلــى بقيــة الزعمــاء والرؤســاء فــي الفــرات األوســط،  شــيخرســالة ال

 شـــيخة يحـــذروه مـــن خطـــر إعتقـــال نجـــل الحـــاكم لـــواء النجـــف والشـــاميّ بري(ى الحـــاكم )نور ة احتجاجيـــة إلـــغصـــي
الشــيرازي، ووجهــوا رســالة أخــرى إلــى منــدوبي بغــداد والكاظميــة طــالبين فيهــا تظــامنهم مــع قضــية إخــوانهم فــي 

  .(283)االحتالل تاحتجو بدورهم على سلطاإذ كربالء والفرات األوسط، 

                                                           

  .914،صم(9165النجف ، )ة ،،المطبعة الحيدريّ 9ط يوسف كركوش الحلي، تاريخ الحلة، القسم األول ،. (215) 
 . 914، ص نفسهالمصدر . (216) 
 . 243، صلعشرين في ذكراها الخمسين .... محمد علي كمال الدين ، ثورة ا. (211)
عالء عباس  ؛ 913 -913، ص م(9155النجف، )،المطبعة الحيدرية،1جشعراء الغري أو النجفيات، علي الخاقاني،. (218)

 .18نعمة، المصدر السابق، ص
 . 311 -316ميض جمال عمر نظمي ، المصدر السابق ، ص و . (211) 
 .18عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (281)
 نفسه.المصدر . (289)
، المصدر السابق،  فريق المزهر آل فرعون؛ 291 -211، ص  ، القسم األول 5ج المصدر السابق ، ،لوردي علي ا. (282)
 .955 -954ص 

 .298ص السابق،المصدر عبد الحليم الرهيمي، .  (283)
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أزم واحتقـــان كبيـــر فـــي صـــفوف العتقـــال والنفـــي للنخبـــة مـــن أهـــالي كـــربالء والحلـــة الـــى تـــأدت عمليـــة ا
( كمــا كــان لنفــي ) أحــرار كــربالء ،(284)، فيمــا نشــر خبــر مفــاده أن الشــيخ الشــيرازي قــرر مغــادرة الــبالد العامــة

بـين األوسـاط العشـائرية علـى األوسـط  منطقة الفرات السّيماصدى  كبير في كثير من مناطق العراق األخرى و 
( فــي شــقيق الشــيخ عبــد الواحــد)حــاج ســكروجــه التحديــد ، إذ ُعقــد اجتمــاع عشــائري فــي منــزل عبــد الكــاظم ال

( ، وانتهـــى االجتمـــاع بتوجيـــه عريضـــة الـــى الحـــاكم السياســـي البريطـــاني حزيـــران 28خاب فـــي )منطقـــة المشـــ
( تطالـب بـإطالق سـراح المعتقلـين والمنفيـين وعـودتهم الـى بالدهــم ، نـوربريالنجـف والشـامية الميجـر ) لمنطقـة

شـيخ شـعالن أبـو من أبـرزهم الكما أرسل المجتمعون رسائل عديدة الى رؤساء عشائر بني حجيم في الرميثة و 
( نوربريشعبي العارم ، فقد أرسل )، وحاول البريطانيون تخفيف حدة التوتر واالحتقان والغضب ال (285)الجون

( وُعقــد االجتمــاع فــي األول مــن تمــوز ، حضــره عــدد ائر آل فتلــة وهــو )مجبــل آل فرعــونالــى أحــد شــيوخ عشــ
كمـا ،  (286)انيين إطـالق سـراح أحـرار كـربالءطـطالـب عبـد الواحـد الحـاج سـكر البريو قليل من شـيوخ آل فتلـة ،

وطلـب مـنهم التوسـط الجـواهري ، ( مع بعض علماء النجف ومنهم العالمـة الجزائـري والعالمـة نوربرياجتمع )
( ، فرد عليه الجزائري أن أوالد الشيرازي هم أحرار مصيبة نفي نجلهلتخفيف عليه من )لدى الشيخ الشيرازي وا

وأن الشــيخ الشـيرازي ينظـر الـى جميــع العـراقيين بصـفتهم أوالده وانتهـى االجتمــاع  ايع ـكـربالء وأحـرار الحلـة جم
 .(281)دون أن يسفر عن نتيجة 

، قـد حفـز )محمـد رضـا( واعترف بعض القادة السياسيين البريطـانيين بـأن اعتقـال نجـل الشـيخ الشـيرازي
كمـا ، (288)الدينّيـةه العشـائر للمرجعيـة العشائر على التمرد ضدهم بسبب االحتـرام الكبيـر الـذي كانـت تكُنـه هـذ

  .(281)لسبب الرئيس الندالع الثورة ضدهم( المتهورة كانت ا) آرنولد ويلسنانيون بأن سياساتاعترف البريط
ــــق أغلــــب المــــؤرخين أن  ــــورة يتف ــــران  31)بــــدأت فــــي العشــــرينث عنــــدما ألقــــت الســــلطات  م(9121حزي

( ، وقامــت عشــيرته بــدورها بــالهجوم علــى يرة الظــوالم ) شــعالن أبــو الجــونالقــبض علــى شــيخ عشــ البريطانّيــة
الســراي البريطــاني بــالقوة المســلحة وقتلــت عــددا  مــن الجنــود البريطــانيين ، ثــم انتشــرت الثــورة الــى بقيــة منــاطق 

  .(211)من ثم الى أنحاء واسعة من العراقاألوسط و  الفرات

                                                           

 .11عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (284)
 . 913 -912محمد مهدي البصير ، المصدر السابق ، ص . (285)
 . 964 -963فريق المزهر آل فرعون ، المصدر السابق ، ص . (286)
 .919عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (281)
، ترجمة عبد الهادي  9121-9198العراق  –اسي البريطاني في منطقة الناصريةالحاكم السي -مذكرات برترام توماس. (288)

 .924-923،صم(2112، بيروت)، مؤسسة المعارف للمطبوعات،2ط، تحقيق وتعليق كامل سلمان الجبوريفنجان ، تقديم و 
(289).Elizabeth Burgoyne (ced). ,Gertrade Beell from Her personal papers 1914 – 1920, London, 

Ernest Benn Limited, 1961, p. 182. 

من رجال  -؛ مذكرات السيد محمد علي كمال الدين  984-983ص..، سني ، الثورة العراقّية الكبرى عبد الرزاق الح. (211)
 .929ص، م(9186بغداد ، )، مطبعة العاني،  9ط، تقديم وتعليق ، كامل سلمان الجبوري ،  9121الثورة العراقّية 
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( هو ساعة الصفر التي كان يريدها الشيخ الشيرازي إلعالن الثورة بسبب عدم حزيران 31لم يكن يوم )
أخــذ اإلســتعدادت الكافيــة لهــا ، وقــد أثبتــت األحــداث الالحقــة هــذه الحقيقــة ، حيــث جــرت المعــارك فــي منطقــة 

علـــى قمـــع الثـــورة بســـهولة فيمـــا لـــو ظلـــت  البريطانّيـــةكـــان ذلـــك يعنـــي قـــدرة القـــوات  الســـماوة لعـــدة أيـــام ، وربمـــا
، لـذلك قـرر الشـيخ الشـيرازي التوسـط إليقـاف القتـال كـي (219)المعارك الطاحنة محصورة في تلـك المنطقـة فقـط

، (212)هــار التــي كانــت علــى خــالف فيمــا بينيــؤمن للثــورة المزيــد مــن التعبئــة العســكرية والشــعبية وتوحيــد العشــائ
، (213)(ويلسـني( كـي يقـابال )هبـة الـدين الشهرسـتاني وأحمـد الخراسـانلشيرازي مبعوثين الـى بغـداد هما)فأرسل ا

 .(214)مـن جانبـه أيضـا   البريطانّيـةالذي وافق على إجـراء المفاوضـات لكسـب الوقـت وتعزيـز القـدرات العسـكرية 
ــةالقــوات ســحب  وضــع مبعوثــا الشــيخ الشــيرازي شــرطين إليقــاف القتــال همــا : ، مــن منــاطق القتــال  البريطانّي

طالق سراح المنفيين وعودتهم الى ديارهم و  عالن العفو العام وا   . (215)ا 
،  (216)شيرازي وبقيـة الزعمـاء الـوطنيينلل ار  كبي اسياسي   اطانيين بهذه الشروط يعني انتصار  كان قبول البري

، عند ذلك أصدر الشيخ الشيرازي  (211)الشروط وانتهت المفاوضات بالفشل غير أن البريطانيين لم يقبلوا بهذه
ضررمن فرري  علرريهم جرربوي، )) مطالبررة الحقرروق واجبررة علررى العررراقيين فتــواه الشــهيرة التــي نصــت علــى أن 

 قبرررول مرررنرعايرررة السرررلم واألمرررن ، ويجررروز لهرررم التوسرررل برررالقوة الدفاعيرررة إذا امتنرررع االنكليرررز  بتهممطرررال
 . (218)((مطالبهم

، م(9121تموز  94-1) لم تكن هذه الفتوى مؤرخة ، لكن الراجح أنها صدرت في المدة الواقعة ما بين
ـــدأت فـــي ـــة التـــي ب ـــران  31)ألن الفتـــوى صـــدرت بعـــد معـــارك الرميث ـــام وقبـــل م( 9121حزي واســـتمرت لعـــدة أي

مــن الســنة  (تمــوز 95)االجتمــاع الــذي ُعقــد فــي منطقــة الشــامية بــين زعمــاء العشــائر والقــادة البريطــانيين فــي
، وعلـــى أيـــة حـــال فـــإن هـــذه الفتـــوى وضـــعت حـــدا  نهائيـــا  للحـــل الســـلمي بـــين الشـــعب العراقـــي والســـلطات ذاتهـــا

 .(211)العراق األخرى ، وعلى إثر ذلك انتشرت الثورة في أغلب مناطق البريطانّية

                                                           

 .913عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (219)
. وقتذاكة لعدم نجدة عشائر السماوة وتركهم وحدهم في ساحة القتال يواجهون أعتى قوة عسكريّ  اكان الشيرازي ممتعض  . (212)

 . 913ينظر : عبد الشهيد الياسري ، المصدر السابق ، ص
 911،صم(9135، لبنان -صيدا )، ،مطبعة العرفان9ج، ل واالنتدابعراق في دوري االحتالعبد الرزاق الحسني ، ال. (213)

 .954،صم(9112النجف ،)، مطبعة النعمان،9ط، اساني، المصلح المجاهد الشيخ محمد كاظم الخر ؛ عبد الرحيم محمد علي
 ، الديواني طبعةم ، 3ط ، كرم الواحد عبد ترجمة ، العراق في التحررية ةالوطنيّ  العشرين ثورة، ل . ن كوتلوف . (214) 

 . 986، صم(9185 ، بغداد)
 . 285عباس محمد كاظم ، المصدر السابق ، ص. (215)
 .913عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(216)
 . 286عباس محمد كاظم ، المصدر السابق ، ص.(211)
 . 945،  ص.. برى سني ، الثورة العراقّية الك؛ عبد الرزاق الح 913محمد مهدي البصير ، المصدر السابق ، ص.(218)
 .914عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص.(211)
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النجف والشامية بنبذ فكرة  وبعد صدور فتوى الشيرازي األخيرة ، حاول البريطانيون إقناع زعماء عشائر      
( فـي منطقـة الشـامية فـي اء في منزل الشـيخ ) مـرزوق العـوادالثورة المسلحة ، فعقدوا اجتماعا  مع هؤالء الزعم

ائر ، فعـــرض عليــه زعمـــاء العشـــ (311)النجـــف والشـــامية الميجــر )نـــوربري( ( حضـــره حــاكمم9121تمــوز  95)
طـــالق ســـراح ة مســـتقلة ، و بالد وتشـــكيل حكومـــة وطنّيـــتـــام للـــمـــنح االســـتقالل الهي : ،شـــروطا  إليقـــاف القتـــال ا 

رفــع كافــة مراكــز المراقبــة والتفتــيش والثكنــات وعلــى رأســهم نجــل الشــيخ الشــيرازي )محمــد رضــا( ، و الُمبعــدين 
 . (319)في منطقة الفرات األوسط  البريطانّيةة العسكريّ 

حـــد القـــادة العســـكريين البـــارزين فـــي ( ، ألـــك الشـــروط ، واضـــطر الكـــابتن )مـــانإن البريطـــانيين رفضـــوا ت
ة رســالة الــى ، وبعــث زعمــاء العشــائر فــي منطقــة الشــاميّ (312)ة الــى االنســحاب منهــا الــى الكوفــةمنطقــة الشــاميّ 

الشيخ الشـيرازي تـروي لــه تفاصـيل مـا حـدث وأن الوضـع األمنـي هـو بـين االستسـالم لهـم أو الحـرب ضـدهم ، 
ليررز علررى غصرربكم حقكررم وقررابلوا التماسرركم بررالحرب فيجررب كر اإلنإذا أصررفكتــب الشــيرازي فــي جوابــه لهــم )) 

   .  (313)((الدفاع بجميع قواكم ويحرم لهم االستسالمعليكم 
كانـت أهـم المعـارك و . (314)الثورة ضد البريطانيينالكثير من زعماء العشائر  أعلنوعلى إثر تلك الفتوى 

هـــي معركـــة الرارنجيـــة م( 9121تمـــوز  25)فـــي البريطانّيـــةنتصـــروا فيهـــا علـــى القـــوات التـــي خاضـــها الثـــوار وا
ن خســــــائر فادحــــــة بــــــاألرواح ( التــــــي جــــــرت فــــــي شــــــمال ناحيــــــة الكفــــــل ، وفيهــــــا تكبــــــد البريطــــــانيو الرســــــتمية)

فقـد  مقـر زعـيم الثـورة الشـيخ الشـيرازي . أما في مدينة كربالء وهي من أهم مراكز الثورة ، كونهـا(315)والمعدات
الــذين تــأزم  وقعــت هــذه المدينــة تحــت ســيطرة الثــوار بعــد معركــة الرارنجيــة ، إذ ثــار األهــالي ضــد البريطــانيين

وعنــدما ، (311)، واضــطروا الــى االنســحاب مــن المدينــة التــي ُرفــع علــم الثــوار فيهــا علــى دار بلــديتها(316)مــوقفهم
الشيخ الشيرازي وتداولوا قضية تنظـيم إدارة سيطر الثوار على مدينة كربالء اجتمع عدد من الزعماء في منزل 

  :  (318)المدينة ، وتم االتفاق على تشكيل ثالثة مجالس رئيسية إلدارة وتسيير أمور المدينة وهي
                                                           

 . 281عباس محمد كاظم ، المصدر السابق ، ص.  (311)
،  9ط، تقديم وتعليق كامل سلمان الجبوري، 9121من رجال الثورة العراقّية  -مذكرات الحاج عبد الرسول تويج .  (319)

 .94 -93، صم(9181بغداد ، )مطبعة العاني ، 
عالء  ؛ 962 -961ص ؛ كاظم المظفر،المصدر السابق، 291 -296صحمد مهدي البصير،المصدر السابق،م(312) 

 .916عباس نعمة، المصدر السابق، ص
 .911ص السابق، المصدر نعمة، عباس عالء. (313)
 .نفسه المصدر . (314)
 .219-911ص، ..قّية الكبرى ، الثورة العرا؛ عبد الرزاق الحسني 298حمد مهدي البصير، المصدر السابق، ص م. (315)
 البرت منتشاشفيلي ، العراق في سنوات االنتداب البريطاني ، ترجمة هاشم صالح التكريتي ، مطبعة جامعة بغداد ،. (316)

 . 961، صم(9118)
، ، تقديم وتعليق كامل سلمان الجبوري  9121أحد رجال الثورة العراقّية  -صفحات من مذكرات عبد الحميد الزاهد . (311)

 . 99، ص م(9181بغداد ، )، مطبعة العاني ،  9ط
 .918-911عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (318)
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ن أعضـائه عبـد الحسـي ومـن،  (311)المجلس العلمي : ويمكن اعتبـاره المجلـس السياسـي واإلعالمـي للثـورة .9
   . (391)نجل الشيخ الشيرازي(الشيرازي )

، وكـــان الشـــيخ محمـــد حســـن أبـــو  (399)ره المجلـــس الـــوطني لـــالدارة العامـــةالمجلـــس الملـــي : ويمكـــن اعتبـــا.2
 .  (392)و ممثل الشيرازي في هذا المجلسالمحاسن ه

المجلس الحربي : وأبرز مهماته هي تنظيم الخطط العسكرية وقيادة الثوار وتنظيمهم وتعيين قادة الحمالت .3
مـــا أعضــاؤه فـــأبرزهم : علـــوان الياســري وعبـــد الواحــد الحـــاج ســكر ومجبـــل آل فرعـــون فــي الهجـــوم والــدفاع ، أ

شراف الشيخ الشيرازي حتى . وكانت هذه المجالس تعمل جميعها بإ(393)وغيرهم  وشعالن الجبر ورابح العطية
 . (394)وفاته

( ، اطة مبعوثه السيد )جدوع أبو زيدة من العراق بوسوصلت فتاوى الشيخ الشيرازي الى المناطق الغربيّ 
( الـذي خضـير الحـاج عاصـيقـى هنـاك بـرئيس عشـائر الجنـابيين )والت (تمـوز 23)الذي سافر الى الفلوجة في

واصـــطحب الشـــيخ خضـــير مبعـــوث .  (395)كانـــت لــــه اتصـــاالت ســـابقة مـــع رجـــال الثـــورة فـــي الفـــرات األوســـط 
ية التقـى بهـا أبـو زيـد الشيرازي الى بقية عشائر المنطقة ومنها نمير وزوبع والـدليم وغيرهـا ، وكـان أهـم شخصـ

( رئــيس عشــيرة زوبــع الــذي كــان لــه اتصــاالت كثيــرة مــع زعمــاء الفــرات األوســط هــي الشــيخ )ضــاري المحمــود
لع الشيخ ضاري على صـورة فتـوى الشـيخ الشـيرازي ورسـالته ، وعندما اط(396)عبد الواحد الحاج سكر  السّيماو 

أن علي  أن أبذل الغالي والرخيص في سبيل إنقاذ بلد  من االنكليز  ، ولريعلم  ...)زاد حماسه للثورة قائال  )
 .  (391)((ني سأقوم بأدوار يسجلها التاري  ...العلماء والزعماء من أخواني أن

 ة فـية واليوسـفيّ بـو زيـد( الـى منـاطق جنـوب بغـداد مثـل المحمودّيـكما وصـل مبعـوث الشـيخ الشـيرازي )أ
هبــة الــدين لســيد )تمــوز( ، كــذلك منطقــة )عــويريج( ، وكــان ألبنــاء هــذه المنــاطق اتصــاالت ســابقة مــع ا 28)

الشهرســتاني( وهــو أحــد وكــالء الشــيخ الشــيرازي حيــث أرســل الشهرســتاني عــدة رســائل لعشــائر هــذه المنــاطق 
 . (398)حدة والثورة ضد بريطانيا يحثهم فيها على الو 

                                                           

 .241فريق المزهر آل فرعون ، المصدر السابق ، ص. (311)  
 .214، ص  ، القسم األول  5ج ،علي الوردي ، المصدر السابق . (391)
 . 61، صة ، المصدر السابق سالميّ مكتب منابع الثقافة اإل. (399)
 . 248 –241فريق المزهر آل فرعون ، المصدر السابق ، ص . (392)
 .248فريق المزهر آل فرعون ، المصدر السابق ، ص ؛911ص السابق، المصدر نعمة، عباس عالء. (393)
 .911ص السابق، المصدر نعمة، عباس عالء. (394)
 .315؛ عباس محمد كاظم، المصدر السابق ، ص 316ص، فريق المزهر آل فرعون، المصدر السابق.  (395)
 .991عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (396)
 . 311ص -316فريق المزهر آل فرعون ، المصدر السابق ، ص.  (391)
 . 356 –355ورة العشرين في ذكراها الخمسين ، ص محمد علي كمال الدين ، ث ؛ 315ص ،نفسهالمصدر . (398)
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 92)( عنـد لقائـه بـه فـيلـيجمنذي قتل الضابط البريطـاني )ومن الجدير بالذكر ان الشيخ ضاري هو ال
، كمــا راســل زعمــاء الثــورة فــي كــربالء وانتقــل بعــدها الــى منطقــة النعيميــة ومنطقــة خــان العطيشــي  (391)(آب

ـــــو .  (321)الواقعـــــة بـــــين كـــــربالء والمســـــيب لمقاومـــــة البريطـــــانيين  31)ة فـــــيامتـــــدت الثـــــورة الـــــى مدينـــــة الديوانّي
 . (322)(ت مناطق )عفكر ثم ثا ،(329)(تموز

جماال  يمكـن القـول ، كـان لفتـوى الشـيخ الشـيرازي تـأثيرا  فـاعال  علـى أغلـب المنـاطق القريبـة مـن بغـداد  وا 
ترأثرت العشرائر ، وقال علي البازركان بصدد ذلـك : ))  (323)سواء كانت هذه المناطق شمال بغداد أو جنوبها

م تلرو الهجروم علرى ضرواحي بغرداد ، الشريراز  فأخرذت تشرن الهجرو  الشري التي تقطن أطراف بغرداد بفتروى 
. كما انـدلعت الثـورة  (324)((والمواقع للمحافظة على المدينة ... األمر الذ  جعل االنكليز ينشئون الحصون

ة ، وامتـــد نطـــاق الثـــورة الـــى مدينـــة الناصـــريّ (325) (آب 92)فـــي منـــاطق ديـــالى التـــي ســـقطت بأيـــدي الثـــوار فـــي
كمـا انـدلعت ،(326)سيون البريطانيون الى الهرب منهـاالحكام السياواضطر  (آب 95)والمناطق القريبة منها في

 .  (321)مناطق كردستانالثورة في 
لهيب الثورة امتد إلى كل بقاع الوطن، وانغمر فيها عدد كبير من رجال الدين،وشيوخ  أنف وهكذا      
وكانت الثورة على الرغم من   والفالحين الشجعان الذين كانوا عماد الثورة،، والعمال ، والمثقفين ، العشائر

، ويستدل على والدقة التأخر الذي سببه االستعمار العثماني الطويل على درجة عالية من التنظيم والتخطيط
وبتوجيه من المرجعّية الدينّية  ذلك من التوجيهات التي كانت تصدرها قيادات الثورة إلى القوات المشاركة فيها

 : (328)لتي جاء فيهاوا ، وعلى رأسها الشيخ الشيرازي
 ـ يجب على كافة األفراد أن يفهموا بأن المقصود من هذه الثورة إنما هو طلب االستقالل التام.  9
 ـ يجب أن يهتف الجميع لالستقالل في كل ميادين القتال . 2

                                                           

 .914–912ظفر ، المصدر السابق ، ص كاظم الم. (391)
 .231-228ص ،  ..عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقّية الكبرى. (321)
مصدر كاظم ، العباس محمد  ؛323عبد اهلل الفياض، المصدر السابق ، ص؛  296-292، ص  نفسهالمصدر . (329)

 .311-211السابق، ص 
 . 226-224محمد مهدي البصير ، المصدر السابق ، ص . (322)
 .999، ص ابقعالء عباس نعمة، المصدر الس. (323)
 .918بازركان ، المصدر السابق ، ص علي ال. (324)
 دراسات حداثأ ومسيرة عالمأ سيرة ديالى رميض، مهدي ؛ صباح919كاظم المظفر ، المصدر السابق ، ص  .(325)
 .251-239، ص(م2191، القاهرة)العراقي، للكتاب مرتضى مصر مؤسسة معاصرة، ةتاريخيّ 

 .253-241، ص .. رة العراقّية الكبرى سني ، الثو عبد الرزاق الح. (326)
 . 398-391عباس محمد كاظم ، المصدر السابق ، ص . (321)
  ، المصدر السابق ؛ قحطان حميد كاظم العنبكي، 245-244ص  ، .. عبدالرزاق الحسني، الثورة العراقّية الكبرى (.(328
 .51-41ص 
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 . ومنع االعتداء ، فال نهب وال سلب ،وال ضغائن قديمة وال أحقاد ـ يجب التمسك بالنظام ،3
 تأمين الطرق ، وحفظ المواصالت بينكم وبين مناطق الثورة . ـ يجب 4
 ـ بذل الهمة لحفظ الرصاص،فال يجوز إطالقه في الهواء بدون فائدة . 5
 . ا، إنكليزا  كانوا أم هنود   ااالعتناء باألسرى ،ضباطا  وجنود  ـ يجب  6
 ـ المحافظة على أعمدة الهاتف ،واألسالك لضمان استمرار االتصاالت . 1
 .عمالهااالهتمام بقطع السكة الحديدية،ونسف الجسور،لمنع قوات االحتالل من است.8
 ـ الحفاظ على كافة وسائل النقل التي تقع في أيدي قوات الثورة واالستفادة منها. 1

دامتها لغرض است 91  .ها ضدهعمالـ المحافظة على األسلحة المصادرة من العدو ،وا 
، وعدم ةها، واالهتمام باألبنية الحكوميّ ب االهتمام بتشكيل إدارة وطنية ل، يجـ عند تحرير أي مدينة 99

 هدمها أو إحراقها والمحافظة على الوثائق فيها .
 ـ المحافظة على المستشفيات وأدواتها وأجهزتها واألدوية الموجودة فيها . 92
سعافهم، واالهتمام بهم ،والعمل على إنقاذ حياتهم . 93 عممتها  هذه هي الوصايا التي ـ الرفق بالجرحى وا 

، والحرص على سمعتها شؤون الثورة ،وهي تمثل أرقى درجات التنظيم في إدارة قيادة الثورة على قواتها،
وهي تدل  واالهتمام بمرافق البالد من عبث العابثين ، والتحلي بالخلق السامي في معاملة األسرى والجرحى ،

  ؤولية.داللة أكيدة على الشعور العالي بالمس
ة اإلسالمّية منهج الشيخ الشيرازي في الثورة قد تميز بما تميزت به الحركة الثوريّ  أن ومن نافلة القول،     

 الوحدة اإلسالمّية، و لق لإلستعمار ورفض المهادنة معهالنفي المط :(321)في ذلك الوقت من المبادئ الثالثة
  .االعتماد على الفكر اإلسالمي في الحركة.و 

 ايض  أة ة فحسب، بل لجأت الى الوسائل الدبلوماسيّ على الوسائل العسكريّ  الدينّيةة لم تعتمد المرجعيّ      
لتباحث مع الدول الكبرى وحثها للضغط على بريطانيا لإليفاء بوعودها وعهودها مع العراقيين ومنحهم ل

برسالتين إلى كل من السفير األميركي  االشيرازي وشيخ الشريعة األصفهاني مع   الشيخاالستقالل، فقد بعث 
قد رأينا أن نراجع حكومة  ))..من أجل مساعدة الشعب العراقي في طهران والرئيس األميركي وودرو ولسن

 .(331) ((... ةا بتشكيل دولة عربي  الواليات المتحدة بتوسطكم ونستعين بها في تأييد حقوقن

رسالة الى جمعية )عصبة األمم( فـي من أيام الثورة ، العصيبة  بعث الشيخ الشيرازي في تلك المرحلةو 
م( ، وذّكر الشيرازي في تلك الرسالة بوعـود الحلفـاء بمـنح العـراق االسـتقالل فـي 9121آب  92جنيف بتاريخ)

وبصررفتكم ناصررر  واختــتم الشــيخ الشــيرازي رســالته بــالقول ))(339)نه وتــدبير مصــالحه العامــة بنفســهإدارة شــؤو 

                                                           

 المصدر السابق. ظر: السيد محمد صادق بحر العلوم،ين (.321)
 https://annabaa.orgشبكة النبأ المعلوماتية على الرابط:  ؛المصدر السابق ، ينظر:حمد جاسم محمد .(331)

 .993عالء عباس نعمة، المصدر السابق، ص. (339)
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لنبذة اليسريرة ، نعلمكرم موقرف حكومرة بريطانيرا برالعراق فنسرتجير بمرن يمثرل العردل ، الضعيف جئنا بهذه ا
 .  (332)((..فأنقذوا أمة تأبى أن تعيش دون أن تأخذ حقها الصريح المعترف به 

( ، ويقال انه اغتيل بالسم على م9121آب  91)في غمرة أحداث الثورة توفي الشيخ الشيرازي في يوم 
ـــدي عمـــال ـــة بعـــد وفـــاة الشـــيخ (333)ء البريطـــانيين أي  وأصـــدر شـــيخ الشـــريعة األصـــفهاني الـــذي تـــولى المرجعي

عى بصورة عامة والشعب العراقي بصورة خاصة ، ين اإلسالمّيةا الى األمة موجه  الشيرازي بيانا  في ذات اليوم 
لموحدين بفقد عميد المسلمين ةية اهلل العظمى أما بعد فأنا أعزيكم وكافة ا))فيه الشيخ الشيرازي جاء فيـه : 

دى حرق وظيفتره وقرام بهرا حسرب الميرزا قدس اهلل نفسه المقدسة ، فقد قضى نحبُه والتحق بربِه بعرد أن أ
ضراء المسرلمين ، فال تكرن رحلتره فترورًا فري عرزائمكم وتوانيرًا فري عملكرم فالجرد الجرد حمراة الردين وأعطاقته

حيـــث حضـــر عـــدد كبيـــر مـــن العلمـــاء ورجـــال الـــدين  اوكـــان يـــوم وفاتـــه مشـــهود  .  (334)((النشررراط النشررراط ...
، فجرى لـه تشييع كبيـر ، ودفـن فـي الصـحن الحسـيني الشـريف فـي مدينـة كـربالء وأقيمـت لـه ؤساء العشائرور 

يــران  . ورثــاه العديــد مــن الشــعراء مــن  (335)مجــالس الفاتحــة أليــام وشــهور عديــدة فــي كثيــر مــن مــدن العــراق وا 
 :  (336)م ) محمد محسن أبو المحاسن ( جاء في بعض أبياتهأبرزه

 عنها يقصر واصٌف ومعددُ                إن العراق لشاكر لك نعمة   
 عربية  وفيها العال والسؤددُ                إن المؤسس نهضة  دينية    

للتشاور في  بريطانيافيصل إلى  دعوة األمير البريطانّيةقّررت الحكومة  أن من نتائج ثورة العشرينكان و      
تشرين  91)في يومأنه  الحسنيعبدالرزاق ويقول  تنصيبه أو أحد أبناء الشريف حسين ملك ا على العراق ،

أن ي لف حكومة م قتة، تكون كالجسر ...))المتضمن مشروعهكوكس السير برسي  ( قررم1191األول 
ن أن يمس جوهر الطريق ألقامة الحكم المقرر، دوبينه وبين الشعب العراقي وتأخذ على عاتقها تعبيد 

السيد عبد الرحمن  :(338)تيمؤقتة على النحو اآل عراقّية حكومةتكونت و  .(331)((...السياسة المرسومة
مصطفى ، و ةللماليّ  اساسون حزقيل وزير  ، و ةللداخليّ  اطالب النقيب وزير  ، و لمجلس الوزراء ارئيس  النقيب 

للصحة  اوزير  ر العلوم السيد محمد مهدي بح، و للدفاع اوزير  العسكري جعفر و ، ةللعدليّ  اوسي وزير  اآلل

                                                           

 . 211المصدر السابق،ص ؛كاظم المظفر، 351-348مزهر آل فرعون،المصدر السابق،صفريق ال. (332) 
 . 6رازي .... ، المصدر السابق ، ص أغا بزرك الطهراني ، هدية ال.  (333)
األشرف والثورة ؛ كامل سلمان الجبوري ، النجف  353 -352، المصدر السابق ، ص فريق المزهر آل فرعون.  (334)

 . 285، صم(2115بيروت، )دار القارئ للطباعة والنشر والتوزيع ، ،9ط، 9121العراقّية الكبرى
 . 911، ص ..الشيرازي  سرة المجددأنور الدين الشهرودي ،  . (335)
، مطبعة 9طخضر عباس الصالحي ، شاعرية أبي المحاسن ،  ؛994، المصدر السابق، ص عالء عباس نعمة. (336)

 .89-11، ص م(9165شرف ، النجف األ)داب ، اآل
 .333، ص ... ، الثورة العراقّية الكبرى  عبد الرزاق الحسني(.331)
 ر السابق.السيد محمد صادق بحر العلوم، المصد (.338)
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ت باشا عزّ ، و لألوقاف اوزير  د محمد علي فاضل السي، و للتجارة اوزير  اللطيف المنديل  عبد، و والمعارف
 للثقافة. اوزير  الكركوكي 

ديني ا، ومرشد ا سياسي ا، قاد الحركة الشيخ محمد تقي الشيرازي مرجع ا المرجع الديني األعلى وهكذا كان      
التي أضرت كثير ا بالعراقيين ومقدراتهم  تالل البريطاني ، والثورة ضد سياستهالوطنّية نحو مواجهة االح

وتحقيق استقالل الوطنّية السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية، وكان له األثر الواضح في اندالع ثورة العشرين 
 العراق فيما بعد. 

 التوصيات

، وقدوة صالحة في مجتمعنا اإلسالمي الشيخ محمد تقي الشيرازي رمز ا وطني ا األعلى آية اهلل المرجع دّ عَ . 1
، وتوحيد العراقيين كافة خلف راية العراق الواحد ومواجهة في ثورة العشرين والوطنّية المشرفة لمواقفه النبيلة

ة في المناهج الدراسّية في والجهاديّ  العلمّيةوتضمين سيرته  االحتالل األجنبي وتحقيق االستقالل الناجز،
اإلسالمّية في المواد الدراسّية التي تعنى بالتربّية والتعليم العالي والبحث العلمي، والسّيما  التربّية وزارتي

 الوطنّية. و 

 مثلىال ولالحلمن و  صمام األمان،عد فهي تُ ونصائحها ة االلتزام بإرشادات المرجعيّ  ،.من األهمّية بمكان9
 . عراق وتقدمهواعمار ال اإلصالح الحقيقي وتيسيرالعراق المتوالية  شكالتلم

 اخلامتة
 
. نشأ الشيخ محمد تقي الشيرازي في أسرة تهتم بالعلم والمعرفة ، وكان كثير التنقل بين المدن اإلسالمّية 9

وأسلوب  النبيلة من سعة العلم وتنوعه،كثير من الصفات لواتسمت شخصيته با العلم،طلب بهدف الدراسة و 
، وعدله ، وصبره على الشدائد،  ، وزهده في حياتهوسيرته المحمودة في تواضعه درسه، وحسن الخلق ،

ه واقدامه ضد وحسن تعامله مع طالبه وعامة الناس، ونبذه التمييز بين أبناء الوطن الواحد، وشجاعت
 م(. 1191-1111)للمدة من  جعّية الدينّية في العراقما أهله لزعامة المر المستعمر البريطاني، 

ة في الشيرازي تميز بمدتين األولى بدأت منذ توليه المرجعيّ  الشيخ محمد تقيللمرجع  الدور القيادي نّ إ.2
 م(.9121آب  91حتى وفاته في)الثانية و  مدةبدأت ال إذم( 9121م( واستمرت حتى)آذار9191)أيار 

وحل  البريطانّيةفي معارضة المشاريع  الدينّيةالشيرازي قام بتعزيز القيادة  الشيخن بأدة األولى تميزت المو 
موقف حازم في المدة الثانية وذلك قبل أن يتخذ  الوطنّيةالتي تواجهها حركة المقاومة  المشكالتبعض 

 . عشرين التحررّيةثورة الفي  البريطاني تمثلت وحاسم للبدء بمواجهة شاملة ومسلحة ضد االحتالل
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التناحر والصراع بين مشكلة وتمكن من حل  العراقي، أبناء الشعبغالبّية  نجح الشيخ الشيرازي بكسب ود.3
فادة منهم في اإلمكن ذلك ي الوجهات المختلفة بالشكل الذي العشائر عن طريق خلق التآلف والتقارب ف

 قيون من استقالل.التهيئة لما ينتظره العراو ، البريطاني مقاومة المحتل
.كان الشيخ الشيرازي سياسيا  قدير ا ، فقد استطاع الضغط على البريطانيين بشكل كبير في داخل العراق 4

وخارجه ، واستطاع من تحريض اإليرانيين ضد السياسة البريطانّية لصالح مصلحة العراق واستقالله ، كذلك 
منح الشعوب حق تقرير )تحدة التي رفعت آنذاك شعارسعى الشيخ الشيرازي لالفادة من نفوذ الواليات الم

المصير( من أجل الضغط على بريطانيا لتحقيق طموحات الشعب العراقي بالتحرر واالستقالل من السيطرة 
 البريطانّية، وهذا دفعهم الى السعي الى كسب ود الشيخ الشيرازي الى جانبهم إال أنهم فشلوا في ذلك . 

ا سلمي ا في التعامل مع اإلدارة البريطانّية من أجل نيل حقوق ي الشيخ الشيراز .انتهج  5 باديء األمر، نهج 
أكد  إذالشعب العراقي واتضح ذلك في معظم رسائله التي أرسلها الى الزعماء ورجال العشائر والقوى الوطنّية 

تعمال العراقيين القوة راقة الدماء ، لكنه وافق على اسواألمن، وعدم إضرورة المحافظة على السلم على فيها 
 المسلحة لتحقيق أهدافهم الوطنّية. 

في ثورة العشرين تمثل بالتعبئة والتوجيه وطرح الشعارات واألهداف التي  الدينّيةللمرجعية دور آخر وهناك .6
الخطب التي تلقى  عن طريقة اإلسالمي للثورة، والعمل على بث الروح الحماسيّ الوطني و تعكس المضمون 

  .وتوزيعها في مختلف مناطق العراقإصدار المنشورات عن طريق  وأاجد والحسينيات في المس

وجعلته يسير العراق من االحتالل البريطاني  في انقاذ الشيرازي أثرها الكبير شيخللالجهادّية لفتوى كان ل.1
د برأيه بل يستشير وكان العراقيون طوع إرادته ال يصدرون إال عن رأيه، وكان ال يستب في طريق االستقالل،

جماع  إذ،  جميع العلماء وأصحاب الفضيلة ليتخذ القرار الصائب احترم الشيخ الشيرازي رأي األغلبية وا 
 . األمة، في تولي أحد أنجال الشريف حسين عرش العراق

يرفض التمييز بين مكونات العراق وطوائفه المختلفة، ويعامل الجميع على قدم كان الشيخ الشيرازي .8
جميع المسلمين الذين يتعرضون لوينتصر  دافعيمساواة بعّدهم مواطنين لهم حق العيش الرغيد في بلدهم و ال

 . خارجهالى الظلم في مختلف البلدان سواء كان ذلك في العراق أو 

 ، اإلسالمّيةو ة ة والسعي لتحقيق الوحدة العربيّ ة العربيّ هاته بشكل كبير نحو اإلشادة بالقوميّ يتوج تاتصف.1
( التي كانت تتبع الشيخ اإلسالمّيةة الجمعية الوطنيّ ) األهداف والشعارات التي رفعتها عن طريقواتضح ذلك 

الشيرازي وتنفذ توجيهاته وأوامره، فضال  عن رسائله وكتبه التي أرسلها الى الشريف حسين وأوالده في 
 الحجاز. 

تركت وفاته قد و  ، كانت الثورة مازالت مستمرة ، إذكانت وفاته لحضة حرجة في تاريخ العراق المعاصر .11
 .بعد وفاته الشعب أفعالي وهذا تبين من ردود العراقفئات الشعب أثر ا طيب ا لدى غالبية 
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 مصادر البحث 

ة غري املنشورةأوًًل: 
 
 الوثائق العراقي

رسالة الشيخ  ،136رقم الملفة  ، ، االحتالل البريطاني ، اإلدارة الملكّية المركزّية د.ك.و، الوحدة الوثائقّية. 1
 . م(1118يار أ 11محمد تقي الشيرازي الى ارنولد ولسن ، بتاريخ )

رسالة السيد  ،136د.ك.و ،الوحدة الوثائقّية، االحتالل البريطاني، اإلدارة الملكّية المركزّية، رقم الملفة . 9 
 . م(1118يار أ 91عبد الحسين الطباطبائي الى ارنولد ولسن ، بتاريخ )

البرقية  ،136رقم الملفة  ، اإلدارة الملكّية المركزّية، ، االحتالل البريطاني د.ك.و، الوحدة الوثائقّية. 3 
 (.م1118يار أ 91، بتاريخ) 6811الصادرة من مكتب الحاكم المدني المرقمة 

ا: 
ً
ة الوثائقثاني

 
 (املنشورة غري) الربيطاني

1.Colonial office. 691/2, ( administration Reports, Shamiyah), 1919. 

2.Foreign office 374/5076/, ( M.P.A. / no. 21, 22 May 1920 ).  

3.Foreign office 371/5226/E.7284,(Tuerih, 14may 1920, no.2430-2614). 

4.Foreign office 371/507/8448l mesopotamian police(Abstract of Intelligence ), 

Baghdad 22and 29 May 1920. 

5.Foreign office 371/6350/116lcc meesopotamia Intelligence, rport no.6,39 

January 1921. 

6.Foreign office.311/4150/5394,(self-determination in Mesopotamia,memorandam 

. No.5,24 dated 22 February 191, Baghdad : from A.T.Wilson to under – secretary 

of state for India ). 

ا: 
ً
ةثالث

 
  الرسائل واألطاريح اجلامعي

(، رسالة ماجستير غير 1131 -1118أحمد باقر علوان الشريفي ، كربالء بين الحربين العالميتين ).9
 م(.9114منشورة، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا، )بغداد، 

، رسالة 1191-1114لنجف في سنوات االحتالل البريطاني للعراق جميل كاظم محمد العابدي، ا.9
 م(. 9113ماجستير)غير منشورة(، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي،)بغداد،

هدى جاسم محمد البطيحي، السيد محمد سعيد الحبوبي حياته وشعره، رسالة ماجستير)غير منشورة(،كلية .3
 م(.  1116اآلداب/جامعة بغداد،)
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-1146ن سعيد عبود الكرعاوي،السيد محسن الطباطبائي الحكيم ودوره السياسي والفكري في العراق وس.4
 م(.9111،أطروحة دكتوراه)غير منشورة(،كلية التربية،جامعة القادسية،)1111

، رسالة ماجستير)غير 1193 -1864منتهى عذاب ذويب ، بيرسي كوكس ودوره في السياسة العراقّية .5
 .م1115ة اآلداب، جامعة بغداد، منشورة(، كليّ 

ناجح عبدالحسين عبد علوان الرماحي، الشيخ عبدالواحد الحاج سكر ودوره السياسي في تاريخ العراق .6
 .م(9114جامعة الكوفة،) -، رسالة ماجستير)غير منشورة(،كلّية اآلداب1156-1881الحديث والمعاصر 

ودوره السياسي في مرحلة االحتالل البريطاني للعراق عالء عباس نعمة، محمد تقي الشيرازي الحائري .1
 م(.9115، رسالة ماجستير)غير منشورة(، كلّية التربّية/ جامعة بابل،)1191 – 1118

، 1156صالح عباس ناصر حسون الطائي، عبدالواحد الحاج سكر ودوره الوطني في العراق حتى عام .8
 م(؛ 9113بي والتراث العلمي،)بغداد، رسالة ماجستير)غير منشورة(، معهد التاريخ العر 

م، 1111 –1115قحطان جابر أسعد التكريتي، دور المثقفين والمجددين في الثورة الدستورية اإليرانّية .1
 .(م9115رسالة ماجستير)غير منشورة(، كلّية التربّية/ جامعة تكريت ،)

ا: 
ً
ة واملعربةارابع

 
 لكتب العربي

 .(م1166 ، األشرف النجف) ، اآلداب مطبعة ، 1ط ، الحيدري مهدي رالثائ اإلمام ، الحسيني أحمد.1

 مطبعة ، التكريتي صالح هاشم ترجمة ، البريطاني االنتداب سنوات في العراق ، منتشاشفيلي البرت.9
 .(م1118) ، بغداد جامعة

 ، بغداد) ة،للطباع الحرية دار الخياط، جعفر وتعليق ترجمة بيل، المس رسائل في العراق بيل، المس.3
 .(م1111

 الرافدين دار ، 9ط ، خياط جعفر وتعليق ترجمة ، القريب العراق تاريخ من فصول ، ._________4
 .(م9114 ، بيروت) والتوزيع، والنشر للطباعة

 ،1ج العامة، الثقافية الشؤون دار جميل، فؤاد ترجمة والءين، بين النهرين بين ما بالد ولسن، تي رنولدآ.5
 .(م1111، بغداد)

 والطباعة للنشر الرافدين دار ، 9ط الخياط، جعفر وتعليق ترجمة ، العراقّية الثورة ، .___________6
 .(م9114 بيروت،) والتوزيع،
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 النجف،) ،1ج عشر، الرابع القرن في البشر نقباء - الشيعة أعالم طبقات ، الطهراني بزرك .أغا1
  .(م1154

 (.م1151 النجف،) القضاء، مطبعة ،9ط ،13ج الشيعة، انيفتص الى الذريعة ._____________،8

 . (م1166األشرف، النجف)الشيرازي، المجدد اإلمام الى الرازي ._____________،هدية1

 .(م1181 ، قبرص) ، 1ط ، األعالم معجم الوهاب، عبد بسام. 11

  .(م1166 ، بغداد) ، رفالتعا دار ، 1ج كربالء، قسم - المقدسة العتبات موسوعة ، الخليلي جعفر.11

 القومّية لحركة واالجتماعّية والفكرّية السياسية الجذور - 1191 ثورة ، نظمي عمر جمال وميض.19
 .(م1184 بيروت،) ،1ط ، العراق في(  االستقاللية) العربّية

 (.م1118 بيروت،) الطليعة، دار ،1ط إيران، في والبترول السالم صراع صاغية، حازم.13

 .(م1181 بيروت،) خلدون، ابن ،دار(1158-1191)الحديث العراق تاريخ موجز أحمد، حليم.14

 والعمل العشائرّية الزعامة الياسري علوان السيد الركابي، يوسف وعكاب التميمي حمدان أحمد حميد.15
 العارف شركة ،1ط ،1151-1815المعاصر العراق تاريخ في الوطنّية ومواقفه سيرته في دراسة الوطني

  .(م9113بيروت،)  لمطبوعات،ل

 ، بغداد) العامة، الثقافّية الشؤون دار ، 1،ج العشرين القرن في العراق أعالم موسوعة المطبعي، حميد.16
 .(م1115

 اإلمام األعلى المرجع لمؤلفات التفصيلية القائمة - الجامع الموجز ، الفدائي علي – الشهرودي حسين.11
  .(م9119 بيروت،) ، والنشر للتحقيق المجتبى مؤسسة ، الرابع اإلصدار ،الشيرازي الحسيني محمد السيد

 . (م9111 ، قم) ،91ج ، شريعت مطبعة ، االشرف النجف تاريخ في المفصل ، الحكيم عيسى حسن.18

 ، المرعشي محمود السيد اهتمام ، الحسيني أحمد السيد تحقيق ، اآلمل أمل تكملة ، الصدر حسن.11
 . (م1186 بيروت،)

 المنتدى دار ، 9ج ،1151- 1111 اإلسالمي التحرك - المعاصر السياسي العراق تاريخ شبر، حسن.91
 .م(1111 بيروت،) للنشر،

  .(م1165 ، النجف)، الحيدرّية ،المطبعة1ط ، األول القسم الحلة، تاريخ الحلي، كركوش يوسف.91
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 والنشر للطباعة القارئ دار ،1ط ،1191الكبرى العراقّية والثورة األشرف النجف ، الجبوري سلمان كامل.99
 .(م9115 بيروت،)، والتوزيع

 قم،)مطبعة برهان ، الكبرى العراقّية للثورة األعلى القائد الشيرازي تقي محمد ،_____________.93
 .(م9116

 سّية،السيا ووثائقه ومواقفه مرجعيته على وأضواء سيرته اليزدي كاظم محمد السيد ،_____________.94
 . (م9116قم،) ،1ط برهان، مطبعة

 .(م1161 النجف،)، اآلداب مطبعة ، 1ج ،1191 عام التحررّية العراق ثورة ، المظفر كاظم.95

 ،3مج ،1161 –1811 والعشرين عشر التاسع القرنين في العراقيين المؤلفين معجم عواد، كوركيس.96
 (.م1161 ، بغداد) ، اإلرشاد مطبعة

 دار ، الشيرازي تقي محمد الميرزا اإلمام العشرين ثورة قائد رحاب في ، الشيرازي اإلمام راثت إحياء لجنة.91
 .(م9114 ، كربالء) ، والنشر للطباعة الصادق

 الحياة، مكتبة دار منشورات ، السامرائي عبود سعيد ترجمة العشرين، القرن في العالم شنايدر،. ل لويس.98
 .(م1161 ، بيروت)

 مطبعة ، 3ط ، كرم الواحد عبد ترجمة ، العراق في التحررية الوطنّية العشرين ثورة ، لوفكوت ن.  ل.91
 .(م1185 ، بغداد) ، الديواني

 للنشر، األعراف مؤسسة ،1ط(  الدستورّية الحركة منظر) النائيتي حسين محمد الشيخ الغرباوي، ماجد.31
 .(م1111)

 (.م9146 ، بغداد) ، المعارف عةمطب ، العراق في الحكم نظام ، خدوري مجيد.39

 ، الضياء دار ، والجهاد اإلصالح في الريادي ودوره الجزائري الكريم عبد الشيخ ، الباحثين من مجموعة.32
  .(م9111، األشرف النجف) ،9ج

 المؤرخ دار ، ضياء بشرى ترجمة ،1118 النجف ثورة عن عيان شاهد مذكرات ، الخوئي أمين محمد.33
 .(م9111 ، االشرف جفالن) العربي،

 ، 1ط ، السياسّية ومواقفه الفكرّية آثاره - الشهرستاني الدين هبة السيد ، البهادلي أحمد باقر محمد.34
 .(م9119 ، بيروت) ، اإلسالمي الفكر مؤسسة
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 الحرّية دار ،9م،ط1199 سنة هنجام جزيرة إلى المنفيون العراقيون الزبيدي،السياسيون حسين محمد.35
 م(.1181 بغداد،)ة،للطباع

 م(.9111 ، بيروت) ،1ط السياسي، العراق تاريخ من صفحات – األيام تلك الشيرازي، الحسيني محمد.36

 ،9،ج الدين حرز حسين محمد تعليق ، واألدباء العلماء تراجم في الرجال معارف ، الدين حرز محمد.31
 .(م1164 األشرف، النجف)اآلداب، مطبعة

 . ( م1111 ، بيروت) ، 4ط ، 5ج ، الشيعة وسائل ، يالعامل الحر محمد.38

 بغداد،) ، السالم دار مطبعة ، 3مجلد ، السياسية العراق مقدرات تأريخ ، الموصلي العمري طاهر محمد.31
 . (م1195

 ، بغداد) ، العربّية اليقظة مكتبة ، العراقّية السياسة في وأثرها بيل المس ، القريشي إبراهيم يوسف محمد.41
 .م(9113

 . (م1194 ، بغداد) ، الفالح مطبعة ، 1ج ، العراقّية القضية تاريخ ، البصير مهدي محمد.41

 ، الطليعة دار منشورات ، 1ط ، 1158 –1118 األحداث صميم في مذكراتي ، كبة مهدي محمد.49
 .(م1165 بيروت،)

 .(م1161 ، بغداد) ، والطباعة التجارة شركة ، العراق في الفكري التطور ، الدين كمال علي .محمد43

 العراقّية الثورة من ومشاهدات معلومات - الخمسين ذكراها في العشرين ثورة ، .______________44
 .(م1111 ، النجف) ، التضامن مطبعة ،1191 لسنة

  ،( م1161 ، بيروت) ، للماليين العلم دار ، 1ط ، الذهبي المعجم ، التونجي محمد.45

 (. م1151 بيروت،) اإلنصاف، مطبعة ، 44ج األمين، حسن تحقيق الشيعة، أعيان ، األمين محسن.46

 .(م1111 لندن،)  الحكمة، دار الحديث، العراق في األدب أعالم ، بصري مير.41

 اآلداب، مطبعة الخامس، الكتاب ، العشرين ثورة تفجر المقدسة كربالء ، اإلسالمّية الثقافة منابع مكتب.48
 . (م1186 ، األشرف النجف)

 ، 1191-1118 العراق –الناصرية منطقة في البريطاني السياسي الحاكم -توماس برترام مذكرات.41
 المعارف مؤسسة ،9ط الجبوري، سلمان كامل وتعليق وتحقيق تقديم ، فنجان الهادي عبد ترجمة

 .)م9119 بيروت،)للمطبوعات،
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 .(م9188 لندن،) الالم، دار صفوة، فتحي نجدة وتقديم تحقيق العسكري، جعفر مذكرات. 51

 سلمان كامل وتعليق تقديم ،1191 العراقّية الثورة رجال من - تويج الرسول عبد الحاج مذكرات. 59
 .(م1181 ، بغداد) ، العاني مطبعة ، 1ط الجبوري،

 سلمان لكام ، وتعليق تقديم ، 1191 العراقّية الثورة رجال من - الدين كمال علي محمد السيد مذكرات.59
 .(م1186 ، بغداد) العاني، مطبعة ، 1ط ، الجبوري

 ، بغداد) ، العاني مطبعة ،1ط ،1191 العراقّية الثورة رجال أحد -العوادي قاطع السيد مذكرات.53
 .(م1181

 ، التكريتي طه سليم ترجمة ،1146-1118( العراق في الملكية العائلة طبيب) باشا سندرسن مذكرات.54
 .(م1189 ، بغداد) ، 9ط

 ، مصر) العربي، الكتاب مطابع الجالء، حتى االحتالل من سوريا عن محاضرات األرمنازي، نجيب.55
 ( . م9154

 (.م1111 ، بيروت) ، العلوم دار ، كربالء في العلمّية الحركة تاريخ ، الشهرودي الدين نور.56

 . (م1111 طهران،)الشيرازي، المجدد أسرة ، __. ____________51

 .(م1183 بيروت،) ، 3ط ، كربالء تراث ، طعمة آل هادي سلمان. 58

 .(م1111 بيروت،)  ، كربالء في واألدب الفكر رجال معجم ، ______________.51

 بيروت،) واإلعالم، والتوزيع للنشر ،بيسان9العشرين،ط ثورة في كربالء ،_____________ . 61
 (.م2111

 مطبعة ، الخياط جعفر ترجمة ، الحديث العراق تاريخ من رونق أربعة ، لونكريك همسلي ستيفن. 69
 . م(1168 ، بغداد) المعارف،

 .(م9111 ، قم)،1،ج الحائري رضا محمد أحمد تحقيق األيام، حوادث ، الحائري عباس. 62

 .(م1184)، مطبعة العشرين،بال ثورة -شعبان من عشر الخامس ثورة كاظم، محمد عباس.63

 .( م1151 ، بغداد) ، النجاح مطبعة ، العراقّية الثورة يمزع ، علي عباس. 64

 .(م1113بيروت،) النهار، دار ترجمة الحديث، السياسي العراق تطور في الشيعة دور النفيسي، عبداهلل. 65

 .(م1115 بغداد،)، السالم دار مطبعة ،9ط ،1191 سنة الكبرى العراقّية الثورة الفياض، عبداهلل. 66
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 االشرف، النجف) اآلداب، مطبعة ،1133-1191 العراق في الوطنية الحركة العكام، هادي عبداالمير.61
 . (م1115

 العالمّية الدار ،1ط ، (1194 -1111)العراق في اإلسالمّية الحركة تاريخ الرهيمي، الحليم عبد.68
 .(م1185 بيروت،) والنشر، للطباعة

 .(م1131 ، النجف) ، العلوّية المطبعة ، المعلى كربالء تاريخ ، طعمة آل الكليدار الحسين عبد. 61

 .(م1135 ، بغداد) ، الشعب مطبعة ، 3ج ، التاريخ في كربالء ، وهاب آل الرزاق عبد.11

 لبنان، - صيدا) العرفان، ،مطبعة1ج واالنتداب، االحتالل دوري في العراق الحسني، الرزاق عبد.11
 . (م1135

 .م(1148 لبنان، - صيدا) ، العرفان مطبعة ،1ج ، الحديث سياسيال العراق تاريخ ، .__________19

 . (م1189 صيدا،بيروت،)مارشال، الكابتن حاكمها مقتل بعد النجف ثورة ،.__________13

 . (م1189 بيروت،) الكتب، دار مطبعة ،5ط الكبرى، العراقّية الثورة ، .__________14

 ،9ط ،1145 -1118 العراق في الوطنّية الحركة في ودوره نالتم ابو جعفر الدراجي، عبد الرزاق عبد.15
 .(م1181بغداد،) للنشر، الرشيد دار

 النجف،)النعمان، ،مطبعة1الخراساني،ط كاظم محمد الشيخ المجاهد علي،المصلح محمد الرحيم عبد.16
 .(م1119

 . (م9119ت،بيرو )العشرين، القرن في اإلسالم علماء البخشايشي،كفاح العقيقي الرحيم عبد.11

 .(م1166 ، النجف) ، النعمان مطبعة ، العشرين ثورة في البطولة ، الياسري الشهيد عبد.18

 ثورة إعالن الى العثماني الدستور إعالن من كربالء في المعاصر العربي األدب ، الحلي جودي عبود.11
 .(م9114 ، كربالء) ، 1ط ، الفنية وخصائصه اتجاهاته - 1158 تموز

 والنشر للطباعة الزهراء دار ،1ط ،(م1111-1881) الحكيم محسن ،السيد السراج إبراهيم عدنان.81
 (.م1113 ، بيروت) ، والتوزيع

-1114 واالجتماعي واالقتصادي السياسي الواقع)الحديثة العراقّية والدولة الشيعة عليان، عدنان.81
 .(م9115، لبنان)للمطبوعات، المعارف ،مؤسسة1، ط(1158
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 ، 9136 عام حتى العراق تاريخ في والعسكري السياسي ودوره العسكري جعفر ، محمد جاسم عالء.89
 (.م9181 ، بغداد) ، العربّية اليقظة مكتبة منشورات

 - 1115) اإليرانّية الدستورّية الثورة من العراق في المواقف عن حقائق الرهيمي، الحسين عبد عالء.83
 .، )مطبوعة بالرونيو(الكوفة جامعة /للبنات التربّية كلّية ،(م 1111

 .(م1154 ، بغداد) ، أسعد مطبعة ، العراقّية الثورة في الحقيقية الوقائع ، البازركان علي.84

 .(م1119بغداد، ) الشعب، مطبعة ،3الحديث،ج العراق تاريخ من اجتماعّية لمحات الوردي، علي.85

 مقدمة ماجستير رسالة ،1139 عام حتى والسياسي الفكري ودوره الشبيبي رضا محمد ، شناوة عبد علي.86
 . (م1119)، بغداد جامعة ، اآلداب كلية الى

 الحكمة، بيت ،1165 العام حتى والفكري السياسي ودوره الشبيبي رضا محمد ،__________ .81 
 م(.9113 بغداد،)

 ،1115 - 1841 ياسيوالس الفكري ودوره الحبوبي سعيد محمد الحبوبي، عبداهلل محمود فاروق علي.88
   .(م9119، األشرف النجف)المقدسة، العلوية العتبة

 . (م1163، بغداد) ة،األهليّ  والنشر الطبع شركة ، األحالم ، الشرقي علي.81

 .(م1155 ، النجف)الحيدرية، المطبعة ، 1ج النجفيات، أو الغري شعراء ، الخاقاني علي.11

 .(م1118 بغداد،) ،1139 -1191 العراق في السياسية األحزاب العمر، صالح فاروق.19

 . (م1181 ، بغداد)،(م1131 –1115)البريطانّية الوثائق في العراق ، قزانجي فؤاد.12

 ، بيروت) الكشاف، دار ، خياط جعفر ترجمة ، السياسي تطوره في دراسة -العراق أيرالند، ويالرد فيليب.13
 .(م1141

 النجاح، مطبعة ،9ط ونتائجها، 1191 في العراقّية الثورة في لناصعةا الحقائق فرعون، آل المزهر فريق.14
  .(م1115 ، بغداد)

 مصر مؤسسة معاصرة، تاريخّية دراسات أحداث ومسيرة أعالم سيرة ديالى رميض، مهدي صباح.15
 .(م9111، القاهرة)العراقي، للكتاب مرتضى

 سلمان كامل وتعليق تقديم ،1191 العراقّية ةالثور  رجال أحد - الزاهد الحميد عبد مذكرات من صفحات.16
 .(م1181 ، بغداد) ، العاني مطبعة ، 1ط ، الجبوري
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 المركزّية، المطبعة ،1168 -1114 المعاصر السياسي العراق تاريخ العنبكي، كاظم حميد قحطان.11
 .(م9116)ديالى، جامعة

 محمد وتنظيم إعداد ، الُمهجة لثمرة لُمحجةوا الطريق أو الكبيرة اإلجازة النجفي، المرعشي الدين شهاب.18
 .(م1113 ، قم) ،1ط ، المرعشي محمود إشراف ، الحائري السمامي

 م(. 1186 ، بيروت)،1ط ،6 مج ، األعالم الزركلي، الدين خير .11

 .(م1165 األشرف، النجف) اآلداب، مطبعة ،1ط المحاسن، أبي شاعرية الصالحي، عباس خضر .911

ا: 
ً
 ث والدراسات واملقاًلتالبحوخامس

المرحوم محمد تقي الحائري ، العدد السادس عشر، (جريدة الوطن، الى روح العالمة الكبير)البطل الثائر .1
 م(.98/6/1166السنة األولى، )بغداد ، 

محمد حسن الكليدار، كربالء في دور االحتالل اإلنكليزي البغيض ، مجلة الكتاب ، العدد الثالث ، السنة  .9
 م(.1115، )بغداد ، آذار  تاسعةال

أحمد الحائري ، مجلة  –محمد علي األوربادي ، السبيل الجدد الى حلقات السند ، إعداد مهدي الحسيني  .3
 .م(1111، )قم ،  علوم الحديث، العدد الثاني، السنة األولى

 نة األولى، )كربالء،، الس ، العدد الثاني ، مجلة رسالة الشرق نصيب كربالء عبد الرزاق آل وهاب، .4
  م(.1153

ا: 
ً
ةسادس

 
 (اإلنرتنيت)البحوث والدراسات واملقاًلت املنشورة على شبكة املعلومات الدولي

 ،1191-1111العراقّية السياسّية األحداث في - الشيعة الدين رجال دور ، الغانمي هاشم أحمد باسم. 1
 http://fcdrs.com : الموقع: الرابط على األولى، الحلقة

 حزيران 31)بتاريخ لألنباء يقين لوكالة اإللكتروني الموقع ، العشرين ثورة في الدينّية المرجعّية دور. 9
  https://yaqein.net/reports :م(9111

ا العشرين ثورة العراق، في والثورات الدينّية المرجعّية ، محمد جاسم حمد. 3  للتنمّية الفرات مركز ، نموذج 
  www.fcdrs.com: تيجيةاإلسترا والدراسات

 واالنتفاضات( م1191) عام الكبرى العراقّية الثورة في النجف دور العلوم، بحر صادق محمد السيد. 4
 https://www.haydarya.com  :اإللكتروني األخرى،الموقع الوطنّية

http://www.fcdrs.com/
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 في دراسة 1118 عام النجف ثورة في وأثره الجزائري جواد محمد الشيخ الجزائري، جاسم جواد محمد. 5
 http://arts.uokufa.edu.iq : اإللكتروني الموقع.اآلداب كلّية/الكوفة البريطانّية،جامعة الوثائق

 للدراسات الشيرازي االمام مركز ، للثورة المرجعية القيادة الشيرازي تقي محمد ، تقي جواد علي محمد. 6
  http://shrsc.com: اإللكتروني الموقع على( م9115 أيلول 98)يخبتار  منشور ، والبحوث

  .http://articles.abolkhaseb.net:)م1161، القاهرة) العراق، في الوطنّية الحركة غنيم، عادل.1

  :www.alshirazi.com الموقع على الشيرازي، محمد اإلمام فكر في قراءة .8

 https://annabaa.org: الرابط على ةالمعلوماتيّ  النبأ شبكة. 1

ا: 
ً
 التالصحف واجملسابع

  .(م1191 حزيران 3 بغداد،) األولى، السنة الثالث، العدد العراق، جريدة .9

 .(م1153كربالء،)األولى،  السنة الثاني، العدد الشرق، رسالة مجلة .2

 (.م28/6/9166 ، بغداد) األولى، السنة عشر، السادس العدد الوطن، جريدة. 3

 .(م1115 آذار ، بغداد) ، التاسعة السنة ، الثالث العدد ، الكتاب مجلة .4

 .(م1111 ، قم) األولى، السنة الثاني، العدد الحديث، علوم مجلة. 5

 م(.2114( ، )دمشق ، 98-91مجلة المرشد ، العددان ) .6

ا: 
ً
 ثامن

 
 ةاملواقع اإللكرتوني

1.http://arts.uokufa.edu.iq. 

2.http://articles.abolkhaseb.net.  

3.http://shrsc.com. 

4.https://www.annabaa.org   .  

5.http://fcdrs.com.   

6.https://yaqein.net. 

7.www.alshirazi.com.  

8.https://www.haydarya.com. 

 

http://www.alshirazi.com/
http://fcdrs.com/
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ا: 
ً
ة الكتبتاسع
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زية باللغة الكتب.1
 
  اإلنكلي

Elizabeth Burgoyne (ced),Gertrade Beell from Her personal papers 1914 – 1920, 

London, Ernest Benn Limited, 1961. 

ة باللغة الكتب.2
 
  الفارسي

 .(م1161 ، تهران) ، تهران جابخانه ، جابي عربي كتابهاي ُمشار، خانباباأ. 

 .(م1163 ، قم) ، باقري جابخانه ، معاصر علماي ، خياباني واعظ علي ميرزاب. 


