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مقدمة املركز

لماذا هذه السلسلة؟

هل من حاجة يف وقتنا الراهن ،مع ما يح ّدق بالعامل اإلسالمي من مخاطر
ورصاعات وفوىض عارمة ،إىل فتح ملف االستعامر من جديد؟
ول وانقىض ..وأن الدول حازت
ت ُظهر حالة العامل املعارص وكأن االستعامر ّ
استقاللها وتحررت من نريه ..حتى ليظن الكثريون أن الكالم اآلن عىل املسار
التاريخي لالستعامر هو مبثابة رجوع إىل املايض ،واستعادة ملفاهيم وأدبيات فات
زمانها ..وبإزاء هذه الحالة يُطرح السؤال التايل :أليس من األوىل مبكان اإلعراض
عن ذلك كله ،واالتجاه نحو أفق معريف جديد لبناء املستقبل؟!
تساؤالت وأسئلة قد تتبادر للوهلة األوىل إىل الذهن لدى تناول هذه السلسلة
حول االستعامر ومابعد االستعامر كنظرية وتاريخ وتجربة ..ومع هذا فهي تحتاج
إىل أجوبة واضحة...
ال نعدم الرأي لو قلنا إ َّن ما يحدث اليوم من رصاعات داخلية واستالب للهوية

الوطنية ،ومن تخلّف يف امليادين كافة ،إنّ ا هو مثرة ما زرعه االستعامر باألمس.
صحيح أن حقبة االنتداب بصيغتها الكالسيكية قد انقضت ،لكن هذا االنتداب يعود
ثانية لينترش ويسود يف لبوس جديد ،متسلّحاً بالقوة الناعمة حيناً ،وأحياناً أخرى
بأشكال استعامرية ال حرص لها.
٭

٭

٭
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يف مرشوعنا الهادف إىل إعادة بناء الذات واستنهاضها ،يغدو من املستحيل مفارقة
ٍ
ذاكرة التاريخ ونسيان املايض .ذلك بأنه
ماض ميتلئ بفوائد الدروس والعرب ،كام
يكشف عن كيفية التعامل مع اآلخر االستعامري ثقافة ومامرسة لئال نقع ثانية يف فخّه
مثلام وقع أسالفنا .كذلك فإ َّن اسرتجاع بطوالت أعالم األمة يف كفاحها ض ّد املستع ِمر
سيكون من شأنه تحقيق اندفاع ٍة معنوية ،تستنهض أجيالنا وتبثّ فيها روح الع ّزة واإلباء.
وما من ريب يف أن الواقع الذي نعيشه اليوم يفرتض بنا ـ كمسلمني ،نعتقد
بخامتية الدين اإلسالمي وعامليته ـ العمل عىل بلورة اسرتاتيجية معرفية من أجل
الوقوف عىل حقيقة التحوالت التي مرت ومتر بها بالدنا ومجتمعاتنا يف مواجهة
الهيمنة االستعامرية بوجوهها كافة.
عطفاً عىل ما تقدم ،يسعى املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية إىل رسم
أهداف هذا املرشوع وفقاً للمرتكزات التالية:
أوالً :تنمية وتفعيل البنى العلمية واملعرفية ،السياسية واالقتصادية والسيادية لبالدنا
ومجتمعاتنا .وذلك انطالقاً من أن نجاح االستعامر كان بسبب تخلف هذه البلدان
واملجتمعات يف امليادين كافة .وللتغلّب عىل هذه الوضعية بات رضورياً رصد ومعرفة
اتجاهات التفكري االستعامري بصيغتيه التقليدية واملعارصة ،والسعي إىل بلورة األفكار
والتصورات التي تساهم يف إعادة بناء الذات بنا ًء أصيالً يعتمد عىل التنمية الشاملة
لألمة ،فضالً عن اإلفادة مام تختزنه من قدرات ذاتية تؤهلها إىل
الرقي والتق ّدم.
ّ

ثانياً :استخدام الثورة املعلوماتية وتوظيفها يف املرشوع النهضوي اإلسالمي .إذ
إ َّن العقل االستعامري ما فتئ يستفيد من وسائل اإلعالم وتقنيات التواصل ،ملواصلة
اسرتاتيجيات الهيمنة عرب التضليل وطمس الحقائق.

حد والقرار
ثالثاً :السعي نحو توحيد صفوف أبناء األمة عىل أساس املوقف املو ّ
الواحد يف مواجهة التحديات املصريية .تتضاعف أهمية هذا املسعى التوحيدي
تحت وطأة االختالفات املذهبية والثقافية؛ األمر الذي يوجب التصدي ملشاريع
الفتنة والحروب األهلية التي يغذيها العقل االستعامري ،لتربير حضوره تحت ذريعة
أنه املنجي واملدافع عن حقوق اإلنسان.
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رابعاً :لزوم االهتامم بالجيل الشاب ،وتنمية وعيه الثقايف وال سيام ما يتصل منه
بإدراك حقيقة االستعامر لئال يقع فريسة اإلمربيالية اإلعالمية وأضاليلها.
خامساً :كشف حقيقة ازدواجية الغرب يف تعاطيه مع مقوالت وعناوين معارصة
مثل حقوق اإلنسان ،والحرية ،والدميقراطية وحق تقرير املصري .إذ إن هذه امل ّدعيات
تبدو صحيحة بالنسبة إليه ما دامت تتامهى وتخدم مصالحه ،إال أنها رسعان ما تزول
وتغيب إذا تضاربت مع هذه املصالح .وال بد من التنبيه يف هذا الصدد إىل أننا عندما
نذ ّم الغرب فإنا نذ ّم ُه كنظام
ومؤسسة سياسية إمربيالية ال كشعوب .فأهل الغرب كبقية
ّ
الشعوب تختزن اإليجابيات والسلبيات وكثريا ً ما كانت ضحية التضليل اإلعالمي
حيث استُد ِر َجت لتكون إىل جانب املؤسسة الحاكمة لتربير احتالل أرض اآلخر
واالستعالء عليه .ولكن يف مقابل هذا بقي مثة أصوات ح ّرة وضامئر يقظة كشفت
تهافت النظام الغريب بالنقد واالعرتاض والضغط.
سادساً :لزوم االهتامم بنظريات وأفكار ما بعد االستعامر ،وذلك ملنزلتها النقدية
ومساهمتها الفاعلة يف تبيني الشواهد عىل احتضار الحضارة الغربية ،وبيان الع ّد
النزويل لتاريخها الحديث .فهذه النظريات واألفكار التي نعمل عىل تفعيلها يف
إطار مرشوعنا املعريف سوف تساهم يف نقد البنية االستعامرية وأسسها املعرفية
خ ِربُو َن بُ ُيوت َ ُه ْم
واالجتامعية والسياسية واالقتصادية ،وهي مصداق قوله تعاىل( :يُ ْ
ني) (الحرش – .)2
ِبأَيْ ِدي ِه ْم َوأَيْ ِدي الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله األمني وآله
امليامني
النجف األرشف
شهر رمضان  1439ھ

مدخل تأسييس

نقد مباين العقل اإلمربيايل

محمود حيدر

(((

ال يجيء الكالم عىل «ما بعد االستعامر» من باب االستيهام بنهاية األطروحة
االستعامرية .سوا ًء تعلق األمر باالصطالح واملفهوم ،أ ْم باالختبارات التاريخية ،فإن
املناظرة مع هذه األطروحة ،وخصوصاً يف زمن الحداثة الفائضة ،باتت تتخذ لها منزل ًة
استثنائيةً .مفهوم «ما بعد االستعامر» كمثل سواه من املفاهيم الوافدة ،يأتينا مكتظًّا
حه وتأويالت ُه َّ
تكثت تبعاً لطبائع البيئات الثقافية
بااللتباس والغموض .تعريفات ُه ورشو ُ
واإليديولوجية حيث ولد وذاع أمره .لذا سيكون عىل كل منشغلٍ بهذا املصطلح أن
يتت َّبع ساللته املمتدة عميقاً يف التاريخ الحديث ،وأن يتع ّرف إىل أوروبا مبا هي أرض
نشأته وفكرته وامتداده عرب االستيالء والغزو .ثم عليه من بعد ذلك كله أن يتم َّيز لفظة
«ما بعد االستعامر» بني كونها مفهوماً مضا ّدا ً لالستعامر ودعوة كفاحية للتحرر منه،
وبني كونها وسيل ًة معرفي ًة تستعملها السلطة اإليديولوجية الحاكمة يف الغرب ،لتنتج
أنظمة مفاهيم جديد ٍة مت ِّك ُنها من إدامة الهيمنة عىل العامل.
((( -مفكر وباحث يف الفلسفة  -لبنان.
مدير التحرير املركزي لفصلية االستغراب.
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حيَ ْي متوازيني:
من أجل ذلك وجدنا أن نقارب املفهوم عىل من َ
األول :منحى الجغرافيا األوروبية حيث مسقط رأس املفهوم وظروف والدته.
الثاين :منحى الجغرافيات املستباحة ،أي من األرض التي نشأت فيها الفكرة
ال«املابعد استعامرية» ،كأطروحة مقاوم ٍة فكري ٍة وكفاحي ٍة للهيمنة والتوسع.
مام يجوز بيانه ،أن مث ّة خلطاً مفهومياً يعود إىل سو ِء فهمٍ للمصطلح ولطريقة
التعامل معه تاريخياً ومعرفياً .فقد بدا لكثريين يف األوساط الغربية ،وكذا يف العاملني
العريب واإلسالمي ،أن «ما بعد االستعامر» مفهوم ينتسب إىل الجيل االصطالحي
املستحدث الذي شاع صيته يف ما عرف بـ «املابعديات» .فلقد بدا جليّاً أن كل هذه
«املا بعديات» كـ« :ما بعد الحداثة» ـ «ما بعد العلامنية» ـ «ما بعد التاريخ» ،أو «نهاية
التاريخ»« ،ما بعد امليتافيزيقا»« ،ما بعد اإليديولوجيا» ..وأخريا ً وليس آخرا ً ما «بعد
اإلنسان» أو ما سمي بـ «اإلنسان األخري» ..إ ْن هي إال منحوتاتٌ لفظي ٌة يعاد تدويرها
كلام دعت الحاجة .عىل هذا األساس أمكن لنا أن نفرتض أن السياق «امل َابَ ْعدي»
احرتازي أخذت به املنظومة الحداثية لوقاية نفسها من الخلل والتهافت
ري
ٌّ
هو تدب ٌ
ٍ
ِ
حديث العهد
تفكيك ومعاين ٍة ملصطلح
واالضمحالل .وعليه سنكون هنا بإزاء مهم ِة
وينطوي عىل يش ٍء من الغموض واللبس ،قصد جالء مراميه وبيان غاياته.
ال مناص من اإللفات ،ابتدا ًء ،إىل أن مفهوم «ما بعد االستعامر» ليس جديدا ً يف
مرسى التاريخ الغريب الحديث .فقد ظهر يف سياقٍ
تنظريي بدأت مقدماته مع نقد
ٍّ

مسالك الحداثة وعيوبها يف منفسح القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،ثم ليتحول
عارم بعد الحربني العامليتني يف مطلع ومنتصف القرن
من بعد ذلك إىل ت َّيا ٍر
نقدي ٍ
ٍّ
املنرصم .لذا جاز القول أن النظريات ما بعد االستعامرية اتصلت اتصاالً نقديّاً بعرص
ٍ
مسارات نقدي ٍة للعقل االستعامري بلغت
التنوير ،ثم مت َّددت إىل األحقاب التالية عرب
ذروتها مع اختتام األلفية امليالدية الثانية .مع ذلك ،مل يكن لهذه املوجة النقدية أن
املؤس ِ
س
املس بالعقل
تتخذ بعدا ً انعطاف ّياً يف الثقافة األوروبية لوال أنها ذهبت إىل
ِّ
ِّ

مدخل تأسيسي
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لتاريخ الغرب وسلوكه .وللبيان ،فإن أول ما أُ ِخ َذ عىل هذا العقل يف السياق النقدي،
إضفاؤه عىل االكتشافات العلمية تربيرا ً أخالق ّياً
ومعنى حضاريّاً يؤكد فرادة الغرب
ً
واستعالئه عىل بقية العامل .فازدهار العلم ـ كام بات معلوماً ـ مل يكن فقط بسبب
فضول العلامء واملفكرين وتوث ُّبهم الستكشاف عامله الغامض ،وإمنا أيضاً وأساساً
بسبب التوسع االستعامري الذي أوجبه وأطلق مساره.
* * *
حق لنا أن نبتني رؤيتنا للتفكري «املا بعد استعامري»
من هذا املطرح املعريف بالذات َّ
عىل ركيزة النقد .تقول ال َف َر ِ
ضية :إن نظريات وتيارات ما بعد االستعامر ما كانت لتولد
لو مل يكن املسته َدف منها أصالً ،هو العقل االستعامري نفسه .من أجل ذلك دأب
مفكرون وعلامء اجتامع عىل تعريف نظرية «ما بعد االستعامر» بأنها نظرية تهدف إىل
ٍ
توجهات
تحليل كل ما أنتجته الثقافة الغربية باعتبارها خطاباً مقصديّاً يحمل يف طياته
استعامري ًة إزاء املجتمعات األخرى .كذلك سنجد يف األدبيات الفكرية الغربية اليوم
من يرى أن مصطلحي [«الخطاب االستعامري» و«نظرية ما بعد االستعامر»] يشكالن
معاً حقالً من التحليل ليس جديدا ً بحد ذاته ،ولكن معامله النظرية واملنهجية مل تتضح
إال مؤخرا ً مع تكثيف االهتامم به ،وازدياد الدراسات حوله.
لننظر يف ماهية كل منهام:
املصطلح األول يشري إىل تحليل ما بلورته الثقافة الغربية يف مختلف املجاالت
يعب عن توجهات استعامرية إزاء مناطق العامل الواقعة خارج نطاق الغرب،
من نتا ٍ
ج ّ
األمر الذي يشكل يف مجمله خطاباً متداخالً باملعنى الذي استعمله الفيلسوف
الفرنيس ميشيل فوكو ملصطلح «الخطاب».
أما الثاين ،أي «النظرية ما بعد االستعامرية» ،فيحيل إىل نو ٍع آخ َر من التحليل
ينطلق من افرتاض أن االستعامر التقليدي قد انتهى ،وأن مرحل ًة من الهيمنة ـ تسمى
أحياناً املرحلة النيو ـ إمربيالية ـ قد حلَّت وأنشأت ظروفاً مختلف ًة تستدعي تحليالً
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ٍ
جديد .ولذا ،سيظهر لنا أن املصطلحني ناشئان من وجهات نظ ٍر متعارض ٍة
من نو ٍع
يف ما يتصل بقراءة التاريخ .فبينام يرى بعضهم انتهاء مرحلة االستعامر التقليدي،
وبالتايل ،انتهاء الخطاب املتصل به ،ورضورة أن يرتكز البحث يف مالمح املرحلة
التالية ،وهي مرحلة ما بعد االستعامر ،يرى آخرون أن الخطاب االستعامري ال يزال
قامئاً ،وأن فَ َر ِ
ضية «املابعدية» ال مربر لها».
* * *
تخل ساحات الغرب من ٍ
مبي للسلطة االستعامرية .وهذا يف تقديرنا يعترب
مل ُ
نقد ّ

أساساً مهامً لفهم األطروحة املا بعد استعامرية وتح ّري مقاصدها .ولسوف تصبح

العملية النقديّة ذات أهم ّية مضاعف ًة حني تسلك هذه األطروحة مسارها التواصيل

لتعرب عن عالق ٍة وطيد ٍة بني الثورة النقدية يف الغرب االستعامري ،والحركة الفكرية
والكفاحية الناشئة يف املجتمعات املستع َمرة.

استنادا ً إىل هذا التالزم بني ثورة النقد يف املركز اإلمربيايل ،واليقظة النقدية

لنخب الدول املستباحة من املنطقي أن
نحصل النتيجة التالية :إن األطروحة ما
ِّ

بعد االستعامرية يف وجهها االنتقادي هي رؤي ًة تتشكل من مضادات معرف ّية متظافرة

لالستعامر يف الحقول الثقافية والسياسية والسوسيولوجية والتاريخية .وهي إىل ذلك
تعترب يف مقدم األطروحات التي تستكشف عمق العالقة بني بلدان الرشق والبلدان
االستعامرية يف أوروبا .لقد عكف املساهمون عىل تظهري هذه النظرية عرب كشف

ما تختزنه ثقافة وسلوك الحكومات الغربية إزاء الدول واملجتمعات املسيطّر عليها.
من هذا الفضاء االنتقادي عىل وجه التعيني ،يشكل فكر ما بعد االستعامر مدرسة

تفكريٍ داخل النظام االستعامري نفسه ،من دون أن يعني ذلك حرص املنتمني إىل هذه
املدرسة باإلنتلجنسيا األوروبية .فلنخب الرشق ومفكريه مساهامت مع ّمقة يف وضع

األسس الفكرية التحررية للخطاب ما بعد االستعامري.
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لقد تولت هذه النخب عىل الجملة مهمة معرفي ًة نقديّ ًة مركبةً :نقد الغازي ونقد

التابع ضمن خطب ٍة واحد ٍة .احتل نقد االستعامر ،وكذلك نقد النخب املتامهية معه

داخل املجتمعات املستع َمرة ،مكان ًة محوري ًة يف تفكريهم .تركَّزت املسألة األساسية
التي عالجوها عىل مشكلة االغرتاب بوصف كونها غربة إنسان تلك املجتمعات

عن ذاته الحضارية وهويته الوطنية يف سياق متاهيه مع ثقافة الغرب ومعارفه .هذه
الحالة املخصوصة من االغرتاب ( )alienationستجد من يصفها بعبارة موفَّقة:
“اقتالع الذات بواسطة الذات إياها” .ورشحها أن الثقافة االستعامرية تتحول عن

رضب من وال ٍء
طريق االغرتاب إىل
يف عن سابق إراد ٍة
ٍ
نفيس ،موصو ٍل باستيطانٍ معر ٍّ
ٍّ
ووعي .فاالغرتاب يف حالته القصوى هو أشبه بانصباب وعي املستع ِمر يف صميم
ٍ

وعي املستع َمر عىل النحو الذي يصبح امل َه ْي َم ُن عليه غافالً عن نفسه وعن مصريه

ِب» عن أن
يصبح سي َد
وعن املكان الذي هو فيه .ويف هذه الحال ّ
َ
يكف «املغرت ُ

نفسه ويتحول إىل ٍ
عبد آللة العمل وخطاب مالِكيها .عليه ،يصري املثقف املستع َمر
كائناً صاغرا ً ت َّم انتزاعه من زمانه الخاص ومكانه الخاص؛ حتى أنه يشعر يف أحيان

ٍ
شتى كالغريب بني أهله ،ناظرا ً إليهم
ككائنات متخلف ٍة وبربري ٍة .وبحسب فرانز فانون
صاحب «معذبو االرض» فإن «املثقف املستع َمر يقذف بنفسه وبنهمٍ إىل الثقافة
ٍ
يل
جديد.
الغربية كام األطفال املتب َّنني الذين ال يكفُّون عن البحث عن إطا ٍر عائ ٍّ
لكن هذا املثقف ،وهو يسعى ليجعل من الثقافة األوروبية ثقافته الخاصة ،ال يكتفي

مبعرفة رابليه ،أو ديدارو ،أو شكسبري أو إدغار بو وسواهم ،بل سيدفع دماغه إىل
الحدود القصوى تواطؤا ً مع هؤالء الرجال” ..يف حقبة تالية من زمن الحداثة سيحتل

ره ٌ
ط من فالسفة الغرب وعلامئه مساح ًة ب ّين ًة من تفكري النخب العربية واإلسالمية إىل
الدرجة التي جعل هؤالء من أولئك ،أوثاناً يستلهمون أفكارهم وأفهامهم ،ويتخذونها
مسالك ومناهج عن ظهر قلب.

تلقاء النقد النخبوي «العامل ثالثي» للمنظومة االستعامرية حفلت امليادين
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الغربية بتيارات نقدية استطاعت االنفالت بهذا القدر أو ذاك من الوظائفية

اإليديولوجية للسلطة .رؤية هذه التيارات تجاوزت النقد الكالسييك لليربالية ثم

لتتضاعف وتتمدد مع ظهور حركات التحرر الوطني يف البلدان املستعمرة بعد
الحرب العاملية األوىل .يف التنظري النقدي الذي قدمته هذه التيارات ،أن سيطرة

اإلنسان عىل اإلنسان ال تزال متثل يف الواقع االجتامعي ،ما ييش بأن استمرارا ً

تاريخ ّياً ،ورابط ًة وثقى بني العقل ما قبل التكنولوجي والعقل التكنولوجي .بيد أن
املجتمع الذي يضع الخطط ويرشع فعالً يف تحويل الطبيعة عن طريق التكنولوجيا

يغري املبادئ األساسية للسيطرة .فالتبعية الشخصية (تبعية العبد للسيد ،والقن

لصاحب القرص ،والوايل للملك ،إلخ) يحل محلها ـ شيئاً فشيئاً ـ نو ٌع آخ ُر من
رب من
التبعية :لقد باتت السيطرة االستعامرية الجديدة تعتمد يف أدائها عىل درج ٍة أك َ
العقالنية ،عقالنية مجتمعٍ يدافع عن بنيته الهرمية ويستغل يف الوقت نفسه وعىل

نح ٍو أنج َع باطِّرا ٍد املوارد الطبيعية والفكرية ،ويوزع عىل نطاقٍ متعاظمٍ باستمرا ٍر
أرباح هذا االستغالل .وإذا كان اإلنسان يجد نفسه مقيدا ً عىل نح ٍو متعاظمٍ إىل

جهاز اإلنتاج ،فإن هذه الواقعة تكشف عن حدود العقالنية وعن قوتها املشؤومة:

فجهاز اإلنتاج يؤبد النضال يف سبيل الوجود ،ويتجه إىل أن يجعل منه موضوعاً
ملزاحم ٍة عاملي ٍة شامل ٍة تهدد حياة أولئك الذين يبنون ذلك الجهاز ويستخدمونه.

والعقالنية االستعامرية التي ح َّدت وظيفة استعامل العقل بجلب املنافع املحضة،

هي عقالنية مجردة من األخالقية .ومثل هذه العقالنية الوظائفية راحت تتمظهر مع
ٍ
كسمت
تعاقب الزمن
تكويني للشخصية االستعامرية .فلقد بيّنت اختبارات التاريخ
ٍّ

أن من أ ْم َيز طبائع العقل االستعامري إضفاء صبغة عقالنية عىل كل فعالية من فعالياته
يقطع النظر عن أثرها األخالقي .إ ّن ما ينتج من هذا يف آخر املطاف هو أن تتحول

العقالنية إىل ذريع ٍة فادح ٍة لالستخدام اإليديولوجي يف الفكر اإلمربيايل.
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التأن:
ّ
لنقرأ اإلشكال بيش ٍء من
وواقعي بوصفه أمرا ً عقالنيّاً.
يف الفكر االستعامري الذرائعي يُنظَر إىل ِّ
كل ممكنٍ
ٍّ

يحصل هذا حتى لو كان مقتىض الوصول إىل الهدف إيذاء الغري وانتهاك حياضه
ح ٍد
السيادية .يف العقالنية االستعامرية التي ارتكنت إىل العلوم الطبيعية كمعيا ٍر أو َ

أخالقي
كل محتوى
لحل مشكالت العامل ،تتجرد الذات اإلنسانية من ِّ
وسيايس
ٍّ
ٍّ
يل .وما ذاك إال ألن املهمة الجوهرية لهذه العلوم تقترص يف مناهج التفكري
وجام ٍّ
االستعامري عىل املالحظة «املحضة» والقياس املحض .ذلك بأن تحديد «طبيعة

األشياء» وطبيعة املجتمع جرى عىل نح ٍو يربر «عقالن ّياً» االضطهاد واالستغالل.
هكذا مل تكن خرافة «الحروب العادلة» التي تحولت إىل مقول ٍة سائد ٍة يف العقد

الضب من العقالنية املبتورة.
البي عىل هذا َّ
األخري من القرن املايض ،إال الدليل ّ

بسبب من غفلتها و َميْلها املحموم اىل إلسيطرة ،أن املعرفة الحقّة
مل تدرك الحداثة
ٍ
والعقل
َ
الحق يقتضيان السيطرة عىل غلواء الحواس ،والتحرر من قهر الغري والسيطرة
َّ

عليه .املفارقة يف «العقالنية» املابعد استعامرية ،أنها حني تُ ِق ُّر بالقيم اإلنسانية كسبيلٍ

للعدل والسالم العامليَ ْي ،تعود لتؤكد ـ وبذريعة العقالنية إياها ـ أن هذه القيم قابل ٌة

حقائق واقعيةً.
ألن تتخذ مكانتها يف أسمى منزلة (أخالقيّاً وروحيّاً) ،ولكنها ال ت ُ َع ُّد
َ

تلك معادل ٌة أساسي ٌة من معادالت فلسفة االستعامر التي بناها العقل الرباغاميت

للحداثة .تقول هذه املعادلة رصاحةً :إذا كانت قيم الخري والجامل والسالم والعدالة
غري قابل ٍة لالستنباط من الرشوط األنطولوجية أو العلمية ،فال مجال بالتايل ألن
ٍ
نطالب بتحقيقها .فهذه القيم يف نظر العقالنية العلمية ليست إال
مشكالت تتعلق

ري علمي ٍة ،فإنها ال تستطيع أن تواجه
بالتفضيل الشخيص .وملا كانت هذه األفكار غ َ

الواقع القائم إال مبعارض ٍة ضعيف ٍة وواهن ٍة.

نضيف :إن العقالنية املنزوعة األخالق ـ بعدما استب َّد بها جشع االستيالء
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والسيطرة ـ هي نفسها العقالنية التي دفعت بالعامل املعارص إىل االنزياح والضالل

وعدم اليقني.

مع استهالل األلفية امليالدية الثالثة سوف يظهر لنا كأن اللحظة مل ت َِح ْن بع ُد ليك

يختيل العقل الغريب بنفسه ويتأ َّمل .املركزية الغربية بصيغها النيوليربالية ال تنفك

بسبب من عقالنيتها البرتاء .حتى السؤال الذي أنتجته ليعرث لها
تستغرق يف غفلتها
ٍ
عىل طريق ٍة فضىل لسيادة العقل ،ما فتئ أن انقلب عليها .صار سؤاالً استجوابيّاً عىل
ما يقدمه املشهد العاملي من
تغييب ألحكام العقل وقوانينه ،كأنَّ ا انقلبت «عقالنية
ٍ
الحداثة» عىل نفسها ،فاستحالت «طوطامً» للخداع واإليهام ،بعدما كانت أنجزت

فلسفتها «العظمى» يف «تأليه» اإلنسان.

* * *
جـرى التنظير الفلسـفي للعقالنيـة االسـتعالئية مجـرى اليقين يف غريـزة

الغـرب السـيايس .أسـس «روح ّيـاً» لحملات القـوة ،وسـ َّو غ ملقولـة اسـتعامر
الشرق ،فجعلهـا تاريخـاً سـارياً ال تتوقـف أحقابـه عنـد حـ ٍّد .زعمـت عقالنيـة
التنويـر أنهـا الـروح الـذي يسري بلا انقطـاع يف تاريـخ البرشيـة ،وأنهـا البديل

للزمـان الالّعقلاين الذي اسـتولدته جاهلية القـرون الوسـطى األوروبية .ولذلك
فليـس مـن قبيـل التجريـد أن يسـتنتج إيديولوجيو العقالنيـة الغربيـة املتأخرة «أ َّن

فـن تكويـن الحقائـق أهم مـن امتلاك الحقائق» .لقـد انربى هؤالء إىل اسـتدعاء
مسـتوى متعـا ٍل .فـكان مـن نتيجـة ذلـك أن آلـت بهم
هـذه املقولـة ورفعهـا إىل
ً

ٍ
إىل ذروة الالّعقالنيـة .املتمثلـة يف الواقـع بتسـويغ اضطهـاد الشـعوب
كسـلوك
مقبـو ٍل ومعقـو ٍل .مل تعـد غايـة العقـل اإلمربيـايل املسـتحدث الكشـف عـن

جوانـب الالّمعقـول يف الواقـع ،بـل صـارت غايتـه الكبرى البحـث عـن الصيغة

التـي ميكـن بفضلهـا تشـكيل الواقـع طبقـاً للمصلحـة .كذلـك مل تعـد الغايـة
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هـي التجـاوز والتغيير ،بـل أصبحـت هـي التربيـر عينـ ُه .وبـدل أن يكـون العقل

جهـاً للواقـع املعـارص أصبـح خاضعاً ألغـراض الواقـع ولواز ِمه.»...
اإلنسـاين مو ِّ

استنادا ً إىل هذا التحويل الذي أجراه العقل االستعامري يف البناء العام لقيم

شق الفكر النقدي سبيله االحتجاجي عىل هذا النوع
الحرية والعدالة واملساواةَّ ،

من االرتداد الكاريث .لقد اتخذت العقالنية هنا صفة جديدة كل الج َّدة .تحولت إىل

إيديولوجي ٍة فظّ ٍة تس ِّوغ لنفسها كل ما ترسمه من مطامح .عند انتهاء الحرب الباردة

( )1990أخذت النيوليربالية فرصتها ليك «تؤدلج» انتصارها .ولقد تس َّنى لها بوساطة

شبك ٍة هائل ٍة من «امليديا البرصية والسمعية» ـ أن تعيد إنتاج هيمنتها ثقافياً واقتصادياً
ومنط حياة عىل نطاق العامل كله ،كان عىل «عقالنية» الليربالية الجديدة أن تقطع
صلتها باملوروث املفاهيمي لحداثة التنوير .وها هي تحسم م َّدعاها بتقريرها أن

تداعيات املشهد العاملي ال تعكس فقط نهاية التوازن الدويل بل نهاية التاريخ

بالذات :أي نهاية التطور اإليديولوجي للبرشية كلها ،وتعميم الدميقراطية الليربالية
يئ للسلطة عىل البرشية جمعاء.
كشكلٍ نها ٍّ

هل بلغت العقالنية بصيغتها اإلمربيالية املستحدثة ح َّد «الجنون» حني جعلت

العامل أرضاً منزوعة القيم؟..

ذلكــم هــو الســؤال الــذي طفــق يشــكل الهــ َّم األقــى لنقَّــاد الســلوك

االســتعامري .املذاهــب النقديــة الغربيــة تن َّبهــت إىل مثــل هــذا املنعطــف

بصــور ٍة مبكــر ٍة .لــذا أجابــت يف مــا يشــبه الفانتازيــا الفلســفية أ َّن الالّعقالنيــة

غالبــاً مــا ترتــدي رداء العقــل لــي تعيــد اكتشــاف ذاتهــا .رمبــا أدركــت
براغامتيــات الســيطرة يف الغــرب أنهــا مضطــرة إىل الهــروب مــن العقــل تحــت
وطــأة املصلحــة وغريــزة البقــاء .لكــن ســيبدو أ َّن لعبــة الهــرب مــن العقــل إىل

الجنــون هــي عــود ٌة إىل العقــل مبخيلـ ٍة أخــرى .وهــذه الســرورة ال بــد أن تنتــج
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معرفــ ًة عــى صورتهــا ..معرفــ ًة تســعى إىل مــلء الخــواء ،ولــو بإيديولوجيــات
ــت بطالنهــا...
ث َ ُب َ

يف عاملا العريب واملرشقي واإلسالمي الراهن يصبح من املهم أن يندرج هذا

التفكري التحرري النقدي لالستعامر إىل منظوم ٍة معرف ّي ٍة تؤسس لإلحياء الحضاري

يف مواجهة اإلقصاء االستعامري املستأنف .فليك يتخذ فكر ما بعد االستعامر

ٍ
مكانته
ب أن تتوفر
كواحد من مفاتيح املعرفة يف العامل العريب واإلسالميَ ،و َ
ج َ
له بيئات راعية ،ونخب مدركة ،ومؤسسات ذات آفاق نهضوية ،يف إطار مرشو ٍع
حضاري متكاملٍ .
ٍّ

* * *
تتناول هذه السلسلة بأجزائها األربعة األطروحة االستعامرية وما بعد االستعامرية
نظري ،وكذلك من خالل معاينة للتجارب التاريخية يف آسيا وأفريقيا
يل
ٍّ
يف إطار تحلي ٍّ
بدءاً من القرن التاسع عرش وإىل يومنا هذا.

شارك يف هذه السلسلة مجموعة من املفكرين والباحثني وعلامء االجتامع من
أوروبا وأمريكا والعاملني العريب واإلسالمي ،وقد توزعت أبحاثهم وفقاً للرتتيب
املنهجي عىل بابني رئيسيني:
ـ باب املفاهيم وباب السرية التاريخية لعدد من التجارب االستعامرية وآليات
مواجهتها ثقافياً وكفاحياً.

الفصل الخامس
تجارب استعمارية

«علماء احلوزة العلمية وصناعة التاريخ»

فتاوى الجهاد ُتسقط التآمر على العباد والبالد
محمد أمني الكوراين

(((

تعترب الحوزة العلمية وريثة الرسالة املحمدية والقاعدة املتكاملة وحلقة وصل

اإلمامة بني ما اجتهد ونطق من فكر وعلوم أهل البيت وما ظهر عن إرساله للتطبيق

لكافة املسلمني دون استثناء ،نظرا ً المتدادها العقائدي يف مسار الرسالة اإلسالمية

املحمدية بدءاً من رسولنا الكريم kإىل األمئةb

مراجعنا العظام.

ثم نواب اإلمام حتى زمن

وقد اختار الشيخ الطويس مدينة النجف األرشف دارا ً لهجرته عندما خرج من

بغداد إثر حوادث السالجقة يف تتبع الشيعة فيها بالتنكيل والتقتيل .مضافاً إىل مجاورته
ملرقد اإلمام عيل أمري املؤمنني  ،gوألن الشيخ الطويس كان مرجع الشيعة يف

بغداد بعد وفاة أستاذه الرشيف املرتىض فحني اضطر إىل هذه الهجرة القرسيّة ،انتقل
((( -أستاذ جامعي وباحث يف التاريخ اإلسالمي  -لبنان.
املؤمتر الدويل حول التجديد يف صناعة التاريخ وكتابته  -جمهورية العراق /كربالء املقدّسة  -العتبة العباسيةاملقدسة )16-15( -اذار  2018م 1439هـ .
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والتف حوله
وحل أرض النجف املقدسة طالّبه ومريدو فضله،
مركز املرجعية معهَّ ،
ّ
َمن فيها من الفقهاء والطالب ،ووفد إليها آخرون من حواليها وأطرافها والبقاع القريبة
منها والنائية عنها.

وغدت الجامعة الكربى للشيعة اإلمامية وعاصمة املذهب الجعفري ،يتخرج

منها املئات من املجتهدين والعلامء يف كل جيل طيلة األلف عام ،ومرت بظروف
مختلفة قوة وضعفاً لكنها حافظت عىل محوريتها يف الحركة الفقهية الحوزوية
والجهادية عند الشيعة.غري أن الحوزة العلمية يف النجف مل تتوقف عن العطاء حتى

مع بزوغ نجم الحلة ،واستمرت يف رفد امليدان العلمي عند الشيعة بالعديد من
العلامء املرموقني.

من خالل قراءتنا للتاريخ السيايس للعراق واملنطقة ،ال نجد أيَّة شائبة يف أن
املؤسسة الدينية الشيعية وعىل رأسها املرجعية ،هي األساس يف تحريك السواكن

داخل املناخ السيايس واالجتامعي ،بالشكل الذي يحقق اإلعتدال واإلصالح يف
املجتمع ،وهذا ما نجده من خالل تتبعنا للدور املتميز لهذه املؤسسة منذ نهايات

الحكم العثامين ،وبدايات االحتالل األجنبي وصوالً إىل دورها يف رسم أحداث ثورة
العرشين الكربى كحلقة تتبعها حلقات أُخر ،وإىل يومنا هذا يف إصدار فتوى صادعة
وتاريخية ملواجهة الفكر التكفريي وقوات الظالم التي هاجمت مدينة املوصل

العراقية وما تبعها من تجاوزات عىل األهايل اآلمنني يف مختلف مناطق العراق.

كانت السلطة العثامنية يف بغداد تحسب للمرجعية يف النجف األرشف ألف

حساب كونها كانت تتمتع بكيان ديني وسيايس واسع يحظى بتأييد رموز إسالمية

عاملية معروفة ،ولذلك انتهجت حكومة األتراك سياسة التّغايض والتّجاهل بشكل
عام اتجاه السياسةالعامة للسلطة الدينية يف النجف األرشف(((.

((( -النفييس،عبدالله -دور الشيعة السيايس يف تطورالعراق الحديث -ترجمة دار النهار -بريوت  1973-الكتاب هو
رسالة دكتوراه مقدمة إىل جامعة كمربدج  (.1972الصفحات األوىل من الكتاب ـ بترصف.)-
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وقد عاش الشيعة يف العراق يف العرص العثامين حالة من االستقالل ال ّنسبي،

ناشئ عن ارتباطهم باملرجعية الدينية ،مبا تشكّله من استقطاب ثقايف وروحي وإدارة

مالية مستقلّة ،تؤ ّدي وظائفها عىل خلفية مفهوم صلب للرشعية .ومن جهة أخرى

كان تواجد القبائل العربية الشيع ّية عىل طول نهر الفرات ،ضمن تنظيامت عشائرية
تقليديّة ،سندا ً للقيادة الدينية بق ّوة السالح .ومن هنا كانت املدن املق ّدسة وما يحيط

الصاع التاريخي عىل
بها من قبائل ترفض الخضوع للحكم العثامين ..وال شك أ ّن ّ
الصفويّة ثم بينهم وبني الدولة القاجارية يف إيران ،قد
العراق بني العثامنيني والدولة ّ

ركّز هذا الواقع الخاص للعراق .ومل ّا بدأت املرجعية مسريتها الجهادية يف أوائل
القرن التاسع عرش ضد االحتالل العثامين للعراق،كانت قد ورثت إرثاً ثقيالً من
التخلف واإلستبداد .هذا اإلرث دفع املرجعية لقيادة مرشوع حركة التغيري املعارصة

بهدف اللّحاق بركب الحضارة اإلنسانية املتوثبة وقد تحدد شعار الحركة اإلسالمية
والوطنية يف محاربة املحتل ونيل االستقالل .وال شك أن هذه املقاومة ذات النهج
الحسيني األصيل كان لها الحق املرشوع للدفاع عن الدين والوطن والنفس وأنها

انطلقت ضد النهج القايس للمحتل الهادف إىل تفكيك املجتمع العراقي طائفياً

وعنرصياً وتغريبه عن لغته وتراثه ليتسنى له السيطرة الكاملة عىل مقدراته وثرواته
بعد التحطيم الكامل لكيانه العتيد.وال ينىس العراقيون مجزرة كربالء يف زمن الوايل

العثامين اململويك سليامن باشاعام  1802عندما هجم الوهابيون عىل املدينة بصورة

فجائية وقتلوا الناس يف الشوارع ويف داخل البيوت وخربوا قبة اإلمام الحسنيg

ورسقوا خزائن املرقد ومجوهراتها ومل يرتكوا املدينة إال بعد أن عاثوا فيها الفساد
والدمار(((.

ويف عام  1808شهدت الزيارة األربعينية يف كربالء مظاهرات جامهريية صاخبة

لعموم سكان العراق يتقدمها رجال الدين األجالء قدموا من الحوزة العلمية يف

((( -الساعدي ،كريم محمد حاتم -الغزوات الوهابية عىل األرضحة املقدسة يف كربالء والنجف خالل القرن التاسع
عرش امليالدي  -موقع موسسة النور للثقافة و األعالم.2014/10/29 -
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النجف األرشف احتجاجاً عىل السلطات العثامنية لتقاعسها يف صد الغزوات الوهابية
املتكررة عىل مدن العراق .كام هزت هذه االعتداءات حامس الغيارى من أبناء

الشعب العراقي وأججت مشاعر اإلستياء ألقطاب املرجعية الدينية الذين ش ّدوا العزم

وأرسلوا أعدادا ً كبري ًة من الشباب خريجي املدارس الدينية إىل املناطق الوسطى

والجنوبية من العراق بهدف تذكري أفراد العشائر مبعاناة الشعب من جور االحتالل

وإثارة روح الحامس الوطني يف نفوسهم وتحريضهم عىل التمرد والعصيان(((.

مـن جهـة أخـرى ،كان تواجـد القبائـل العربية الشـيعية على طول نهـر الفرات،

السلاح .ومـن
ضمـن تنظيمات عشـائرية تقليديـة ،سـندا ً للقيـادة الدينيـة بقـوة ّ

هنـا كانـت املـدن املق ّدسـة ومـا يحيـط بهـا مـن قبائـل ترفـض الخضـوع للحكم
العثماين ...وال شـك أن الصراع التاريخـي على العـراق بين العثامنيين وال ّدولـة

الصفويّـة ثـم بينهم وبني الدولـة القاجارية يف إيـران ..قد ركّز هذا الواقـع للعراق...
ّ
وإزاء التّغيرات التـي حدثـت يف الحـرب العامليـة األوىل ،اكتسـحت املنطقة تلك

الغـزوة االسـتعامرية العسـكرية ،حيـث راح اإلنكليـز يخططون لتكويـن أمرباطورية
بريطانيـة متتـد مـن الهنـد إىل مصر إىل ممتلكاتهـم يف رشق أفريقيـا .وكان العراق

ضمـن هذا املخطـط اإلنكليـزي(((.

إن الوعي السيايس الجديد يف العراق أخذ يتجسد عرب مواقف سياسية جريئة
تتواتر عىل رؤية واضحة للموقف املتخذ وأصبحت محاربة االستبداد مبدأً
متكامل
ً
لدى علامء الدين يف الحوزة العلمية الرشيفة يف النجف األرشف األمر الذي دفعهم
للتعاون مع حزب (االتحاد والرتقي) الرتيك ضد استبداد السلطان عبد الحميد الثاين
واستمر التعاون بينهم ملدة ثالث سنوات (انهارت وانتهت مع بروز سياسة الترتيك

(الطورانية) التي رشع االتحاديون بانتهاجها)(((.

((( -الكركويل  -دراسات يف عشائر العراق.1995 -
((( -كاظم ،عباس محمد  -ثورة العرشين :سلسلة نحو حضارة إسالمية ـ عدد  1984 /18ص.120 :
((( -ماجد الغرباوي ،الشيخ محمد حسني النائيني (منظّر الحركة الدستورية)  -مؤسسة األعراف للنرش -ط1999- 1-
ص.63 :
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إن البدايات األوىل يف الوعي السيايس لهذه املؤسسة ظهر يف نهاية القرن التاسع

عرش ،إذ كان هناك سبب أسايس لهذا النمو متمثال بالفتوى التي أصدرها السيد
محمد حسن الشريازي يف مدينة سامراء لتحريم امتياز التبغ يف إيران عام ()1891

والتي جاءت لتمثل تيار عكيس ضد النفوذ األجنبي يف إيران ،إذ مثّل هذا التصدي
الدور األساس يف التخلص من األزمة وتحقيق النرص ضد املطامح الربيطانية(((  .

وبنا ًء عىل هذه السياسات الربيطانية الهادفة إىل اإلنقضاض عىل العراق وانتزاعه من

السيطرة العثامنية ،حاول اإلنكليز مرارا ً التواصل مع الشيعة يف العراق باعتبارهم أقليّة
يف الوسط العثامين الس ّني بغية استغالل ضعفهم والظلم الواقع عليهم،الستاملتهم

ناحية مرشوعهم االستعامري .وإحدى هذه املحاوالت كانت عام ،1900ففي أحد
أزقّة سام ّراء أصيب اإلمام محمد حسن الشريازي بحجر طائش ـ وهو صاحب فتوى

جه إىل سام ّراء ملقابلة
تحريم التبغ ـ وعندما علم القنصل الربيطاين ببغداد بالخرب تو ّ
اإلمام الشريازي ،فرفض مقابلته ،وعندما أبلغه القنصل بأنه مستعد لالقتصاص ممن

أساء لإلمام ولو أ ّدى ذلك إىل إرسال إنذار للحكومة العثامنية ،فرفض عرضه قائالً :إنّه

الصدفة ،وال يرى
اليعتقد بوجود عداء بينه وبني أهل سام ّراء ،وإ ّن ماحدث كان نتيجة ّ

لدس أنف بريطانيا يف هذا األمر الذي اليعنيها ،ألنّه والحكومة العثامنية عىل
حاجة ّ
دين واحد و ِقبلة واحدة وقرآن واحد،ومل يسمح اإلمام الشريازي ألزمة الشيعة يف ظل
ال ّدولة العثامنية أن تتحول إىل خنجر بريطاين يرشخ الوحدة((( .والحقاً وقف الشيعة

إىل جانب العثامنيني يف خندق واحد للدفاع عن البالد عندما بدأ االجتياح اإلنكليزي
خالل الحرب العاملية األوىل .لقد أثبت التاريخ ومنذ قرن من الزمن عىل األقل ويف

تاريخ العراق الحديث أ ّن من أهم أولويات املرجعية الدينية ،الدفاع عن الوطن،
وهو تاريخ حافل بهذه املسؤوليات ،ومن خالل قراءتنا للتاريخ السيايس للعراق

((( -صاغية ،حازم  -رصاع السالم والبرتول يف إيران -بريوت -دار الطليعة -ط -1978- 1ص.86-85 :
((( -الرهيمي،عبد الحليم  -تاريخ الحركة اإلسالمية يف العراق ـ ص 128 :عن عيل البازركان  -الوقائع الحقيقية يف
الثورة العراقية :ط  - 4بغداد .1954
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واملنطقة ،ال تطالعنا أية شائبة يف أ ّن املؤسسة الدينية الشيعيّة وعىل رأسها املرجعيّة،

السيايس واالجتامعي بهدف
السواكن داخل املناخ ّ
كانت األساس دامئا يف تحريك ّ
اإلصالح يف املجتمع منذ بدايات العهد العثامين إىل بدايات االحتالل األجنبي
مرورا ً برسم أحداث ثورة العرشين كحلقة أوىل تبعتها حلقات أُخر ،إىل يومنا هذا يف

إصدار فتوى صادعة وتاريخيّة ملواجهة الفكر التّكفريي وق ّوات الظالم التي عبثت

بسوريا والعراق وأقطارٍأخرى.

وتقول املصادر التاريخية أنّه :مل ّا بلغ أهل النجف نبأ توجه الوهابيني الغزاة عام

 1802نحو مدينتهم أع ّد الزعيم الديني الشيخ جعفر كاشف الغطاء ومبساعدة العلامء
السالح ومايحتاجون من ع ّدة ال ّدفاع عن األرض ،و ُد ِفع الغزاة
ق ّوة جامهريية هيّأ لها ّ

عن النجف ومتكن الشيخ جعفر وثلة من العلامء من دفع ودحر الق ّوة الغازية(((.
وهاهم املراجع العظام يصدرون فتوى ال ّدفاع عن ليبيا عندما غزاها اإليطاليون عام

 1911وفيها يشحذون الهمم ويستنفرون املسلمني يف كل البقاع وخصوصا مسلمي

العراق للدفاع والجهاد وردع املعتدي نقتطف منها ماييل...« :عليكم أيها املحامون
واملدافعون عن الدين والحافظون لبيضة اإلسالم أال يخفى عليكم أن الجهاد لدفع

هجوم الكفار عىل بالد اإلسالم وثغوره مام قام إجامع املسلمني ورضورة الدين

عىل وجوبه ....هذه كفرة إيطاليا قد هجموا عىل طرابلس الغرب التي هي من أعظم
املاملك اإلسالمية وأهمها فخ ّربوا عامرها وأبادوا أبنيتها وقتلوا رجالها ونسائها

وأطفالها مالكم تبلغكم دعوة اإلسالم فال تجيبون ،وتوافيكم رصخة املسلمني فال

تغيثون ،أتنتظرون أن يزحف الكفار إىل بيت الله الحرام ،وحرم النبي واألمئة عليهم
السالم وميحوا الديانة اإلسالمية عن رشق األرض وغربها وتكونوا معرش املسلمني
أذل من قوم سبأ ....فبادروا إىل ما اِفرتضه الله عليكم من الجهاد يف سبيله ،واتفقوا

وال تفرقوا ،وأجمعوا كلمتكم وابذلوا أموالكم وخذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم

من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لئال يفوت وقت الدفاع وأنتم
((( -محبوبة ،جعفر -مايض النجف وحارضها  -داراألضواء -ط 1986- 2-ج 1-ص.326 :
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غافلون ،وينقيض زمن الجهاد وأنتم متثاقلون) وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)» .وقد وقّعها املراجع العظام :محمد كاظم

الخراساين وعبدالله املازندراين وشيخ الرشيعة األصفهاين وعيل رفيش ومحمد
حسني القمشة وخدام الرشيعة الغراء :حسن بن املرحوم صاحب الجواهر والسيد

عيل التربيزي ومصطفى الحسيني الكاشاين ومحمد آل الشيخ صاحب الجواهر
ومحمد جواد الشيخ مشكور وجعفر ابن املرحوم الشيخ عبد الحسن ومحمد سعيد

الحبويب(((.

..ومع بداية القرن العرشين بدأ علامء الشيعة يشعرون مدى حاجتهم إىل العديد

من التصورات واألفكار التي تؤ ّمن تعاملهم مع مشاكل العرص التي بدأت تواجه
املجتمعات اإلسالمية وخاصة دول الجوار وحفزت النقاشات والسجاالت حول
طبيعة هذه األحداث والتعامل معها(((.

وقد مثّل اندحار العثامنيني يف العراق ودخول قوات الحلفاء تجدد املرشوع

الشيعي بقصد استثامر هذه املرحلة وبناء دولة مستقلة وعىل هذا فقد كان الوعي
الشيعي حارضاً يف صناعة الواقع العراقي وصياغة مستقلة حتى تجىل بظهور العديد

من الندوات(((.

كام إن موقف املؤسسة الدينية مل يكن مقترصا ً عىل تحريك األحداث السياسية

العراقية الداخلية أبان تلك املدة بل تعدى إىل املساندة اإلقليمية يف األحداث التي

تتعرض لها املنطقة بأرسها خصوصاً يف عام  1911عندما اجتاحت القوات الروسية
شامل إيران إثر الخالف املايئ الحاصل بينهام وقيام القوات الربيطانية باحتالل

(((( -العدد 22/مجلة كلية الرتبية الساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية  /جامعة بابل آب2015/م ،ص( 527 :محمد سعيد
الطريحي ،املرجعية الدينية وقضايا العامل اإلسالمي :الغزواإليطايل للقطر الليبي وحرب طرابلس سنة  - 1911مجلة
املوسم -العدد السادس -بريوت 1990 -ـ ص382 - 381 :؛ مجلة العلم النجفيه -املجلد السابع -الجزء السادس-
ترشين الثاين  1911-ص.249 :
((( -عودة ،جهاد -تقدير األزمة اإلسرتاتيجية يف العامل العريب -النارش :املكتب العريب للمعارف  -ص.147 :
((( -املصدر السابق -ص.148 :
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جنوب إيران حني ب ّررت تلك الدولتان بأن الهجوم عىل إيران جاء استنادا ً عىل اتفاقية

عام  ((( 1907كام وعمدت القوات الروسية إىل قتل علامء الدين يف تربيز وإشاعة

الرعب يف صفوف الناس((( ،وعندها أعلن علامء الدين يف العراق وخاص ًة يف

النجف األرشف الجهاد ضد القوات الروسية الغازية ومنهم األخوند الخرساين الذي

أوعز بنصب الخيام خارج مدينة النجف لتعبئة الجامهري استعدادا ملواصلة الجهاد
ضد الغزاة.

وعندما قصفت القوات الروسية مرقد اإلمام عيل بن موىس الرضا gاجتمع

علامء الدين يف مدينة الكاظمية وهم السيد مهدي الحيدري والشيخ مهدي الخاليص
والسيد إسامعيل الصدر والسيد عبد الله املازندراين والشيخ فتح الله األصفهاين
والشيخ محمد حسني النائيني والسيد عيل الداماد والسيد مصطفى الكاشاين والسيد
محمد تقي الشريازي املقيم يف سامراء(((.

وبرزت هذه املواقف للمؤسسة الدينية وخاص ًة املواقف السياسية عىل أنها

مل تأت من فراغ بل كانت بداياتها متمثلة بنمو الحركة اإلسالمية يف املدن الشيعية
املقدسة ،وكيف شكلت هذه املدن االتجاه الفكري السيايس والرئيس خالل املدة
املمتدة بني أوائل القرن العرشين وحتى االحتالل اإلنكليزي للعراق عام  1914حيث

متثل ذلك النمو بعدد من املظاهر السياسية والفكرية للتيارات التي تولدت عنها

وكانت النجف وكربالء وعىل الرغم من أهمية املدن الشيعية األخرى قد شكّلتا
املركز القيادي األسايس للحركة اإلسالمية ومظاهرها الفكرية وتياراتها.

ويف هذا الوقت قام كبار علامء املسلمني الشيعة بإصدار فتوى تدعو إىل الجهاد

ومقاومة االحتالل اإلنكليزي وتأييد العثامنيني يف الحرب عىل الرغم من أنهم كانوا
((( -الشيخ محمد حسني ال ّنائيني (منظّر الحركةالدستوريّة) -مصدر سابق -ص.47 :
((( -الوردي ،عيل  -ملحات اجتامعية من تاريخ العراق الحديث  -قم -انتشارات الرشيف الريض1413 -هـ  -ط1
 ج - 4ص 57 :ـ .59((( -الشيخ محمد حسني ال ّنائيني(منظّر الحركةالدستوريّة) ،املصدر السابق ،ص.65 :
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رشهم أهون
عىل يقني بأن العثامنيني ال ميثلون الوجه اإلسالمي الصحيح إال أن ّ
عليهم من خطر اإلنكليز الكفار(((،حيث قاموا بتعبئة سكان املدن والعشائر وحثهم

عىل الجهاد وتنظيم تطوع املجاهدين وقيادتهم إىل جبهة الحرب(((  .

وعرب هذين التطورين الهامني دخلت املؤسسة الدينية حقبة جديدة وهامة من

تطورها السيايس والفكري الذي امتد نحو عقد من الزمن كانت املواجهة املسلحة
هي السمة البارزة لهذه الحقبة .وقد سجل املؤرخون مواقف علامء الشيعة ،واملراجع

العظام يف الدفاع عن الدولة العثامنية رغم قناعتهم بطائفيتها الحمقاء ،وعنجهيتها
جهت الجموع
القومية ،لكنهم أمام الغازي األجنبي أعلنوا الجهاد املقدس ،وتو ّ
الزاحفة إىل البرصة للدفاع عن الوطن ،وشاركت القيادة املرجعية يف املسرية ،وكان

رشف يف الدفاع عن
يف طليعتهم العلامء األعالم من النجف ..وكان لهم موقف م ّ
الوطن(((.

كانت بريطانيا تدرك مسبقاً أنها ستواجه مشكلة كبرية يف العراق ،هي موقف

علامء الشيعة من احتالل العراق ،حيث إنها كانت تدرك أ ّن علامء الشيعة ال ميكن

أن يتقبلوا االحتالل الربيطاين ،وذلك من خالل املواقف التي تب ّنوها إزاء االحتالل

االستعامري لألقاليم اإلسالمية ،وتص ّديهم ألي محاولة استعامريّة تستهدف كيان
(((
املسلمني السيايس
كان للفتوى التي أصدرها السيد الشريازي يف  1919/1/23األثر العميق يف نفوس

األوساط الشيعية وأوساط املعارضني لالحتالل األجنبي وقد تطابقت مع عدد من
اآليات القرآنية التي نصت عىل أن يطيع املسلمون أويل األمر منهم ،وتع ُّد هذه

((( -الرهيمي ،عبد الحليم  -تاريخ الحركة اإلسالمية يف العراق ( 1900ـ  -)1924ط( 1الدار العاملية للطباعة والنرش-
بريوت )1985 ،ـ ص.163 :
((( -املصدر نفسه -ص.164 :
((( -ملحات من تاريخ العراق -مصدر سابق-ج 4-ص.148-147 :
((( -الجبوري،كامل سلامن  -النجف األرشف وحركة الجهاد -مؤسسة العارف للمطبوعات -بريوت -ط 2002--1ص.8 :

علماء الحوزة العلمية وصناعة التاريخ

29

الفتوى هي األوىل خالل السيطرة الربيطانية الفعلية عىل العراق حني أعطى فيها
السيد الشريازي رأياً علنياً ضد الربيطانيني األمر الذي أضفى عىل الحكم الوطني
مباركة دينية ،وكان لهذه الفتوى انعكاساً ايجابياً كبريا ً يف نفوس الناس ،وبذلك توازن
موقف العالمة الشريازي يف كربالء مع مواقف رجال الدين يف النجف(((.
وكانت أوىل املواجهات املسلحة هي التي قادها واشرتك فيها رجال الدين
والعلامء الشيعة ضد االحتالل والتي شكلت تجربة مهمة ومتق ّدمة ملواجهتني
مسلّحتني هام ثورة النجف عام  1918وثورة العرشين عام  ،1920وجدد السيد اليزدي
دعوته للجهاد يف خطبة ألقاها يف صحن اإلمام عيل gحرض فيها الناس عىل
الدفاع عن البالد اإلسالمية وأكد وجوب ذلك حتى عىل الفتى العاجز بدناً(((.
لقد كانت مدينة كربالء يف مقدمة املدن العراقية التي استجابت لحركة الجهاد
التي قادها العلامء األعالم حيث إن اجتامعا كبريا ُعقد يف املدينة حرضه كبار رجال
الدين كان يف مقدمتهم السيد إسامعيل الصدر الذي سار بالحارضين إىل صحن
اإلمام الحسني.g
رشف بالوقفة األصيلة يف الدفاع
أما يف مدينة الكاظمية فقد كان لها املوقف امل ّ

عن بيضة اإلسالم واملسلمني ،إذ برز فيها مجتهدان كبريان هام السيد مهدي الحيدري
والشيخ مهدي الخاليص قادا الدعوة للجهاد وأرشفا عىل تطوع املجاهدين حيث
عب
بادر األول بعد احتالل الفاو إىل إرسال برقيات إىل النجف وكربالء وسامراء ّ
فيها عن رغبته يف االجتامع بهم ويقصد رجال الدين لبحث أمر االحتالل فضالً عن
مساهمته الفعالة يف حثّ الناس عىل الجهاد من خالل املنرب يف الصحن الكاظمي
الرشيف(((.
((( -الرشيفي ،أحمد باقر علوان -كربالء بني الحربني العامليتني -رسالة ماجستري -معهد التاريخ العريب والرتاث
العلمي للدراسات العليا -بغداد  2004-ص.48 :
((( -ملحات اجتامعية من تاريخ العراق الحديث  -املصدر السابق -ج 4-ص.131-128
((( -عبد الدراجي ،عبد الرزاق -جعفر ابو التمن ودوره يف الحركة الوطنية يف العراق( -بغداد  ،)1978رسالة ماجستري
مقدمة إىل جامعة بغداد -ص40ـ.42
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أما الشيخ مهدي الخاليص فقد أصدر حكامً رشعياً أوجب فيه عىل املسلمني

(رصف جميع أموالهم يف الجهاد ،حتى تزول غائلة الكفر ،ومن امتنع عن بذله وجب

فضال عن أنه أصدر رسالة عنوانها( :السيف البتار يف جهاد
ً
أخذه كرها)((( .هذا

الكفار) تعرض فيها إىل مسألة الجهاد يف اإلسالم وما يرتتب عىل األمة اإلسالمية
للقيام برشوطه وقواعده وأركانه(((.

وقد لقت فتاوى العلامء بكل العراق استجابة واضحة وكبرية من قبل عامة الناس

حيث انضم العديد من األهايل إىل صفوف املجاهدين ،وهذا األمر يدلّل عىل عمق
الرتابط بني الناس ومقلّديهم داخل املؤسسة الدينية التي اعتربت املوجه األول

لألحداث والقائد األوحد للعمليات الجهادية .هذا فضالً عن أن الرصخة الجهادية
مل تنطلق من كربالء أو النجف وحدهام باعتبارهام مركزا ً للمؤسسة الدينية بل إن

الرصخة كانت بوقت واحد يف جميع مدن العراق ذات النفَس الشيعي وإن ّ
دل هذا
األمر عىل يشء فإنه يدل عىل عمق الرتابط الروحي والعقائدي بني رجال الدين

والعلامء وطلبتهم خاص ًة وأنهم أكرث الناس إدراكا لعظم املسألة التي تحيط بأفكارها
وطموحاتها االستعامرية يف جسم العراق وأهله.

ومل تكن مدينة سامراء بعيدة هي األخرى عن الروح الجهادية التي اكتنفت مدن

العراق من النجف وكربالء والكاظمية إذ كان لها دورها املشارك والفعال والذي جاء
عىل لسان السيد محمد تقي الشريازي الذي أوجب محاربة الكفار اإلنكليز وأرسل
نيابة عنه نجله محمد رضا إىل الكاظمية لالنضامم إىل املجاهدين.

وعىل أي حال نجد أن مشاركة رجال الدين والعلامء متثل وجهني األول املشاركة

املبارشة يف أغلب املعارك التي شنها املجاهدون ضد الجيش الربيطاين .
((( -املصدر نفسه -ص .41
((( -تاريخ الحركة اإلسالمية يف العراق ( 1900ـ  -)1924مصدر سابق -ص .167
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أما الوجه الثاين متثل بالوجه اإلرشادي والتوجيهي لزعامء العشائر الذين يقودون

املجاهدين يف عشائرهم(((.

ولبيان الدور األساس لرجال الدين واملؤسسة الدينية إبان ثورة النجف البد من

الرجوع قليال لألسباب والدواعي التي أوجبت عىل املؤسسة الدينية اعتناق ذلك

الدور ،إذ شكلت النجف ومنذ بداية االحتالل األجنبي للعراق مركزا ً أساسياً لحركة
الجهاد ،حيث أقام زعامؤها املحليون إدارة ذاتية لتسيري شؤون املدينة وهي إدارة

كانت أشبه بحكومة مؤقتة وخالل تلك السنتني األخريتني التي متتعت بهام املدينة

بوضع مستقل(((.

قام السيد الشريازي بتعزيز القيادة الدينية يف معارضة املشاريع اإلنكليزية ومقاومة

االحتالل وحل بعض املشاكل التي تواجهها حركة املقاومة اإلسالمية وذلك قبل

أن يتخذ موقفاً حازماً وحاسامً للبدء مبواجهة شاملة ومسلحة ضد االحتالل حتى

يتمكن من تحقيق وإنجاح جميع السبل القادرة عىل تحقيق النجاح يف الحالة الثورية

كام جعل وبشكل أكرب من املؤسسة الدينية عامل جذب لجميع أنظار أبناء الشعب
ومتكن من حل املسألة املهمة الخاصة بالتناحر والرصاع بني العشائر عن طريق

خلق التآلف والتقارب يف الوجهات املختلفة بالشكل الذي ميكن من خالل ذلك

االستفادة منهم يف مقاومة املحتل.

إن التحول يف موازين التأثري الذي حدث كان من خالل علامء الشيعة ومؤيديهم

من رؤساء العشائر يف العراق.ويف الوقت نفسه ،مث ّة صلة الانفكاك عنها مع العامل

الصلة مايحدث يف العراق أمرا ً
العريب املتّسع إىل ماوراء حدود العراق؛ جعلت هذه ّ

يهم العرب إىل حد كبري ،وما يحدث لألقطار العربية مصدرا ً إللهام العراقيني(((.
((( -الحسني ،عبد الرزاق -الثورة العراقية الكربى -بريوت - 1978 -ط 4-ص .55
((( -دور الشيعة السيايس يف تطورالعراق الحديث ـ مصدرسابق -ص  63ـ .130
((( - -ثورة  1920-مصدر سابق -دار التنوير -ط 1بريوت -2014ص.49

32

نحن وأزمنة االستعمار

علمتان
وعىل الطرف اآلخر للعراق ،وباملقابل يف لبنان وسوريا ،كان هناك ّ
مجتهدان كبريان من أساطني العلم واالجتهاد خرجا من ِ
رحم الحوزات العلمية يف

النجف وكربالء وغريهام :املجتهد العالمة الكبري ،السيد عبد الحسني رشف الدين
يف جبل عامل ـ لبنان ،واملجتهد العالمة الكبري السيد محسن األمني يف سوريا .وها

هو السيد رشف الدين يعلن الجهاد ضد االحتالل الفرنيس بقوله..« :وكان استقبالنا

جا يواجهها بالرفض واملصارحة وامليل عنها
لالحتالل الفرنيس استقباالً صاخباً محت ّ
ميالً الهوادة فيه وال لني»((( .كان السيد رشف الدين راسخ اليقني ،دائب الحركة يدور

مع املحتلني مدافعاً أو مطاردا ً وعندما أفتى بالجهاد ضدهم حكموا عليه باإلعدام
وطاردوه ومل يتزحزح عن مواقفه املبدئية قيد شعرة .وكان ير ّدد دامئاً أينام حل:

«الهاشمي التعصب سلامته وال تقرع جنباته ...فكيف يلني الهاشمي لحادث ،أو
يلبس لباس الخوف« ،حاىش حفّاظ بني الحسني»((( .تزامن انفجار الثورة يف جبل

عامل سنة  1920ضد االحتالل الفرنيس مع انفجار الثورة يف العراق يف نفس العام
ضد اإلنكليز .وما أن اندلعت الثورة يف جبل عامل حتى تزامن أيضاً إصدار الفتاوى

يف النجف األرشف من املراجع الكبار برضورة التص ّدي لالستعامر اإلنكليزي يف
العراق((( .ثم اندفع املستعمر الفرنيس بحقده وحكم عىل السيد رشف الدين باإلعدام
ثم خفّفه إىل النفي وأحرق داريه ومكتبته العامرة بنفائس املخطوطات والكتب.

أما يف سوريا فإن املجتهد الكبري السيد محسن األمني العاميل قد وقف يف نفس

الفرتة بل يف نفس العام  1920لقيادة الحركة السياسية الكبرية يف سوريا ،والتي كان

لها األثر البالغ يف توطيد عرى الوحدة الوطنية يف مقاومة االحتالل الفرنيس ،وقد
يجسد صورة القائد اإلسالمي الذي يحمل هموم األمة
استطاع من خالل ذلك أن
ّ
ويدافع عن قضاياها ،ويعيش مضحياً من أجلها ،فغدا رمزا ً من رموز التحرير يف

((( -رشف الدين ،السيد عبد الحسني  -بغية الراغبني املخطوط -ص.62
((( -من مخطوطات السيد رشف الدين ،ص( 5نسخها ونقلها ولده املرحوم السيد جعفر رشف الدين).
((( -كوراين،محمدأمني(صاحب البحث)-الجذور التاريخية للمقاومة اإلسالمية يف جبل عامل -دار الهادي-
بريوت-ط 2ـ  - 2005ص.148
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رشفة ،ودفاعه عن القضايا
العامل اإلسالمي ،كام اشتهر مبواقفه الوطنية واإلسالمية امل ّ
العربية يف وجه االنتدابني اإلنكليزي والفرنيس(((.
ينس فلسطني حني أطلق فتواه الجهادية
وكام كافح يف سبيل استقالل سوريا فإنه مل َ
يسترصخ األمة...« :أيها العرب ،أيها املسلمون :إ ّن لكم يف فلسطني تراثاً ،وإن لكم
يف كل غور وح َزن دماً ُعجن به ترابها ،واختلط به ماؤها ونباتها ،وإ ّن أربعة عرش قرناً
زاخرا ً باملفاخر واملآثر تحدق بكم اليوم ،وأمجادا ً من عليا ِ
معد ونزار ،ترفرف
أرواح
ٌ
يف آفاقكم تستفز عزامئكم ،وتسترصخ نجدتكم»((( .ومن فتاواه التي أصدرها يف سنة
 1928كتاباً تحت عنوان( :التنزيه ألعامل الشبيه) حول املامرسات العنيفة والدموية
يف أيام عاشوراء يستنكر فيه تلك املامرسات ،وأيده عدد من العلامء يف النجف،
ولكن الشيخ محمد حسني كاشف الغطاء وقف يف مواجهة قرار الحكومة العراقية
بحظر الشعائر الحسينية ،ودافع عنها قائال« :إنها أعظم رموز املذهب الشيعي وإنها
رضورية لوجوده ،وحذر من أن تقييدها سيؤدي إىل اختفاء التشيع كله»(((.
يبدو من خالل املطالعات للتأريخ السيايس وما تتناقله كتب املؤرخني ومقاالت
الباحثني من أهمية لثورة العرشين التي قادها جهابذة العلامء يف مدينتي النجف
األرشف وكربالء حيث نزل إىل ميدان الجهاد معظم عشائر الجنوب ،بقيادة العلامء،
واستمر هذا العطاء بثورات وحركات مل يهدأ العراق معها حتى يومنا هذا.
فالدستور اإلنكليزي االستعامري لثورة 1920م وإبعاد الغالبية السكانية ،ال يُبعد
النجف األرشف عن القيادة الثورية وال يطفئ شعلتها الجهادية ،وستبقى النجف قبلة
املسلمني ومحط املراجع العظام والعلامء والشعب الثائر مهام جار عليها الزمن،
ألن حاميتها بحاميها وهو س ّيد الوصيني وإمام املتقني أمري املؤمنني اإلمام عيل بن

أيب طالب  ، gفهو حامي بيته و َمن يلوذ به والله املعني.

((( -املصلح اإلسالمي السيد محسن األمني-النارش :املستشارية الثقافية اإليرانية يف دمشق 1992-ص167
((( -املصدر السابق -ص.170
((( -كاشف الغطاء النجفي ،الشيخ محمد الحسني  -اآليات البينات يف قمع البدع والضالالت -دار املرتىض ،بريوت
ـ لبنان -ص .11 - 10
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وحول مواقف النجف السياسية :فإن املرجع األعىل املريزا محمد حسن

الشريازي قاد الحركة الوطنية يف إيران من مقره يف سامراء ـ العراق ،وأفتى تلك

الفتوى املشهورة بتحريم استعامل التنباك.

وكذلك يف بداية الحرب العاملية األوىل ،رأى مجتهدو النجف األرشف يف

هجوم اإلنكليز عىل العراق تدخالً سافرا ً عىل وطنهم ،فأفتوا بالجهاد فانخرط الشعب

يف أثرهم بقيادة املجتهد العامل السيد محمد سعيد الحبويب ومعه كتائب العلامء
وطالّب النجف وساروا مدججني بالسالح إىل ساحات القتال يف معركة (الشعيبة)
وغريها ،ملبني نداء الجهاد ضد الربيطانيني ..وقد جاء ال ّنداء بعد فرتة وجيزة من

اعتداء األتراك عىل بيوت شيوخ بارزين كانوا يقبعون يف سجون األتراك ..لكن

هؤالء استُبِقوا بفرض الجهاد ضد الربيطانيني لكونهم قوات غري مسلمة يقاتلون ضد
العثامنيني املسلمني ،وإن كانوا ظَلَ َمة(((.

وبعد االحتالل اإلنكليزي للعراق وإعالن االنتداب ،دعا املرجع األعىل الشيخ

مريزا محمد تقي الشريازي ـ من مق ّره يف كربالء ـ الشعب العراقي ملقاومة االحتالل
والثورة عىل االنتداب ،فهب الشعب حامالً سالحه ،فكانت الثورة العراقية الكربى
التي أرغمت املحتلني اإلنكليز عىل إعالن الحكم الوطني ،وقد أكدت هذه الثورة

عىل التالحم الجامهريي الديني والعشائري (القبائل) مام أكّد عىل تفاعل قوي ش ّد
هذه الجبهة ضد االستعامر ،وتصميم صادق عىل محاربة العدو مهام كانت قوته،

وقد أفتى السيد الشريازي بأن «مطالبة الحقوق واجبة عىل العراقيني ،ويجب عليهم
التوسل بالقوة ال ّدفاعية إذا
يف ضمن مطالبتهم رعاية األمن والسلم ،ويجوز لهم
ّ
امتنع اإلنكليز عن مطاليبهم» وطلب بتشكيل حكم عريب إسالمي دستوري متحرر

من االستعامر يف العراق ،وأصبحت الثورة رمز البطولة الوطنية العراقية يف سبيل

الدفاع عن األمة واألرض من أجل غزو أجنبي محتل((( .وتويف الشيخ الشريازي فقاد
((( -ثورة  - 1920مصدر سابق  -ص.161
((( -العلوي ،حسن -الشيعة والدولة القومية يف العراق  1990- 1914دار الثقافة للطباعة والنرش -قم ،إيران -ص.97
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الثورة خلفه الشيخ فتح الله النامزي املعروف .بشيخ الرشيعة ،وقد كانت العشائر

يف العراق تقف مع صوت املرجعية ،وكان هذا العامل من جملة العوامل التي

جعلت ثورة العرشين تنجح يف دحر االستعامر الربيطاين حيث كان لفتوى املرجع
الديني املريزا محمد تقي الشريازي أثر كبري يف نفس ابن العشرية وشيخها حيث

يعتربها واجباً مقدساً يلتزم به ،وبهذا الرتابط القوي بني الشعب واملرجع تفجرت

الثورة وتألقت تقدماً وأنزلت رضباتها عىل املستعمر الذي حاول مبخططاته وضع
كثري من الحواجز بينهام ،وبذل األموال لرشاء ضامئر بعض ذوي النفوس الضعيفة

واستدراجها إليه.

وأصبحت مدينة النجف األرشف ـ حينذاك ـ غرفة عمليات الثورة ،جهادا ً ومصدرا ً

للبطولة والفداء حتى رست الثورة إىل جميع محافظات العراق ،والجنوبية بالذات.

وللدين ال ّدور األساس يف قيام الثورة أل ّن بذور التشيع يف فكرة التحرك الثوري

مدعاة لتكون االنطالقة شيعية وإن انض ّم إليها شخصيات سياسية ودينية غري شيعية

ملا فيها من أصالة عقائدية ،وصدق ّية يف املسرية .ومام يدلّل عىل ذلك صدقية
الثورة ونبل األخالق العالية واتّباع التعاليم اإلسالمية وفتاوى املراجع والعلامء،
الشيعة إىل
ح ْسن معاملة أرسى الحرب الربيطانيني بفتوى من املجتهد البارز شيخ ّ
ُ

ح ّراسهم ،مبيّنا أن املعاملة الحسنة لألرسى «واجب ديني ومدين وإنساين» .وقد
استُخدمت هذه الفتوى لدحض خطاب آرنولد ويلسون يف  30آب 1920إىل شيخ

الرشيعة(((.

كان لدور العلامء ـ كام أرشنا ـ يف تعبئة الجامهري للثورة أثره الكبري يف اإلستجابة

لهم فالشيخ مهدي الخاليص والسيد هبة الدين الشهرستاين كانا حلقة الوصل بني
القيادة وبني علامء الدين يف الكاظمية وجامهريها ،كام أن الس ّيد أبو القاسم الكاشاين

((( -ثورة  - 1920مصدر سابق -ص.190
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كان حلقة الوصل بني القيادة وإيران ،واملريزا أحمد الخراساين كان الحلقة بني
القيادة وجامهري وعشائر النجف األرشف ،واألخريان كانا حلقة الوصل مع عشائر

الفرات األوسط.

إن منهج اإلمام الشريازي يف القيادة كان يعتمد عىل الشورى ،ومن هنا فقد شكّل

يف البداية مجلس شورى للعلامء ،كام شكّل فيام بعد وعىل أثر فتواه بجواز حمل

السالح ضد اإلنكليز مجلساً إلدارة الحرب ضد القوات اإلنكليزية ،يتشكل من رؤساء
العشائر الثائرة ،ومن الوجهاء وكبار زعامء الثورة((( ،كام كان منهج اإلمام الشريازي

يف الثورة قد متيز مبا متيزت به الحركة الثورية اإلسالمية يف ذلك الوقت من املبادئ

الثالثة:

 -1النفي املطلق لالستعامر ورفض املهادنة معه.
 -2الوحدة اإلسالمية.
 -3االعتامد عىل الفكر اإلسالمي يف الحركة.
كما كان اإلمـام الشيرازي منـذ توليـه الزعامـة الدينيـة والسياسـية،قد سـعى

عبر توجيهاتـه ووكالئـه ،ورسـله ،إىل تهيئـة األرضية الشـعبية لتفجري الثـورة بوجه
اإلنكليـز ،وقـد أصـدر عـدة فتاوى حـ ّدد فيهـا واجب الشـعب يف قضية االسـتفتاء

ويف حرمـة التعـاون مـع السـلطات املحتلـة .ومل يكـن اإلمـام الشيرازي تنقصـه

الشـجاعة يف إصـدار فتـوى يُلـزم فيهـا الشـعب بوجـوب حمـل السلاح ،إمنـا

كـف مسـلّط على رأس اإلنكليـز دون
كانـت حكمتـه تقتضي أن يجعـل الفتـوى ّ
اسـتخدامه .إالَّ يف الحـاالت التـي ت ُفقـد فيها جميـع اآلمال والحلـول((( .وانترشت

((( -كامل الدين ،محمد عيل(تقديم عيل الخاقاين) -معلومات ومشاهدات من الثورة العراقية لسنة  - 1920ط العراق
 - 1971ص .100
((( -املصدر السابق -ص .284
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الفتـوى على نطـاق واسـع يف كل مـكان مـع مبعوثين خصوصيين مـن علماء
الديـن لتحريـض الجامهير على حمـل السلاح ومقاومـة القـوات اإلنكليزيـة

بالقـوة ،وكان بعـض العلماء والخطباء والشـخصيات الدينية من أقـدر الناس عىل

تعبئـة الجامهير مـن أمثـال أبو القاسـم الكاشـاين والسـيد صالح الحيل ،والسـيد
محمد الصـدر(((.

ويالحظ أنّه من األمور املعروفة أن الزعامة الدينية الشيعية يف العراق والتي لعبت

دورا ً خطريا ً يف تفجري وتأجيج ثورة 1920م الوطنية ،كانت تنطلق يف تفكريها السيايس

من منطلق ديني إسالمي عام ال يختص بطائفة مذهبية معينة ،شيعية أو سنية ،وال بفئة

إثنية دون أخرى ،عربية أو كردية أو تركية أو غريها.

لقد ذهب علامء الدين الشيعة ،العرب منهم واإليرانيون عىل رأس قوافل

املجاهدين إىل ساحات القتال يف الشعيبة وغريها ملحاربة القوات الربيطانية(((.

يقول األستاذ عبد الحليم الرهيمي« :يف مدينة النجف قام عدد كبري من العلامء

بأدوار مهمة يف حركة الجهاد ،وكان أبرزهم املجتهد محمد سعيد الحبويب ،وأن السيد

الحبويب قام بدور رئييس يف الثورة ،حيث كان أول من بادر إىل قيادة مجموعات
املجاهدين والتوجه بهم إىل الجبهة ،وقد التف حوله عدد من العلامء يف النجف

األرشف وكربالء والكاظمية الذين قاموا بدور ف ّعال يف تعبئة عشائر الفرات األوسط

وحثّها عىل الجهاد(((.

أما ما يخص موقف علامء الدين ،فإن من أسباب الثورة واندالع لهبِها يف نظر

الكثري من الباحثني واملؤرخني هو مواقف رجال الدين .وال يخفى أن املجتهدين من

علامء الشيعة اإلمامية ،هم مرجع جميع أبناء هذه الطائفة يف تلقّي الفتاوى واألحكام
((( -املصدر نفسه -ص .287
((( -املصدر نفسه -ص .299
((( -الرهيمي،عبد الرحيم -تاريخ الحركة اإلسالمية يف العراق -بريوت-الدار العاملية -1985-ص .165
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الدينية ،وهم يعتقدون أ ّن علامءهم ن ّواب أمئتهم فال يخالفون لهم أمرا ً ،وال فتوى،
وال حكامً من األحكام الرشعية(((.

والنجف أول مدينة عراقية فكّرت بالتخلص من االستعامر الربيطاين ،بالنظر

ملا قد تش ّبعت من روح الحرية والنزوع إىل الدميقراطية ،بسبب ما كانت تتلقاه من
دروس متواصلة عن فلسفة نهضة اإلمام أيب عبد الله الحسني بن عيل  ،gوبسبب

كونها مهد العلامء ومركز الروحانية ،ولذا فقد اهتم بها الحاكم املليك العام اهتامماً

عظيامً((( ..ولثورة العرشين أهمية خاصة ،حيث أن  130ألف ثائر من الفالحني والبدو

وسكان املدن ،شهروا السالح يف وجه أقوى دولة إمربيالية يف ذلك الحني ،وقاتلوا

قواتها املتفوقة عددا ً وعدة ألكرث من خمسة أشهر بشجاعة مل يسبق لها مثيل(((.

بعد ثورة العرشين كانت مطالب مراجع الدين وزعامء الثورة تأسيس دولة عربية

وحكومة عربية ،لكن السياسة الربيطانية حاولت أن تتالعب بهذه اإلرادة العراقية ،عن

طريق مترير معاهدة انتداب ت ُبقي العراق تحت االنتداب الربيطاين ...وتنبه املجتهد
األكرب الشيخ مهدي الخاليص إىل هذه اللعبة الخطرية فأصدر فتواه الشهرية بتحريم
املشاركة يف االنتخابات ،وجاء فيها« :من دخل أو تداخل أو ساعد فيه فقد حاد الله

ورسوله ،ومن يحاد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا ً فيها ،ذلك الخزي العظيم».

وأيد هذه الفتوى مرجعيّان دينيان من مراجع الدين يف النجف األرشف ،هام :السيد

أبو الحسن املوسوي األصفهاين ،والشيخ مريزا محمد حسني الغروي النائيني،
وقد كان لهذا املوقف السلبي من االنتخابات أثره الكبري يف إحجام الجامهري عن
املشاركة ،وكان رد الفعل الربيطاين نفي العلامء املعارضني لسياستهم إىل خارج

العراق(((.

((( -الرهيمي،عبد الرحيم -تاريخ الحركة اإلسالمية يف العراق -بريوت-الدار العاملية -1985-ص .165
((( -املصدر السابق  -ص .40
((( -ل .ن كونلوف( ترجمة عبد الواحد كرم) -ثورة العرشين الوطنية التحررية يف العراق  -دارالحرية للطباعة ـ
بغداد -1971-ص .267
((( -بحر العلوم ،السيد محمد -النجف األرشف واملرجعية الدينية -مجموعة بحوث ومقاالت ،ص.90
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إن االنتفاضات التي قام بها الشعب العراقي ،كان انطالقها من املدن املقدسة

ابتداءا ً من النجف األرشف .وللنجف دور خاص يف ثورة العرشين حيث دفعت

برسيانها ضد االستعامر الربيطاين خالل  1920و 1924و 1926و 1927و1928م

واالنتفاضة الجبارة التي حدثت خالل األعوام  1935ـ 1938م والتي سجلت أحداثاً
مجيدة يف تاريخ النضال التحرري للشعب العراقي(((.

بعد أن أظهرت ثورة العرشين كوامن املجتمع العراقي ،ارتأت اإلدارة االستعامرية

الربيطانية تشكيل حكومة وطنية الشكل ،ميكنها اكتساب بعض التأييد الشعبي

لتخفيف ح ّدة املعارضة العراقية ،وسحب البساط من تحت أقدام الوطنيني

واالستقالليني الشيعة .وإذا كانت ثورة العرشين مرشوعاً سياسياً بأدوات عسكرية
غري منظمة وغري مدروسة مل ِ
تعط مثارها ،رغم اإلنجازات التكتيكية الكبرية والرضبة
جهتها للوجود الربيطاين ،ويف العموم ،كانت حركة قصرية األجل مل
القوية التي و ّ

تصل إىل حد االستثامر السيايس بالنسبة للشيعة ،رغم تأثريها العميق يف مستقبل

العراق املوحد(((.

مل يختلف موقف علامء الدين من حركة مارس /آذار عام 1941م التي قام بها

رشيد عايل الكيالين ،ففي هذه الحركة أصدرت حكومة الثورة يف عام 1941م كراساً

حوى صور فتاوى علامء النجف وكربالء والكاظمية وبغداد ومعظمها بخطوطهم
الرشيفة ،دعت أبناء العراق إىل نرصة حركة مارس /آذار والرفض للنفوذ الربيطاين(((.

والشك أن األحداث الجسام التي مرت بها املرجعية منذ حرب الجهاد وحتى ثورة

النجف وثورة العرشين ،قد جعلها تركز عىل مهمتها الرئيسة ،وهي املهمة العلمية
والرشعية التي من أجلها قامت واستمرت عرب القرون ،ومل يكن ذلك بسبب الضغط
السيايس الذي مورس عليها من قبل الحكومات الحليفة لربيطانيا ،ألننا نجد لها

((( -ثورة العرشين الوطنية التحررية يف العراق -مصدرسابق -ص .270
((( -ثورة العرشين الوطنية التحررية يف العراق -مصدرسابق -ص .270
((( -الشيعة والدولة القومية يف العراق 1990- 1914-مصدر سابق ص.190-189
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حضورا ً سياسياً يف ثورة العشائر يف الفرات وسوق الشيوخ سنة  1935وثورة مارس/

آذار سنة (((1941م.

ومل تغفل الحوزة العلمية عن قضايا األمة ،وقد رافقت كل االقضايا واملحن التي

مرت بها األمة اإلسالمية فنارصتها مبا ميليه الرشع والواجب كالقضية الفلسطينية،

فمنذ عام 1931م ،حينام حرض الشيخ محمد الحسني كاشف الغطاء مؤمتر القدس،

وحتى نكبة 1948م وما تالها من حروب قامت مع الكيان الصهيوين الغاصب.

واستمر العراق بعطائه حتى كانت اتفاقية بورتسموث 1948م حيث أحبطها الشعب

بثورته وم ّزق اتفاقيتها(((.

وامتدت أعوام الجهاد حتى عام 1956م عندما قام العدوان الثاليث الربيطاين

والفرنيس واإلرسائييل ،عىل مرص ،فكان الشعب العراقي يقف باملرصاد لحكومة

العراق فتظاهر مستنكرا ً ،وسقط الضحايا يف رصاص نوري السعيد ،وكان للنجف

رشف بشجب هذا اإلعتداء ،فخرجت تظاهرات يف الشوارع واألسواق،
موقف م ّ
واستمر اإلرضاب يف النجف أسبوعاً كامالً اتخذ العنف طابعاً له ،فعمدت
السلطة إىل القوة ،وأطلقت النار عىل بعض املتظاهرين يف مرقد اإلمام عيل بن

أيب طالب ،gفقتل اثنان ،ومل تتوقف إال بعد سقوط النظام املليك يف  14متوز

1958م ،إضافة لتأييدها لحركات التحرر العربية يف ليبيا والجزائر واملغرب العريب

وغريها((( ..وها هو طود شامخ من رجاالت الحوزة العلمية يف الجانب اآلخر ،يف

لبنان ،إنه السيد عبد الحسني رشف الدين يطلق رصخاته للجهاد واالستشهاد عىل

أرض فلسطني للملوك وللرؤساء العرب .وها هو يهيب مبلوك العرب املجتمعني
عمن قبل النكبة بقليل بنداء ،بل بفتوى مدوية ...« :اآلن ،وقد أسفر الصبح
يف ّ

لكل ذي عني ،وأعلن الطائرون إىل الظل واملاء ،تر ّددهم يف خوض املحنة ودفع
((( -املصدر السابق -ص .203
((( -موقع وكالة أنباء براثا -ثورة العرشين يف العراق واملرجعية الدينية فيها.
((( -الرساج ،عدنان ابراهيم  -اإلمام محسن الحكيم  -دار الزهراء  -بريوت  1993-ص.203
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الكارثة ،أروا األ ّمة ما عودمتوها عليه ـ بني هاشم ـ من هبوبكم لألخذ بكظمها كلام
ارجح ّنت الخطوب وابتسموا لها يف ثنايا ليلها الفاجع عىل مفرتق الدروب .وليس

ذهاب فلسطني فاجعاً ،لوال أنه ذهاب لريح العرب وع ّز اإلسالم ،وكرامة اإلنسان

رت ّق يف غد هذا الرشق القريب»((( .ثم أعقب النداء بربقية إىل امللك عبد الله
امل ُس َ
ملك األردن يف اليوم الذي أعلن اليهود فيه قيام دولة إرسائيل وذلك عىل أثر انعقاد

عمن إلنقاذ فلسطني« :كرامة العرب الجريح تنظر إىل مؤمتركم من مأساة
مؤمتر ّ

الموضع فيها للصرب .ت َن ُّم ُر الصهاينة يتحدى رسالة القرآن .انبعثوا عىل بركة الله بذات
محمد .الشعب العريب يجيش بثورة ضارية ،فكونوا من وراء تضحيته ،يكفكم الله

عدوان شُ ذّاذ اآلفاق»((( .ثم راح السيد رشف الدين يطلق الفتوى تلوى األخرى يحث

األمة عىل القتال واإلستشهاد من أجل فلسطني« :أيها العرب ،أيها املسلمون :هذا

شهر املحرم ال ّدامي الذي انترصت فيه عقيدة وبُعث فيه مبدأ .أال إ ّن قتلة الحسني

عليه السالمِ ،بكْر يف القتالت ،فلتكن قدوتنا فيه بكرا ً يف القدوات .ولنكن نحن من

فلسطني مكان سيد الشهداء من قضيته .ليكون لنا ولفلسطني ما كان له ولقضيته من
ح َّم األجل وموعدنا فلسطني .عليها
مجد وخلود .أيها العرب أيها املسلمون :لقد ُ

نحيا وفيها منوت .والسالم عليكم يوم متوتون شهداء ،ويوم تبعثون أحياء»((( .ويف

أواخر أيامه كان السيد رشف الدين قد شارف عىل التسعني من عمره وقد وقع العدوان
الثاليث عىل مرص فأطلق فتواه من إذاعة الرشق األوسط يف القاهرة مدوية ،إىل علامء
الدين يف العامل اإلسالمي ،جاء فيها...« :أناشد إخواين يف الله تعاىل علامء الدين

يف كل مكان أن يقولوا كلمتهم ،فتدوي صارخة توقظ النامئني وتدفع الواقفني إىل
الدفاع عن معقل هو أعز معاقلنا تحت راية الحق ...وأهيب بالجميع ...إىل االشرتاك

يف معركة املصري هذه ،وإعالن الحرب عىل االستعامر ....أال وإ ّن االستعامر الغريب
يغزونا يف عقر دارنا ،معتدياً غاشامً .أال ومن مات دون حفنة من تراب وطنه مات

((( -السيد رشف الدين  -بغية الراغبني ـ الداراإلسالمية -بريوت ط 1991-/1ج 2-ص.461
((( -املصدر السابق -ص.461
((( -السيد رشف الدين -مخطوطة بخط ولده السيد جعفررشف الدين -ص.31
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شهيدا ً»((( .مرت املنطقة والعراق بالذات بعد نكبة فلسطني مبتقلبات كثرية سادتها

انعطافات سياسية واجتامعية عديدة ،وما رافقه من موقف املرجعية يف الدفاع عن

الوطن وإبعاد يد االجنبي عنها ،كذلك حرمة االقتتال الداخيل بني املسلمني وأبناء

الوطن الواحد ،كالفتوى التي أصدرها السيد املرجع الحكيم يف حرمة مقاتلة األكراد
وحرمة غزو البلدان املجاورة مثل الكويت.

ويف عام 1959م وعندما كان املد الشيوعي يف العراق قد تفاقمت ترصفاته،

امتدت الهجمة الشيوعية لتطال التيار الديني واملرجعية يف النجف ،وبدأت حالة

من املواجهة يف النجف بعد وضع عالمة (ال) عىل ُدور علامء الدين بغية مهاجمتها

ليالً(((.

إن هذه النامذج من املواقف التي وقفتها النجف األرشف مبراجعها العظام

وعلامئها األعالم وشعبها املتفاين ،جعلتها تكون غرفة عمليات للمجاهدين

لالنطالقة األوىل للثورة ابتداءا ً من سنة 1917م بدء الحركة الجامهريية ضد االستعامر
اإلنكليزي وامتدادا ً واستمرارا ً بجميع األحداث واالنتفاضات والحركات التي مرت

عىل العراق األيب حتى يومنا هذا.

ويف قمـة صعـود املد (املاركيس) يف العراق ،وما شـهده مـن انتهاكات فاضحة

للقيـم الدينيـة واألخالقيـة ،انبرت املرجعيـة الدينية بفتوى شـجاعة بأن «الشـيوعية
كفـ ٌر وإلحـاد» ،رافقتهـا مواقـف يف كربلاء املقدسـة ،مـن لـدن املرجـع الدينـي
الراحـل امليرزا السـيد مهـدي الشيرازي مبواجهـة اإللحـاد وتبيين معـامل الرموز
املقدسـة والنماذج العظيمة ،عبر إطالق مشروع االحتفال العــاملي بذكرى مولد

اإلمـــام علي بن أيب طالب ،gيف الثالث عرش من شـهر رجب ،وتكـرار الربنامج

كل عـام ،ودعـوة األدبـاء والشـعراء والشـخصيات الدينيـة والسياسـية لحضـور هذا
((( -بغية الراغبني -مصدر سابق -ص.322
((( -الشيعة والدولة القومية يف العراق 1990- 1914-مصدر سابق  -ص.219 :
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املهرجـان الكبير يف كربلاء املقدسـة .وكانـت أول تجربة ناجحة لهـذا املهرجان

عام (((1960م.

ويف مرحلة الستينيات من القرن املايض ،امتازت املرجعية بإرادة وقوة ووقفت

ضد كل املؤامرات فعمد آية الله السيد محسن الحكيم املرجع األعىل الرشوع بزيارة

العتبات املقدسة واستمرت زيارته شهرا ً كامالً ،وقد شعرت دوائر االستكبار ،مبغزى

هذه الزيارة وعرفت قوة تأثري املرجعية يف أوساط املجتمع العراقي ،ويف عام 1964م

عقد مؤمتر بدعوة من عبد السالم عارف للحصول عىل فتوى رشعية يج ّوز مبوجبها
قتال األكراد ،وقد وجهت دعوة إىل علامء النجف للحضور فيه إال أنهم قاطعوه،
وحرض املؤمتر من غري العراقيني شيخ األزهر آن ذاك وأصدروا فتاوى مفادها أن
األكراد بغاة يجوز قتالهم وردا ً عىل ذلك دعا السيد الحكيم إىل عقد مؤمتر يف كربالء،

أعلن فيه فتواه التي حرم بها قتال اإلخوة األكراد ،كان ذلك أواخر 1964م ،فقد زرعت
هذه الفتوى حباً بني األكراد والعرب ملوقف املرجعية النبيل والشجاع والتي حفظت

بها دماء املسلمني دون النظر إىل نوعية املك ّون املذهبي ،كام أصدر فتاوى تاريخية
وسياسية منها حرمة اإلنتامء إىل الحزب الشيوعي ،وعند وصول البعثيني إىل السلطة

عام 1968م كانت هنالك مواجهات مع مرجعية السيد الحكيم ،وقد تجنب حزب
البعث اإلحتكاك املبارش مع املرجعية ،وخاصة أن املرجعية كان لها تأثري واضح
وقوة عىل إرادة الجامهري ،فعمد الحزب لتشوي ٍه يف سيناريو مملوء بالكذب واألباطيل

هواتهامه أحد أوالد املرجع الكبري السيد الحكيم وهو السيد الشهيد يوسف الحكيم

بالجاسوسية لخلق حالة عدم الثقة بني أوساط الجامهري وعزل املرجعية عنها(((.
وأصدر السيد محسن الحكيم فتاوى بدعم العمل املقاوم لليهود يف فلسطني والدفاع

عن املقدسات اإلسالمية يف القدس ،وموقف اإلمام الخميني يف هذه القضية كان
مبكرا ً منذ بدايات تحركه السيايس يف الحوزة (1963م) ،وكان موقفاً مميزا ً بني أقرانه

((( -مجلة الهدى الشهرية.2014/9/11،
((( -األسدي ،صادق غانم -املرشوع السيايس والجهادي للحوزة العلمية يف العراق -ص.3
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املراجع واملجتهدين ،وتجاوز التعاطف مع القضية ليصل إىل مساندة املجاهدين

مالياً من خالل الحقوق الرشعية.

ويف الختام :إن النجف األرشف شارك بجامعته العلمية وحوزته الدينية ،وبكل

ثقله وإمكاناته الفكرية ،املحن التي مرت بها شعوبنا العربية اإلسالمية ،وسجل يف

كل قضية مصريية لهذه األمة ،طوال العقود املنرصمة موقفاً مرشفاً أماله عليه الواجب
األخوي ،والغرية العربية ،بداية من القضية الفلسطينية ،ومرورا ً بالجزائرية ،والتونسية،

واملغربية ،والسورية ،واملرصية ،وأخريا ً الكويتية .وسجل كل ذلك ـ بكل فخر
واعتزاز ـ يف صفحات تاريخ هذا البلد العريب العراقي جهادا ً ،وفكرا ً.

إن الشيعة عندما ثاروا قبل ثورة العرشين واستمروا يف ثورة العرشين وما بعدها

رشطردة من بالد الرافدين فاشرتك الشعب مع قيادته
وطردوا املستعمر االنكليزي ّ

العلامئية املتمثلة باملرجعية الرشيدة ...دفعوا مثن ذلك العمل البطويل حيث نفذ
ما س ّنه اإلنكليز من دستور طائفي بغيض مدركني أن كل حاكم يستلم زمام الحكم

يف العراق يسارع إىل تطبيق الدستور ليتجاهل األغلبية السكانية يف الوقت الذي

يرصح امللك فيصل األول مؤسس الدولة العراقية يف مذكراته التي أصبحت وصية

بعده بقوله« :إ ّن الرضائب عىل الشيعي ،واملوت عىل الشيعي ،واملناصب للسني،
ما الذي هو للشيعي؟»(((.

املرجعية العليا للشيعة يف العامل ،تلك املؤسسة الدينية والعلمية املستمرة

بالقرب من رضيح االمام عيل gمنذ نحو ألف عام ،والتي ارتبط حضورها بتاريخ
العراق الحديث وبالتحديد منذ الحرب العاملية األوىل ارتباطا وثيقا حتى أنه ال ميكن

ألي باحث يف هذا التاريخ إال أن يجعلها قطب الرحى يف كل ما عاشه العراق ودول

عدة وبالتحديد إيران ،من أحداث وتطورات .والحديث عن دور النجف التاريخي
((( -األزري ،عبد الكريم -مشكلة الحكم يف العراق ،ط لندن  ،1991ص .4
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وارتباط الشيعة الروحي والسيايس بها يحتاج بطبيعة الحال إىل أن يفرد له فصل
خاص ،ولكن ال بد من اإلشارة ولو ملاما ،إىل أن هذه املرجعية ،التي أجربت عام

1896م شاه إيران عىل إلغاء امتياز التنباك مع اإلنكليز بعد الفتوى الشهرية للمرجع
املريزا حسن الشريازي ،والتي أيدت ،نظام «املرشوطة» يف إيران عام 1907م (أي

اقامة ملكية دستورية) ،وقادت عام 1915م الحرب ضد القوات الربيطانية إىل جانب
األمرباطورية العثامنية والتي فجرت عام 1920م الثورة املشهودة ضد اإلحتالل

الربيطاين ،هي اليوم يف واقع ال يسمح له باالضطالع بأدوار كربى تضاهي أدوارها
التاريخية هذه .واملعلوم أن املراجع أنفسهم هم الذين كانوا يرسمون أدوار مرجعية

النجف وميسكون بيد واحدة املرجعية الروحية والزعامة السياسية .ولعل آخر هذه
املراجع التي توفر لها أداء هذا الدور كان السيد محسن الحكيم (تويف عام 1970م)،

فهو ومنذ أن ثنيت له وسادة املرجعية أواخر عقد الخمسينات ،بعد وفاة املرجع
الشهروردي ،دخل يف سجال حاد مع العهود التي تعاقبت عىل حكم العراق ،وآخرها

عهد حكم البعث .وقد بلغت درجة صدامه معه أن أفتى يف أواخر أيامه بتحريم
اإلنتساب إىل هذا الحزب ،أو التعامل معه .وقد كان هذا العداء ،الذي سبقته سلسلة

صدامات دامية سبباً يف اندفاع حزب البعث العراقي الحقاً إىل محارصة املرجعية

الشيعية والقضاء عىل دورها وحضورها ،والذي بلغ ذروته عام 1980م بإعدام املرجع
الشيعي السيد محمد باقر الصدر وبعده مئات العلامء .وأيا كان األمر ،فبعد عام

1980م تركزت فاعلية املرجع السيد الخويئ الذي خلف السيد الحكيم ،يف سدة
املرجعية «عىل الصمود إلبقاء ما تيرس من الحوزة العلمية ،عىل أساس أنه خري من

زوالها».
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شعر الشيخ محمد رضا الشبيبي أنموذج ًا

حسین الساعدي

(((

إ ّن املرجعیة الدینیة هي االمتداد الطبیعي لخط الرسالة املتمثل بالرسول األکرم
(ص) کام أنها االمتداد الطبیعي لخط اإلمامة املتمثل باألمئة االثني عرش علیهم
السالم حیث کانت املرجعیة الدینیة حامة للدین ،وأمنا يف حفظ رشیعة سید
املرسلین ولقد أ ّدت املرجعیة الدینیة دورا ً أساسیاً يف استیعاب ونرش العلوم لسد
حاجات املجتمعات ومل تدخر يف هذا املجال جهدا ً إال بذلته فقد بینت وبلغت
األحکام اإللهیة ومسائل الحالل والحرام ،وبذلت قصاری جهدها يف تعلیم املفاهیم
اإلسالمیة الحقیقیة ،وفضالً عن الدور األسايس الذي قام به العلامء يف مجال بیان
األحکام اإللهیة وحفظ الرتاث الشیعي فقد اهتموا بإصالح املجتمع وتحسین أوضاع
الناس والدفاع عن املقدسات الدینیة والکرامات الوطنیة .فیعترب الشیخ محمد رضا
الشبیبی من أدباء وشعراء العراق األفذاذ وث ّواره األحرار جمع إىل جانب أشعاره الوطنية
((( -الباحث فی علوم اللغة العربیة  -العراق.
ترجمة :األستاذ املساعد الدکتور عبیات قسم اللغة العربیة وآدابها ،جامعة فرهنکیان ،طهران ،جمهوریة ایران اإلسالمیة.
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والوجدانية املليئة بالعواطف واألحاسيس امللتهبة مواقفه البطولية يف سوح الجهاد،
فكان مثاالً حياً لإلنسان الوطني املخلص الذي يطمح إىل الحرية لبالده والتحرر من
أغالل االستعامر ،كام كان أمنوذجاً رائعاً لقادة الفكر وحاميل لواء النهضة الفكرية
واالجتامعية ليس يف العراق فحسب بل يف جميع البلدان التي تسعى للنهوض
والتقدم فكانت مبادئه السامية ومواقفه املرشفة نرباسا تهتدي به األجيال جيالً بعد
جيل ،شهد الشبیبی يف الفرتة التي عاشها ،أواخر الحکم العثامين علی العراق وبعده
االحتالل الربیطاين ثم الحکم امللکي يف فرتة االنتداب واالستقالل وانتهت يف
عهد الجمهوریة .ع ّین وزیرا ً للمعارف ع ّده م ّرات يف مختلف الوزارات کام أُنتخب
أیضاً عضوا ً يف مجلس األعیان ورئیساً له ع ّدة م ّرات .کان ینظر إلی السیاسة بأنّها
وسیلة لخدمة الشعب ولذا دامئاً یق ّدم مصلحه الشعب علی األالعیب السیاسیة .ومن
حق املواطنین لصالح السیاسة ،استعفی من منصبه
هذا املنطلق کلّام
أحس بهضم ّ
ّ
بالسیايس ذي النزعة الشعبیة .وأ ّما
السیايس ،فلهذا کان یعرف بین وسط السیاسیین
ّ
ّ
يف الجانب األديب ،فهو یعد شاعرا ً من أبرز شعراء العراق الحدیث وکاتباً ضلیعاً
حاثه وناقدا ً أدبیاً بعید النظر حدید البرص دقیق املالحظة .وکان عضو
ومورخاً ب ّ
مجامع اللغة يف دمشق وبغداد والقاهرة.
فهذه الدراسة التي اعتمدت علی املنهج الوصفي ـ التحلیيل تهدف إلی معالجة
مفاهیم املقاومة يف شعر الشبیبي ومن اهمها رفض ظلم االستعامر وانتقاد سیاساتهم
والتندید بالحرب ،والدعوة إلی وحدة الشعب ،والثورة علی الطغیان واالستبداد يف
سبیل نیل حریة الوطن.
الکلامت الدلیلة :املقاومة ،االستعامر ،الوطن ،النجف العراق ،الشیخ محمد

رضا الشبیبي.

ال شك إن الشعر من مظاهره العظیمة استنهاض همم الشعوب ضد إرادة الطغاة
الذین ال یعرفون إلّ الکبت والقمع ،وانعكس صداها واضحاً يف مجمل اإلنتاج
الشعري ومتيّز بنزوع واضح نحو االندماج باملجتمع وقضاياه السياسية تحديدا ً
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ومعايشة الهم الوطني الذي حمله الشعراء يف ضامئرهم وح ّولوا قصائدهم إىل
حراكها الوطني إىل
أسلحة حقيقية تع ّري وقاحة الطغاة واملحتلني وتدفع الشعوب و ُ
محطات الفعل الثوري ،ولقد ورث األدب العراقي املعارص ومن قبله األدب الحديث
هموم املجتمع العراقي وإنعكست األحداث السياسية واالجتامعية واالقتصادية عىل
مضامينه بشكل كبري بسبب حالة الفوىض السياسية والتبعية واالحتالل األجنبي ،إال
أن املنجز الفني الذي تحقق للشعر عىل يد مجموعة من الشعراء ال سيام شعراء
مدرسة الشعر الحر قد أسهم يف إحداث نقلة كبرية خلّصت الشعر من التبعية الفنية
التي نألفها عند شعراء االتجاه الكالسييك ومنهم الكاظمي والزهاوي والرصايف
والشبيبي ،فقد كان الشاعر قبل ذلك يعيش حالة من االنفصام عن الواقع عىل الرغم
من تعلقه مبجريات األحداث السياسية .وعندما نتکلم عن أدب املقاومة ،رسعان
ما یتبادر إلی الذهن محاربة الظلم والفساد الذي تنعکس فیه القضایا اإلجتامعیة
والسیاسیة واألیدولوجیة واالخالقیة .ألن العالقة بین األدب واملجتمع عالقة قدیمة
و«کام یؤثر األدب علی املجتمعات تؤثر املجتمعات علی األدب .بتعبیر آخر إن
العادات والتقالید والعقائد والنهضات التي انعکست فی األدب هي يف نفس الوقت
ولیدة اآلثار األدبیة» ال شك أن شعر املقاومة یُع ّد نوعاً من التصدي لکل أشکال
االستعامر واالستبداد؛ کام ال یخفی أ ّن شعر شعراء املقاومة ین ّم عن مشاعرهم
حب وغضب وحرمان .والشاعر املقاوم یجمع بین مصیره ومصیر أمته
القلبیة من ٍّ
ویتحمل السجن واملنفی واالضطهاد لیقوم فی وجه أعداء شعبه وینفض عن أمته
غبار التخلف والعذاب والتوتر.
یعب عن جهود شعب
یعترب أدب املقاومة ضمن األدب امللتزم والسیايس الذي ّ
تع ّرض لهجوم عسکري أو ثقايف أو دیني أو ...وعن تضحیاته وکفاحته ومظلومیته،
وهو یعاين من الحرمان واملتاعب يف هذا الطریق ،وخالفاً ملا کان يف املايض العتیق
عند العرب بأ ّن الشع َر دیوانهم وسجل أیّامهم بل هو بُني علی تفاعله مع املجتمع
وثقافته وهمومه ومعاناته ،ورسوره وانتصاراته ،وقضایاه املختلفة واملتن ّوعة؛ فیعترب
انعکاساً ألحوال ،وآمال ،وتطلّعات أبناء ذلك املجتمع.
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تحتوي مادة الشعر املقاوم ،الصمود والدفاع عن النفس والحرية والحياة
االجتامعية وارساء مبدأ الدميقراطية والتداول السلیم للسلطنة .وشعراء املقاومة
هم الذين يص ّورون يف أناشيدهم قهر الظاملني واملصائب الواردة علی املظلومني
وتحريضهم علی أخذ حقوقهم من املستکربين ودعوتهم إلی النضال ض ّدهم.
مل تکن لتلك الكوكبة من الشعراء مسمی واضح إال يف منتصف القرن العرشين

عندما احتلت إرسائیل فلسطني ونهبت األرض والعباد .فمنذ ذلك الزمن ظهر شعر
املقاومة وشعراؤها بشکل خاص كام نراه اليوم.
فالعراق یعد من أکرث البلدان مقاوم ًة للمحتلین والغزاة وبسبب موقعه املتمیز عان
الویالت من الطامعین واملحتلین وشهد أسوء األدوار ومنها :عهد الحکم العثامين
(القرن  )19واالستبداد الربيطاين ،ثم حکومة حزب البعث العراقي (القرن  )20و أخريا ً
االحتالل األمريکي.
ال شك أ ّن الحروب العثامنية واالستبداد الربيطاين والفساد واالختناق الحاکم
يف املجتمع العراقي کان لها تأثري بالغ يف إثارة مشاعر الناس ال سيام الشعراء ومنهم
جميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصايف والشیخ محمد رضا الشبیبي والحبويب
الذين خلقوا نوعاً جديدا ً من الشعر يف ذلك املجتمع باسم «الشعر املقاوم»
احتجاجاً بوجه الظامل.

تاریخ العراق السیايس

إ ّن العراق بسبب موقعه االسرتاتيجي کان مح ّ
ط أنظار البلدان األجنبيّة منذ القدم،
فتاريخ العراق ،تاريخ ثورة وکفاح وإخفاقات تکرس القلوب وتحزنها .کان العراق يف
العهد العبايس ( )132 -656من أهم حوارض العلم والثقافة واملدنية وأخصبها .لکنه
قد اعتورته رضوب شتی من املحن والتدهور إثر هجوم هوالکو خان يف سنة  656هـ
فأصاب من ع ّزته وازدهاره وأوهنه الضعف والتّخلف (الفاخوري1995 ،م :ص)515 :
وقد م ّرت بالعراق شتی األدوار السياس ّية التي أضاعت شخص ّيته وأفقدت أصالته
ومسخت حضارته .فقد تداولته عدة أنظمة مستبدة وحکّام أجانب.
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الدولة العثامنية

تولّی األتراك العثامنيون أمور املسلمني بعد انهيار الخالفة العباسيّة وسقوط
عاصمتها بغداد بأيدي التتار فصار املسلمون مرياثاً لبني عثامن بعد أن کانوا مرياثاً
رشدوا
لبني أم ّية ث ّم بني هاشم .هم دخلوا يف اإلسالم وأدانوا به ،فاستقاموا عليه حيناً و ّ
حيناً آخر .إ ّن العثامنيني تلقّوا راية اإلسالم بقوة ،لک ّن عاطفتهم نحو اإلسالم کانت
أقوی من فقههم فيه وحامستهم له أش ّد من تف ّهمهم لروحه (الغزايل1997 ،م:ص
« )104 -206مؤسس هذه الدولة أرطغرل بن سليامن شاه الرتکامين ،قائد إحدی قبائل
الرتك النازحني من سهول آسيا الغربية إلی البالد آسيا الصغری .وملا تويف أرطغرل
عي امللك عالء الدين مکانه وهو عثامن مؤسس الدولة العثامنيّة» (عبد
سنة  687هـ ّ
الحکيم2004 ،م :ص .)354بدأ العهد العثامين يف العراق بانتصار السلطان سليامن
القانوين علی الصفويني واستيالئه علی بغداد عام 1534م وقد دام حکم العثامنيني
أربعة قرون علی التقريب وانتهی باحتالل القوات الربيطانية للعراق والعاصمة بغداد
سنة 1917م .تع ّد الدولة العثامنية يف عهد السلطان سليامن القانوين ،العرص الذّهبي
توسعت التّجارة وظروف املعيشة واالقتصاد وبُنيت أبنية جديدة يف
أل ّن يف عهده ّ
املدن العراق ّية السيام بغدادّ .
توف سليامن القانوين سنة 1566م .فقد جاء بعده ملوك
ع ّدة لک ّنهم مل يتعقبوا خطوته ومل ينهجوا منهجه .ث ّم وصلت الخالفة إلی السلطان
سليم الثالث سنة 1769م وکانت الدولة يف الضّ عف والتفّسخ واالحتالل وکانت
االنکشاريّة (هم من الجيوش العثامنية معروفة بالهمجيّة والنهب) عىل رأس هذه
األمور ،يعملون األعامل الشنيعة ويسريون وفق أهدافهم والبالد يف فوضی حتی
ترسخت فکرة اإلصالح يف أذهان العثامنيني .فبدأ السلطان محمود باصالح األمور
ّ
من الوجهة اإلدارية والعسکرية وأخذ ببعث املنشورات اإلصالحية إلی الوالة لک ّنه
مات ،وبعد ذلك استمر رجال الدولة بتلك الحرکة اإلصالحية إلی عهد السلطان عبد
الحميد والسلطان عبد العزيز.
فألّفت القوانني العديدة التي کانت مقتبسة من القوانني الفرنسيّة مع مراعاة نصوص
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لکل شأن من شؤونات ال ّدولة
الرشيعة اإلسالمية .فرجال الدولة د ّونوا قوانني متعد ّدة ّ
کل
وس ّموه بالدستور .لک ّن نظام الحکم کان مطلقاً ورأي السلطان وإرادته فوق ّ
قانون ،حتی وصلت الخالفة إلی السلطان عبد الحميد سنة 1876م ،فزادت يف زمنه
ش ّدة سوء األوضاع االقتصاديّة واالجتامع ّية والفنت الطائفية (أبو الشّ باب1988 ،م:
ص )11 :يف العهد العثامين «إنح ّ
ط األدب العريب إلی أسفل الدرك لشيوع الرتکيّة
يف املخاطبات واملراسيم والدواوين ،وتسلط الخمور علی العقول ،والتقليد علی
املعاين والصناعة املقيتة يف األساليب» (الفاخوري1380 ،م :ص )861وساد األ ّمة
العرب ّية ثالوث الفقر واملرض والجهل ،وأخذ الحکّام العرب يفرضون الرضائب
الثقيلة عىل الشعب ويسوطونه باالستبداد .هکذا انتهی الحکم العثامين بدخول
العساكر الربيطانية إىل بغداد سنة 1917م.

االحتالل اإلنجليزي

کان العراق والية عثامن ّية منذ عام (1516م922 -هـ) وحتّی (1917م ـ 1335هـ)
وتنافست الحتالله الدول األجنبية من مثل أملانيا وفرنسا وإنجلرتا .وملا اندلعت
الحرب العاملية األولی سنة (1332هـ ـ 1914م) تحركت القوات الربيطانية من الهند
الحتالل العراق ففازت هذه الجيوش واستولت علی بعض املدن العراقية کالفاو
والبرصة وسيطرت علی جنوب العراق تدريجياً سنة ( 1333هـ 1915-م) ويف سنة
(1335هـ 1917 -م) احتلت املدن األخری مثل :بغداد واملوصل ويف النهاية أعلنت
بريطانيا انهاء تبعية العراق للدولة العثامنيّة( .عبد الحکيم2004 ،م :ص )444 :انتصار

الحلفاء يف الحرب العاملية األولی وهزمية الدولة العثامنيّة ،أدی إلی تقسيم املرشق
العريب إلی دويالت .مبوجب إت ّفاقية «سايس بيکو» يف مؤمتر «سان رميو» سنة
(1338هـ 1920 -م) إذ ُجعل العراق تحت حامية الدولة الربيطانية( .أبو الشباب،
1988م :ص )12 :بعد ذلك دخل العراق مرحلة جديدة من حياته السياسيّة وواجه
لوناً جديدا ً من االحتالل وهو لبس جلباب التدين واإلسالم دون أن يراعی فيه اإلسالم
وقوانينه اإلله ّية .إن من أهم أسباب هجوم اإلنجليز علی العراق واحتالله ،هو متتّع
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العراق بالرثوات الزراعيّة واملعدنيّة الکثرية مام يجعله محط أنظار األجانب ،ث ّم کون
العراق عىل شواطىء الخليج واقرتابه من بالد الهند حيث ميکن من خالله الوصول
أقل وقت ..ومن املم ّيزات التي تتم ّيز بها الهند هي ارتقاء مستواها
إلی الهند يف ّ
االقتصادي والتجاري مام يجعل العراق يف أحسن موقعها االسرتاتيجية( .قدورة،
يل أ ّن الدولة الربيطانيّة دفعت التعويضات الکبرية
1985م :ص )129-130 :من الج ّ
إلسقاط الحکم العثامين حتّی بلغ عدد قتالهم أکرث من مائة ألف نسمة( .فوسرت،
1938م :ص)156

ثورة (1920م)

العراقي مل يقاوم تجاه
کل املدن العراق ّية علی التقريب .والشعب
احتل اإلنجليز ّ
ّ
ّ
ٍ
راض عىل الحکومة العثامنية
اإلجرامي يف بداية األمر ،ألنّه مل يكن
هذا العمل
ّ
وطريقة حكمها الجائر واملتسلّط ،فوصل األمر إلی حد ّأن القبائل کانت تساند
الق ّوات الربيطانية وتعاونها يف أمر خروج العامل العثامين من البلد .لک ّن رسعان ما
رفع اإلنجليز الربقع عن وجهها وعرف العراقييون أهداف بريطانيا الشيطانية ون ّياتها غري
السليمة ،فبدأوا باملقاومة تجاه قواته املحتّلة وقاموا بثورة (1920م) علی إثر مؤمتر
کل أنحاء
سان رميو وتقرير وضع العراق تحت الحامية الربيطانيّة وانترشت الثورة يف ّ
البلد من املوصل إلی البرصة وحدثت مظاهرات يف کربالء والحلّة يطالبون استقالل
املحتل
ّ
العراق وتشکيل ال ّدولة العراق ّية العرب ّية ،فاسرتجعوا مدنهم من اإلنجليز
واحدة تلو األخری ومل يبق يف أيدي اإلنجليز سوی البرصة وبغداد واملوصل .إثر
اندالع هذه الثورة يف العراق بقیادة علامء ومراجع التشيّع وسائر العشائر والقبائل
العراقیة ،ق َّررت املقامات الربيطانية أن تنىشء حکومة وطنية يف العراق فجعلوا الرس
بريس کوکس مسؤوالً لهذه القضية .فص ّمم کوکس أن يقيم يف أول األمر وزارة مؤقتة
برئاسة النقيب أُعلن تشکيل الوزارة يف  25ترشين األول وعند تشکيل الوزارة النقيبية
املؤقتة بدأت سياسة تقليص عدد الربيطانيني والهنود وتکثري العراقيني يف الوظائف
الحکومية( .الوردي1992 ،م )9- 40 :واملجلس املذکور تولّی إدارة البلد حتی صار
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فيصل ملکاً للعراق .قد أصاب اإلنجليز خسائر فادحة إثر ثورة 1920م منها :قتل
 426فردا ً ،وجرح  1228فردا ً ،وأرس  615فردا ً ،إضاف ًة إلی أرضا ٍر جسيم ٍة يف األموال.
(نفييس1364 ،هـ.ش:ص)144 :

امللکي (1958م1921-م)
بداية الحکم
ّ

للتخلص من الحکم املبارش وإلزالة الغضب عن الشّ عب العراقي اکتفى اإلنجليز
بالسلطة غري املبارشة .فاتخذ القرار بتعيني شخص عريب ملکاً للعراق .فعرضت
بريطانيا عرش العراق علی امللك فيصل مع تأسيس حکومة عربية تحت الوصاية
ين .فدخل العراق يف املرحلة الجديدة من حياته السياس ّية ،املرحلة
واالنتداب الربيطا ّ
يب لک ّنه کان رهن إشارة اإلنجليز( .الواعظ1974 ،م :ص:
التي عىل رأسها حاکم عر ّ
 )128-129تقرر أن يکون التتويج يف يوم  23آب وقد اختار فيصل نفسه ذلك اليوم؛
سمه الشيعة
ألنّه يوافق يوم  18ذي الحجة حسب التقويم الهجري .هذا اليوم الذي ّ
عيد الغدير ،وقد أراد فيصل بانتخاب هذا اليوم ،تذکري الشيعة بأنّه من ساللة اإلمام
ُصب فيه ج ّده للخالفة( .الوردي:
يل  gوتتويجه حدث يف نفس اليوم الذي ن ِّ
ع ّ
1992م :ص)120 :

العراق عضو يف عصبة األمم املتحدة

أُنتخب نوري السعيد رئيساً للوزراء من جانب اإلنجليز سنة 1930م .وهو کان
عميالً تنفيذياً لخطط اإلنجليز الدنية وأبرم معاهدة مع اإلنجليز تؤدي إلی تسلّط
اإلنجليز علی مصادر العراق النفطية طوال سنني طويلة برشط قبولها عضوا ً يف عصبة
األمم .وهذه املعاهدة جعلت العراق يف أظفار االستبداد أکرث من ذي قبل وجعل
العراق يف أزمة سياسية واقتصادية وعسکرية واستمر الوضع املتأزّم حتی سقوط
الحکومة امللکية يف سنة 1958م (.الجمييل1370 ،م :ص )24 :مات امللك فيصل
سنة 1933م وتولّی امللك غازي الحکم بعده .تزامن حکمه باالضطرابات والفنت
واختل سري اإلدارة وأهني الدستور .فقُتل
ّ
وحدثت الثورات املختلفة يف أنحاء البالد
امللك غازي سنة 1939م وتاله فيصل الثاين وهو حديث السن ،فصار عبد اإلله
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ونوري السعيد نائبني له يف إدارة البلد .فاندلع لهيب الحرب العاملية الثانية يف تلك
السنة ويف هذه الفرتة تحمل العراق خسائر فادحة ال تع ّوض( .الحسني2008 ،م:
ص)45 :

ثورة رشيد الکيالين (1941م)

يف اليوم األول من شهر نيسان سنة 1941م قام رشيد عايل الکيالين مع أصدقائه
بانقالب علی حکومة ويل العهد عبد اإلله فف ّر امللك ونوري السعيد من البلد
وتألّفت الوزارة برئاسة الکيالين .کانت بريطانيا تخاف من أن يقوم الکيالين بوقف
إمدادات النفط إلی الدول الغربية ،ومن أجل هذا قامت بغزو العراق واستعادة امللکية
م ّرة أخری ،فعاد امللك ونوري السعيد إلی البلد وقبضا علی دفّة الحکم م ّرة ثانية.
(الواعظ1974 ،م :ص )128-129تألّفت خمسون حکومة خالل الفرتة امللکية وهذا
ّ
يدل علی عدم استقرار الحکومة وعدم ثباتها أيضاً

الحکم الجمهورِي (1958-1968م)

قام ضباط الجيش بانقالب يف  14متوز عام 1958م أ ّدى إلی القضاء علی امللکية،
فتألّفت الحکومة الجمهوريّة برئاسة عبد الکريم قاسم .وقد حدثت يف الحکومة
الجمهورية إصالحات منها ،رجوع املنفيني إلی البلد ،تساوي حقوق النساء
والرجال ،إحداث سکّة الحديد ،بناء البنايات الجديدة وتأسيس املعامل واملصانع
وإحداث املتن ّزهات العامة و( ...الجمييل1370 ،م :ص)63 -72 :

حیاة الشیخ محد رضا الشبیبی

الشيخ محمد رضا بن الشيخ جواد بن محمد بن شبيب بن إبراهيم بن صقر
البطايحي ،الشهري بالشبيبي .ولد يف النجف األرشف ،رمضان عام 1306هـ املصادف
 6أيار عام 1889م .واألرسة الشبيبية من أشهر األرس العلمية يف النجف األرشف،
قدمت من جنوب العراق وبالتحديد من مدينة البرصة ،وهي فرع من قبيلة بني أسد
درس الشبيبي عىل أشهر علامء عرصه كالشيخ محمد حسن املظفّر ،والسيد مهدي
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آل بحر العلوم ،والسيد حسني الحاممي ،والسيد هبة الدين الشهرستاين ،والسيد
حسني القزويني ،والشيخ هادي آل كاشف الغطاء ،وأيضاً تتلمذ عىل أبيه الشيخ
محمد جواد الشبيبي الذي تع ّده املدرسة الدينية من أملع أساتذتها فضالً عام امتاز
به من قوة شخصية إثر مواقف وطنية هامة ،إىل جانب ملكته الشعرية.
ويف مطلع شبابه عاش واقع العراق الصعب يف وقت كانت الدولة العثامنية آيلة إىل
السقوط ،ثم وقع العراق تحت االحتالل الربيطاين عام 1918م .وال يخفى ما كان عليه
واقع العراق آنذاك من تخلف شامل( .آقابزرگ تهرانی 1373،ق:ج ،2ص.)747-745:

وفاته وتشيعه:

ـ تويف فجر يوم الجمعة  1965/11/25إثر نوبة قلبية أمل َّت به وكان وفاته بعد يوم
واحد من عودته من القدس حيث كان مشاركاً يف أنشطة االحتفال باالرساء واملعراج
الذي عقد يف القدس ..وقد شُ ِّيع جثامنه تشيعاً مهيباً من مسكنه يف الكرادة الرشقية
إىل الكاظمية ومنها إىل جرس الخري سريا ً عىل األقدام مسافة طويلة تحمل األكف
خاللها النعش يف خشوع واجالل ،ثم نقل إىل كربالء يف موكب فريد ضم أكرث من
ألف سيارة ثم شيع إىل النجف األرشف ودفن يف مقربة آل الشبيب واشرتك يف تشييعه
كبار األدباء والعلامء واملسؤولني يف الدولة.

أعامله الشعرية ومؤلفاته:

خلّف الشبيبي العديد من اآلثار يقف يف مقدمتها ديوانه الذي طبع يف القاهرة
عام 1940م (والديوان عبارة عن مناذج اختاره املرتجم له من شعره الكثري) ،ويض ّم
ع ّدة أبواب منها :الشعر الحاميس ،والشعر الحکمي ،والشعر االجتامعي والسيايس،
والرثاء ،وله مجموعة مراث يف زوجته تعد من أجمل األشعار الوجدانية ومن بني
األغراض النادرة يف الشعر العريب ،وقد نرشها الباحث قيص سامل عثامن يف ذيل
دراسته بعنوان« :الشبيبي شاع ًرا» ،وهذه املجموعة بعنوان« :رنني عىل األجداث»،
كام وردت مناذج كثرية من شعره ضمن كتاب« :شعراء الغري» (وأغلبها مام أسقطه
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الشاعر من ديوانه ألنه ينتمي إىل مرحلة البدايات الفنية) ،وله مؤلّفات منها :ابن
خلّکان وفن الرتجمة ،مؤ ّرخ العراق ابن الفوطي يف جزئني ،بني مرص والعراق يف
ميدان العالقات الثقافية ،الرتبية يف اإلسالم .وله عدد من املؤلفات اإلبداعية واألدبية
منها :مذكرات الشبيبي (نرش منها عدة فصول يف مجلة البالغ) ،وكتابان يف أدب
الرحالت بعنوان« :رحلة يف بادية الساموة» « -رحلة إىل املغرب األقىص» ،وله
عدد من الدراسات واملحارضات والرتاجم والتحقيقات ،منها( :تراثنا الفلسفي -
حاجته إىل النقد والتمحيص) ،و(القايض ابن خلكان ومنهجه يف الضبط واإلتقان)،
و(الرتبية يف اإلسالم) ،و(أدب املغاربة واألندلسيني يف أصوله املرصية ونصوصه
العربية) محارضة ألقاها يف معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة(.عبد شناوة،
1995م :ص)25 :

شاعرية الشبيبي

يقول الجواهري ،وهو من املولعني بشعر الشبيبي« :شاعر مجيد ..واسع البال..
رقيق أسلوب النظم حلو الصناعة ...رقيق التعبري ..سارت بقصائده الركبان وتغنت
ببدائعه البدو والحرض ،شعره يف الطبقة العليا ..عذب األلفاظ رقيقها صحيح املعاين
فخمها.»..
وقال روفائيل بطي« :خيال جميل ،صناعة عراقية ،عليها مسحة عباسية»
وقال عيل الخاقاين« :شاعر فحل ،قوي الديباجة ،جزل األلفاظ ،مبدع يف
الخواطر ،مرهف الحس ،يحمل نفساً كبرية ،وروحا ثابة ،وقلباً مفعامً بحب الدين
والوطن ،وله لفتات وفلتات قد ال يزاحمه عليها غريه» وقالوا يف وصفه مري برصي
الذي الزمه سنني طويلة ،وحرض مجالسه وأنس بزياراته وأحاديثه ونعم بصداقته
ومودته« :أضفى الزمان عىل الشاب األنيس وقار املشيب وجالل الشيخوخة دون أن
يفقد جامل نفسه وصفاء رسيرته .وقد زادته األيام حنك ًة وحكمةً ،دون أن تزيده ثرو ًة
وماالً»..وقال عنه روفائيل بطي يف كتابه «األدب العرصي»« :شاب أنيس ،منخفض
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الصوت ،تبدو عليه سيامء العلامء الذين أكمد لونهم الدرس الطويل ،آية األناة يف
تفكريه وكالمه وكتابته ،غري مكرث من النظم والنرث ،ال ينظم باقرتاح البتة ،وهو الذي
الصب» :ال أعرف أمرا ً يقال له الطلب
قال يل يوم طلبت إليه ان يعارض قصيدة «ياليل
ّ
إىل الشاعر أن ينظم كيت وكيت ،والشعر شعور تجيش به النفس ويصدر من القلب».
وقال عنه عبد الكريم األزري :رجل محنك ،حكيم ،مجاهد ،واقف للحق وقفة.
(املصدرنفسه ،ص.)202 :

نشاطاته السیاسیة

ال ميكننا الفصل بأي حال بني الجانب األديب والفكري لهذه الشخصية وبني
جانبها السيايس؛ فقد مثل الشبيبي واحدا ً من أكرب الشخصيات التي لعبت دورا ً
أساسياً ومؤثرا ً يف السياسة العراقية يف الفرتة التي نشط فيها (العهد العثامين ،عهد
االحتالل الربيطاين والعهد املليك وسنوات االنتداب وحتى عهد تأسيس جمهورية
العراق الحديثة) (1965-1908م) ،ويظهر دوره السيايس جلياً يف املناصب العديدة
التي تقلدها خالل حياته اعتبارا ً من وزارة املعارف وحتى مجلس األعيان ومجلس
النواب ودوره يف حركة املعارضة يف العهد املليك حيث ُعرف بالجرأة والرصاحة
وعدم املامألة واملداهنة عىل حساب مبادئه ووطنه حتى «أن جرأته كانت نادرة...ال
ينافق وال ميالق وال يداهي وال يداجي ،وال يقول إال ما يصح يف معتقده ،وال يعتقد إال
ما يصح يف رأيه «عىل حد تعبري أحمد حسن الزيات ،كام كانت له إسهامات سياسية
خارج العراق متثلت يف رحالته إىل األردن والحجاز ،وميكننا القول إن دراسة حياة
الشبيبي السياسية هي يف الحقيقة تسليط للضوء عىل مراحل هامة من تاريخ العراق
السيايس .وقد تأثر الشبيبي يف أفكاره اإلصالحية والسياسية  -كام كان حال معظم
املثقفني الثوريني يف تلك املرحلة  -بأفكار جامل الدين األفغاين ومحمد عبده
ورشيد رضا التحررية اإلصالحية التي كانت تصل العراق عن طريق مجلتي «العروة
الوثقى» و«املنار» وغريهام ،كام تركت ثورة االتحاديني عام 1908م تأثريا ً كبريا ً عىل
الشبيبي وال سيام مدحت باشا الذي كان العراقيون من أشد املعجبني به بحكم
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احتكاكهم املبارش بإصالحاته يف بالدهم ،وكان أهم ما دفع الشبيبي إىل الرتحيب
بثورة اإلتحاديني هو ما علقه من آمال كبرية عليها بأن تؤدي إىل انعتاق العراق من
مشكالته االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي تفاقمت بصورة خاصة يف عهد
السلطان عبد الحميد الثاين (1909-1876م) فكان من شأن شعارات االتحاديني
(الحرية والعدالة واملساواة) أن تهز وطنياً متحمساً ومخلصاً مثل الشبيبي ،ولكن
رسعان ما أصيب الشبيبي كأقرانه الوطنيني بخيبة أمل كبرية من سياسة االتحاديني
التي انصبت يف اتجاه قومي متعصب معاد للطموحات املرشوعة للشعوب غري
الرتكية يف اإلمرباطورية العثامنية( .الرشبتي :1982 ،ص.)89:

نظرة الشبيبي للدين والعلم

عىل الرغم من إجالل الشيخ الشبيبي للدين النابع من إميان املؤمن العليم وعن
نشأته نشأة دينية بحتة فإنه كثريا ً ما كان يهاجم رجال الدين عندما كان يجدهم أصبحوا
حجر عرثة يف سبيل التقدم أنه أراد أن يُفهم القوم أ َّن الدين ليس «عادات معطلة»
بل أنه «تحليل وتحريم» فتوجه إليهم يف العام 1911م طالباً منهم أن ال يجعلوا «آلة
التفريق دينهم» ألن الدين «عن وصمة التفريق معصوم».
أجل إن الدين يف نظر الشبيبي مل يكن «عادات معطلة» لذا فأنه دان بقوة وقناعة
التقاليد البالية والخرافات ،فهي التي أدت إىل تأخر الشعب فكرياً وثقافياً ،وهي التي
كانت تؤثر سلباً عىل مسار النضال من أجل التحرر واالنعتاق.
يضع الشبيبي مع ذلك وغري ذلك الدين يف املقام األول بالنسبة لكل يشء
يف حياة املجتمع ،فريفض أن يكون غري الدين محورا ً لكل ما فيه خريه وسؤدده،
فاألخالق عنده تستقيم بالدين ،ومن دون األخالق يذهب العلم ذهاب الزبد.
والشبيبي بذلك يربط بني الدين والعلم بأسلوب صويف مبدع ،ودون أن يكون
سلفياً ،إنه عىل العكس متاماً من ذلك ،واقعي يف تفكريه ،متفائل ،فهو يفكر
يف «اليوم والغد» بل وحتى يف «ما بعد الغد» لذلك يعد الشبيبي حقاً األمنوذج
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املعب عن حقيقة أن العلم أداة لتهديم قالع الظلم واالستبداد والتخلف وضامن
ّ
السري نحو املستقبل األفضل فهو يريد العلم العميل لكل يشء ويف كل ميدان
ومجال سوى املدارس الدينية وحدها يستثنيها من ذلك ،مع العلم أنه مل يفصل
العلم عن الدين ،فإن األول كلام بلغ به التطور ساعد أكرث عىل تجيل عظمة
الخالق ،كام أكد يف بحثه عن االكتشافات الفلكية بل أنه يذهب أبعد من ذلك
بكثري حني جعل الدين والعلم أخوين إرتضيا رحامً واحدا ً غري مقطوع وال
منفصل .لقد كان الجهل لدى الشبيبي يعادل املوت( .نقالً عن موقع املدی
لإلعالم والثقافة والفنون .)www.almadasupplements.com

إهتامم الشبيبي باالقتصاد

كان الشبيبي يبدي إهتامما لالقتصاد العرقي وخاصة القطاع الزراعي ويدعو إىل
تشجيع الزراعة.كام كان يقف وبصالبة ضد هجرة أبناء الريف إىل املدن ،ويقول
أن ذلك يؤثر سلباً عىل اإلنتاج الزراعي .وبعنوان (مرافق منسية) كتب الشيخ محمد
رضا الشبيبي مقاالً بصحيفة الزمان بعددها يف  1957 /27/4قال فيه يف البالد مرافق
إقتصادية قليلة ولكنها منسية محرومة من العناية ويف مقدمتها مرافقنا الزراعية ،وهذه
املرافق أحق من غريها بالحامية والتشجيع ،ألن العراق بلد زراعي قبل كل يشء،
وقد دلت التجارب عىل أن الحركة التجارية يف جميع األسواق تتوقف عىل إزدهار
املواسم الزراعية ،وكرثة الطلب عليها من الخارج.
وها نحن نرى كسادا ً ظاهرا ً يف األسواق التجارية ،تردي املواسم الزراعية يف
السنوات األخرية ،وعدم التمكن من ترصيف منتجات العراق بأسعار حسنة ،ويشمل
ذلك كافة املحاصيل من الحبوب والتمور وغريها من املنتجات.
من ذلك نفهم أن مرافقنا ومحاصيلنا الزراعية بحاجة إىل حامية قوية فعىل
املسؤولني أن يبذلوا جهودهم ،لرتويج ما يصدر من العراق ،والسعي إىل إيجاد
األسواق الخارجية .إننا نستورد بضائع مختلفة من البلدان االجنبية تبلغ قيمتها أكرث
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من مائة مليون دينار ،وهي ثروة طائلة تترسب إىل تلك البلدان األجنبية ،يجري كل
ذلك من سمع املسؤولني وبرصهم وال يحرك ذلك منهم ساكناً ،لحفظ التوازن بني
تجارة التصدير واالسترياد .واألنىك من ذلك أن أسواقنا تغص بالكامليات من تلك
الحاجيات املستوردة ،وال يقترص االسترياد عىل الرضوريات ،كام يجري ذلك بالبالد
نظرة عابرة إىل املخازن التجارية يف جميع أسواق العراق ،تكفي ملعرفة أننا مغبونون،
وأننا عالة عىل غرينا( .املصدر نفسه)

إهتامم الشبيبي بالعلم والعلامء

كان الشيخ محمد رضا الشبيبي يبدي إهتامماً كبريا ً بالعلم والعلامء ،ويدعو إىل
األخذ بأيديهم من أجل تقدم البالد وتطورها .ففي  1957 /15 /5كتب الشيخ الشبيبي
عمودا ً يف جريدة الزمان البغدادية بعنوان (املواهب الضائعة) تساءل فيه متى يكون
بلدنا مقربة تدفن فيها مواهب املوهوبني وكفايات االكفاء؟ متى تكون مدنه ميداناً
يصول فيه الجهل ويجول وتحرتم فيه البالدة والغباء وتنقلب املقاييس؟ متى تعمم
الدراسات العلمية والبحوث األدبية؟ من يشجع ذويها ويأخذ بيدهم بدون تفريق
أو متييز؟ نقول يقع ذلك بل يقع أسوأ منه يف كل بلد ال يبايل بالعلم وذويه .ويف
العراق يف هذا الوادي الحبيب أي وادي الرافدين ،ذلك الوادي الذي إنبثقت منه
أنوار الحضارة والعلوم والفنون بأرسها حقباً غري قليلة .يف هذا الوادي الحبيب وادي
الرافدين مهد الحضارة ،بقية باقية من ذوي املواهب والكفايات العلمية واألدبية ،تقتل
لياليها سهرا ً بالتجهيز والكتابة وتنشئ ما تنىشء من القطع الفنية منثورها ومنظومها،

فهل سأل سائل يف هذه البالد عن الفئة املذكورة؟ وكيف تعيش وكيف تسد رمقها
وكيف تطعم أطفالها وكيف تكسوهم وأين يقيمون ويسكنون؟ ومن هو الذي تفقد
هذه الفئة املغمورة وعني بأمرها وبإنتاجها؟ وهيهات أن يتفقد متفقد أصحاب
املواهب والكفايات يف بلد يطغى فيه التكالب والنزعات املادية البحتة ،وتطاحن
املتطاحنون فيه عىل حطام زائل ال يبالون كيف حصل بأيديهم ذلك الحطام ،وهل
جاءهم من وجوه مرشوعة أو غريها؟ ال شك أن هناك قوماً مسؤولني دامئاً عن هذا
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الرضب من التقصري بحق ذوي املواهب والكفايات ،وهو يف الوقت نفسه تقصري
يف حق الوطن ،ويف تفهم مصالحه وأسباب حياته والعمل عىل إنهاضه من كبوة
الخمول( .املصدر نفسه)

ج ـ أدب املقاومة يف شعر الشبیبی

املقاومة أُخذت من فعل «قاوم» وقاوم فی اللغة یعني «ثبت ،صمد ،مل يضعف،
خاصم ،شاجر و«املقاوم :من يعلن املقاومة» و«املقاومة :صمود يف وجه
املهاجم»( .حموي ،د.ت :مادة قوم) «يف هذه الکلمة داللة وإشارة کافیة علی أصل
معنی الصمود والتحدي وما تنطوي علیه الکلامت من الرفض والعصیان والثورة،
وتقع املقاومة بین الحریة والعدوان حیث الحریة هي السعي للتخلص من إرضار،
ومن حیث إن العدوان هو التهکم واالحتقار واإلرهاب بکل أشکاله» (معروف1362 ،
هـ.ش ،ص )663 :تحدث املقاومة حينام ال يشعر الشخص باألمن والراحة يف
حياته الفردية واالجتامعية أو حينام يری أنّه يفقد کرامته اإلنسانية وعزته الذاتية فيبدأ
بالدفاع عن رشفه وعزته املهدورة مبا عنده من القوی .إذن «االحتالل يولد املقاومة
وما دام االحتالل قامئاً فإ ّن وجود املقاومة رضورة مالزمة له»( .الحمد1999 ،م :ص:
 )56وأدب املقاومة يف االصطالح «أدب الرصخة الشجاعة بوجه الظامل وصيحة
املظلوم بوجه الغاصب املستبد .يدعو أبناء األمة لنبذ املذلّة عن أعناق عباد الله»
شعر املقاومة هو املقاومة أمام الترشد واإلخراج ألجل البقاء يف األرض املقاومة أمام
املنع وإزالة الهویة الثقافیة والوطنیة .أما التعريف الشامل والکامل ألدب املقاومة
«أطلق اصطالح أدب املقاوم إلی اآلثار األدبية التي تبدو عند ظهور املجاالت
الخاصة ککبت الحرية واالستبداد الداخيل ثم عدم الحرية الشخصية واالجتامعية
أو االغتصاب الخارجي واملقاومة أمام تيارات ضد الحرية» .إذن أدب املقاومة هو
الذي يحث الناس عىل التحدي أو الهرب والنجاة ممن يحاولون السيطرة عليهم.
(املصدر نفسه).

أدب املقاومة (نشأته وتطوره)
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املقاومة هي الثبات والدفاع عن النفس والکرامة اإلنسانية والحياة وميکن القول
بأ ّن کل شعر يستوعب هذه األفکار فهو شعر مقاوم .وشعراء املقاومة هم الذين
يتکلمون عن حقوق الشعب الضائعة ويحرضون الشعب علی اسرتجاع حقوقهم من
الظاملني وينبهونهم علی عدم الخضوع للمستکربين .مل يکن لهؤالء الشعراء اسم
خاص حتی عام 1948م؛ عندما حدثت کارثة فلسطني وشُ کّلت الدولة الصهيونية.
فبدأ شعر املقاومة وظهر شعراؤها .إنّهم کانوا يتکلمون عن آالم الشعب العريب
املضطهد عام ًة وفلسطني املغتصبة خاصةً .یُعتقد «أ ّن إبراهيم طوقان يُعترب املؤسس
لهذا النوع من الشعر أي أدب املقاومة» .لکننا إذ ندقق النظر ،نری مظاهر أدب
املقاومة بأشکالها املختلفة يف شعر الشعراء بکل عرص من العصور؛ أل ّن من أهم
محاور أدب املقاومة هي قضية الحرب والنضال حيث إ ّن عمر الحرب يکاد أن
يساوي عمر اإلنسان علی الکرة األرضية «منذ معرکة قابيل وهابيل والرصاع بينهام».
( کياين1388 ،هـ.ش :ص.)128 :

أدب املقاومة يف العرص الحديث

بعد استيالء املغول ثم العثامنيني واملامليك علی البقاع العربيةُ ،ملِئت البالد
العربية بالظلم واالستبداد والنهب والخراب ،فكان الناس يعانون من مرارة العيش،
وکان الشعراء هم لسان الشعب ـ منذ الجاهلية فصاعدا ً ـ فالتجأوا إلی ذکر مظامل
األتراك ،وإىل املدائح النبوية واالستشفاء باألولياء .انتهی العهد الرتکي بحملة
«نابوليون بونابرت» علی مرص فبعد دخول العوامل األجنبية إلی بالد العرب ،صار
األدب ميداناً للرصاع السيايس ،والتزم بأمور الشعب حتى صار مرآة تعکس الحياة
االجتامعية وآالم الشعب وما م ّر به من الظلم واالضطهاد كام وقف ضد هؤالء
الظاملني األجانب .األدباء ومنهم الشعراء بدأوا بإنشاد الشعر السيايس والثوري الذي
يتمحور حول هذين املحو َرين:
املحور األ ّول :املقاومة ضد االستعامر األجنبي وتحريض الناس للثورة عليه.
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املحور الثاين :االعرتاض علی الحکام العرب الذين صاروا دمی بأيدي األجانب،
وکشف الستار عن أوجههم الحقيقية.
وأما من أهم العوامل التي خلقت شعر املقاومة يف الوطن العريب الحديث
هي ثورة الشعب العريب ضد سلطة األجانب للتخلص من مظاملهم وتعذيبهم
واحتاللهم ،منها:
 انتفاضة الشعب املرصي بقيادة «عرايب باشا» ضد اإلنجليز التي أدت إلیاحتالل بريطانيا ملرص.
 ثورة الشعب العراقي ضد االحتالل اإلنجليزي سنة 1920م برئاسة علامء التشيّعوثوار العشائر.
 وثبة شعب الجزائر وليبيا ضد االحتالل الفرنيس وااليطايل بغية االستقاللوالتخلص من حبال االستعامر.
 نهضة جامل عبد النارص يف املعرکة بني العرب وإرسائيل. الثورة الفلسطينية ضد الحکومة الصهيونية .وهذه األخرية من أهم العوامل التيب ّرزت النوع الجديد من األدب باسم «أدب املقاومة» يف الوطن العريب( .محسني
نيا1388 ،هـ.ش :ص)148 :
يف منتصف القرن العرشين ذهب األدب إلی ساحة املقاومة للغزو الصهيوين
ألرض فلسطني ومنذ سنة 1948م صارت فلسطني من أهم محاور أدب املقاومة يف
خصص الكثري من أشعاره للقضية الفلسطينية
بالد العرب بحيث ال نری شاعرا ً إال وقد ّ
کام أنهم قد اکتسبوا مکانة مرموقة يف ساحة أدب املقاومة إثر املقاومة الفلسطينية.
منهم الشعراء الفلسطينيون «کمحمود درويش»« ،عز الدين املنارصة»« ،سميح
القاسم» و«فدوى طوقان» .والشعراء اآلخرون غري الفلسطينيني «کأمل دنقل»« ،نزار
القباين»« ،عبد الوهاب البيايت»« ،سعدي يوسف» و«بلند الحيدري» .وصفوة القول
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أ ّن أدب املقاومة يف العرص الحديث تطور بتطور الزمن ،لظهور العوامل األجنبية يف
بالد العرب واملقاومة ومظاهرها التي صارت جزءا ً ال ينفك عن األدب .والشعراء
کانوا أداة مهمة للتعبري عن املشاعر الوطنية ،وكان الشعر يتمحور حول أحاسيس
الناس وآالمهم ومشاکلهم ويهدف وراء ذلك إىل إذکاء روح املقاومة والوعي لدی
العامة.

أدب املقاومة العراقية

إ ّن األدب کمرآة تعکس جميع زوايا الحياة البرشيّة .والشعر نوع من األنواع األدبيّة،
له مه ّمة ورسالة وهي «الدعوة إلی إصالح ما فسد من شؤون املجتمع بل العامل نحو
األفضل» (دلشاد1388 ،ه.ش :ص )3 :فالشاعر العريب منذ القدم کان لسان قومه
الصارم ويدافع عن حياضه وهو ال ينسی مه ّمته البرشية تجاه قضايا شعبه الذي يعاين
أي يشء «فالخوف من
القهر والعسف والظلم .هو أديب ملتزم شجاع ال يخاف من ّ
السجن ومن االضطهاد ،أمر يتنافی مع توجه الشاعر امللتزم بقضايا شعبه ومشاکل
العراقي الحديث ال
مجتمعه وتناقضاته»( .أبوالشباب1988 ،م :ص )63 :والشاعر
ّ
يستثنی من هذه القاعدة .بعد أن ساد الشعب العراقي ثالوث الفقر والجهل واملرض
بسبب احتالل األجنبي ملقدراته وأرضه ،أدرك الناس عا ّمة والشعراء خاصة رضورة
التخلص من نري اإلستعامر والثورة علی العادات والقوانني التي وضعها االستعامر
ليعبوا عن آرائهم السياس ّية ،ويهتفون لتح ّرر
أي فرصة مناسبة
لهم .هم ينتهزون ّ
ّ
العرب وطرد املعتدين ،والتفاخر بالشخصيّة العربية ،ودعوة الجامهري إلی الثورة ض ّد
حکم األجانب املستکربين .وميکن القول إ ّن شعر املقاومة لدی شعراء العراق بدأ
منذ القرن التاسع عرش مع ظهور الظلم واالضطهاد من قبل األتراك األجانب «کان
أغلب الشعر العراقي يف القرن التاسع عرش ،ال جميعه يقوم حول ما ميکن أن يُدعى
باملوضوع السيايس الثوري ،ويشکّل هذا النوع من الشعر السيايس أرقی مثاالً يف
العربية الحديثة للشعر الذي تجدد بتأثري العوامل الخارجية ،السياسية واالجتامعية».
حي يحمل يف ط ّياته آمال األ ّمة
( الجيلويس2007 ،م :ص« )4 :فاألدب العراقي ،أدب ّ
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الناهضة املتطلعة إلی الحريّة واالستقالل ،الطامحة إلی العلم والرخاء بعد عصور
طويلة من الجهل والفقر والتخلف ...ومل يخل من التطلع إلی املايض وأمجاده
الزاهية» ( .برصي1999 ،م :ص)25 :

حب الوطن والحریة

فی غمرة النضال من أجل الحق والعدالة وبناء کیان عراق متحرر من قیود التقالید
البالیة ورواسب الجمود انطلقت شاعریة الشبیبي ترسم األحرار طریق الحریة والنور
وتبنی لهم من ثقاب رأیها وصدق مبدئها وأمانة عقیدتها الوسیلة الناجحة للوصول إلی
الهدف األمثل أال وهو االستقالل التام واالنعتاق من الظلم والجور والطغیان الذي
متثل يف مآسیه لدرجة أن الحزن واألسی أصبحا مالزمین لطبیعته النفسیة وقد وضح
الشاعر هذه الفکرة يف مقدمة دیوانه إذ قال کنا يف رهط من الشباب العراقیین وغیرهم
نفکر تارة رسم أهدافنا وطورا ً يف الوسائل التي توصلنا إلیها .ومل نکن نستهدف
يف الواقع إال الحیاة يف ظل نظام تُحرتم فیه الحقوق والحریات ،وتفلح يف کنفه
حی
املساعي ،تیرس النهوض بالبالد الشبیبي نذر نفسه لخدمة رسالته املقدسة وض ّ
بکل غا ٍل ومثین من أجل إعالء کلمة الحق وإرساء رایة العدالة الخفاقة علی ربوع
العراق ورافدیه وهو یختار أقسی مرحلة من مراحل بنائه وتوطید کیانه الحر املستقل
فالقارئ لو اطلع علی عناوین قصائده املوسومة بالوطنیات وحاول أن یتحسس مبا
وراء تلك العناوین من روح متحمسة وقلب کبیر وعقل ثائر ألدرك بأن الشبیبي عاش
ومات يف (سبیل الرشق) وسکب عواطفه الحارة وأشواقه امللتهبة يف کلامت مؤثرة
بلیغة وهو یتحدث عن العراق ودعوته الصابرة الرشیفة لنیل استقالله وحریته (فالثورة
علی األتراك) بکل ما فیها من شکوی وعتاب و(قصیدة الباکیة) وهو یتحدث عن
(دمشق وبغداد) تلك القصیدة التي نظمها يف أول ترشین األول سنة 1918م حینام
أذاع اإلنکلیز يف العراق أنهم  -ال العرب  -أخذوا دمشق الشام والتي یقول فیها:
مــاذا بنا وبــذی الدیــــار یراد؟

فقــــدت دمشق وقبلـــــها بـغداد
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مــن موطــن املیــاد قامــت نـــازعاً

خــیـــل لهــن بجـلــــق میـعــــاد

ســاءت وقائعهــا .مــا رست بهـــا

ال الهجــرة األولــی ،وال املیــاد

وردت میـــــــاه الرافــــدین مغیــرة

شـــقــر من انقـب البطــون وراد

هجــن طــردن مــن الجیــاد کرامئـ ـاً

عربـیــــة فــــــــکأنهن جیـــاد

بــردی وأودیــة الفــرات ودجـــلة

والنیـــل غــــــص مبائــــك
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(الشبیبی1940 ،م :ص)45:
فقد شارك الشبیبي بوجدانه املتدفق وعقلیته املتحررة الوقادة يف بناء الحکم
الوطنی وکافح االستعامر يف کل أشکاله يف عهد االحتالل وبعده وکان يف طلیعة
املشتغلین باخالص ووفاء بالقضیة العربیة والعراقیة.

الجانب الفكري

الفكر ،سمة من سامت الشاعر املجدد ،وقد طبعت هذه السمة أغلب شعره ،فهو
يرى مثالً يف الظلم أقبح صفة يتخلق بها الجائرون الظاملون ،فحز ذلك يف قلبه ،وهو
يراهم يعملون ما يشاءون ،فيقول فيهم:
يقولـــون :اتيـــان الكبائـــر جائز

وفعل الخطايا املنكـــرات
مباح
ُ

أخي هذه األخـــاق للجنس نهض ٌة

فالح
وللبـــر اآلتـــن منـــه
ُ

يريـــدون للدنيا ضـــادا ً وأنهم

ِراح
بجثـــان هذا االجتـــاع ج ُ

فالنهضة التي يتطلع لها الشبيبي البد أن يساهم أبناء شعبه فيها ،إال أنه يرى شباباً
ال يدركون معنى االصالح وقيمة الفكر التجديدي ،وشيباً عاجزين عن فعل يشء،
فيرصخ قائالً:
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شـــباب
ٌ

وشـــعب

ففـــي

طائـــش
ٌ

نـــزق

وشـــيب

مابهـــم

طالـــب

ثقـــ ًة

فدلـــوه

مبـــن

آرائنـــا

ِشـــي ٌع

ويف

أحزابنـــا

رمـــق
ُ
يثـــق
ُ

فـــرق

واألروع ما قاله يف الجانب الفكري ،اعتقاده عىل أن الحقيقة الكاملة
معنى
ً
مجازياً ،وك ُّل يقرؤها مبنظوره الخاص ويعتقد جازما أنها الحقيقة ،فكتب قصيدته
بعنوان «الحقيقة ال تدرك» وهي نقدا ً للتقليد والجزمية والتطرف يف إطار البحث
العلمي ،فيقول:

يســـوق له دليـــل تخ ّر ٍ
صات

ومينـــع خصمه أن يســـتدال

منطقيـــا

تُ ثلـــه قضايا الوهم شـــكالً

رويـــدك قـــد فتنت بهانفوســـا

رأتـــك ألن تهذبهـــ ّن أهالً

مـــات

ولو تق ّرى شؤون املستقلني استقال

يص ــوب دونه ــم طرفــاً غضيضــاً

ويقبـــض دونهم باعاً أشـــاًّ

طليـــق
فأمســـو ٌر وإن قالـــوا
ٌ

خل
ومأخـــو ٌذ وإن قالـــوا ُم ّ

مباذا يـــا نصـــر الجهل قل

يل متيـــس تغطرســـاً ومتيل دالّ

الوحـــش منه
ُ
ومـــا طـــا ٍو يهاب

عملّس يســـحب الذيـــل الرقالّ

بأغدر منـــك إذ تبت ّز مــــــــــاالً

ِ
حلّ
يح ّرمـــه ال ُنهـــى وتـــراه

نب
ج ٍ
إذا وجـــد املريب بـــأرض ُ

تـــول
ّ
توالّهـــا ،وإن شـــجت

يؤلفهـــا

قياســـاً

دجـــى التقليـــد

(عبدالحمید ،2004 ،ج ،2ص)196 :
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ج .الجهاد ضد االستعامر

هکذا أظهر أثر هذا الوعي يف الشعر بارزا ً وواضحاً عند شعراء العراق البارزین
والذین یعدون يف الطلیعة ،فقد نظم الشیخ محمد رضا الشبیبي قصیدة أیضاً وهاجم
فیها االستعامر مهاجمة عنیفة وتعني هذه القصیدة صورة من فضل وجهاد الشاعر يف
الذود عن حیاض املسلمین:
عم الثغور املوشحات ظالم
و َدجت ألنـــك ثغرها الســـا ُم

طـــوت الفیاق نکســـاً أعالمها

إذ لیس تخفق بعـــدك األعال ُم

رابطت يف ثغر العراق وثغرها

یحمی الحجاز بســـه والشـــا ُم

سقط الذي شیدت من أرکانه
وأعید فیه النقض واالبرا ُم

صالت علی تلك املنیة أختُها

وسطا علی ذلك الحامم حام ُم

طالت علیك فکل شهر عام
للـــه ســـعة أشـــهر قضیتُها
(الشبیبی ،1940 ،ص)180 :

وللشاعر قصیدة أخری یتحدث فیها عن واقعة شعیبة والتي تعد من أعظم
املعارك ،والواقعة املهمة األولی يف حیاة الحرب بالعراق ،استنفر فیها العراقیون فقد
جاء القائد سلیامن عسکري بك ،ومعه فریق من الجنود األتراك متجهین نحو البرصة،
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وهناك حدثت معرکة کبیرة جرح فیها القائد الرتکي سلیامن عسکري بك ،وبعد أن
جرح القائد سلیامن عسکري بك يف هجومه الذي شنه علی االنکلیز ذهب إلی بغداد
للتداوي يف املستشفی العسکري (خسته خانة املجیدیة) ومل یمکث غیر أیام قالئل
حتی عاد إلی أسلحة الحرب وقد شوهد هذا القائد راکباً عربة والیزال مضطرباً من
جرحه ،ینتقل من مکان إلی آخر فیسوق الجیش ویدربه وبعد أن رأی الجیش علی
شفا جرف هرب مول ّياً األدبار وأن معونته قد ضعفت فام کان من القائد إال االنتحار
أملاً وحرسة بعد أن أبدی من اإلخالص والوفاء ما استحق به أن یخلد مع االبطال وقد
سجل محمد رضا الشبیبي هذه املعرکة الرهیبة وأتی علی کثیر من تفاصیلها فیری
فیها أشهر أیام الحرب العراقیة ،فقد کانت مناجزة شدیدة هزم يف آخرها العثامنیون،
وترکوا نصف ذلك الجیش بني قتیل وجریح وأسیر وفقید وقد جسد لنا وقائع تلك
املوقعة يف قصیدة سامها یوم الشعیبة تحدث فیها عن معاناة الجیش العثامين الذي
أقام ثالثاً يف خنادقها خايل الحقائب من ماء ومن زاد رغم موفور ماء الفراتین وحبهام
وهو یبلغ الذروة حین یحدد سبب ذلك الخلل ،فإن أقواتنا  -يف بطون الذر أکرثها ،ال
يف بطون صعالیك وأخباد وما إلی ذلك فیقول:
نبت الربا حمر أشـــاء واوراد
منثورة لـــك بین القرص فالوادي
دون الشـــعیبة اجســـاد موزعة
يف البید توزیع أعضاء بأجساد
جیش أقام ثالثـــا يف خنادقها
خايل الحقائب من ماء ومن زاد
(املصدر نفسه ،ص)48-47 :

د.مجد ثورة النجفیین

کان رصاع الشبیبي مع الدولة العثامنیة من وجهتین إحداهام أنها حائدة عن
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الطریق القویم للسالم ،یتضح ذلك بظلمها ،واألخری ألنها غاصبة حقوق العرب
الذین قامت الدولة اإلسالمیة علی أیدیهم ،ولکن الزمان أدى بها إلی هؤالء ولذلك
یقول:
أما صفحنا عن املايض العینکم

اما ادیلت لکم ایامنا االول
(املصدر نفسه ،ص)27 :

فالشبیبي یشعر مبجد العرب ولذلك یثور بعنف .وقوة أثر ثورة النجفیین يف عام
1915م تلك الثورة التي انتهت بطرد الرتك وحکم االهايل ألنفسهم ،حتی إذا جاء
اإلنکلیز استطاعوا إخضاعهم ففي هذا الحادث یقف ثائرا ً ومفاخرا ً یقول يف قصیدته
«ثورة علی األتراك»
ال الجـــنب فأطفانا وال البـخـل

الثـــأر والحقـــد باألقـــوام والدخل

لو کان ما بهم جنبا ملا انتقموا

ويف طریـــق بلـــوغ النقمـــة األجل

السیـف قرب مـــنا کل قاصـیة

ال املنطق الفصـــل من قوم وال الجدل

هـ .التندید بسیاسیة االستعامر يف ثورة العرشین

(املصدر نفسه)

انتفض الشعب العراقي يف ثورة العرشین ،ثم تلتها حرکات أخری متیزت بالبذل
والفداء وإرخاص املهج واألرواح وذلك للتخلص من تعسف املتعسفین واثره
املستأثرین ،غیر أنها کانت رشرا ً ینبعث من الثورة الکربی وعاد التاریخ یع ّری
أغراض أولئك الذین ناوأوا الوثبة األولی وساموا قادتها العذاب ومقصدهم
الوصول إلی املناصب الوثیرة وحوربت وتألبت علیها قوی الرش باملال والنعرات
الهدامة وبذور الشقاق واألنانیة والجشع واالثرة .لذلك یقف الشبیبي ازاء هذه
الفعلة النکراء فیقول:
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أخـطأ الحـق فـریق بـــائس

لــم یلـومـونــا والموا الــزمـــــنا

خـــرت صفقتکم مـــن معرش

قـــد رشوا العـــار وباعـــوا الوطنا

ارخــصوه ولـو اعـتاضوا بـــه

هــــذه الـــدنیـا لقلــــــت ثـمنـا

یا عبید املــــجد خیر منـــــکم

جــهالء یعـــــــــبدون الـوثـــنا
(املصدرنفسه ،ص)105

وهکذا یندد الشبیبي باإلنکلیز وأتباعهم ،ویصف الرصاع بینهم وبین العشائر
حینام طلبوا أسلحتهم وکان الطلب من هؤالء حجة ظاهرة لالنتقام منهم.

نتیجةالبحث:
وصل البحث إىل القسم األخري ،وهو تسجيل النتائج املتحصلة منه يف النقاط
التالية:
کان الشبیبي مجاهدا ً من أجل استقالل العراق وهو الذي رصخ يف وجه الحاکم

االنکلیزي لإلعرتاف باستقالل بالده و هو صاحب دعوة أن یتحد الشام والعراق.

یعترب الشبیبي من أهم أرکان أدب املقاومة علی الساحة العربية عموماً وعلی

الساحة العراقیة خصوصاً.

متثلت عنارص املقاومة يف شعر الشبیبي کالتايل:
إشارة إلی القمع وفقدان الحریة واملخربين وإظهار النقمة عليهم.
تحریض الشعب نحو الثورة ضد االستبداد.
الدفاع عن الطبقات الفقیرة واملضطهدة.
لقد تض ّمن شعر الشیخ محمد رضا الشبیبي حشدا ً کبريا ً من املفردات ذات البعد

الديني وهذا يدل علی أ ّن الشاعر ذو ثقافة دينية واسعة.
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يص ّور الشاعر من خالل عدسة شعره حالة االختناق والکبت والرعب واملأساة
التي یعانیها الشعب العراقي من االستعامر وسیاساته
بالصدق الف ّني والوضوح والبساطة أو السهولة التي متيّز شعره
ميتاز شعر الشبیبي ّ
من الشعراء املعارصين ال ّرمزيني ويسهل فهمه للعموم؛ ألنّه شاعر الشعب.

قامئة املصادر

أبو الشباب ،واصف ،القديم و الجديديف الشعر العريب الحديث ،دار النهضة العربية للطباعة
والنرش ،بريوت1988 ،م،
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برصي ،مريأعالم األدب يف العراق الحديث ،دار الحکمة ،لندن1999 ،م.

الجمييل ،ع ،نگاهي به تاريخ سيايس عراق،ترجمه :محمد حسني زوار کعبه،حوز هرني
تبليغات اسالمي ،تهران1370 ،ه.ش

الجیلوسی ،سلمی الخرضاء ،االتجاهات والحرکات فی الشعر العريب الحدیث ،الرتجمة
عبدالواحد لؤلؤة ،الطبعة االولی ،بیروت2001 .م.
الحسني ،عبد الرزاق ،تاريخ العراق السيايس الحديث ،دار الرافدين ،بريوت2008 ،م.

الحمد ،جواد و إياد الربغويث ،دراسة يف الفکر السيايس لحرکة املقاومة اإلسالمية (حامس)،
ط ،2 :عامن ،مرکز دراسات الرشق األوسط1999 ،م.
حموي ،صبحي ،املنجد يف اللغة العربية املعارصة ،دار املرشق،بريوت ،بالتاریخ

دلشاد جعفر وآخرون،الغربة يف الشعر العراقي منوذجاً ،مجلة العلوم االنسانیة الدولیة،
العدد2008 ،15م.
الشبیبی ،محمدرضا ،الدیوان ،مطبعة لجنة التألیف والنرش ،القاهرة1940 ،م.

الرشبتي ،أحمد حامد ،الشبيبي يف حكمه وأمثاله ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد1982 ،م.

عبد الحکيم ،عمر ،دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية .ال .مط ،بیروت2004 ،م
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االحتالل االيطالي لليبيا  -أنموذج ًا -

حيدر عبد الهادي عيل العذاري

(((

النبي األمني وآله الطاهرين..
الحمد لله ّ
رب العاملني والصالة والسالم عىل ّ
وبعد :فقد اخرتت النقطة الخامسة من املحور األول من محاور البحث يف
املؤمتر الدويل حول (التجديد يف صناعة التاريخ وكتابته) فسلطت الضوء عىل
مرحلة جديرة بالدارسة والتحليل والبيان ،تتألق فيها الحوزة العلمية برجالها الذين
حملوا أقالمهم ٍ
بيد وسيوفهم ٍ
بيد أخرى لينربوا مدافعني عن قضايا مصريية عصفت
بأُ ّمتنا العربية واإلسالمية ،فتألّموا حينام تألّم املسلم يف أبعد املعمورة ،ودافعوا عنه
مبا أتيح لهم من فرصة وامكانية ،والدليل هو الفتوى الخالدة لعلامء حوزة النجف
األرشف ملا تداعت جيوش االستعامر الكافرة يف مطلع القرن املايض ،فدنست
((( -أستاذ يف الفلسفة  -العراق.

 -املؤمتر الدويل حول التجديد يف صناعة التاريخ وكتابته 1439هـ 2018 -م.
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أرضنا العربية اإلسالمية يف (ليبيا) وغريها ،ووقتئذ ال الطائفية منعتهم وال الحدود
حجزتهم وال بعد املسافة أعاقتهم عن نرصتهم ،والوقوف إىل جانبهم ،فبثت تلك
الفتوى روح الجهاد واملقاومة والعزمية فكانت كالروح تدب يف جسد ميت..

املبحث األول وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :تعريف مخترص بالحوزة العلمية وعلامئها

يطلق عىل املراكز الدراسية التي تض ّم طلبة العلوم الدينية
الحوزة العلمية
مصطلح ُ
ٌ
من شيعة أهل البيت ،والتي تقع تحت إرشاف وإدارة املراجع العظام والعلامء الكرام.
وتحظى باستقالل مادي واقتصادي .فال تخضع يف مواردها املالية واإلقتصادية إىل
الدعم الحكومي بل يقوم مراجع التقليد بتأمني ما تحتاج إليه الحوزات العلمية من
خالل الوجوه الرشعية كاألخامس والزكوات وهدايا املؤمنني واألوقاف..
يقسم إىل
وقد اختارت الحوزة العلمية وعىل م ّر التاريخ منهجاً دراسياً خاصاً ّ
ثالث مراحل هي مرحلة املقدمات ،والثانية مرحلة السطوح ،والثالثة مرحلة الخارج.
وأهم مركز للحوزة العلمية هو النجف األرشف ثم كربالء املقدسة ثم قم املرشفة
ثم سامراء ومشهد وأصفهان وبغداد والحلة وغريها..
وميكن القول :أن نواة الحوزات العلمية كان مع بزوغ فجر اإلسالم وتأسيس
املجتمع اإلسالمي يف املدينة املنورة؛ فلام كانت املدينة املنورة هي املنطلق األول
للرسالة اإلسالمية ،فال غرو إذا كانت (املدرسة األوىل للفكر اإلسالمي) .واستمرت
يف عطائها كمركز علمي حتى عرصي اإلمامني الباقر والصادق.
وجاء بعد املدينة دور الكوفة بعد أن انتقلت مدرسة الفقه الشيعي من (املدينة)
إىل (الكوفة) ،ومع تأسيس بغداد واتخاذها عاصمة للدولة العباسية تحولت هي
األخرى إىل مركز علمي استقطب علامء الشيعة ملا توفر فيها من مشايخ كبار كالشيخ
الكليني والشيخ املفيد ،وكانت املدرسة البغدادية ما بني ( 260هـ) إىل ( 327هـ)
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املعروفة بفرتة الغيبة الصغرى تدار من قبل النواب األربعة ،ثم تواصلت الدراسة
والنشاط العميل فيها إىل أن أثريت الفتنة يف منتصف القرن الخامس وتم إحراق
مم اضطر الشيخ الطويس إىل الهجرة منها إىل النجف عام(448
مكتبة دار العلم ّ
هـ) ليؤسس هناك املدرسة النجفية التي تحولت بعد مدرسة بغداد إىل املركز األ ّم
للدراسات الشيعية.
ثم ازدهرت بعد النجف حوزة الحلة العلمية التي متكنت من حمل راية املرجعية
الحل وابن فهد الحيل.
ّ
الحل واملحقق
ّ
كالعلمة
ّ
العلمية عىل يد فقهاء ومراجع كبار
وكذلك كان لجبل عامل نصيب كبري يف دعم الحركة العلمية الشيعية ملا جادت
به يراع كبار علامئها كالشهيدين األول والثاين.
ثم ازدهرت حوزة قم حني حل بها الشيخ عبد الكريم الحائري ثم ازدهرت أكرث
يف عهد السيد الربوجردي وال تزال..
ورس قوة الحوزة يكمن يف عمق الدراسة وتقوى الدارسني واستقاللها من
النواحي املتقدمة الذكر ،فهي اإلرث الحقيقي ألهل البيت (عليهم السالم) وامتداد
ملرشوعهم الهدايتي يف األ ّمة..

املطلب الثاين :ليبيا قبل االحتالل وبعده

وقسمت
خضعت طرابلس الغرب (ليبيا) للسيطرة العثامنية منذ عام (1551م)ّ ،
البالد إبّان عهد العثامنيني إىل ثالثة أقسام رئيسية :هي أقاليم( ،طرابلس ،وبرقة،
وفزان) ،وطيلة القرن التاسع عرش كانت سيطرة العثامنيني عىل املناطق الساحلية
قوية ،يف حني سيطرتهم عىل املناطق الداخلية ضعيفة (((،وخالل األعوام األوىل من
القرن العرشين زادت أطامع إيطاليا يف ليبيا ،وال سيام بعد احتالل فرنسا ملراكش بعد
الجزائر وتونس ،واحتالل بريطانيا ملرص(((.
(((  -مجلة املؤرخ :العدد / 39 :بغداد /1988ص.13
((( -تاريخ العرب الحديث  /ص.419
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ونتيجة لذلك بدأ التغلغل اإليطايل يف ليبيا ،فقد بلغ عدد الجالية اإليطالية يف ليبيا
عام (1900م) حوايل ألف ومائة شخص ،وأنشأوا بنك روما يف طرابلس عام (1907م)،
وفتحت له فروع يف باقي األقاليم ،وبذل البنك املذكور جهودا ً حثيثة من أجل رشاء
األرايض من األهايل بأضعاف أسعارها ،واتّباع سياسة اإلقراض واالستمالك يف
حال عجز أفرادها عن الوفاء بااللتزامات مع البنك ،وسيطر االيطاليون تدريجياً عىل
صادرات البالد من الصوف والحبوب وعشب الحلفا ،وريش النعام(((.
وت ّم إرسال بعثة علمية آثارية إىل طرابلس عام(1910م) وظاهر عمل هذه البعثة
هو التنقيب عن معدن الفوسفات وإجراء حفريات إلكتشاف املناطق اآلثارية ،ولكن
مهمتها األساسية يف واقع األمر هي وضع املصورات والخرائط الجغرافية الالزمة
للعمليات العسكرية(((.
وميكن القول إ ّن االجراءات االيطالية الحتالل ليبيا خطط لها منذ أعوام ،فقد
اِستغل اإليطاليون حالة الفقر والفاقة التي عاىن منها سكان ليبيا خالل تلك املرحلة
التاريخية من أجل تنفيذ مخططاتهم االستعامرية ،والقت تلك الخطط مثارها،
وفق مجتمع تعامل مع الطرف املقابل بحسن النية ،ولكن أثبتت األيام إن ما يبتغيه
اإليطاليون ليس األعامل الخريية بل السيطرة عىل موارد هذه املنطقة مدفوعني
بروحهم الصليبية.
أكملت إيطاليا استعداداتها العسكرية الحتالل ليبيا ،أواخر عام (1911م) ،وبلغت
القوات العسكرية املعدة للغزو أربع وثالثون ألف جندي ،وستة آالف وثالمثائة
حصان ،وألف وخمسني عربة ،ومثان وأربعون مدفعاً ميدانياً ،وأربع وعرشين مدفعاً
جبلياً ،ومائة وخمس وأربعون سفينة حربية ،ومائة وأربعة عرش قطعة بحرية أخرى
ض ّد القوات العثامنية املكونة من خمسة آالف مقاتل يف طرابلس وألفني يف برقة،
جة اإليطاليني هي مقتل شخصني إيطاليني يف ليبيا عام (1908م) ،وهي
وكانت ح ّ
((( -مجلة املؤرخ :العدد / 39 :بغداد  /1988ص.39
((( -تاريخ العرب الحديث  /ص .419
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جة واهية ،و زعمت أن أمالك اإليطاليّني وحياتهم يف خطر ،عىل الرغم من محاولة
ح ّ
إل أنهم مل يلقوا أذن صاغية لذلك(((.
العثامنيني اسرتضاء اإليطاليون ّ
أعلنت إيطاليا الحرب عىل الدولة العثامنية يف ليبيا يوم 29( :أيلول 1911م) ،ومل
إل إعالن موقف الحياد.
يكن أمام الدولة العثامنية ّ
و ّمام زاد الطني بلّة هو قيام الحكومة العثامنية بسحب معظم قواتها من ليبيا عام
(1910م) بحجة أن وضعها يف اليمن والبلقان حتم عليها ذلك ،فضالً عن سحب
أسلحتها االحتياطية يف ليبيا والتي قدرت بأربعني ألف بندقية ،إىل جانب سحبها
الضباط األكفاء والسيام العرب ،وتركت البالد بسبعة آالف جندي ،وت ّم إهامل متوين
14
ظل تلك الظروف الحرجة التي أشتد فيها الجوع والقحط.
البالد ،يف ّ

املطلب الثالث :موقف علامء الحوزة العلمية من االحتالل
األجنبي

لقد حملت املرجعية لواء الجهاد دفاعاً عن حرمة اإلسالم واملسلمني ،بغض
النظر عن الوالءات املذهبية والحدود اإلقليمية واالنتامءات العرقية ،فحينام وقع
االحتالل اإليطايل لليبيا عام (1911م) ،وقفت القيادة الدينية ـ الشيعية بكل إمكانياتها
إىل جانب الدولة العثامنية يف سبيل الدفاع عن ليبيا(((.

يقول األستاذ مح ّمد سعيد الطريحي :أصدر الشيخ الخراساين فتوى للجهاد
والدفاع عن ليبيا ض ّد االحتالل اإليطايل لها ،وقد أكّد هذه الفتوى بعد وفاته ،اثنان
من كبار املجتهدين هام :السيد مح ّمد سعيد الحبويب ،والشيخ مح ّمد (صاحب
الجواهر) ،وقد أرسلت (الهيئة العلمية) إثنني من أعضائها إىل ليبيا لغرض االستطالع،
ودرس إمكانية االشرتاك يف حركة الجهاد هام :السيد مسلم زوين وعزيز بك ،قائم
مقام النجف املستقيل عن االتحاد والرتقي ،فسافرا إىل طرابلس ومنها إىل اآلستانة..
((( -جهاد األبطال يف طرابلس الغرب :ص.35
((( -املرجعية الدينية الشيعية ،مواقف مبدئية ضد االحتالل :مقال الكرتوين للدكتور مح ّمد جواد مالك ،موقع مكتبة
العتبة الحسينية املقدسةhtml http://imamhussain.194/09/lib.blogspot.com/2013- :
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وتتابعت فتاوى الجهاد من العلامء الس ّنة والشيعة ملقاومة االحتالل اإليطايل،
وعىل أثرها تشكّلت ـ يف جميع أنحاء العراق ـ لجان للدفاع عن ليبيا من السنة
والشيعة ،ولعب الشيعة فيها دورا ً مميزا ً رغم أن املعاملة التي كانوا يتلقونها من
السلطة العثامنية سيئة جدا ً..
ويف كربالء عقد األهايل اجتامعاً عاماً عند رضيح اإلمام الحسني ،وألقيت
الخطب الحامسية ،ث ّم جرى جمع التربعات ،ويف يوم ( 12ترشين األول 1911م)،
تظاهر ما يقارب األلفني من األهايل..

وشهدت مدينتا النجف وسامراء تظاهرات مامثلة خالل يومي ( )17،11ترشين
األول ،وألقيت فيها الخطب الحامسية ،ودعا الخطباء إىل نبذ الخالفات الطائفية
وتوحيد الجهود)(((.
وانعكس ذلك يف مهرجانات األدب والشعر ،التي كانت تلهب أحاسيس الناس
وتدفعها للجهاد ،وقد ذكر األستاذ إبراهيم الوائيل مجموعة من الشعراء الذين وظفوا
أقالمهم لنرصة هذه القضية يف مقاله :الشعر العراقي وحرب طرابلس ،املنشور يف
مجلة كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد السابع ،بغداد ،1964 ،ص .217-202 :نذكر
منهم الشاعر الشيخ عيل الرشقي إذ قال:
كيف أصبحت فأفصحي يا بالدي

افيك ما يعقد الرطـــاب الفصاح

إن دعونا أرائـــك الجور طاحت

يـــا دم األبرياء كنـــت املطاحا

ما لروما فال اســـتوى عرش روما

جـــت نباحا
ْ
فتلـــت ذيلهـــا وع ّ

قوي
ْ
جنبـــت عـــن نضـــال كل ٍّ

نطحت برقـــة ،وبرقـــة واحات

فأغـــارتْ عىل الزوايا اكتســـاحاً
من النخل مـــا عرفـــن النطاحا

ويقول الشيخ باقر الشبيي يف قصيدته ـ ايتاليا وإعالن الحرب:
((( -مجلة املوسم :العدد السادس :ص.425 - 377
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الظـــام
ســـننرشها بأجنحـــة
ِ

ونرضب بالســـيوف لكـــم رقاباً

ونحمي بالدفاع حمـــى الحريم

ســـلوا إن شـــئتم اليونـــان عنا

وإن شئتم ســـلوا حرب الرصيم

نصـــول بـــكل هـــ ّدار هزبـــ ٍر

إذا اشـــتد الوغى أســـد هجوم

نذب عـــن الحقيقـــة يف حامها
ّ

ونحمي حـــوزة الوطـــن القديم

وللشيخ مح ّمد حسني كاشف الغطاء قصيدة نهضوية هادفة بعنوان (حرب الطليان

والبلقان((() يقول فيها:

أيها املســـلمون ه ّبـــوا فليس الـ

مـــوت إال حياتكـــم بهـــوان

ويل فـــاذا التامدي
قـــد دهاكم ٌ

ســـيل ،فـــاذا التواين
ٌ
وأتاكُـــ ُم

يســـتغيث اإلســـام فيكم فيلقي

عنـــه منكـــم تصامـــم اآلذان

صارخـــاً في ُك ُم فهل من ســـميعٍ

رصخـــات اإلســـام والقـــرآن

ٌ
جارف من الغـــرب تيّار
جاءكـــم

أفريجـــو اإلســـام لقيان ســـلم

يهـــ ّد البنـــاء رأس املبـــاين

(بعد حرب الطليـــان والبلقان)..

املبحث الثاين :نص الفتاوى التي صدرت باسم علامء الحوزة العلمية الستنهاض
املسلمني ض ّد املستعمر اإليطايل املحتل..
عقد مجتهدو النجف األرشف وعلامؤها مجالس عديدة ،واجتامعات مكثّفة
وعطّلوا الدروس والجامعة ،متخضت اجتامعاتهم يف ذهاب السيد مسلم زوين،
وعزيز بك (قائم مقام النجف) إىل ليبيا لدراسة إمكانية االشرتاك يف الجهاد...
(((  -هناك الكثري من الشعراء الذين كتبوا عن هذه القضية مل أذكرهم يف منت البحث وذلك لكرثتهم ومنهم :مح ّمد
حسني أبو املحاسن ،والشيخ مح ّمد رضا الشبيبي،وعبد العزيز الجواهري ،وغريهم .وللمزيد من التفصيالت عن
أولئك الشعراء ينظر :إبراهيم الوائيل ،الشعر العراقي وحرب طرابلس ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد السابع،
بغداد ،1964 ،ص .217-202
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أمر السيد اليزدي بعقد اجتامع عام ،وأعلن بذلك ،ونادى املنادي يطلب خروج
الناس إىل وادي السالم ،فسارع عموم النجفيني ذكورا ً وإناثاً ،صغارا ً وكبارا ً ،حتى
وغص الوادي بالناس ينتظرون رأي السيد وكلمته األخرية
كادت تخلو املدينة تقريباً،
ّ
يف أمر الجهاد ،ودفاع العدو ،وألقى الخطباء خطباً حامسية أبكت العموم ،وأثارت
فيهم نريان الحمية ،فعلت األصوات ،وكرث الضجيج.
وقبل ساعة من أذان املغرب وصل السيد اليزدي بني تهليل وتكبري ،وارتقى
منربا ً عالياً
فضج الناس بالبكاء والعويل فرحاً...
ّ
وبعد برهة هدأ الجميع ،وألقى خطبة أوضح فيها ما متر به األ ّمة اإلسالمية،

ومؤامرات املستعمرين ،ودعا للمدافعني عن بالد اإلسالم ،ث ّم أعقبه الشيخ جواد
(((
الجواهري فرقى املنرب ورشح بعض مقاطع الخطبة وما حوته من مغازي.
فتوى السيد مح ّمد كاظم اليزدي
بسم الله الرحمن الرحيم
كل جهة،
«يف مثل هذا اليوم حملت الدول األوروبية عىل املاملك اإلسالمية من ّ
فمن جهة هجمت إيطاليا عىل طرابلس الغرب ،ومن جهة أخرى روسيا عىل شاميل
إيران ،وإنكلرتا عىل جنوبها ،وهذا ي ّهدد باضمحالل اإلسالم .لذا يجب عىل عموم

املسلمني من العرب والعجم أن يهيؤوا أنفسهم للدفاع عن البالد اإلسالمية ضد
يقصوا وال يبخلوا يف بذل أنفسهم وأموالهم يف تقديم األسباب التي
الكفر ،وأن ال ّ
ميكن من خاللها إخراج جيش إيطاليا من طرابلس الغرب ،وجيش روسيا واإلنكليز
من شاميل وجنويب إيران ،وهذا من أهم الفرائض اإلسالمية ،حتى تبقى اململكتان
العثامنية واإليرانية مصونتني محفوظتني بعون الله تعاىل من هجوم الصليبيني».
حرر يوم االثنني خامس ذي الحجة الحرام سنة 1329هـ املوافق للسادس

والعرشين من ترشين الثاين سنة 1911م.

(((

((( -النجف يف ربع قرن.149-148 :
((( -السيد مح ّمد كاظم اليزدي ،سريته وأضواء عىل مرجعيته ومواقفه ووثائقه السياسية.200-199 :
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أما بيان الشيخ كاظم الخراساين ،والسيد إسامعيل الصدر ،والشيخ عبد الله
املازندراين ،وشيخ الرشيعة االصفهاين قد جاء فيه:
«إن هجوم روسيا عىل إيران ،وإيطاليا عىل طرابلس الغرب ،موجب لذهاب
اإلسالم ،واضمحالل الرشيعة الطاهرة والقرآن ،فيجب عىل كافة املسلمني أن
يجتمعوا ويطالبوا من دولهم املتبوعة رفع هذه التعديات غري القانونية من روسيا
(((
وإيطاليا ..جهادا ً يف سبيل الله كالجهاد يف بدر وحنني».
نص فتوى أخرى ملجموعة من علامء النجف األرشف
بسم الله الرحمن الرحيم
من علامء النجف األرشف إىل كافة املسلمني املوحدين ،وممن جمعتنا
وإياهم جامعة الدين ،واإلقرار مبحمد سيد املرسلني..
السالم عليكم أيها املحامون عن التوحيد ،واملدافعون عن الدين ،والحافظون
لبيضة اإلسالم .ال يخفى عليكم أن الجهاد لدفع هجوم الكفار عىل بالد اإلسالم
وثغوره ،مام قام إجامع املسلمني ورضورة الدين عىل وجوبه .قال الله سبحانه:
ف َسبِيلِ اللَّ ِه».
جا ِه ُدوا ِبأَ ْم َوالِ ُك ْم َوأَنْف ُِس ُك ْم ِ
«انْ ِف ُروا ِخفَافًا َوثِقَاال َو َ
هذه جنود إيطاليا قد هجموا عىل طرابلس الغرب التي هي من أعظم املاملك
اإلسالمية وأهمها فخربوا عامرها وأبادوا أبنيتها وقتلوا رجالها ونسائها وأطفالها مالكم
تبلغكم دعوة اإلسالم فال تجيبون ،وتوافيكم رضخة املسلمني فال تغيثون ،أتنتظرون
أن يزحف الكفار إىل بيت الله الحرام ،وحرم النبي واألمئّة عليهم السالم وميحوا
الديانة اإلسالمية عن رشق األرض وغربها وتكونوا معرش املسلمني أذل من قوم سبأ،
فالله الله بالتوحيد ،الله الله يف الرسالة ،الله الله يف نواميس الدين ،وقواعد الرشع
املبني ،وفيام بعد التوحيد إال التثليث ،وال بعد اإلقرار مبحمد kإال عبادة املسيح،
((( -شيخ الرشيعة114 :
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وال بعد استقبال الكعبة إال تعلق الصليب ،وال بعد األذان إال قرع النواقيس فبادروا
إىل ما افرتضه الله عليكم من الجهاد يف سبيله ،واتفقوا وال تفرقوا ،وأجمعوا كلمتكم
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قُ َّو ٍة َو ِم ْن ِربَ ِ
خ ْيلِ
اط الْ َ
وابذلوا أموالكم وخذوا حذركم ( َوأَ ِع ُّدوا لَ ُه ْم َما ْ
ت ُ ْر ِه ُبو َن ِب ِه َع ُد َّو اللَّ ِه َو َع ُد َّوكُ ْم) لئال يفوت وقت الدفاع وأنتم فاعلون ،وينقيض زمن
ح َذ ِر ال َِّذي َن يُخَالِفُو َن َع ْن أَ ْمر ِِه أَ ْن ت ُِصيبَ ُه ْم ِفتْ َن ٌة أَ ْو يُ ِ
صيبَ ُه ْم
الجهاد وأنتم متثاقلون (فَلْيَ ْ
َاب أَلِي ٌم).
َعذ ٌ
خادم الرشيعة املطهرة محمد كاظم الخراساين
األحقر الجاين عبد الله املازندراين
الجاين شيخ الرشيعة األصفهاين
األقل عيل رفيش
أقل خدام الرشيعة محمد حسني القمشة
أقل خدام الرشيعة الغراء حسن بن املرحوم صاحب الجواهر
األحقر الجاين السيد عيل التربيزي
األقل الجاين مصطفى الحسيني الكاشاين
الراجي عفو ربه محمد آل الشيخ صاحب الجواهر قدس رسه
الراجي عفو ربه الغفور محمد جواد الشيخ مشكور ق س
األحقر جعفر ابن املرحوم الشيخ عبد الحسن ق س
بسم الله النارص املعني أنا وكل املسلمني نستعني األقل محمد سعيد الحبويب(((.
((( -السيد مح ّمد كاظم اليزدي :ص .198-197شيخ الرشيعة.112-111 :
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املبحث الثاين :قراءة تحليلية لنصوص تلك الفتاوى

إن القراءة التحليلية الفاحصة لنصوص تلك الفتاوى املتق ّدمة تنتج لنا ما ييل:
حددت تلك النصوص أن الحرب قامئة بني جهتني األوىل هي :الحلف األورويب
ووصفتهم الفتوى بالكفر ونعتت الحملة بالصليبية ،والثانية :هم املسلمون..
تكشف لنا تلك النصوص بأن علامء الحوزة العلمية الشيعة يف النجف األرشف
مل يفرقوا بني ليبيا ذات الصبغة السنية وبني إيران ذات الصبغة الشيعية فام حثّوا عليه
من دفاع هنا هو عينه ما حثوا عليه هناك..
لقد شخص علامء الحوزة أن نتائج االحتالل تتلخص يف (اضمحالل اإلسالم
وذهابه ،واضمحالل الرشيعة والقرآن ،ونص تعبري الفتوى :وفيام بعد التوحيد إال
التثليث ،وال بعد االقرار مبح ّمد kإال عبادة املسيح ،وال بعد استقبال الكعبة إال
إل قرع النواقيس).
تعلق الصليب ،وال بعد األذان ّ
لقد ندبت الفتوى العرب والعجم ـ كام عربت ـ بال فارق أو متييز..
طلبت الفتوى وشجعت املسلمني عىل بذل األنفس واألموال لرشاء مرضاة الله
تعاىل..
تحريك الرأي العام العاملي بأن ما تقوم به الدول املحتلة غري قانوين مطلقاً بل
هو يخالف املعايري القانونية فضالً عن املعايري األخالقية والدينية..
إعالن أن هذا الجهاد ليس جهادا ً عن الوطن والعرض واملال وحسب بل هو
جهاد عن التوحيد والدين وبيضة اإلسالم..
اإلشارة إىل أن مستند ومدرك الفتوى هو (إجامع املسلمني ،ثم االستدالل بقوله
ف َسبِيلِ اللَّ ِه).
جا ِه ُدوا ِبأَ ْم َوالِ ُك ْم َوأَنْف ُِس ُك ْم ِ
تعاىل( :انْ ِف ُروا ِخفَافًا َوثِقَاال َو َ
تدل نصوص الفتاوى عىل أن العلامء امل ُ ْفتُون قد اطلعوا عىل مدى آثار االحتالل
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وقد بينوا ذلك بقولهم( :فخربوا عامرها وأبادوا أبنيتها وقتلوا رجالها ونسائها وأطفالها).
تدل الفتاوى عىل أن العلامء استرشفوا مراحل االحتالل وحذروا من السكوت عنه
بقولهم أن بعد احتالل ليبيا سيتجهون الحتالل البيت الحرام وحرم الرسول وآله األطهار..
أكدت الفتاوى وحثت عىل االتفاق والتوحد ونبذ الخالف والتفرق بني جميع
املذاهب والفرق وتشخيص وتحديد العدو املشرتك ملواجهته ودحره..

املطلب الثالث :أصداء الفتوى يف العراق
(النجف ـ الشامية ـ املشخاب ـ كربالء ـ الكاظمية ـ البرصة ـ األعظمية ـ سامراء)
تقول الدكتورة رنا سليم شاكر العزاوي ،والباحث وائل جبار جودة النداوي يف
بحثهام املشرتك يف مجلة كلية الرتبية األساسية /جامعة بابل:
هب خطباء املنرب الحسيني من أجل التثقيف لتلك الفتوى ،وخرج آالف
ّ
املتظاهرين يف بغداد والسيام يف باب املعظم والكاظمية ،وكذلك يف النجف
وكربالء والحلّة والشامية والبرصة ،من أجل تلبية نداء املرجعية ،وجمع املتظاهروين
التربعات لدعم املجاهدين يف طرابلس(((.

وزعت الفتوى التي أسلفنا ذكرها يف جميع أنحاء العراق وأمتد صداها إىل
كل املسلمني يف إيران وروسيا والهند وغريها من البالد اإلسالمية ،واندفع الناس
بحامس كبري من أجل التطوع والتربع..
وبدأت الصحف بالكتابة لدعم املجاهدين الليبيني ،ونقل خطباء املنرب الحسيني
فتوى املرجعية الدينية للجامهري ورشحوها لهم ،وهذا األمر زاد حامس الناس
وتطلعاتهم للمشاركة يف الجهاد إىل جانب إخوانهم يف ليبيا ،وأقيمت االحتفاالت
ذات املظهر الديني لدعم املجاهدين هناك(((..
(((-مجلة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية  /جامعة بابل/العدد ( / )22آب 2015م.
((( -الغزو االيطايل للقطر الليبي وحرب طرابلس سنة  ،1911مجلة املوسم ،مجلة فصلية مصورة تعنى بالرتاث
واآلثار ،العدد السادس ،بريوت ،1990 ،ص.380
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واحتشد األهايل يف بغداد بعد الهجوم عىل طرابلس يف ساحة باب املعظم
وتقدموا بتسجيل أسامئهم للتطوع ،ويف يومي السادس والسابع من ترشين األول
عام 1911م ،سارت مظاهرات أخرى يف ذات املنطقة ضمت ما يقارب العرشة آالف
شخص كانوا ينقرون الطبول ويرددون أهازيج الحرب..
يف الثامن منه تظاهرت حشود كبرية من النساء واألطفال ورجال العشائر العربية
يف أزقة بغداد ،وجرت مظاهرات مامثلة يف الكاظمية حيث احتشد األهايل عند
الرضيح وتكلم خطباؤهم فهاجموا إيطاليا ودعوا السنة والشيعة إىل توحيد صفوفهم
ونبذ الخالفات الطائفية ،وابتهلوا أن ينرص الله العرب الطرابلسيني يف محنتهم..
ويف التاسع من ترشين األول توجه املتظاهرون من مدينة الكاظمية عرب الجرس
الخشبي إىل مدينة بغداد ،وكانوا يرددون هتافات بنرصة الطرابلسيني وميزجونها
بابتهاالت دينية ،ثم نظموا مظاهرة أخرى يف العارش من ترشين األول عند رضيح
اإلمام موىس الكاظم .g
وأثناء املظاهرات أطلقت العيارات النارية التي كانت مبثابة انذار لألوروبيني
املوجودين يف بغداد ،وردد املتظاهرون عدة شعارات معادية لهم من بينها «لعن الله
كل أبو شفقه»(((.
وقام عدد من أعيان الشامية بتأليف جمعية يف القضاء املذكور ،وكان الشيخ مبدر
الفرعون وأخوته من أوائل املتربعني لها ،حيث دفعوا ثالمثائة لرية ،وتربع الشيخ
نفسه بخمسامئة لرية أخرى ،فضالً عن ذلك عقد أهايل كربالء اجتامعاً عاماً عند
رضيح اإلمام الحسني ،gوألقيت فيه الخطب الحامسية ،ثم جمعت التربعات
فبلغت ستامئة لرية يوم الرابع من ترشين األول وسبعامئة لرية يف يوم الثامن من
ترشين األول.
((( -الحركة القومية يف العراق بني  ،1914 - 1908اطروحة دكتوراه غري منشورة مقدمة إىل كلية اآلداب جامعة بغداد
عام  ،1980ص .425-423
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وتظاهر يف الثاين عرش من ترشين األول ما يقارب األلفني من األهايل ث ّم احتشدوا
عند رضيح اإلمام الحسني  ،gوألقى السيد جواد الروزخون كلمة أثنى فيها عىل
شجاعة الطرابلسيني..
وشهدت مدينتا النجف وسامراء مظاهرات مامثلة يومي الحادي عرش والسابع
عرش من ترشين األول ،وألقيت الخطب الحامسية ،ودعا الخطباء إىل نبذ الخالفات
الطائفية وتوحيد الجهود ،ث ّم ت ّم جمع التربعات فجمع أهايل النجف مائة وأثنني
(((.
وأربعني لرية خالل يوم واحد
وتآزر املسلمون واملسيحيون عىل تشكيل لجان خاصة ملساعدة الطرابلسيني
يف حربهم ،ويف اليوم السابع والعرشين من ترشين األول ،أعلنت أسواق البرصة
إرضاباً عاماً وتجمهر األهايل خارج املدينة لالحتجاج عىل إيطاليا ،وبدأوا يرددون
أهازيج الحرب ويلوحون بأعالمهم ويطلقون العيارات النارية ،وانضم إليهم أعداد
كبرية من الزنوج وهم ينقرون عىل الطبول ،والتحق بهم أعداد غفرية من أهايل الزبري،
فبلغ عدد املتجمهرين ما يقارب الثالثة آالف مواطن(((.

املبحــث الثالث:املواقــف املشــابهة للحــوزة العلميــة يف
مواجهــة املعتديــن يف زماننــا املعــارص
مل يقترص دور الحوزة العلمية وقادتها الربانيني عىل املوقف التاريخي الخالد
تجاه االحتالل اإليطايل لليبيا عام (1911م) بل تفاعلت النجف مع قضايا مفصلية
يف العامل العريب واإلسالمي منها الوقوف مع املغرب العريب بعد االحتالل االسباين
والفرنيس عام (1912م) ،واملوقف من قضية الجزائر ،وثورة العراق الكربى ضد
االحتالل الربيطاين بقيادة املراجع العظام وعشائر الفرات األوسط عام (1920م)،
ووقوف النجف مع فلسطني ضد االحتالل اإلرسائييل وقد ساهم الشيخ مح ّمد
((( -شيعة العراق والقضية القومية العربية :الدور التاريخي قبيل االستقالل ،مجلة املستقبل العريب ،األعداد ،44-42
بريوت ،1982 ،ص .82-81
((( -املصدر السابق ،ص.428
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حسني كاشف الغطاء يف مؤمتر القدس يف كانون األول (1931م) ونادى مبقاطعة
املنتوجات الصهيونية وأ َّم املسلمني يف صالة الجمعة وانربى علامء النجف وأدبائها
وصحفها ومفكريها مبساندة الشعب الفلسطيني يف كفاحه ضد املستعمرين الغزاة
وقد بني الدكتور مح ّمد حسني الصغري دور شعراء النجف يف تلك القضية يف كتابه
(فلسطني يف الشعر النجفي) ،واحتجاجات النجف املدوية ضد العدوان الثاليث
عىل مرص عام (1956م)..
وال زالت مرجعية النجف العليا تقف مع قضايا املسلمني يف العامل سيام مع
القضية الفلسطينية ،وإليكم أمنوذجاً من بيانات مكتب السيد السيستاين حول
االعتداء الصهيوين عىل الشعب الفلسطيني عام ( 1423هـ):
يس ابْنِ َم ْريَ َم َذلِ َك بِ َا
سائِ َ
يل َع َل لِ َسانِ َدا ُوو َد َو ِع َ
(لُ ِع َن ال َِّذي َن كَ َف ُروا ِم ْن بَ ِني ِإ ْ َ
س َما كَانُوا يَ ْف َعلُونَ) صدق
َع َ
ص ْوا َوكَانُوا يَ ْعتَ ُدو َن * كَانُوا َل يَتَ َنا َه ْو َن َع ْن ُم ْن َك ٍر فَ َعلُو ُه لَ ِبئْ َ
الله العيل العظيم.
يواجه إخوتنا يف األرايض الفلسطينية املحتلة يف هذه األيام عدواناً صهيونياً
قل نظريه يف التأريخ الحديث .وتعجز الكلامت عن بيان أبعاده الوحشية،
متواصالً ّ
فقد ع ّم الجميع ومل يسلم منه حتى الشيوخ والنساء والصبيان ،وتنوعت أساليبه قتالً
وتعذيباً وترويعاً واعتقاالً وترشيدا ً وتجويعاً وهتكاً للحرمات واستباحة للمقدسات
وتخريباً للمدن واملخيامت وتدمريا ً للبيوت واملساكن وبلغ حتى املامنعة من
إسعاف الجرحى واملصابني ودفن أجساد الشهداء ،ويجري كل ذلك مبرأى ومسمع
العامل أجمع وال مانع وال رادع ،بل إنه يحظى بدعم أمرييك واضح.
وإذا مل يكن من املرتقب من أعداء اإلسالم واملسلمني إال أن يصطفوا مع
املعتدين والغاصبني فإنه ال يرتقب من املسلمني إال أن يقفوا مع إخوانهم وأخواتهم
يف فلسطني العزيزة
ويرصوا صفوفهم ويجندوا طاقاتهم يف الدفاع عنهم ووقف
ّ
العدوان عليهم.
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إن الوضع املأساوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني املظلوم يقتيض أن
ال يهنأ املسلمون يف مطعم أو مرشب إىل أن يكفوا عن إخوانهم وأخواتهم أيدي
الظاملني املعتدين.
لقد ُروي عن النبي األعظم kأنه قال( :من أصبح ال يهتم بأمور املسلمني فليس
منهم ومن سمع رجالً ينادي يا للمسلمني فلم يجبه فليس مبسلم) ،ولذلك نهيب
باملسلمني كافة أن يه ّبوا لنجدة الشعب الفلسطيني املسلم ويستجيبوا لرصخات

االستغاثة املتعالية منهم ويبذلوا قصارى جهدهم وإمكاناتهم يف ردع املعتدين عليهم
واسرتداد حقوقهم املغتصبة وإنقاذ األرض اإلسالمية من أيدي الغزاة الغاصبني.
نسأل الله العيل القدير أن يأخذ بأيدي املسلمني إىل ما فيه الخري والصالح ومي ّن
ح ِكيمِ )(((.
ص إِ َّل ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه الْ َعزِي ِز الْ َ
عليهم بالنرص عىل أعدائهم ( َو َما ال َّن ْ ُ
واليوم نشهد انتصارات الشعب العراقي الصامد عىل الهجمة الجاهلية الداعشية
بفضل املوقف العظيم ملرجعية النجف األرشف وفتواها الخالدة التي أنقذت العراق
أرضا وشعبا وفكرا من مخطط مظلم رهيب لكن املرجعية وبتسديد من الله تعاىل
استطاعت أن تلعب دورها املرجو كام كانت باألمس وخلصت العراق من االحتالل
والغزو فهي اليوم تنتفض كذلك وقد شهد لها القايص والداين والقريب والبعيد بل
العدو والصديق بحكمتها وعطفها وأب ّوتها ودورها وستبقى كذلك إىل أن يرث الصالحون
األرض وتتحقق العدالة وينترش القسط يف ربوع املعمورة إن شاء الله تعاىل..
أما تلك الفتوى الذي أذاعها ممثل املرجعية الشيخ عبد املهدي الكرباليئ
بتاريخ (  14شعبان 1435 /هـ2014 /6/13 ،م) فقد جاء فيها:
(ال بد أن يكون لدينا وعي بعمق املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا ،فهي مسؤولية
رشعية ووطنية كبرية).
((( -املوقع الرسمي ملكتب سامحة السيد عيل الحسيني السيستاين.
https://www.sistani.org/arabic/statement/1460/.
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وأكد أ ّن العراق وشعبه يواجهان تحدياً كبريا ً وخطرا ً عظيامً..موضحاً أن االرهابيني
ال يستهدفون السيطرة عىل بعض املحافظات مثل نينوى وصالح الدين فقط ،وإمنا
يستهدفون أيضاً جميع املحافظات ،كام أعلنوا ،وال سيام بغداد وكربالء والنجف،
وجميع العراقيني يف جميع مناطقهم.
وشدد عىل أنه لذلك فإن مسؤولية التصدي لهم ومقاتلتهم هي مهمة الجميع وال
تخص طائفة دون أخرى أو طرف دون آخر.
وأضاف :إن التحدي وإن كان كبريا ً إال أن الشعب العراقي الذي عرف عنه
الشجاعة واإلقدام وتح ّمل املسؤولية الوطنية والرشعية يف الظروف الصعبة أكرب من
هذه التحديات واملخاطر.
وقال :إن املسؤولية يف الوقت الحارض هي حفظ بلدنا العراق ومقدساته من هذه
املخاطر وهذه توفر حافزا ً لنا للمزيد من العطاء والتضحيات يف سبيل الحفاظ عىل
وحدة بلدنا وكرامته وصيانة مقدساته من أن تهتك من قبل هؤالء املعتدين وال يجوز
للمواطنني الذين عهدنا منهم الصرب والشجاعة والثبات يف مثل هذه الظروف أن يدب
الخوف واالحباط يف ِ
نفس أي واحد منهم ،بل ال بد أن يكون ذلك حافزا ً لنا ملزيد
من العطاء يف سبيل حفظ بلدنا ومقدساتنا.
وأضاف :إن دفاع أبنائنا يف القوات املسلحة وسائر األجهزة األمنية هو دفاع
مقدس ،ويتأكد ذلك حينام يتضح أن منهج هؤالء االرهابيني املعتدين هو منهج
ظالمي بعيد عن روح اإلسالم يرفض التعايش مع اآلخر بسالم ويعتمد العنف وسفك
الدماء وإثارة االحرتاب الطائفي وسيلة لبسط نفوذه وهيمنته عىل مختلف املناطق
يف العراق والدول األخرى.
وقال :إن منتسبي القوات املسلحة أمام مسؤولية تاريخية ووطنية ورشعية..
وخاطبهم قائالً «اجعلوا قصدكم ونيتكم ودافعكم هي الدفاع عن حرمات العراق
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ووحدته وحفظ األمن للمواطنني وصيانة املقدسات من الهتك ودفع الرش عن هذا
البلد املظلوم وشعبه الجريح.
واملرجعية تحثكم عىل التحيل بالشجاعة والبسالة والثبات والصرب وإن من
يضحي منكم يف سبيل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضهم ،فإنه يكون شهيدا ً إن شاء
األب ابنه واأل ُّم ابنها والزوجة زوجها عىل الصمود
الله تعاىل ،واملطلوب أن يحث
ُ
والثبات دفاعاً عن حرمات هذا البلد ومواطنيه».
وشددت املرجعية عىل أن طبيعة املخاطر املحدقة بالعراق وشعبه يف الوقت
الحارض تقتيض الدفاع عن هذا الوطن ،وأهله وأعراض مواطنيه ،وهذا الدفاع واجب
عىل املواطنني الذين يتمكنون من حمل السالح ومقاتلة االرهابيني دفاعاً عن بلدهم
وشعبهم ومقدساتهم ،وعليهم التطوع لالنخراط يف القوات األمنية.
ومن الجدير بالذكر أن املرجعية الدينية العليا مل ِ
تفت بالجهاد يوم اعتدى
التكفرييون عىل مقدسات الشيعة يف سامراء ففجروا قبة مرقد اإلمامني العسكريني
 Cعام (  2007م) ،بل أوصت بالصرب وقتها ،ودرءا ً لفتنة كادت أن تحرق األخرض
واليابس لوالها ،كام أنها طالبت بالعض عىل الجراح والصرب عىل األمل وكظم الغيظ
يوم استشهد أكرث من ألف زائر شيعي يف املجزرة املعروفة بجرس األمئة يف ذكرى
استشهاد كاظم الغيظ اإلمام الكاظم gيف  2005م ،وغري ذلك من الشواهد.
ولوال أن يكون االختصار رشط من رشوط املشاركة لبيّنا املزيد عن تلك املواقف
واألدوار الجديرة بالدراسة ،ليتع ّرف العامل عىل هذه املؤسسة الربانية التي قالت
كلمتها الطيبة ،واليوم أصبحت شجرة طيبة تؤيت أكلها كل حني بإذن ربها..
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نتائج البحث

أثبت البحث أن الحوزة العلمية يف النجف األرشف غري منعزلة عن األحداث
العاملية واإلقليمية واملحلية ،فهي تراقب وترصد وتسترشف وتحلل وتشخص
وتعالج..
إن الحوزة العلمية يف النجف األرشف تتحرك حينام يكون هناك داعي لتحركها
وفقاً ملعطيات مدروسة فهي تقدر الزمان واملكان واألسلوب املناسب للتحرك وكل

ذلك من موقع املسؤولية الكاملة والشعور الحقيقي بها..

أثبتت املرجعية الدينية أن تعاملها مع القضايا العربية واإلسالمية تعامل اإلنسان
تجاه أخيه اإلنسان وتعامل املسلم تجاه أخيه املسلم ،فهي فوق الطائفية والعرقية
وغريها واملدار هو اإلنسانية واإلسالمية ليس إال..
كشف البحث مدى التفاعل الشعبي مع فتوى املرجعية عن طريق املظاهرات يف
املدن املقدسة وبقية املدن األخرى وحملة التربعات لنرصة الليبيني يف طرابلس.
أثبت البحث وفاء الشعب العراقي ملرجعيته الدينية من خالل االستجابة التامة
لنداءات النرصة..
ظهر من خالل البحث مدى تفاعل الشعراء وخطباء املنرب الحسيني والصحفيني
مع فتوى املرجعية الدينية يف ذلك الحني..
إن من يساهم يف صناعة التاريخ املرشق وفق الكلمة الطيبة واملوقف الرشيف
الشجاع سيخلده التاريخ وإن تعمد تجاهله املؤرخون! واألسامء التي وردت يف
البحث (من العلامء املجاهدين) خري دليل عىل ما ندعي..
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التوصيات

أوالً :أويص بإقامة مؤمتر تعريفي بعلامء الحوزة العلمية يف النجف األرشف
لبيان مواقفهم الجهادية تجاه القضايا العربية واإلسالمية سيام موقفهم من االحتالل
االيطايل لليبيا يقام يف النجف األرشف أو كربالء املقدسة بالتعاون مع العتبات
املقدسة وتدعى إليه شخصيات ليبية (سياسية ودينية وثقافية) معتدلة ليطلعوا عن
قرب عىل تلك املواقف ،مع تغطية إعالمية هادفة..
ثانياً :صناعة فلم وثائقي وفقا للموازين العلمية والفنية التخصصية يسوق للقنوات
الفضائية التي ترغب يف بثه ونرشه..
ثالثاً :اصدار دراسة موضوعية تسلط الضوء عىل تلك املواقف لتنرش يف كتاب
مستقل أو مجلة محكمة ،ويعمل عىل نرشه يف ربوع املعمورة سيام تلك الدولة
املعنية..

املصادر واملراجع:

•الجابري مح ّمد هليل ،الحركة القومية يف العراق بني  ،1914-1908اطروحة دكتوراه غري
منشورة مقدمة إىل كلية اآلداب جامعة بغداد عام 1980م.
•الجبوري كامل سلامن ،السيد مح ّمد كاظم اليزدي :سريته وأضواء عىل مرجعيته ومواقفه
ووثائقه السياسية ،برهان،ط2006 -1:م .قم املرشفة.
•الجبوري كامل سلامن ،وثائق الثورة العراقية الكربى ،دار املؤرخ العريب /النجف األرشف
 /ط 1:ـ 2009م.
•حامش مح ّمد عيل ،عمر املختار وحركة املقاومة املسلحة يف ليبيا ضد االستعامر
االيطايل  ،1931-1911مجلة املؤرخ ،العدد  ،39بغداد.1988 ،
•حرز الدين الشيخ مح ّمد ،معارف الرجال ،ط /1:مطبعة النجف األرشف1964 ،م-النجف.

•الحسني السيد سليم ،دور علامء الشيعة يف مواجهة االستعامر 1900م1920-م ،ط/
بريوت 1995م.
الحل الشيخ عبد الحسني /وضع تتمته :كامل سلامن الجبوري ،شيخ الرشيعة ،دار
• ّ
القارئ،2005 ،بريوت.
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•الخاقاين عيل ،شعراء الحلة ،املجلد  ،3املطبعة الحيدرية ،النجف1953 ،م.
•الزاوي الطاهر أحمد ،جهاد األبطال يف طرابلس الغرب ،دار الفتح للطباعة والنرش،
بريوت.1970 ،
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•الساموي الشيخ محمد ،الطليعة من شعراء الشيعة،تحقيق :كامل سلامن الجبوري ،دار
املؤرخ العريب ،ط2001 / 1:م.
•شرب السيد جواد ،أدب الطف ،ط /1:دار املرتىض  /بريوت ـ لبنان.
•الطريحي مح ّمد سعيد ،املرجعية الدينية وقضايا العامل اإلسالمي :الغزو االيطايل للقطر
الليبي وحرب طرابلس سنة 1911م ،مجلة املوسم،العدد السادس ،بريوت1990 ،م.
•الطهراين آغا بزرك ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة،ط ،1:دار األضواء ،بريوت ـ لبنان.
•الطهراين آغا بزرك ،طبقات أعالم الشيعة (نقباء البرش) ،مطبعة اآلداب ،النجف 1969م.
•العاميل محسن األمني،أعيان الشيعة ،ط :بريوت 1963 -م.
•العذاري السيد حيدر ،حياة العامل الرباين الشيخ عيل رفيش  /ط / 1:دار الفضائل ـ
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•العذاري السيد حيدر ،مح ّمد رضا آل ياسني (حياته ـ وفاته) ط /1:دار الفضائل ـ بريوت
1437 /هـ.
•العذاري السيد حيدر ،مح ّمد عيل األردوبادي  /ط /1:دار الفضائل 1436 /هـ.
•قدوري زاهية ،تاريخ العرب الحديث ،دار النهضة العربية ،بريوت.1967 ،

•كامل الدين مح ّمد عيل ،النجف يف ربع قرن ،تحقيق وتعليق :كامل سلامن الجبوري،
ط :بريوت 2005م.
•مجلة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية /جامعة بابل /العدد / 22 :آب
2015م.
•محبوبة جعفر باقر ،مايض النجف وحارضها ،ط /1النجف 1958م.
•مح ّمد عيل عبد الرحيم ،املصلح املجاهد الشيخ مح ّمد كاظم الخراساين ،ط :النجف
1972م.
•نظمي ميض جامل ،شيعة العراق وقضية القومية العربية :الدور التاريخي قبيل االستقالل،
مجلة املستقبل العريب ،األعداد  ،44-42بريوت.1982 ،
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•الوائيل إبراهيم ،الشعر العراقي وحرب طرابلس ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد
السابع ،بغداد.1964 ،
•موقع سامحة السيد السيستاين.
•موقع العتبة الحسينية املقدسة.
•السرية العلمية للباحث
•الباحث :حيدر عبد الهادي عيل العذاري
•ولد يف النجف األرشف عام 1980م 1400 /هـ.
•حاصل عىل البكلوريوس يف الفلسفة.
•درس النحو والبالغة والفقه واألصول والتاريخ والتفسري وعلم األديان املقارن يف الحوزة
العلمية يف النجف األرشف منذ عام 1998م ،واآلن طالب مرحلة البحث الخارج.
•من أساتذته :السيد عدنان البكاء ،الشيخ حسن الجواهري ،السيد أحمد األشكوري ،السيد
عبد الحسني الطباطبايئ القايض ،السيد البدري ،وغريهم.
•مارس تدريس العقائد والفقه والتفسري والتاريخ ملجموعة من طلبة العلوم الدينية.
•اعتقل عام 1999م يف مديرية أمن النجف ثم أطلق رصاحه.
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قراءة في دوافع وتطورات العالقات البريطانية  -العراقية
ح َّتى عهد االنتداب 1922م
صباح كريم رياح الفتالوي

(((

إ َّن التنافس االستعامري من أجل الحصول عىل مناطق نفوذ جديدة بدأ من القرن
السابع عرش ،وقد َع َّرض املنطقة العربية للسيطرة األجنبية ،فالتنافس الفرنيس ـ
اإلنكليزي أدى باألخرية إىل احتالل مرص 1882م ،إلَّ أ َّن هذا التنافس قد تالىش
ظاهرياً بعد أ ْن وجدت هاتان الدولتان ما يُهدد مصالحها بظهور أملانيا دول ًة قوية
منافسة لهام ،حيث توطَّد الوفاق بني الدولتني والذي ظهرت آثاره خالل الحرب
األوىل يف توزيعات سايكس ـ بيكو.
ويف الوقت الذي ت ُعلن فيه الدول االستعامرية امل ُتنافسة أهدافها الظاهرية يف
تخليص املنطقة من السيطرة العثامنية ،كام ت ُعلن أنَّها تهدف إىل تطوير املنطقة
وإمنائها ،نراها يف حقيقة األمر تُخطِّط من أجل أهدافها الجوهرية الرامية إىل خدمة
مصالحها االستعامرية.
(((-أستاذ مساعد ودكتور يف جامعة الكوفة  /مركز دراسات الكوفة -العراق.
Dr. Sabah Kareem Reah Al-Fatlawi- Kufa Studies Center- University of Kufa.
 Iraq’s strategic importance to British policy Reading the motives and developments of the BritishIraqi relations until the mandate of 1922.
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وبعد الحرب األوىل ويف الوقت الذي ركَّزت بريطانيا نفسها يف مرص بإعالن
الحامية عليها ،وتركيزها بالذات يف قناة السويس عىل اعتبارها القاعدة الربيطانية
البحرية يف منطقة الرشق األوسط ،كانت تحاول يف الوقت نفسه إيجاد مناطق
أخرى للدفاع الجوي ،فاتجهت نحو العراق باعتبار ِه موقعاً وسطاً بني مرص والهند.
تجسدت املواقف الربيطانية بنا ًء عىل إسرتاتيجي ٍة واضحة ،بدفعٍ من الرأسامل
وهكذا َّ
الربيطاين التجاري يف محاول ٍة إليجاد أسواق وموارد ،كاملواد األولية مع تصاعد
أهمية املنطقة من الناحية الدفاعية واإلسرتاتيجية.
ويف هذ ِه الدراسة س ُنسلِّط األضواء عىل دوافع وتطورات العالقات الربيطانية ـ
العراقية حتَّى عهد االنتداب 1922م ،من خالل النظرة الربيطانية إىل أهمية العراق
اإلسرتاتيجية آنذاك.
تض َّمنت الدراسة مقدمة ومبحثني ،تناول املبحث األول بإيجاز عالقة بريطانيا
بالعراق وعوامل االهتامم الربيطاين ب ِه ،بينام تطرق املبحث الثاين إىل أثر األوضاع
الدولية يف عالقات بريطانيا بالعراق وعوامل االهتامم الربيطاين ب ِه ،وجاءت خامتة
الدراسة بأه ِّم االستنتاجات والخالصة يف تحديد عوامل وتطورات عالقة بريطانيا
بالعراق ،فيام احتوت قامئة املصادر عىل جمل ٍة من الكتب والوثائق باللغتني العربية
واإلنكليزية فضالً عن الكتب امل ُعربة.

املبحث األول :أثر األوضاع الدولية يف عالقات بريطانيا
بالعراق وعوامل االهتامم الربيطاين ب ِه

ارتبط مفهوم العالقة بني بريطانيا والعراق منذ البدء باملصالح واألطامع
واالستعامر ،وكان ذلك مع أوائل القرن السابع عرش ،حني كان العراق ال يزال واليات
ثالث تابعة للدولة العثامنية ( )The Ottoman Empireامل ُرتامية األطراف ،ومع مرور
وترسخت هذ ِه العالقة ،حتَّى أخذت شكلها االستعامري بقيام بريطانيا
توسعت َّ
األيام َّ
بغزو وادي الرافدين واحتالل ِه أثناء الحرب العاملية األوىل ،ومع النتائج املعروفة
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التي آلت إليها تلك الحرب ،أُ ِّسست دولة العراق املعارص كدول ٍة واقعة تحت
جمعي
االنتداب الربيطاين ،بيد أ َّن ذلك مل يكن شيئاً عابرا ً ،فقد َّ
ترسخ يف العقل ال َ
العراقي ،مفهوم االستعامر امل ُرتبط بربيطانيا ،فهي التي احتلت العراق يف الحرب
جة التحرير ،وهي
العاملية األوىل بعد
ٍ
حرب دامية ُمكلفة استغرقت أربعة أعوام بح َّ
أسست الجيش العراقي ،ث َّم قامت (بإنشاء)
التي فرضت عليه االحتالل ،وهي التي َّ
الدولة املعارصة من الواليات العثامنية السابقة (بغداد ،البرصة ،املوصل) ،وفرضت
ونصبت علي ِه ملكاً من الحجاز ،ث َّم ك َّبلته بامل ُعاهدات االستعامرية،
عليه االنتداب َّ
وأنشأت فيه القواعد العسكرية(((.
لقد تركت هذ ِه العالقة املعقَّدة بصامتها الواضحة ب ُعمق عىل الدولة واملجتمع
العراقي ،فكان بناء العراق املعارص ،واالنتقال ب ِه من املجتمع املتخلف ،يحمل
مؤسسات الدولة
بصامت وطبائع وأهداف بريطانية ،فربيطانيا كانت وراء إنشاء كل َّ
الجديدة ،وأصبحت اللغة اإلنكليزية هي اللغة الثانية يف العراق ،وكانت هي اللغة
مؤس ٍ
سات كثرية كالتعليم العايل والسكك واملوانئ والطريان،
األوىل والسائدة يف َّ
ح كثري ٍة من الحياة
وهذا يعني من بني أمور أخرى انعكاس األنظمة الربيطانية عىل منا ٍ
مؤسسات ِه
يف العراق مام يتطلَّب وجود جالية بريطانية كبرية فيه ،ال سيَّام أ َّن كثريا ً من َّ
كانت ت ُدار بصور ٍة مبارشة أو غري مبارشة من اإلنكليز كرشكات النفط واملصايف،
كل الوزارات والجيش والدوائر املهمة
وأ َّن األمر يتطلب وجود املستشارين كام يف ِّ
األخرى ،األمر الذي أوجد دورا ً مهامً وخطريا ً للسفارة الربيطانية يف بغداد ،إذ جعلها
كل أمور الحياة((( .ولسعة وتشعب هذ ِه العالقة ،سنقف عىل أه ِّم املحطَّات
تتحكَّم يف ِّ
التي تخدم الغرض من هذ ِه الدراسة وبحدود ما يسمح ب ِه البحث.

العراق والسيطرة العثامنية:

حروب متصلة بني الدولتني العثامنية والصفوية ،أصبح العراق جزءا ً
بعد سلسل ِة
ٍ

(((-العطية ،غسان ،العراق ..نشأة الدولة (1921-1908م) ،ترجمة :عبد الوهاب األمني( ،لندن ،دار الالم1988 ،م)،
ص.130
((( -املرجع نفسه ،ص ص.134-133
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من الدولة العثامنية وذلك منذ القرن السادس عرش امليالدي ،عندما احتل السلطان
سليم األول((( مدينة بغداد يف العام 1534م ،ومن املعروف أ َّن الدولة العثامنية
استمرت تبسط سلطانها عىل املنطقة العربية يف قلب الرشق األوسط ما يقرب من
أربعة قرون ،لحني زوال تلك السلطة نهائياً من هذ ِه املنطقة يف القرن العرشين عند
انتهاء الحرب العاملية األوىل ،وعىل هذا فإ َّن مصري (العراق) ومستقبله كان قد
تقرر استنادا ً إىل عالقات الدولة العثامنية مع الدول األوربية ،ال س َّيام أ َّن التوجهات
العثامنية نحو الرشق قد اصطدمت بجدار دولة فارس الصفوية(((.
كانت مالمح الضعف والرتاجع يف الدولة العثامنية قد بدأت يف الظهور أواخر القرن
الثامن عرش ،وقد شغل أذهان الساسة يف أوروبا التفكري يف مصري هذ ِه الدولة ووراثة
أمالكها ،ومنذ ذلك الوقت امل ُبكِّر وأثناء القرن التاسع عرش ،كانت بريطانيا وروسيا
وفرنسا هي الدول األكرث اهتامماً مبصري الدولة العثامنية ومصري أمالكها ،فربيطانيا
رغبت يف تأمني طُرق مواصالتها إىل الرشق األقىص والهند خصوصاً ،سواء عن طريق
قناة السويس والبحر األحمر أو عن طريق الخليج العريب ونهري دجلة والفرات ،أ َّما
روسيا فقد أرادت أن تجد لها منفذا ً من البحر األسود إىل البحر املتوسط باالستيالء
عىل القسطنطينية ومضايق البسفور والدردنيل ،فضالً عن أحالمها يف الوصول إىل
املياه الدافئة يف الخليج العريب((( ،بينام أخذت فرنسا عىل عاتقها منذ زمنٍ مبكِّر حامية
مصالح رعايا الدولة (املسيحيني يف رشق املتوسط) ،إ َّن هذ ِه الدول الثالث كام
(((-السلطان سليم األول :سليم األول بن بايزيد الثاين ،تاسع سالطني الدولة العثامنية .ولد يف مدينة اماسية باألناضول
تول
وتول مناصب عدَّة يف عهد والد ِه ،وبعد وفاة والده يف مايس 1512م َّ
َّ
يف 1470م ،اتصف بالشجاعة واإلقدام،
عرش السلطنة .هزم الجيش الصفوي بقيادة الشاه إسامعيل يف معركة جالديران 1514م وأنهى احتاللهم للعراق ،دخل
ِّ
توف يف /22أيلول1520/م ،للمزيد ،يُنظر :املحامي ،محمد فريد بك ،تاريخ
حروب مع املامليك والربتغاليني.
يف
ٍ
الدولة العلية العثامنية ،تحقيق :إحسان حقي( ،القاهرة ،دار النفائس2006 ،م) ،ص.186
(((-املرجع نفسه ،ص.144
((( -أوىص بطرس األكرب 1725-Peter the Great (1682م) قيرص روسيا القيارصة الذين جاءوا من بعد ِه بالوصول
إىل مياه امل ُحيط الهندي الدافئة ،بعد أن استطاع مبوجب معاهدة 1723م ،مع الدولة العثامنية ،السيطرة عىل األقاليم
الفارسية امل ُجاورة لبحر قزوين .ينظر :نورس ،عالء موىس كاظم ،العراق يف العهد العثامين ..دراسة يف العالقات
السياسية (1800-1700م)( ،بغداد ،دار الرشيد للنرش1979 ،م) ،ص96؛ ويذكر كرزن أ َّن إنشاء ميناء رويس عىل الخليج
العريب هو حلم الوطنيني املتحمسني من أهل الفولكا (نهر مشهور مير يف موسكو) ،لكن هذا الحلم سيكون عنرص
اضطراب يف الخليج العريب حتَّى يف وقت السلم ،وسيرض بتوازن القوى الذي فرضته بريطانيا بعد مجهو ٍد شاق.
للمزيد عن املوضوع ،يُنظر.Gurson. G. N., Persia and the Persian, London: question, 1892, Vol.2, p.49 :

أهمية العراق اإلستراتيجية للسياسة البريطانية

103

سرنى فيام بعد هي الدول التي شاركت يف رسم قسمة أمالك العثامنيني« ،رجل أوروبا
املريض»((( أثناء الحرب فيام ُعرف باتفاقية (سايكس ـ بيكو)(((.

املسألة الرشقية(((:

ركَّزت الدول األوروبية عند النظر يف مصري الدولة العثامنية ،عىل رضورة امل ُحافظة
عىل توازن القوى ،وعدم اإلخالل بالتوازن الدويل يف أوروبا .ولقد ترتَّب عىل محاولة
حل ملشكلة مصري الدولة العثامنية وأمالكها يف القرن التاسع عرش
الوصول إىل ٍّ
وحتَّى أوائل القرن العرشين ،أ ْن برز ما صار يُعرف باسم «املسألة الرشقية» .وانربى
كثريون لتعريف هذا املصطلح يف ضوء امل ُحاوالت التي هدفت للتوفيق بني مصالح
الدول امل ُتضاربة عىل حساب الدولة العثامنية((( ،وكان واضحاً أ َّن أكرث اهتامم الدول
جهاً لتقرير الكيفية التي ميكن بها ملء الفراغ الذي ينجم من تقلص
األوربية كان مو َّ
الحكم العثامين يف أوروبا (البلقان)((( ،بيد أ َّن الدول األوروبية متكَّنت من إيجاد
(((-الرجل املريض :أسم أطلقه قيرص روسيا نيقوالي األول 1855-Nicholas I (1825م) عىل الدولة العثامنية سنة
1853م بسبب ضعفها ،ودعا بريطانيا إىل أ ْن تشرتك معه يف اقتسام أمالك الدولة ،ث َّم شاع هذا األسم بعد ذلك واستعملته
الدول األوربية األخرى .للمزيد ،يُنظر :الصاليب ،محمد عيل ،الدولة العثامنية ..عوامل النهوض وأسباب السقوط،
(القاهرة1979 ،م) ،ص ص.24-22
(((-اتفاقية سايكس ـ بيكو(( :)sykes-Picot Agreementهي االتفاقية التي وقعت يف /16أيار1916/م ،بني بريطانيا
وفرنسا وانضمت إليها روسيا ،ومبوجبها حصلت بريطانيا عىل العراق وفلسطني وحصلت فرنسا عىل سوريا ،أ َّما روسيا
فحصلت عىل واليات أررضوم وطرابزون وبتليس وجزء كبري من شاميل كردستان ميتد إىل الحدود الفارسية .للمزيد،
يُنظر :مصطفى ،أحمد عبد الرحيم ،يف أصول التاريخ العثامين( ،بريوت1983 ،م) ،ص ص.192-190
((( -املسألة الرشقية :املقصود بها النزاع بني الدول األوربية الكربى يف املدة من أواخر القرن الثامن عرش حتَّى انتهاء
الدولة العثامنية يف 1923م ،ومتحور هذا النزاع حول الدولة العثامنية بشأن البالد الواقعة تحت سلطانها ،وبعبار ٍة أخرى
هي مسألة وجود الدولة العثامنية نفسها يف أوربا ،وقد استخدم مصطلح املسألة الرشقية ألول مرة يف مؤمتر فريونا
الذي عقده املحفل األوريب سنة 1822م .للمزيد ،يُنظر :التكريتي ،هاشم صالح ،املسألة الرشقية ..املرحلة األوىل
(1856-1774م)( ،بغداد ،بيت الحكمة1990 ،م) ،ص21؛ حسني ،فاضل وآخرون ،التاريخ األوريب الحديث (-1815
1839م)( ،بغداد1982 ،م) ،ص ص.58-52
((( -أنيس ،محمد والسيد رجب حراز ،الرشق العريب يف التاريخ الحديث واملعارص( ،القاهرة ،دار النهضة العربية،
د.ت ،).ص.199
(((-حرب البلقان :يف ترشين األول من عام 1912م اشتعلت الحرب بني دول البلقان املتحالفة (بلغاريا والرصب
ٍ
انتصارات رسيعة عىل الدولة العثامنية ،واستطاعت
واليونان) والدولة العثامنية ،متكَّنت خاللها دول البلقان من تحقيق
الدول الكربى من خالل مؤمتر لندن أ ْن تضع حدا ً لهذ ِه الحرب يف أيار من عام 1913م ،وتحقيق السالم الذي اضطرت
الدولة العثامنية مبوجب ِه إىل التخيل عن جزيرة (غاليبويل) التي كانت تحت سيطرتها منذ النصف الثاين من القرن الرابع
عرش امليالدي .للتفاصيل ،يُنظر :هـ .أ .لِ .فرش ،تاريخ أوربا يف العرص الحديث (1950-1789م) ،تعريب :أحمد
نجيب هاشم وديع الضبع ،ط( ،8القاهرة1984 ،م) ،ص ص.454-453
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حل للمسألة الرشقية عن طريق مؤمتر برلني (1878م) ،إذ استطاعت تصفية القسم
ٍّ
األكرب من هذ ِه املسألة باستقالل دول البلقان((( ،وهكذا يصح القول أنَّه أمكن تسوية
املسألة الرشقية قبل قيام الحرب العاملية األوىل.
من الواضح أ َّن التسوية التي ت َّم االتفاق عليها قد تركَّزت يف أمالك تركيا يف
البلقان ،ولذلك مل تفقد تركيا من أمالكها العربية سوى ليبيا ،إذ بقيت الدولة العثامنية
محتفظ ًة بسلطانها الفعيل أو بحقوق سيادتها أو بنفوذها اإلسمي عىل املنطقة العربية
يف الرشق األوسط ،حتَّى قيام الحرب العاملية األوىل(((.
تجدد البحث يف مصري الدولة العثامنية وأمالكها التي بقيت لها بعد الحروب
السابقة ،منذ أن بدأت الحرب العاملية األوىل عام 1914م ،وذلك النضامم تركيا
إىل جانب أملانيا والنمسا ض َّد دول الوفاق الثاليث (بريطانيا وفرنسا وروسيا) يف
هذ ِه الحرب .ولهذا فإ َّن كسب الحرب وهزمية الدولة العثامنية كانا أمرين رضوريني
لتحقيق هدف تجريد الدولة العثامنية من أمالكها وإنهاء نفوذها يف الرشق األوسط،
قبل معالجة موضوع ملء الفراغ الذي نشأ يف تلك املنطقة ،ويبدو أنَّه عىل خالف ما
حدث عند تسوية املسألة الرشقية ،مل تشأ دول الوفاق أن ميأل الفراغ املنتظر حدوثه
وحدات سياسية ذات كيان مستقل ،كالدول التي أُ ِّسست يف البلقان ،بل أرادت
إخضاع املنطقة إ َّما لسلطانها الفعيل وإ َّما لنفوذها غري املبارش(((.
وكانت مسألة التعجيل يف هزمية األتراك وإخراجهم من الرشق األوسط هي
الحل يكمن
َّ
الشغل الشاغل لدول الوفاق ـ ال س َّيام بريطانيا ـ ،إذ رأت تلك الدول أ َّن
يف تحريض العرب يف تلك املنطقة عىل األتراك؛ لذلك حرك اإلنكليز بواسطة
جواسيسهم ورجالهم يف املنطقة ومنهم (لورانس)((( القبائل العربية يف الحجاز
(((-املرجع نفسه ،ص.200
(((-مجموعة من األساتذة العراقيني ،العراق يف التاريخ( ،بغداد ،مطبعة الثورة1983 ،م) ،ص.633
((( -املرجع نفسه ،ص.634
(((-توماس إدوارد لورنس 1935-Thomas Edward Laurence (1888م) :مغامر سيايس بريطاينَ ،ع ِمل يف املخابرات
التابعة للجيش الربيطاين أثناء الحرب العاملية األوىل يف مرص ،ث َّم انضم سنة 1916م إىل القوات العربية امل ُحاربة ض َّد
الدولة العثامنية بقيادة فيصل األول ،ألَّف كتباً كثرية ،أهمها :أعمدة الحكمة السبعة .يُنظر :الكيايل ،عبد الوهاب وكامل
املؤسسة العربية للدراسات والنرش1974 ،م) ،ص.463
زهريي ،املوسوعة السياسية( ،بريوت،
َّ
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إلعالن الثورة ،وسعوا الستاملة الرشيف حسني بن عيل رشيف مكَّة((( إىل جانبهم،
ومساعدته يف إعالن الثورة ،بيد أ َّن مطامح اإلنكليز كانت ترنو بشغف ورغبة كبرية
إىل منطقة وادي الرافدين(((.
أكَّد السري مكامهون((( يف رسائل ع َّدة بعث بها إىل الرشيف حسني ،رضورة قيام
ٍ
بعض
العرب بالثورة ض َّد األتراك ،ووعد مبُساعدتهم يف نيل االستقالل ،وجاء يف

من تلك الرسائل ما ييل« :أ َّما يف خصوص واليتي بغداد والبرصة ،فإ َّن العرب تعرتف
أ َّن مركز بريطانيا العظمى املوطَّدة ومصالحها هناك تستلزم اتخاذ تدابري إدارية ،ال
سيَّام لوقاي ِة هذه األقاليم من االعتداء األجنبي ،وزيادة خري سكَّانها ،وحامية مصالحنا

اإلقتصادية املتبادلة»((( ،وأكَّد السري مكامهون للرشيف حسني« :أ َّن حكومة بريطانيا
كل الضامنات واملساعدات إىل
العظمى كام سبقت فأخربتكم مستعدة ألن تعطي َّ
اململكة العربية ،ولكن مصالحها يف والية بغداد تتطلَّب إدارة ودية ثابتة كام رسمتم،
عىل أ َّن صيانة هذ ِه املصالح كام يجب تستلزم نظرا ً أدق وأتم مام تسمح ب ِه الحالة
الحارضة والرسعة التي تجري بها هذ ِه املفاوضات»(((.

بريطانيا واالهتامم بالعراق:

يرجع تفكري بريطانيا يف العراق إىل عهو ٍد سابقة طويلة سبقت الحرب العاملية
((( -الرشيف حسني بن عيل (رشيف مكَّة) :هو الحسني بن عيل بن ُمح َّمد بن عبد املعني من آل عون ،ولد يف
عي
إستانبول عام 1853م ،ث َّم انتقل مع أرست ِه إىل مكَّة عام 1855م عند إسناد منصب الرشافة لجد ِِّه ،ويف عام 1893م ِّ
عي أمريا ً ملكَّة وبقي عىل رشافتها إىل أ ْن أُجرب عىل التنازل
عضوا ً يف مجلس شورى الدولة ،ويف ترشين الثاين 1908م ِّ
عن امللكية البنه الكبري الرشيف عيل يف أيلول 1924م ،ونُفي إىل جزيرة قربص يف حزيران 1925م .تويف يف /4
حزيران1931/م .للمزيد ،يُنظر :جار شيل ،إسامعيل حقي أوزون ،أمراء مكَّة املكرمة يف العهد العثامين ،ترجمة :خليل
عيل مراد( ،البرصة ،مطبعة جامعة البرصة1985 ،م) ،ص ص.185-182
(2)-P. Graves, The life of sir Persy Cox, London: 1941, p.182.
((( -سري هرني مكامهون  :Sir Henry McMahonولد يف /28نوفمرب1862/م يف الهند .املمثل األعىل مللك
بريطانيا يف الهندَ .ع ِمل مديرا ً يف الهند ،اشتهر مبراسالت ِه مع رشيف مكَّة الحسني بن عيل بني عامي (1916-1915م)
خالل الحرب العاملية األوىل .تويف يف كانون الثاين من عام 1949م يف لندن .للمزيد ،يُنظر:
The New Britannic Encyclopedia, London: 1973, vol.3, p.993.
(((-مذكرة السري مكامهون الثانية إىل الرشيف حسني بن عيل ،القاهرة/24 ،ترشين أول1915/م:،مقتبس من:
العطية،مصدر سابق،ص.182
(((-مذكرة السري مكامهون الثالثة إىل الرشيف حسني بن عيل ،القاهرة/13 ،كانون أول .1915/مقتبس من:
العطية،مصدر سابق،ص.191
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األوىل ،فنظرا ً ملوقع ِه الجغرايف ،ومركزه السوقي ،وعالقته الوثيقة بجنوب إيران
وخليج البرصة ،فإنَّه من غري الطبيعي أ ْن تغفل عنه دولة استعامرية وتجارية كربى
كربيطانيا العظمى((( ،ومل يكن االهتامم بسالمة املواصالت اإلمرباطورية واملحافظة
عىل طريق الهند (د َّرة التاج الربيطاين) الحافز الوحيد للتفكري واالهتامم بأرض ما بني
النهرين((( ،إذ كانت هناك أسباب مهمة أخرى الهتامم بريطانيا بالعراق ،منها:
 .1إ َّن موقع العراق اإلسرتاتيجي بني الرشق والغرب ،كان عامالً جوهرياً وأساسياً

يف توجيه انتباه الربيطانيني وتحديد مسارات تغلغلهم ونفوذهم فيه ،وإنَّه قلب الرشق
قوى أجنبية عديدة(((.
ُفس جوانب من رصاع ِه الطويل مع ً
األوسط ،وخطورة موقع ِه هذا ت ِّ

لكل دول ٍة من عاملنا هذا موقع جغرايف له ميزاته الخاصة ،ولكن هناك دول
إ َّن ِّ
ب موقعها الجغرايف أخطر دور يف تاريخها ،ومن هذ ِه الدول (العراق) ،فهو معرب
لَ ِع َ
عاملي بني الرشق والغرب ،كام أنَّه قلب العامل اإلسالمي ،ويف الوقت نفس ِه يقع عىل
الطرف القيص الرشقي للوطن العريب((( .ويقع العراق يف موضعٍ يجعله طريقاً عاملياً،
ويف الوقت نفس ِه ُملتقى لطرق العامل كلِّها ،ولقد كانت هذ ِه القطعة من األرض تبدو
بالنسبة إىل القطعان البرشية الجائعة خالل العصور ،كنزا ً للكثري من أولئك الذين كان
يحركهم الشعر القائل «وطن اإلنسان هو املكان الذي يجد رفاهه فيه» ،فأين ميكن
العثور عىل منطق ٍة مثل هذ ِه ،كبرية كانت أم صغرية ،قد منحت العامل ،أو أخذ منها
العامل هذا اليشء الوفري»؟(((.
ظل اشتداد التنافس االستعامري الذي شَ هِدته املنطقة يف القرن التاسع
ويف ِّ
عرش ،متكَّنت بريطانيا من تحقيق األرجحية يف العراق ،حتَّى غدا يشغل حيزا ً كبريا ً

يف تفكريها اإلسرتاتيجي.

(((-البزاز ،عبد الرحمن ،العراق من االحتالل حتَّى االستقالل ،ط( ،3بغداد ،مطبعة العاين1967 ،م) ،ص.42
((( -املرجع نفسه ،ص.43
(((-ويلسون ،آرنولد يت ،.بالد مابني النهرين بني والئني ،ترجمة :فؤاد جميل ،ط( ،2بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة،
1991م)( ،املقدمة) ،ج ،1ص(أ).
((( -نوار ،عبد العزيز سلامن ،املصالح الربيطانية يف أنهار العراق( ،القاهرة ،مكتبة اإلنجلو املرصية1968 ،م) ،ص.3
((( -فوسرت ،هرني ،نشأة العراق الحديث ،ترجمة :سليم طه التكريتي( ،بغداد ،املكتبة العاملية1989 ،م) ،ج ،1ص.7
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إ َّن ثالثة عقود من القرن التاسع عرش (1860-1830م) كانت خطري ًة جدا ً يف تاريخ
العراق ،إذ مت َّيزت بتضخم مصالح بريطانيا ،وتعدد مشاريعها واستقرار نفوذها يف
ربوع ِه ،فقد كان الهدف اإلسرتاتيجي الربيطاين يف تأمني السيطرة عىل خطوط
املواصالت الدولية املؤدية إىل الهند ،يعني الدفاع عن وجود اإلمرباطورية الربيطانية
التي ال تغيب عنها الشمس ،والعراق عظيم األهمية من وجهة نظر الدفاع عن هذ ِه
اإلمرباطورية وحفظ مواصالتها(((.
 .2كان املوقف السيايس يف العراق أثناء القرن الثامن عرش ،يساعد عىل تغلغل
النفوذ الربيطاين ،فقد كان املامليك يحكمون العراق منذ العام 1704م ،وكان هؤالء
رغم تبعيتهم اإلسمية للسلطان العثامين ،ينفردون بالحكم يف العراق ،ولذلك هم يف
أي محاولة من جانب السلطة العثامنية
حاجة إىل امل ُساعدة وتأييد دول ٍة كربى ض َّد َّ
إلرجاع نفوذها املبارش يف العراق ،ويف الوقت نفس ِه ض َّد محاوالت فارس يف بسط

نفوذها عىل العراق ،وقد نتج عن ذلك تقارب بني والية بغداد والسلطات الربيطانية
يف بومباي ،فقد وافق والة بغداد عىل تطبيق قاعدة االمتيازات التي كانت متنحها
الدولة العثامنية لألوروبيني ،كام أ َّن بغداد كانت يف أش ِّد الحاجة إىل مساعدة بريطانيا
ملواجهة الخطر الوهايب الذي ظهر يف نجد ،جنوب العراق(((.

 .3الرصاع الدويل ،فقد شَ هِدت منطقة الخليج العريب منذ بداية القرن السابع عرش
رصاعات دامية بني الدول املتنافسة ،فكان الرصاع الربيطاين الربتغايل ،ث َّم ِ
ٍ
الصدام

الربيطاين الهولندي ،وانتهت األمور أخريا ً لصالح السيادة الربيطانية يف الخليج ،ففي
أواخر القرن الثامن عرش أصبحت لربيطانيا العظمى األرجحية تجارياً وسياسياً(((.

لكن التطور الخطري يف سياسة بريطانيا وموقفها ليس تجاه الخليج العريب
فحسب ،بل تجاه وادي الرافدين ومنطقة الرشق األوسط حدث مع بداية القرن التاسع
(((-املرجع نفسه ،ص.7
(((-أنيس ،مرجع سابق ،ص ص.103-100
(((-غازي ،عيل عفيفي عيل ،الرصاع األجنبي عىل العراق والجزيرة العربية يف القرن التاسع عرش( ،بريوت ،دار
الرافدين2015 ،م) ،ص ص.16-11
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مرغوب
عرش ،وعند ذلك مل يعد إحراز األرجحية يف نظر بريطانيا مجرد أمر ُمحبَّذ أو
ٌ
فيه ،بل ال ب َّد منه لصيانة مصالحها ،وهيبتها يف هذ ِه البقعة من العامل ،ولقد كان
العامل األكرب يف حدوث هذا التطور الخطري ،ظهور منافس عتيد عىل مرسح الرشق،
ذلك هو نابليون بونابرت((( بقيام ِه بغزو مرص ،واتضاح خطر ِه عىل الهند ،فكان عرص
أسس فيه النفوذ الربيطاين يف الرشق األوسط بصور ٍة جدية(((.
نابليون هو العرص الذي َّ
وكان عىل العراق أن يتحمل املزيد من عبء الرصاع الدويل الذي أخذ أبعادا ً
أكرث تعقيدا ً وخطورة ،ال سيَّام مع التقارب الرتيك األملاين واألطامع الروسية يف

فارس والخليج العريب ،ومعها دخلت املصالح اإلسرتاتيجية الربيطانية يف العراق
مرحل ًة جديدة شَ هِدت أوجهاً أخرى من التغلغل الربيطاين ،من خالل العديد من
املنافذ والوسائل ومنها :خطوط السكَّك الحديد ،املواصالت التلغرافية ،مشاريع
مؤسسات التبشري ،الجاليات الربيطانية ،تعدد القنصليات ،فضالً
التنقيب اآلثاريَّ ،
عن زيادة عدد الرشكات التجارية واملِالحية الربيطانية .وهذا يعني أ َّن أهمية العراق
اإلسرتاتيجية يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،مل تزد إالَّ قو ًة وتأكيدا ً ،بل إ َّن
عب أحد اإلنكليز املهتمني بالسياسة
العراق أصبح منطقة نفوذ بريطانية فعالً ،لذلك َّ
والتاريخ ،قائالً« :مل يكن ليغيب عن بال الجميع يف العراق ،أ َّن مستقبل بريطانيا
العظمى يف العراق سائ ٌر إىل األهمية ال محالة ،ورمبا ليصبح شيئاً أعظم»(((.
 .4العامل االقتصادي ،فقد كان العراق مصدرا ً مهامً للموارد االقتصادية واملواد
األولية التي تغذي الصناعة الربيطانية ،كام يُعد سوقاً مهامً لصناعتها وبضاعتها التي
تحتاج إىل أسواق لترصيفها(((.
(((-نابليون األول  :Napoleon Bonaparteهو قائد عسكري وحاكم فرنسا وملك إيطاليا وإمرباطور الفرنسيني (1821-1769م)،
خاض معارك عديدة احتل بها نصف أوربا ،ويف النهاية خرج مهزوماً عىل أيدي بريطانيا وحلفائها ،للمزيد ،يُنظر :سليامن ،عيل
حيدر ،تاريخ الحضارة األوربية الحديثة( ،بغداد ،دار واسط للدراسات والنرش والتوزيع1990 ،م) ،ص ص.216-199
((( -صالح ،زيك ،بريطانيا والعراق حتَّى عام 1914م( ،بغداد ،مطبعة العاين1968 ،م) ،ص.57
(((-لونكريك ،ستيفنسن هيمسيل ،أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ،ترجمة :جعفر الخياط ،ط( ،6بغداد ،مكتبة
اليقظة العربية1985 ،م) ،ص.336
(4)-Mohammed A. Tarbush, The Role of the military in politics,.. a case study of Iraq to 1941, Isted,
London: 1983, p.31.
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ولقد قامت بعثات الخرباء الربيطانيون ويف املقدمة منهم مهندسو الري بإرسال
بعث ٍة فنية للقيام مبسح مشاريع الري القدمية يف العراق ،وتحديث التصاميم الالزمة
إلحيائها ،وإ َّن مهمة بعثة الري الفنية هذ ِه التي استمرت زهاء سنتني ،متكَّنت من
دراسة مختلف نواحي العراق وطبيعة أرض ِه وتضاريس ِه ،وهي خطوة مهمة عززت فيها
بريطانيا من نفوذها يف العراق قبل نشوب الحرب العاملية األوىل(((.
وفضالً عن النفوذ التجاري واالقتصادي امل ُتزايد فقد سعى الربيطانيون يف
النصف الثاين من القرن التاسع عرش يف الكشف عن ُسبُلٍ جديدة للتوغل يف أرض
ما بني النهرين ،فأنشؤوا مثالً دوائر بريد بريطانية هندية يف بغداد والبرصة ،وكذلك
كانت طريقاً ألسالك الربق التي تصل الهند بإنكلرتا ،التي تربط األسالك الربية للخط
رب مدينة الفاو ،كام وضعوا الخطط الالزمة إلنشاء خط
الرتيك بأسالك بحرية تتصل ع َ
سكَّة حديدية ميتد من بغداد إىل البرصة؛ الستخدامها يف املواصالت العسكرية
واالقتصادية التي تخدم مصالح بريطانيا الحيوية داخل العراق وخارج ِه من خالل
ربط ِه بالخليج العريب(((.
رب التاريخ ،تجلب معها النفوذ السيايس
إ َّن املصالح االقتصادية كام هي الحال َع َ
والتدخل األجنبي ،فقد تحول خليج البرصة إىل بحري ٍة بريطانية هندية ،األمر الذي
دفع بـ «اللورد كرزون» نائب امللك يف الهند((( إىل القول بأن« :العالقة بني بريطانيا
الساسة»(((.
والخليج قد انفصلت عن دفاتر التجارة إىل حقائب َّ
(((-نظمي ،وميض جامل عمر ،الجذور السياسية والفكرية واالجتامعية للحركة القومية العربية (االستقاللية) يف
العراق( ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية1984 ،م) ،ص ص401-400؛ البزاز ،مرجع سابق ،ص.59
(((-إبراهيم ،عبد الفتاح ،عىل طريق الهند( ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة2004 ،م) ،ص72؛
Zaki saleh, Mesopotamia (Iraq) (1900- 1914), Baghdad: 1957, Pp.153- 154.
ل مناصب إدارية وسياسية
(((-اللورد كريزن 1925-Lord George Curzon (1859م) :سيايس بريطاين معروف ،تو َّ
عديدة يف حكومة الهند الربيطانية حتَّى أصبح نائباً للملك يف الهند بني (1905-1899م) ،ث َّم أصبح عضوا ً يف مجلس
وظل يف هذا املنصب حتَّى وفاته .للتفاصيل ،يُنظر:
اللوردات عام 1908مَّ ،
The New Encyclopedia Britannic، vol.3, London: 1973, p.807.
((( -آيرالند ،فيليب ،العراق ..دراسة يف تطور ِه السيايس ،ترجمة :جعفر الخياط( ،بريوت ،دار الكشَّ اف للطباعة،
1949م) ،ص.37
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 .5الحرب العاملية األوىل ،فهناك عوامل ع َّدة ربطت دخول بريطانيا الحرب
العاملية األوىل ،بالعراق .ومن أبرز تلك العوامل ما يأيت:
أ .إ َّن العراق جزء من الدولة العثامنية التي انضمت إىل جانب أملانيا والنمسا ض َّد
دول الوفاق (بريطانيا وفرنسا وروسيا القيرصية) ،فمن الطبيعي أن تهاجم بريطانيا
(العراق) بوصف ِه من أمالك الدولة العثامنية ،فضالً عن مرياث املوقع والرثوات
والخصائص األخرى التي ميتلكها.

ب .النفط :حصلت بريطانيا بواسطة املهندس الربيطاين (وليام داريس)((( يف
سنة 1901م من مظفَّر الدين شاه((( عىل امتياز التنقيب عن النفط ،واستخراجه يف
منطقة جنوب إيران ملدة ستني سنة ،فتشكَّلت (رشكة النفط اإلنكليزية الفارسية)،
لتتول القيام باستثامر ينابيع النفط يف األرايض اإليرانية((( ،ومل َّا نشبت الحرب
َّ
تبي للجميع بأ َّن ال سبيل إىل النرص إالَّ بتأمني إمدادات النفط ،إذ
العاملية األوىلَّ ،
أصبح النفط املحرك الرئيس ملاكنة الحرب ،بيد أ َّن هناك من كان يعتقد أ َّن الدفاع
عن مصالح رشكة النفط الربيطانية يف إيران ،هو الباعث إىل حملة العراق ،مع أ َّن
الحكومة الربيطانية كانت تعتقد أ َّن النفط وحده ال يدعو إىل إرسال حملة كحملة
العراق ،فث َّمة مصالح أخرى ذات أهمية بالغة وذات جذور تاريخية دعت إىل تلك
الحملة ،ولكن رسعان ما ازداد األمر أهمي ًة بعد أن أصبح النفط امل ُج َّهز من حقول
عبَّادان ،العامل األول يف تحقيق أهداف الحرب ،األمر الذي جعل الرشكة تُضاعف
(((-وليم نوكس داريس 1917-William N. Darcy (1849م) :مهندس بريطاين هاجر إىل أسرتاليا ،و َع ِمل يف مناجم
الذهب فجمع ثرو ًة كبرية ،ث َّم عاد إىل بريطانيا ،ويف عام 1901م حصل عىل امتياز النفط عىل سواحل الخليج العريب
يف إيران ،وبعد سنتني عىل منح االمتياز قام داريس بتأسيس رشك ٍة الستثامر النفط برأسام ٍل مقداره ( )600ألف جنيه
إسرتليني ،وحصل داريس عىل أرباح كبرية خالل أعامله يف حقول النفط اإليرانية ،وقدَّم بعدها طلباً إىل الحكومة
العثامنية للحصول عىل امتياز النفط العراقي .للتفاصيل ،يُنظر :ميكائيل بروكس ،النفط والسياسة الخارجية ،ترجمة:
غضبان السعد( ،بغداد1951 ،م) ،ص42؛
S. H. Longrrigg, Oil in the Middle East, London: Groom Hel, Mltd., 1968, Pp.17- 36.
((( -مظفَّر الدين شاه (1907-1853م) :خامس ملوك أرسة آل قاجار ،اختاره والده نارص الدين شاه ولياً للعهد وهو يف
س ِّن الخامسة من عمر ِه ،اتصف بالثقافة والتحدث بأكرث من لغة ،كان ضعيف الشخصية مام أدى إىل سيطرة حاشيته
عىل مقاليد الحكم .للتفاصيل ،يُنظر :املاليك ،الزم لفته ذياب ،إيران يف عهد مظفَّر الدين شاه (1907-1896م)،
أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة البرصة ،كلية اآلداب1979 ،م ،ص ص.43-39
(((-إبراهيم ،مرجع سابق ،ص.174
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جهودها ،فقد زاد إنتاج رشكة النفط اإلنكليزية الفارسية من ( )270ألف طن يف عام
1914م ،إىل ( )900ألف طن يف نهاية الحرب(((.
كانت بريطانيا تنظر إىل والية البرصة أثناء تلك ِ
الحقبة ،بوصفها جزءا ً وثيق ِ
الصلة

بالقسم الجنويب من إيران والخليج ،فكثَّفت جهودها لتثبيت مركزها العسكري
والسيايس واالقتصادي يف البرصة وإيران والخليج ،ولقد كانت البرصة وما يُحيط
بها ذات أهمية حيوية لإلنكليز ،أ َّما القسم الشاميل (بغداد واملوصل) فلم يكن ميثل
األهمية اإلسرتاتيجية لإلمرباطورية الربيطانية ،وكان هذا التقسيم واضحاً يف أذهان
الربيطانيني منذ العام 1898م ،إذ إ َّن النصف الجنويب من العراق يؤلِّف جزءا ً من الخليج،
وهو املنطقة «التي خلقت فيها الدبلوماسية الربيطانية ملدة قرنني وضعاً فريدا ً ،تتداخل
فيه املصالح اإلنكليزية واملِالحة البحرية ،والطريق اإلسرتاتيجي إىل الهند جميعاً»(((.
كتب لويد جورج((( رئيس وزراء بريطانيا يف أواخر أيلول 1914م« :أصبح واضحاً

أ َّن تركيا ستنضم إىل الدول العدو عىل األرجح ،وهذا األمر جعل من املهم عىل
ٍ
خطوات للمحافظة عىل تجهيز النفط يف الخليج والتي كانت مملوك ًة
الفور اتخاذ
لرشكة النفط اإلنكلو ـ فارسية ،كوسيل ٍة لتأمني تجهيزات الوقود النفطي للبحرية»(((.

ومع اندالع الحرب العاملية األوىل عام 1914م ،تحركت قوة عسكرية بريطانية
نحو جنوب البرصة ،ويف  /6ترشين الثاين نزلت يف الفاو ،ث َّم تقدمت إىل البرصة
فاحتلتها .وميكن االستنتاج بأ َّن الهدف الربيطاين األساس مل يكن احتالل كل
العراق ،بقدر ما كان ضامن املصالح الربيطانية يف الخليج وجنوب إيران ،ولكن فيام
بعد وللسهولة التي أحرزتها القوات الربيطانية الهندية يف احتالل البرصة وانسحاب
(((-بوالرد ،ريد ،بريطانيا والرشق األوسط ،ترجمة :حسن أحمد السلامن( ،بغداد ،مطبعة الرابطة1956 ،م) ،ص.97
(2)-(40) Stephan H. Longrigg, Iraq 1900 to 1950: Apolitical, Social and Economic History, London:
Oxford University Press, 1953, p.3
(((-ديفيد لويد جورج /David Lioyd-George (17كانون الثاين/26-1863/آذار1945/م) :سيايس بريطاين ،عضو يف
تول ألول مرة منصب وزير التجارة سنة 1905م ،ث َّم وزيرا ً للخزانة للمدة
مجلس العموم للمدة من (1945-1890م)َّ ،
(1915-1908م)ُ ،ع ِّي وزيرا ً للحربية لبضعة أشهر سنة 1916م ،حتَّى أصبح رئيساً للوزارة ،استقال من رئاسة الوزارة سنة
1922م لالختالف حول امليزانية .للمزيد ،يُنظر.The New Encyclopedia Britannica, op. ct.,Vol,V1., p.28 :
((( -نظمي ،وميض جامل عمر ،مرجع سابق ،ص.401
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القوات الرتكية شامالً ،واستثامرا ً للفوز الذي حصل ،ومع الواقع السيايس الجديد
والتحالفات الناشئة ،فقد اندفعت القوات الربيطانية شامالً حتَّى أكملت احتالل
العراق مع نهاية الحرب(((.
وكان من الواضح قبل الحرب العاملية األوىل أ َّن العراق قد أصبح من مناطق
النفوذ الربيطانية املهمة ،فتع َّمقت مصالح بريطانيا يف هذا الجزء من الدولة العثامنية
وتش َّعبت ،وكان منها وضع العراق الزراعي وأهميته كمجال حيوي الستيطان عد ٍد
كبري من السكَّان الذين يفيضون عن قابلية الهند ،وأيضاً أطامع بريطانيا اإلقليمية يف
العراق ورغبتها يف احتالل القسم الجنويب منه عىل وجه الخصوص وربط ِه بالهند،

ٍ
إجراءات عىل األرض ،لربط الجزء
ولذلك قامت بريطانيا بعد احتالل البرصة باتخاذ
الجنويب من العراق بنظام حكومة الهند الربيطانية ،وذلك باعتامد ال ُّنظُم والقوانني
اإلدارية الهندية؛ لغرض ض ِّم جنوب العراق للهند تحقيقاً للسياسة التي أنتجتها
املدرسة الهندية الربيطانية من رجال االستعامر الربيطاين ،التي كانت ت ُهيمن عىل
دائرة نائب امللك يف بومباي(((؛ لذلك فإ َّن تلك السياسة قد ت َّم تثبيتها متاماً مع بداية
الحرب ،ففي /28ترشين ثاين1914/م كتب ويلسون (الذي أصبح وكيل الحاكم
الربيطاين العام يف العراق)(((« :أود أن أُعلن أنَّه من الرضوري ضم ما بني النهرين إىل
الهند ك ُمستعمر ٍة للهند والهنود ،بحيث تقوم حكومة الهند بإدارتها وزراعة سهولها
الواسعة بالتدريج ،وتوطني أجناس البنجاب امل ُحاربة فيها»(((.
لقد كانت سياسة ويلسون ومرشوع ربط العراق بالهند .من أخطر املشاريع
االستعامرية الربيطانية التي لو حالفها النجاح لغريت مستقبل العراق واملنطقة
(((-حميدي ،جعفر عباس ،تاريخ العراق املعارص (1968-1914م)( ،بغداد ،دار عدنان للطباعة والنرش2015 ،م) ،ص
ص.21-16
(2)- Gurson, Op., cit., p.49.
(((-آرنولد ويلسون1940-Arnold Talbot Wilson (1884م) :عسكري بريطاين ،خدم يف الهند ث َّم يف األحواز ،وق َِد َم
مع الحملة الربيطانية عىل العراق عام 1914م ،و ُع ِّي وكيل الحاكم املدين يف العراق منذ عام (1920-1918م) ،غادر
العراق نهائياً عىل إثر قيام انتفاضة 1920م والنتائج التي ترتبت عليها .قُتل يف معرك ٍة جوية خالل الحرب العاملية الثانية
يف األول من حزيران عام 1940م .للمزيد ،يُنظر:
Encyclopedia Britannica, Vol.15, p.312.
((( -نظمي ،مرجع سابق ،ص.399
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بالكامل ،ومن املعروف وامل ُسلَّم ب ِه أ َّن ثورة 1920م يف العراق كانت هي العامل
الحاسم الذي أطاح بتلك السياسة وذلك املرشوع.

املبحث الثاين:
مشاريع بريطانيا يف االهتامم بوالدة العراق املعارص

اهتمت بريطانيا بتعزيز طموحاتها يف ِ
بسط سيطرتها عىل بالد وادي الرافدين ،من
خالل العديد من املشاريع والوسائل ،منها:
مرشوع سكَّة حديد بغداد:
يُعد مرشوع سكَّة حديد بغداد ،أحد أهم أسباب اهتامم بريطانيا بالعراق ،فضالً
عن كون ِه أحد أهم الدوافع التي أدت إىل خوض ِغامر الحرب العاملية األوىل.
كانت بريطانيا تنشد منذ أوائل القرن التاسع عرش طريقاً سهالً قصريا ً إىل جوهرة
إمرباطوريتها يومذاك (الهند) ،ويف سنة 1837م أنفقت ماالً كثريا ً عىل مسح وادي
الفرات لهذ ِه الغاية ،وحصلت من تركيا عىل امتياز م ِّد خط سكَّة حديد تصل

اإلسكندرية عىل البحر املتوسط بالخليج العريب وكان ذلك سنة 1851م ،إالَّ أ َّن
بريطانيا نبذت مرشوع املِالحة يف الفرات سنة 1876م ،عندما استطاعت رشاء ما
قيمته ( )4أربعة ماليني باون من أسهم قناة السويس ،ورأت أ َّن اإلفادة من القناة أفضل
رب الفرات وواديه((( ،وقبل الحرب
من االستفادة من مرشوع ِمالحة وسكَّة حديد َع َ
العاملية األوىل أخذت أملانيا تفكر يف مرشوع سكَّة حديد متتد من برلني فاستانبول
فبغداد فالبرصة ،وهذا يشء أقلق مضاجع الساسة الربيطانيني ،وهم الذين كانوا
يسعون جاهدين إىل الحفاظ عىل حياد تركيا وإبعاد النفوذ األملاين عنها ،فلقد أراد
األملان من وراء سكَّة حديد برلني البرصة ،التقرب من الهند وخلق املتاعب وإثارة
القالقل يف أرجاء العامل اإلسالمي ،لخلخل ِة كيان اإلمرباطورية الربيطانية من جهة،
وتهديد استثامر النفط ،إذ تعمل رشكة النفط اإلنكليزية الفارسية منذ سنة 1906م
(((-حافظ ،طالب حسني ،النفط والسياسة يف العراق( ،بغداد ،دار الكتب العلمية2017 ،م) ،ص.47
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يف جنوب إيران ومتتد أنابيبها ومصافيها إىل عبَّادان عىل ش ِّ
فضال
ً
ط العرب((( ،هذا
عن االمتيازات اإلقتصادية امل ُتحققة من م ِّد خط السكَّة ،عن طريق االستثامر (ومنها
النفط) عىل جانبي امتداد الخط يف منطقة بني النهرين.
لقد كان مرشوع سكَّة حديد بغداد من أش ِّد مشكالت االستعامر التي جابهتها
الدول األوربية يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين تعقيدا ً ،ومن أقوى
العوامل يف سوق هذ ِه الدول لالنغامر يف أتون الحرب األوىل ،وكان أيضاً من أه ِّم
الدوافع التي جعلت بريطانيا تقرر استعامر العراق ،والسيطرة عىل املنطقة العربية
لضامن سالمة أقرص طُرق املواصالت إىل الهند ،وإبعاد التهديد األورويب عنها ،فقد
شكَّل هذا املرشوع تنافساً استعامرياً ،ورصاع قوى بني أهم الدول الفاعلة آنذاك عىل
الساحة األوروبية :بريطانيا وأملانيا وفرنسا وروسيا(((.
لقد أثريت يف بريطانيا قضية إنشاء الطريق الربي للوصول إىل الهند أكرث من
أي ٍ
وقت مىض ،بعد أن رشع الفرنسيون يف فتح قناة السويس ،فقد شعرت بريطانيا
ِّ
أ َّن إيجاد طريق مخترصة كلِّياً لفرنسا للوصول إىل الهند هو أمر يف غاية الخطورة
بالنسبة لوجودها ومصالحها يف تلك املنطقة من العامل ،وهكذا أُثريت يف بريطانيا
مسألة إنشاء الطريق الربي نحو الهند ،عىل أساس إقامت ِه كمنافس وبديل بريطاين
لقناة السويس ،مب ِّد سكَّة حديد من السويداء عىل خليج اإلسكندرية حتَّى قلعة جابر
يف أعايل الفرات ،وكان األمر معقودا ً أن تكون هذ ِه السكَّة حلقة وصل بني البحر
املتوسط والطُّ ُرق النهرية يف الفرات ،ويف الوقت نفس ِه إمكانية مد السكَّة املذكورة
نحو بغداد ومنها إىل البرصة(((.
وضمن تقرير اللجنة التي شكَّلتها الحكومة الربيطانية يف مجلس العموم الربيطاين
برئاسة السري نورثكوت لدراسة املرشوع ،وردت النقاط املهمة اآلتية(((:
(((-ويلسون ،مرجع سابق ،ص.11
((( -حافظ ،مرجع سابق ،ص.47
((( -بحري ،لؤي ،سكَّة حديد بغداد( ،بغداد ،رشكة الطبع والنرش األهلية1967 ،م) ،ص ص.12-10
((( -حسني ،عيل نارص ،تاريخ السكك الحديدية يف العراق (1945-1914م)( ،بغداد1986 ،م) ،ص21؛
E. M. Earle, Turkey The Greet Power and The Baghdad Railway, A study in Imperialism, New York:
1966, p.135.
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أوالً :إ َّن قضية موضوع بناء سكَّة حديد وادي الرافدين كام أسمتها اللجنة
( )TRANS MESOPOTMIAN RAIL WAYهو أمر يف غاية الرضورة لربيطانيا
ومصالحها الحيوية يف املنطقة ،وهو من الناحية األخرى يؤمن رسعة نقل الربيد نحو
الهند والخليج العريب ،وله مزايا وفوائد اقتصادية مهمة لربيطانيا.
ثانياً :إ َّن من املمكن استعامل السكَّة لألغراض الحربية الخاصة بنقل القطعات
واألسلحة واملؤن نحو الهند ،وميكن ع َّدها حاجزا ً إليقاف أي توسع رويس تجاه

الخليج العريب(((.

ومبا أ َّن املرشوع كان موضوعاً للمنافسة والرصاع االستعامري ،فقد تقدمت روسيا
ٍ
بعرض مل ِّد سكَّة حديد من طرابلس عىل البحر املتوسط إىل الكويت عىل
القيرصية
رب الصحراء ،عىل أن يُربط بالعراق بواسطة طريق فرعي ميتد نحو
الخليج العريب َع َ
كربالء((( .كام أ َّن فرنسا تب َّنت أيضاً إنشاء مرشوع سكَّة حديد بغداد ،األمر الذي رأت
حصة فرنسا الواسعة يف
فيه بريطانيا تهديدا ً مبارشا ً ملصالحها ،فإ َّن ذلك إىل جانب َّ
قناة السويس يعني سيطرتها عىل الطريق الربي نحو الهند ،األمر الذي يُشكِّل تهديدا ً
تلق
مبارشا ً ملصالح وسياسة بريطانيا يف الرشق األوسط والهند(((.
ٍ
وألسباب ع َّدة مل َ
كل تلك املشاريع موافقة السلطان العثامين(((.
َّ
ويف الجانب األملاين كان استالم القيرص وليام الثاين((( الحكم عام 1888م قد
(1)- Zaki Saleh, Op. cit., p.154.

((( -حسني ،مرجع سابق ،ص22؛ .Earle, Ibid., p.135
((( -حسني ،مرجع سابق ،ص.22
(((-حري ،مرجع سابق ،ص.21
(((-ويليام الثاين 1941-William II (1859م) :ملك بروسيا وإمرباطور أملانيا ،والدته ابنة امللكة فيكتوريا ملكة
بريطانيا ،سعى إىل تب ِّني سياسة النهج الجديد التي أكَّدت حق أملانيا يف زعامة العامل ،تلك السياسة التي أثارت
الربيطانيني ضده ،كان يُعاين من عقدة الشعور بالنقص بسبب عوق يف يد ِه اليُرسى ،ويف ترشين الثاين من عام 1918م
تنازل عن العرش بعد أ ْن انهزمت أملانيا يف الحرب ،ونُفي خارج أملانيا ،وعاش يف املنفى حتَّى وفات ِه يف عام 1941م.
آالن باملر ،موسوعة التاريخ الحديث (1945-1789م)( ،بغداد ،دار املأمون للطباعة والرتجمة والنرش1992 ،م) ،ج،2
ص ص392-391؛
Encyclopedia Americana, New York: 1968, Vol.28, p.779; Paul Kennedy Randon, The Rise and Fall
of the Great Powers, U.S.A: 1987, p.25.
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شكَّل تغيريا ً جذرياً إزاء سياسة التحفظ األملانية حيال اإلمرباطورية العثامنية ،تحت
تأثري حاجة االقتصاد األملاين إليجاد أسواق جديدة يف الرشق ،ودخول أملانيا ُمعرتك
التنافس التجاري والسيايس مع الدول الرأساملية الكربى ،إذ كان القيرص األملاين
يُح ِّبذ فكرة التوسع األملاين يف الدولة العثامنية ،ويرى يف األمر تقوي ًة للمراكز
األملانية يف آسيا كلِّها(((.
رب
ويف سنة 1898م قام القيرص وليام الثاين برحل ٍة إىل بيت املقدس يف فلسطني َع َ
إستانبول ،وكان لهذ ِه الرحلة تأثريا ً عميقاً يف نفس السلطان عبد الحميد((( ،إذ كان الرأي
العام األورويب ناقامً عليه نقم ًة شديدة من جراء مذابح األرمن((( التي وقعت حوادثها
يتبي
قُبيل هذ ِه الرحلة ،عىل أ َّن املنافع االقتصادية كانت هي األصل يف هذ ِه الرحلة كام َّ
من مذكرة الفون بولو وزير الخارجية األملاين ،التي ن َّوه فيها باملنافع التي عادت بها
الرحلة ،فقال ...« :ومام يجب أ ْن ننوه ب ِه هنا ذكر تصميم إيصال سكَّة حديد األناضول
ببغداد ،وهو ما نأمل أ ْن نُحقِّق ب ِه إكامل الفتح االقتصادي يف آسيا الصغرى»(((.
ونتيج ًة لهذا التقارب األملاين الرتيك ،فاز األملان يف  /27ترشين الثاين1899 /م
باستحصال موافقة السلطان العثامين املبدئية عىل منح البنك األملاين امتياز إنشاء
سكَّة حديد متتد من قونية إىل بغداد فالخليج ،وبعد مرور ثالث سنوات صدرت
اإلرادة السلطانية مبنح االمتياز نهائياً إىل األملان يف العام 1902م ،وكانت الرشكة
األملانية قد أكملت أثناء هذ ِه املدة أعامل املسح ووضع الخرائط(((.
((( -بحري ،مرجع سابق ،ص.22
((( -السلطان عبد الحميد الثاين (1918-1842م) :سلطان عثامين ،حكم من (1909-1876م) ،كان عهده طافحاً
بالحروب ،حكم البالد حكامً استبدادياً قاسياً ،أُكره عىل منح دستور للبالد عام 1908م ،ويف عام 1909م أجربته حركة
تركيا الفتاة عىل التنحي عن الحكم .وتويف عام 1918م .يُنظر :عيل ،أورخان محمد ،السلطان عبد الحميد الثاين
وأحداث عرص ِه( ،بغداد ،مطبعة الخلود1987 ،م) ،ص ص37-1؛ والدي ،عائشة عثامن أوغيل ،السلطان عبد الحميد،
(عمن1991 ،م) ،ص ص.48-11
ترجمة :صالح سعداوي صالحَّ ،
(((-مرت القضية األرمنية بثالث مراحل تاريخية :حقبة السلطان عبد الحميد الثاين (1909-1876م) ،واالتحاديني
الطورانيني (1919-1909م) ،وحقبة تركيا الكاملية (1923-1919م) .للمزيد عن القضية األرمنية ،يُنظر :اليايف ،نعيم
وخليل موىس ،نضال العرب واألرمن ض َّد االستعامر العثامين( ،الالذقية ،دار الحوار1995 ،م) ،ص.21
((( -إبراهيم ،مرجع سابق ،ص.102
((( -املرجع نفسه ،ص ص.115-113
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أعطي االمتياز النهايئ لسكَّة حديد بغداد يف /5آذار1902/م ،ونص االمتياز عىل
موا ٍد ع َّدة ،ميكن إجامل أهمها يف ما ييل:
 .1الحق لرشكة سكَّة حديد األناضول بتمديد الخط من قونية إىل بغداد
رب أو عند أقرب نقطة من قونية ونصيبني واملوصل وتكريت وبغداد
والبرصةَ ،ع َ
وكربالء والنجف والزبري ،مع إقامة فروع للخط إىل مناطق ع َّدة ،أهمها حلب
وخانقني ونقطة عىل الخليج العريب يتفق بشأنها فيام بعد بني الحكومة الرتكية
وأصحاب االمتياز .وامل ُالحظ أ َّن نص االمتياز مل يُرش رصاح ًة إىل أسم املوقع

الذي ت َّم االتفاق عليه يف الخليج العريب لتشييد فرع السكَّة إليه من الزبري ،غري أنَّه
من املعروف عموماً أ َّن الكويت كانت هي تلك النقطة امل ُقرتحة يك تكون نهاية
سكَّة حديد بغداد.
 .2حددت مدة االمتياز بتسعة وتسعني عاماً.
 .3أعطيت الرشكة الحق يف استغالل ك ُِّل املناجم التي يُعرث عليها ملسافة عرشين
كيلو مرتا ً من جانبي الخط(((.

لقد كانت إحدى النتائج املهمة التي أدت إليها زيارة القيرص األملاين إىل تركيا
جلت بريطانيا بالسعي للقيام بعد ٍد من اإلجراءات الهادفة
واألرايض املقدسة ،أ ْن ع َّ

إىل حامية خطوط مواصالتها نحو الهند ،إزاء تقدم أملاين ُمحتمل يف منطقة وادي
الرافدين عن طريق تنفيذ سكَّة حديد بغداد ،وقام اللورد كرزون نائب ملك بريطانيا يف
الهند باستاملة الشيخ مبارك شيخ الكويت((( ،لعقد معاهدة حامية رسية بني بريطانيا
والكويت يف حزيران 1899م ،وفرضت املعاهدة املذكورة عىل شيخ الكويت عدم
قبول أي ممثل لدول ٍة أجنبية يف إمارت ِه دون الحصول عىل موافق ٍة ُمسبقة من الحكومة

((( -البحري ،مرجع سابق ،ص ص.71-69
واملؤسس الحقيقي لها ،ولد عام 1837م
((( -مبارك الصباح :الشيخ مبارك بن صباح الصباح ،حاكم الكويت السابع
ِّ
تول الحكم يف /17مايس1896/م بعد أن قتل أخويه محمد وجراح ،لُقِّب مببارك الكبري ،ازدهرت الكويت
يف الكويتَّ ،
يف عهد ِه تجارياً ،وشيَّد فيها أول املدارس النظامية واملستشفيات .تويف يف /28نوفمرب1915/م .للمزيد ،يُنظر :براي،
ن ،.مغامرات لجمن يف العراق والجزيرة العربية ،ترجمة وتعليق :سليم طه التكريتي( ،بغداد ،دار واسط للدراسات
والنرش والتوزيع1990 ،م) ،ص.42
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الربيطانية ،كام منعته من رهن أي جزء من أراضيه أو بيعه أو إيجاره دون الحصول
عىل تلك املوافقة نفسها(((.

امتازت ِ
الحقبة التي أعقبت إعطاء امتياز سكَّة حديد بغداد عام 1902م وحتَّى
إعالن الحرب العاملية األوىل بكونها حقبة املفاوضات واملناورات السياسية العنيفة
بني الدول األوروبية الكربى ألجل التوصل إىل امل ُساهمة أو منع مساهمة اآلخرين
يف مرشوع السكَّة .لقد كادت تلك املفاوضات واملناورات التي كانت تسري صعودا ً
ونزوالً أ ْن تعطي نتائج قامئة عىل أساس تفاهم األطراف املعنية لوال قيام الحرب
العاملية األوىل .ولقد ع َّدت املشكالت الدولية املتعلقة بسكَّة حديد بغداد من
العنارص الرئيسة للخالفات األوروبية التي سبقت قيام الحرب العاملية األوىل(((.
كلً من بريطانيا وفرنسا وروسيا التي لها أطامعها ومصالحها يف تلك
عىل أ َّن َّ
املناطق ،مل تنظر إىل املرشوع بعني الرضا والقبول عندما رشع األملان يف م ِّد السكَّة،
فربيطانيا مثالً اشرتطت وفق اتفاقية /15حزيران1914/م مع أملانيا ،عىل أ ْن تكون البرصة
نهاي ًة للسكَّة مهام كانت الظروف ،وكذلك عدم القيام ببناء ميناء أو محطَّة للسكك
الحديد عىل الخليج العريب ،عىل أ َّن الدبلوماسية األملانية مل ُ
تأل جهدا ً يف محاول ِة
إنهاء معارضة الدول الكربى ملرشوع السكَّة ووضع ح ٍّد لتلك املعارضة ،ولكنها مل
تتمتع مبتَّسع من الوقت لجني مثار جهدها الدبلومايس وتحقيق حلمها بربط برلني
ببغداد ،ينقل الوجود األملاين إىل أبواب الهند والرشق ،فام أ ْن كادت تصل إىل االتفاق
مع أكرب منافسيها وهي بريطانيا حتَّى اندلعت نريان الحرب العاملية األوىل.
وبقيام الحرب العاملية األوىل إنهار مرشوع سكَّة حديد بغداد الذي متَّت املبارشة
ب ِه توا ً ،وتحولت األنظار األوروبية واهتاممها نحو الرصاع الحريب الدائر(((.

املِالحة النهرية يف العراق:

رب امل ُحيطات لالستكشافات واالستعامر،
كان القرن السادس عرش قرن االنطالق َع َ
((( -البحري ،مرجع سابق ،ص ص.52-51
(((-املرجع نفسه ،ص.52
(((-فوسرت ،هرني ،مصدر سابق ،ج ،1ص ص.65-59
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جهتها
وتزعمت هذ ِه الحركة الكربى كل من إسبانيا والربتغال ،فكانت الرضبة التي و َّ
الربتغال للتجارة العربية يف مياه امل ُحيط الهندي والخليج العريب حاسم ًة ومروعة،
وفشلت مجهودات مامليك مرص ث َّم سالطني الدولة العثامنية يف إعادة السيطرة
اإلسالمية عىل املياه الجنوبية.
وكانت إنكلرتا يف القرن السادس عرش تسعى إىل الحصول عىل يش ٍء من
ثروات التجارة البحرية ،فقد كان األسطول اإلسباين الربتغايل حتَّى الثلث الثاين من

القرن السادس عرش هو املتحكم يف البحار وامل ُحيطات ،لكن البحرية الربيطانية
استطاعت أ ْن تكرس قوة ذلك األسطول يف عام 1588م عندما انترصت عىل األرمادا
اإلسبانية ( ،)The Spanish Armadaوبذلك أصبحت الطُّرق البحرية إىل امل ُحيط
أسست رشكة الهند الرشقية الربيطانية((( يف
الهندي مفتوح ًة أمام السفن الربيطانية ،إذ َّ
عام 1600م ،وبعد أ ْن ت َّم طرد الربتغاليني من هرمز يف العام 1622م ،انفتح الخليج
العريب أمام السفن اإلنكليزية الذاهبة إىل البرصة ،وبذلك أصبحت البرصة واحد ًة من
أه ِّم مراكز التبادل التجاري مع رشكة الهند الرشقية(((.
ونظرا ً التساع نطاق العالقات السياسية واالقتصادية بني بريطانيا والدولة العثامنية،
فقد دارت مفاوضات بني الدولتني ،انتهت بعقد معاهدة 1675م التي وضعت أُسس
امتيازات املصالح الربيطانية يف العراق وتوطيدها بصف ٍة عامة ويف نهري دجلة
ٍ
امتيازات ع َّدة فيام يخص
والفرات بصف ٍة خاصة ،فقد تض َّمنت معاهدة عام 1675م
املِالحة النهرية(((.
((( -رشكة الهند الرشقية اإلنكليزية :The English East India Companyرشكة تجارية أُ ِّسست للمتاجرة مع الرشق
يف /31كانون األول1600/م ،وكان هدفها استرياد البضائع الرشقية مقابل تصدير البضائع اإلنكليزية .لالستزادة عن
رشكة الهند الرشقية ،يُنظر :محمد أمني ،عبد األمري« ،التنافس بني الرشكات التجارية اإلنكليزية يف منطقة الخليج
العريب واألقطار املجاورة خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش» ،مجلَّة كلية اآلداب( ،مجلَّة) ،بغداد ،ع1963 ،48م؛
Bennett, Thomas Jewell, «the past and Present Connection of England with the PERSIAN Gulf»,
Journal of the Society of Arts, London: June, 13, 1902, Pp.634- 652.
((( -نوار ،مرجع سابق ،ص ص.24-23
((( -تض َّمنت املعاهدة ما ييل :حق مجيء اإلنكليز إىل أرايض السلطان العثامين للتجارة بسفنهم الكبرية والصغرية
واملتوسطة ،وأ ْن يقوموا بالرشاء والبيع .أ ْن ت ُعامل إنكلرتا معاملة الدولة األكرث رعاية .للمزيد ،يُنظر:
J. Hurewit, Diplomacy in the Near and Middle East, London: 1958, Vol.I. Pp.25- 32.
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لقد تظافرت عوامل ع َّدة وراء اهتامم بريطانيا باملِالحة النهرية يف العراق ،ومن
بني أهم تلك العوامل:
 .1كان أمر حامية الهند وتقريب املسافة بينها وبني لندن ،من أه ِّم الدوافع
ٍ
مبحاوالت كثرية لتمهيد طرق
يف اهتامم إنكلرتا بوادي الرافدين ،فقد قام اإلنكليز
املِالحة يف الفرات وم ِّد السكك الحديد بني البحر املتوسط وسواحل الخليج.
 .2قيام نابليون بونابرت بغزو مرص.
 .3الخوف من نشوء دول ٍة قوية يف مرص تقف يف وجه األطامع الربيطانية ،ولذلك
ويؤسس دولة
حد سورية ومرص
ِّ
فقد قاومت بريطانيا ُمح َّمد عيل باشا((( مل َّا أراد أن يو ِّ
حديثة قد متتَّد إىل العراق وتوحد منطقة الرشق العريب.
 .4املبارشة بإنشاء قناة السويس تحت رعاي ٍة فرنسية.
 .5مقاومة توسع النفوذ الرويس يف الدولة العثامنية وأطامعها يف الخليج ،فإذا
قبضت روسيا عىل الفرات سهل اجتياح سوريا والساحل الرشقي للبحر املتوسط
وآسيا الصغرى(((.
لقد تداخلت أهمية املِالحة يف وادي الفرات مع سكَّة الحديد ،إذ إنَّه مهام يكن
لقناة السويس من األهمية ألوروبا ،فإنَّه ميكن غلقها بسهولة ،وإنَّها مبنزل ٍة ثانوية
لسكَّة حديد وادي الفرات التي ميكن أن توفر امليزات اآلتية:
 .1إنَّها ت ُهئ السبيل ملنع روسيا من التقدم يف آسيا الصغرى.
(((-محمد عيل باشا (1849-1769م) :ضابط عثامين ألباين األصل ،ولد يف مدينة قولة األلبانية ،جاء مع الفرقة األلبانية
التي أرسلتها الحكومة العثامنية بهدف إخراج الغزاة الفرنسيني الذين سيطروا عىل مرص عام 1798م ،وبسبب ذكاء هذا
الضابط ومبساعدة الظروف له استطاع أ ْن يكون والياً عىل مرص وأ ْن يُث ِّبت مركزه ،وكان الشخصية األكرث شهر ًة يف تاريخ
ِّ
توف عام
إل أ َّن الدول األوربية وعىل رأسها بريطانيا وفرنسا أوقفت طموحاته يف معاهدة لندن عام 1840م.
مرصَّ ،
 .1849للمزيد ،يُنظر :شبارو ،عصام محمد ،املقاومة الشعبية املرصية لالحتالل الفرنيس والغزو الربيطاين( ،بريوت،
دار التضامن للطباعة والنرش والتوزيع1992 ،م) ،ص ص.102-100
((( -حافظ ،مرجع سابق ،ص.53

أهمية العراق اإلستراتيجية للسياسة البريطانية

121

 .2إ َّن املرشوع يربط البحر املتوسط بالخليج ،ولذلك أهمية كربى من الوجهتني
السياسية والتجارية.
 .3إنَّه يقرص املسافة بني الهند وإنكلرتا ألف ميل ،ويُقلل امل َّدة الالزمة لقطعها من
عرشين يوماً إىل عرشة أيام.
 .4سيُضاعف من قوة إنكلرتا الحربية ،ويجعل آسيا الصغرى وسوريا والعراق
وإيران مناطق نفوذ لها ،كام أ َّن سيطرة إنكلرتا عليه أمر متيرس إذ يسيطر أسطولها عىل
طرفيه يف البحر املتوسط والخليج(((.
وابتدا ًء من سنة 1728م أصبح لإلنكليز قوارب يف نهر دجلة تُبحر بني بغداد
والبرصة ،وتطور النشاط الربيطاين خالل النصف الثاين من القرن الثامن عرش ،فقد
بدأ اإلنكليز باستخدام قوتهم البحرية ض َّد هجامت العشائر ،وض َّد حكَّام العراق
إذا ما اتخذوا موقفاً معادياً لألطامع الربيطانية ،وض َّد إيران إذا تعرضت املصالح
الربيطانية يف البرصة للخطر((( ،ويف أعقاب نزول الحملة الفرنسية إىل السواحل
املرصية يف العام 1798م ،ت َّم إرسال سفين ٍة حربية بريطانية لحامية امل ُقيمية الربيطانية
يف بغداد ،واستمرت هذ ِه السفينة مع جنودها ُمرابط ًة يف بغداد رغم فشل الحملة
الفرنسية وانسحابها من مرص ،وقد كانت املدة التي حكم فيها عيل رضا((( قائدا ً
للجيش العثامين الذي بعثه السلطان محمود الثاين((( ،ليضع نهاي ًة لحكم املامليك
يف العراق والتي امتدت من (1841-1831م) ،هي الحقبة التي وضع فيها اإلنكليز
(1)-Sir A. T. Wilson, Loyalties, Mesopotamia (1914- 1917), London: 1930, p.102.
((( -صالح ،مرجع سابق ،ص.28
(((-عيل رضا الالظ :ولد يف طرابزون الواقعة عىل البحر األسود عام 1779م ،اتصف بالشدة ض َّد املامليك حيث ذبح
منهم نحو مائتي مملوك ومن بينهم ابن داوود باشا ،إالَّ أنَّه أحسن معاملة داوود باشا ،إذ حافظ عىل حيات ِه وجعله يرحل
إىل أسطنبول بسالم .كام اتصف مبيل ِه إىل الطرق الصوفية ،ومنها البكتاشيةِّ .
توف يف إسطنبول عام 1846م .للمزيد،
يُنظر :العزاوي ،عباس ،تاريخ العراق بني احتاللني(،بغداد1955 ،م)،ج ،7ص19؛ همسيل ،مرجع سابق ،ص.322
(((-محمود الثاين (1893-1784م) :سلطان عثامين من (1839-1808م) ،أُجلس عىل العرش بعد خلع أخيه مصطفى،
تابع ما بدأه السلطان سليم الثالث من إصالحات ،استمرت يف عهد ِه الحرب الربوسية ـ العثامنية (1812-1806م) والتي
فقدت فيها السلطنة بساربيا ،وعوضتها باسرتجاع رصبيا سنة 1813م ،قىض عىل ثورة اليونان مبساعدة ُمح َّمد عيل
باشا ،وقد غزا يف عهد ِه محمد عيل فلسطني وسوريا واألناضول (1839-1833م) .للمزيد ،يُنظر :غربال ،محمد شفيق،
املوسوعة العربية امليرسة( ،بريوت ،دار الفكر1974 ،م) ،ص.1633
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أُسس حقوقهم يف املياه العراقية ،بعد أ ْن قام خرباؤهم وابتدا ًء من سنة 1830م بدراسة
نهري دجلة والفرات ومسحهام(((.
لقد تكلَّلت أعامل املسح النهري بتأسيس رشكة ِمالحة غالباً ما تُعرف برشكة «بيت
لنج»((( وت ُعرف رسمياً بـ «رشكة ِ
املالحة البخارية يف دجلة والفرات» التي أُ ِّسست يف
ُسي باخرتني تجاريتني يف دجلة ،لقد اتَّسع نطاق أعامل
سنة 1860م ،والتي كانت ت ِّ
الرشكة وتعاظمت أهميتها أثناء الربع األخري من القرن التاسع عرش نظرا ً لزيادة النفوذ
الربيطاين ،إذ إ َّن الرشكة اعتمدت أثناء ِ
الحقبة التي سبقت الحرب العاملية األوىل
عىل حامية الحكومة الربيطانية.

حظيت أعامل رشكة لنج بأعىل اهتامم من قبل الحكومة الربيطانية؛ أل َّن املصالح
السياسية تتطلَّب توطيد املصالح التجارية ،فهذا لويد جورج رئيس الوزراء الربيطاين
يكتب يف /18كانون أول1906/م ،قائالً« :إ َّن من الحكمة ،جراء كون نهر دجلة هو
أحد خطوط املواصالت املهمة إىل الخليج الفاريس والهند ،أن نحذر لئال يخرج
النهر من قبضتنا ،ث َّم إ َّن مركزنا املمتاز يف النهر يغدو اآلن أكرث قيم ًة جراء اقرتاب سكَّة
حديد بغداد ،وجراء احتامل أ ْن تكون املِالحة هي وسيلة النقل الوحيدة ورأس السكَّة
يف بغداد والبرصة((( ،وقد منحت الحكومة الرتكية ،تحت الضغط الربيطاين ُ
املستمر،
اإلذن املطلوب لرشكة لنج يف العام 1907م لتشغيل باخرة ثالثة يف دجلة(((.

والدة العراق املعارص:

رأينا من خالل ما سبق أ َّن السياسة الربيطانية يف الرشق األوسط ،قد اهتدت
تقليدياً بالرضورة السياسية والنزعة النفعية ،وكانت ك ٌُّل من فرنسا وروسيا القيرصية
((( -املرجع نفسه ،ص.33
مؤسسة (لينش) إىل رشك ٍة لل ِمالحة البخارية يف أنهار العراق عام 1861م ،تحت ُمس َّمى (رشكة السادة
(((-تحولت َّ
لينش لل ِمالحة البخارية يف نهري دجلة والفرات)Messrs Lynch of the Euphrates and Tigris steam Navigation
 ،»Companyوظلَّت قامئ ًة حتَّى متَّت تصفيتها عام 1951م .للمزيد ،يُنظر :نوار ،مرجع سابق ،ص.398
(((-العطية ،العراق ..نشأة الدولة ،ص.105
((( -املرجع نفسه ،ص.105
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وأملانيا ت ُحيط باملصالح الربيطانية ،السيَّام منذ مغامرة نابليون يف مرص .لقد حثَّ

الوهن السيايس واالجتامعي واالقتصادي للرجل املريض (الدولة العثامنية) عىل
التنافس بني القوى العظمى ،كام م َّهد ذهاب تركيا إىل املعسكر األملاين ،والحاجة
حرب أوروبية ،م َّهد إىل ابتعاد السياسة
إىل اإلبقاء عىل روسيا حليف ًة لربيطانيا يف أي
ٍ
الربيطانية عن نهجها امل ُعلن يف الحفاظ عىل إعالن وحدة تركيا ،فقد ألزمت الحرب
بريطانيا باتباع سياسة تفكيك النظام السيايس العثامين ،وكان هذا التوجه قد حظي
برتحاب أنصار «اإلمربيالية الجديدة» ( )New Imperialismالتي بلغت ذروتها يف
حكومة لويد جورج (1945-1863( )David Lloyd Georgeم)(((.
لقد ظهرت املرحلة األوىل يف نيل أهداف إمربيالية عزيزة عىل «اإلمربياليني
جدد» عندما نزلت قوات االستطالع الهندي يف الفاو عىل الخليج العريب يف /6
ال ُ
ترشين الثاين1914 /م ،فقبل ذلك مل تكن بريطانيا قادر ًة عىل االنتفاع من كونها أقوى
جب عىل رجال السياسة الربيطانيني واإلسرتاتيجيني
دولة يف املنطقة ،كام كان يتو َّ
تعزيز الحلقات الواهنة يف سلسل ِة الدفاع عن الهند ،ولقد أطلق احتالل القوات
الربيطانية للبرصة البوابة اإلسرتاتيجية للعراق ،الطموحات األسرية ل ُدعاة الضم يف
الهند ودار الحكومة الربيطانية ،فلقد أبرق السري بريس كوكس بعد احتالل البرصة بأنَّه
من الصعوبة مبكان «تغايض أخذ بغداد»(((.
أثارت النجاحات امل ُبكِّرة يف احتالل البرصة جدالً سياسياً عسكرياً بريطانياً بشأن
القضية الكربى يف ماهيَّة املصالح األساسية الربيطانية يف العراق ،وكيف ميكن
جدد» بأ َّن عىل بريطانيا أ ْن تبسط مجال
بلوغها والذود عنها ،فحاجج «اإلمربياليون ال ُ
نفوذها عىل العراق كافَّة ،وإالَّ فإ َّن القوى املنافسة األخرى ستتحرك ،فالعراق ال
ميكن الدفاع عنه باالحتفاظ باملنطقة الجنوبية وحسب ،لذا ال ب َّد من بلوغ الح ِّد
األقىص من الحدود الطبيعية((( ،وقد كانت (وزارة الهند) من أوىل الدوائر التي
((( -نعمة ،كاظم ،امللك فيصل األول( ،بريوت ،الدار العربية للموسوعات1988 ،م) ،ص.10
(2)-P. Graves, The Life of sir Persy Cox, London: 1941, p.182.
((( -نعمة ،مرجع سابق ،ص.12
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حاولت وضع سياسة خاصة بالعراق ،فكتب السري آرثر هرتزل السكرتري السيايس
يف الوزارة املذكورة مذكر ًة مفصلة بتاريخ /14آذار1915/م عن مستقبل بالد ما بني
النهرين ،فاستنادا ً إىل نظرية الري يف نشوء الدول ووحدتها ،كتب يقول« :إ َّن الدولة
التي تعتزم أ ْن تطور والية البرصة يجب أ ْن تكون هي الدولة التي تطور والية بغداد،
وأ ْن تكون كذلك هي الدولة التي ت ُسيطر عىل املجاري العليا لألنهار حتَّى املوصل
والرقَّة» .وهو يطمح من ذلك إىل أ َّن مشاريع الري ستُتيح فرص ًة طيبة لهجرة الهنود
ألسباب أخرى أيضاً ،منها إنشاء
العمل من جهة ،وكذلك
إىل العراق لحاجت ِه إىل
ٍ
َّ
مستوطنة هندية يف العراق(((.
ويف خض ِّم هذا الجدل تقرر التقدم نحو بغداد واحتاللها؛ أل َّن ذلك سيؤمن أهداف
بريطانيا يف العراق ،بض ِّم البرصة وبغداد والجزء األكرب من املوصل ،وإ َّن احتالل بغداد
السمعة الربيطانية يف الرشق األوسط ،وسيقطع خطوط املواصالت األملانية مع
سريفع ُّ
إيران ،ويؤ ِّمن الدفاع عن حقول النفط ،وأخريا ً وليس آخرا ً فإ َّن بغداد «كوكب جذاب»
واسم رومانيس قد يُثري مخيلة الربيطانيني ،إذ كانت بغداد هي الجائزة املتأللئة التي
تتجه إليها جميع األنظار((( .وهكذا ففي /11آذار1917/م ،احتلت القوات الربيطانية
بغداد ،ث َّم جرى احتالل مدينة املوصل بتاريخ /8ترشين الثاين1918/م وذلك بعد مثانية
أيام فقط من عقد الهدنة مع تركيا ،وبذلك انتهت الحرب العاملية األوىل والواليات
الثالث جميعها ،البرصة وبغداد واملوصل تحت السيطرة الربيطانية.

اتفاقية سايكس بيكو:

تتحسس طريقها
مل َّا دخلت تركيا الحرب ،بدأت الرغبات االستعامرية الحبيسة
َّ
نحو التجسد ،فأرادت روسيا أخذ القسطنطينية واملضايق ،وطالبت فرنسا بسوريا،
وبدأت إنكلرتا تحس بحاجتها إىل طريق برية إىل الرشق ،وتود أي يشء آخر رضوري
ميكن أ ْن يشل أثر املطامح الفرنسية والروسية ،كام أ َّن حكومة الهند كانت تصوب
((( -العطية ،مرجع سابق ،ص ص.175-174
(((-املرجع نفسه ،ص.200
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أطامعها بقوة نحو العراق ،فافتتح باب املفاوضات يف أوائل العام 1915م وأُبرمت
بني تلك الدول سلسل ًة من امل ُعاهدات الرسية الستقطاع أرايض اإلمرباطورية
العثامنية بعد الحرب ،فيام كانت بريطانيا يف الوقت نفس ِه تعقد عهودا ً جديدة ت ُناقض
عهودها التي أعطتها للعرب بواسطة السري «مكامهون» يف سنة 1916م ،وكانت أوىل
تلك املعاهدات هي اتفاقية سايكس بيكو ( The Sykesـ ،)Picot Agreement
وقد عقدت بني بريطانيا وفرنسا وروسيا القيرصية يف ربيع 1916م ،فلم يكد السري
مكامهون يُنجز صفقته مع الرشيف حسني ،حتَّى بدأت وزارة الخارجية الربيطانية
ٍ
مباحثات يف لندن مع الحكومة الفرنسية ،هدفها الوصول إىل تدبريٍ ما ،بحيث ميكن
حق يف بالد الشام وما تعهدت ب ِه بريطانيا للعرب.
التوفيق بني ما ت َّدعيه فرنسا من ٍّ
وألسباب مختلفة آثرت وزارة الخارجية الربيطانية أ ْن تُخفي عن فرنسا رشوط االتفاق
ٍ
الذي عقدته مع الرشيف حسني((( .وكان املندوب الفرنيس هو املسيو جورج بيكو
(1951-1870( )François Marie Denis Georges-Picotم) ،أ َّما زميله اإلنكليزي
فهو السري مارك سايكس (1919-1879( )Sir Tatton Benvenuto Mark Sykesم)،
ورسم املندوبان مرشوعاً الحتياز تلك األجزاء التي ترغب كل من بريطانيا وفرنسا
أخذها من اإلمرباطورية العثامنية ،ث َّم توجها بعد ذلك إىل بطرسربغ لبحث مقرتحاتهام
مع الحكومة الروسية ،وابتدأت املفاوضات يف آذار 1916م ونتج عنها تفاهم ثاليث،
تبلورت عنه مسودات التفاهم رسمياً يف نيسان وأيار من تلك السنة(((.
وفيام يخص دراستنا فقد احتفظت فرنسا لنفسها بالقسم األعظم من سوريا،
((( -أنطونيوس ،جورج ،يقظة العرب ..تاريخ حركة العرب القومية ،ترجمة :نارص الدين األسد وإحسان عباس ،ط،6
(بريوت ،دار العلم للماليني1980 ،م) ،ص ص .349-348إ َّن من أهم األسباب التي دعت وزارة الخارجية الربيطانية
إىل إخفاء رشوط االتفاق الذي عقدته مع الرشيف حسني ،يعود لخشيتها من تعارض االتفاق مع ما تريده فرنسا ،فضالً
عن عدم رغبتها يف اإليفاء بتعهداتها للرشيف حسني وخوفها من تحالف األخري مع فرنسا فيام لو كشفت األخرية رس
ما ت ُضمره بريطانيا ،ناهيك عن إحساس بريطانيا بحاجتها إىل طريق برية إىل الرشق ورغبتها يف عمل أي يشء رضوري
ميكن أ ْن يشل أثر املكاسب الفرنسية والروسية من اتفاقية سايكس ـ بيكو ،إضاف ًة إىل أ َّن حكومة بريطانيا وعدت
الرشيف حسني بتنصيب ولده فيصل ملكاً عىل سوريا دون أن تُعلم حليفتها فرنسا بذلك ،وكانت مخاوف حكومة
بريطانيا يف محلها ،إذ أخرج الفرنسيون فيصالً من سوريا بعد احتاللهم لها يف معركة ميسلون آذار 1920م.
(((-وقعت االتفاقية بني مندوب الحكومة الربيطانية مارك سايكس  Mark Sykesومندوب الحكومة الفرنسية شارل
فرانسو بيكو  ،Charles Franceis Picotسنة 1916م ،لذا ُعرفت بهذا األسم ووضعت واليتي البرصة وبغداد تحت
الوصاية الربيطانية ،أ َّما والية املوصل فقد وضعت تحت الوالية الفرنسية .يُنظر :الرباوي ،راشد ،البرتول يف الرشق
األوسط( ،القاهرة ،مطبعة دار العرب1955 ،م) ،ج ،4ص ص.122-121
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حصة بريطانيا فكانت
وبحص ٍة غري صغرية من جنوب األناضول ومنطقة املوصل ،أ َّما َّ
َّ
ٍ
رب العراق ليشمل بغداد والبرصة
تتألَّف من
رشيط ميتد من أقىص جنوب سوريا ِع َ
ُخصصة لفرنسا ،وأيضاً مينايئ
َّ
وكل املنطقة الواقعة بني الخليج العريب واملنطقة امل َّ
حيفا وعكَّا يف فلسطني مع قطع ٍة صغرية من املنطقة الداخلية ،وهناك مناطق أخرى
تضم منطق ًة من فلسطني لتكون تحت حكم دويل خاص((( .إالَّ أ َّن انتصار الثورة
البلشفية يف روسيا نهاية العام 1917م ،وقيام السلطة الجديدة فيها بنرش بعض الوثائق
الرسية املوضوعة يف محفوظات وزارة الخارجية القيرصية ومن بينها نصوص اتفاقية
سنة 1916م ،أدى إىل فضح اتفاقية سايكس بيكو وانسحاب روسيا منها(((.
ويف كانون األول 1918م حاول كليمنصو((( رئيس وزراء فرنسا أ ْن يُقنع لويد جورج
رئيس وزراء بريطانيا االعرتاف باتفاقية سايكس بيكو من جديد ،ولكن لويد جورج
طالب بتعديل االتفاقية فيام يخص والية املوصل وفلسطني ،ومن ث َّم وافق كليمنصو
عىل نقل والية املوصل إىل منطقة النفوذ الربيطاين عىل رشوط ،منها أ ْن تنال فرنسا
الصلح يف باريس،
حص ًة من نفط املوصل((( .بيد أ َّن الحلفاء اتفقوا يف أثناء مؤمتر ُّ
َّ
عىل توزيع االنتدابات ،وقد أعطيت بريطانيا االنتداب عىل العراق وفلسطني ،وأعلنت
كحل
ِّ
هذ ِه القرارات يف /26شباط1920/م ،إذ كان املفروض أ َّن االنتداب قد وجد
وسط بني سياسة االستعامر القدمية ووعود الحلفاء يف أثناء الحرب ،وذلك وفقاً
للامدة الثانية والعرشين من ميثاق ُعصبة األمم(((.
((( -أنطونيوس ،يقظة العرب ،ص ص.349-348
(((-املرجع نفسه ،ص.438
((( -جورج كليمنصو 1929-George Clemencea (1841م) :من أبرز السياسيني الفرنسيني ،رأس الوزارة مرتني
(1909-1906م) و (1919-1917م) ،انتُخب عضوا ً يف مجلس النواب عام (1893-1876م) ،ويف مجلس الشيوخ عام
1902م ،ويف عام 1906م أصبح رئيساً للوزارة ووزيرا ً للداخلية ،ويف ترشين الثاين 1917م أصبح رئيساً للوزراء مر ًة ثانية،
وأقام حكوم ًة ائتالفية (حكومة االتحاد املقدس) ،واصلت الحرب حتَّى إحراز النرص ،اعترب كليمنصو معاهدة فرساي
غري كافية لضامن سالمة فرنسا .للمزيد ،يُنظر :باملر ،آالن ،مرجع سابق ،ج ،1ص.190
((( -حافظ ،مرجع سابق ،ص.60
تأسست َع ِقب مؤمتر باريس للسالم
(((ُ -عصبة األمم  :League of Nationsهي إحدى املنظَّامت الدولية السابقة التي َّ
عام 1919م ،والذي أنهى الحرب العاملية األوىل التي دمرت أنحاء كثرية من العامل وأوربا خصوصاً ،وهي أول منظَّمة
دولية هدفت إىل الحفاظ عىل السالم العاملي .للمزيد ،يُنظر:
.The New Encyclopedia Britannica, New York: Vol.VI, p.244
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قصة طال أمدها وتش َّعبت فصولها ،وبداية
لقد كانت الحرب العاملية األوىل نهاية َّ
مرحلة جديدة يف تاريخ البالد التي أصبحت تُعرف باململكة العراقية ،ث َّم استمرت
ٍ
ظروف
العالقات الربيطانية العراقية تجري بواسطة أجهزة وأساليب جديدة ويف
كل ما سبق ،غري أ َّن اإلسرتاتيجية بقيت عىل حالها من حيث
تختلف جوهرياً عن ِّ
ظل آما ٍل ووعو ٍد وشكوك غدا العراق تحت
الباعث والهدف وغموض املصري ،ويف ِّ
كل الخطط وعصفت بها الثورة إىل
االنتداب الربيطاين ،وبقيام ثورة العرشين انقلبت َّ
حيث ال رجعة ،فقد انتهت وإىل األبد مشاريع ربط العراق بالهند وتقسيمه ،فكان
تشكيل أول حكومة عراقية برئاسة عبد الرحمن النقيب((( ( /25ترشين أول1920 /م)،
وتتويج فيصل ملكاً عىل العراق ( /23آب1921 /م)((( ،واستعاضت بريطانيا عن ِّ
صك
ٍ
تحالف مع العراق (1922م)(((.
االنتداب مبعاهدة
وبرز يف تلك املرحلة دور النفط يف سياسة السيطرة الربيطانية عىل العراق
واستخدمه يف دائرة مساوماتها السياسية معه ،وهو دور ال يقل عن االعتبارات
اإلسرتاتيجية التي كانت تشغل أذهان املسؤولني الربيطانيني تجاه العراق ،وكان
خرباء النفط الربيطانيون قد درسوا إمكانيات العراق النفطية منذ السنوات األوىل من
القرن العرشين ،وبعد الحرب أتم أولئك الخرباء وضع تقارير شاملة ألغلب مناطق
النفط يف العراق((( .و َغ َدت قضية النفط وامتيازاته يف ِ
الحقب الالحقة ،أحد أبرز صور
الوجود الربيطاين يف العراق ونفوذه واستغالله.
ل نقابة
(((-عبد الرحمن النقيب (1927-1854م) :من رجال السياسة والحكم يف العراق ،ولد يف بغداد وتعلَّم فيها ،وتو َّ
تول رئاسة الوزارة
تول فيصل األول عرش العراق َّ
تول أول وزارة عراقية بعد ثورة العرشين ،ث َّم بعد ِّ
األرشاف فيهاَّ ،
مرتنيُ ،عقدت يف عهد ِه املعاهدة العراقية  -الربيطانية عام 1922م .تويف يف بغداد عام 1927م ودفن فيها .للمزيد،
يُنظر :كحالة ،عمر رضا ،معجم املؤلِّفني( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1967 ،م) ،ج ،5ص.156
(((-امللك فيصل األول (1933-1883م) (1933-1921م) :ولد يف مدينة الطائف يف العرشين من أيار عام 1883م.
إل أ َّن الفرنسيني
ودرس يف أسطنبول ،شارك يف الثورة العربية الكربى التي اندلعت يف العارش من حزيران عام 1916مَّ ،
أزاحوا فيصالً عن عرش سوريا بعد موقعة ميسلون يف الرابع والعرشين من متوز عام 1920م ،ويف آذار 1921م رشَّ حت
بريطانيا فيصالً ملكاً عىل العراق يف مؤمتر القاهرة ،ويف الثالث والعرشين من آب 1921م اعتىل عرش العراق .تويف
يف ليلة السابع عىل الثامن من أيلول عام 1933م .للتفاصيل ،يُنظر :التكريتي ،عبد املجيد كامل عبد اللطيف ،فيصل
األول ..ودوره يف تأسيس الدولة العراقية الحديثة (1933-1921م)( ،بغداد1991 ،م) ،ص ص.15-10
((( -حافظ ،مرجع سابق ،ص.61
((( -املرجع نفسه ،ص.61
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الخامتة:

لقد كان الجانب املادي االقتصادي السبب الكبري والواضح من وجهة النظر
االستعامرية يف احتالل بريطانيا املناطق املختلفة من العامل ،خاص ًة املنطقة العربية
ومنها العراق ،وفق إسرتاتيجي ٍة بُنيت عىل أساس األسواق الجديدة واملواد األولية
املعدنية منها ،والزراعية إضاف ًة إىل أهمية املوقع اإلسرتاتيجي والدفاعي الذي يدخل
ضمن الحفاظ عىل هذ ِه املصالح.
إ َّن اهتامم بريطانيا بالعراق قد سبق تدخلها العسكري املبارش فيه ،ولكن بعد
الحرب وبعد نزول القوات الربيطانية يف والية البرصة يف شهر ترشين الثاين 1914م،
وجدت السلطات الربيطانية ،وخصوصاً وزاريت الخارجية والهند واللجنة الوزارية
للشؤون الرشقية ،أنَّه ال ب َّد من التفكري يف مستقبل الواليات العثامنية الثالث :البرصة،
بغداد ،املوصل .وقد ازدادت الحاجة لبلورة سياسة ُمح َّددة عىل هذا الصعيد مع
التطور يف املعارك الحربية وتوسيع القوات الربيطانية يف احتالل أرايض ما بني
النهرين ( ،)Mesopotamiaوقد كانت هناك أسباب مهمة أخرى الهتامم بريطانيا
بالعراق ،ومنها:
ال جوهرياً
أوالً :إ َّن موقع العراق اإلسرتاتيجي بني الرشق والغرب ،كان عام ً
وأساسياً يف توجيه انتباه الربيطانيني وتحديد مسارات تغلغلهم ونفوذهم فيه ،أنَّه قلب
قوى أجنبية
ُفس جوانب من رصاع ِه الطويل مع ً
الرشق األوسط ،وخطورة موقع ِه هذا ت ِّ
عديدة.
ثانياً :كان املوقف السيايس يف العراق أثناء القرن الثامن عرش يساعد عىل تغلغل
النفوذ الربيطاين ،فقد كان املامليك يحكمون العراق منذ العام 1704م ،وكان هؤالء
رغم تبعيتهم اإلسمية للسلطان العثامين ينفردون بالحكم يف العراق ،ولذلك هم
بحاجة إىل املساعدة وتأييد دولة كربى ض َّد أيَّة محاول ٍة من جانب السلطة العثامنية
إلرجاع نفوذها املبارش يف العراق ،ويف الوقت نفس ِه ض َّد محاوالت فارس يف بسط
نفوذها عىل العراق .وقد نَتَج عن ذلك تقارب بني والية بغداد والسلطات الربيطانية
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يف بومباي ،فقد وافق والة بغداد عىل تطبيق قاعدة االمتيازات التي كانت متنحها
الدولة العثامنية لألوروبيني ،كام أ َّن بغداد كانت يف أش ِّد الحاجة إىل مساعدة بريطانيا
ملواجهة الخطر الوهايب الذي ظهر يف نجد ،جنوب العراق.
ثالثاً :الرصاع الدويل :شَ هِدت منطقة الخليج العريب منذ بداية القرن السابع عرش
ٍ
الصدام
رصاعات دامية بني الدول املتنافسة ،فكان الرصاع الربيطاين الربتغايل ث َّم ِّ
الربيطاين الهولندي ،وانتهت األمور أخريا ً لصالح السيادة الربيطانية يف الخليج ،ففي
أواخر القرن الثامن عرش أصبحت لربيطانيا العظمى األرجحية تجارياً وسياسياً.
رابعاً :العامل االقتصادي :كان العراق مصدرا ً مهامً للموارد االقتصادية واملواد
األولية التي تغذي الصناعة الربيطانية ،كام يُعد سوقاً مهامً لصناعتها وبضاعتها التي
تحتاج إىل أسواق لترصيفها.
خامساً :الحرب العاملية األوىل :هناك عوامل ع َّدة ربطت دخول بريطانيا الحرب
العاملية األوىل ،بالعراق .ومن أبرز تلك العوامل ما يأيت:
 .1إ َّن العراق جزء من الدولة العثامنية التي انضمت إىل جانب أملانيا والنمسا
ض َّد دول الوفاق (بريطانيا وفرنسا وروسيا القيرصية) ،فمن الطبيعي أ ْن ت ُهاجم بريطانيا
(العراق) بوصف ِه من أمالك الدولة العثامنية ،فضالً عن مرياث املوقع والرثوات
والخصائص األخرى التي ميتلكها.
 .2النفط :حصلت بريطانيا يف سنة 1901م من مظفَّر الدين شاه عىل امتياز
التنقيب عن النفط واستخراج ِه يف منطقة جنوب إيران مل َّدة ستني سنة ،فتشكَّلت
لتتول القيام باستثامر ينابيع النفط يف األرايض
َّ
رشكة النفط اإلنكليزية الفارسية،
تبي للجميع بأ َّن ال سبيل إىل النرص إالَّ
اإليرانية ،ومل َّا نشبت الحرب العاملية األوىلَّ ،
بتأمني إمدادات النفط ،إذ أصبح النفط املحرك الرئيس ملاكنة الحرب.
سادساً :كان من الواضح قبل الحرب العاملية األوىل أ َّن العراق قد أصبح من
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مناطق النفوذ الربيطانية املهمة ،فتع َّمقت مصالح بريطانيا يف هذا الجزء من الدولة
العثامنية وتش َّعبت ،وكان منها وضع العراق الزراعي وأهميته كمجا ٍل حيوي الستيطان
عد ٍد كبري من السكَّان الذين يفيضون عن قابلية الهند ،وأيضاً أطامع بريطانيا اإلقليمية
يف العراق ورغبتها يف احتالل القسم الجنويب منه عىل وجه الخصوص وربط ِه بالهند.

()Footnotes

1.1املجموعة الكاملة ألشعار الصايف ،تقديم :د .جالل الخياط.11،
2.2الوايف يف أحوال آل السيد الصايف :محمود السيد محمد رضا الصايف.38،
3.3ديوان هواجس :أحمد الصايف النجفي.28 ،
 4.4ديوان الشالل :أحمد الصايف النجفي.52،
5.5املجموعة الكاملة ألشعار أحمد الصايف غري املنشورة ،تقديم :د .جالل الخياط73 :
6.6أشعة ملونة :احمد الصايف النجفي.19 :
7.7املجموعة الكاملة ألشعار أحمد الصايف النجفي غري املنشورة.209 ،
8.8املصدر نفسه.435 :
9.9ثورة  1920يف الشعر العراقي :عبد الحسني املبارك.96 :
1010ديوان حصاد السجن :الشاعر أحمد الصايف النجفي97 :

االستعمار الربيطاين للعراق

دور بريطانيا وتأثيرها على تشــكيل الحكم الملكي
في العراق  -دراسة تاريخية
صالح خلف مشَّ اي

(((

إ َّن احتالل األوطان هو العالمة البارزة يف تاريخ الدول األوربية ،فهي ت َعمد عىل
اختيار مستعمراتها وفق املواقع االسرتاتيجية امله ّمة وتتخذ من الظروف املعاش ّية
الصعبة وعدم التحرض واالبتعاد عن املعرفة الحقّة ذريعة ومربرا ً إلحتاللها.
هذا بالضبط ما عملته بريطانيا حينام احتلت العراق الذي كان راضخاً تحت االحتالل
العثامين املتخلِّف ،فوظَّفت ك َُّل إمكانياتها املادية واإلعالمية متهيدا ً الحتالل ذلك
البلد ،ذي املوقع اإلسرتاتيجي املهم القريب من ُمستعمرتها الكربى يف الهند.
َع َمدت بريطانيا عىل إشاعة أنَّها قادمة لتحرير العراق ،وهدفت من ذلك إىل حشد
همم العراقيني ض َّد السلطات العثامنية وإضعافها يف الحرب العاملية األوىل ،لكن
الذي حصل هو العكس متاماً ،ف َع َمدت إىل احتالل العراق واستغالل ِه اقتصادياً.

(((  -أستاذ مساعد ودكتور يف جامعة بابل  /كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  -العراق.
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أهداف الدراسة:

 .1إظهار الدور الذي تؤديه الدول االستعامرية يف استغالل الشعوب وإضعافها.

 .2بيان ماه َّية الخطط التي تتبعها الدول االستعامرية يف احتالل األوطان.

 .3إظهار أهمية العراق اإلسرتاتيجية ودور بريطانيا يف تشكيل الحكم املليك يف
العراق.

تقسيامت الدراسة:

ق ُِّسمت الدراسة إىل مبحثني ،األول :أهمية العراق اإلسرتاتيجية يف السياسة
الربيطانية .أ َّما املبحث الثاين فتناول دور بريطانيا وتأثريها عىل تشكيل الحكم
املليك يف العراق.

املبحث األول :أهمية العراق اإلسرتاتيجية يف السياسة الربيطانية

ظل االحتالل العثامين ،إىل
لقد م َّهدت األوضاع السيئة التي عاشها العراق تحت ِّ
دخول ِه مرحل ًة أخرى مظلمة من تاريخ ِه متثَّلت يف االحتالل الربيطاين ،والذي بدأ
يف العام 1914م ،تزامناً مع اندالع الحرب العاملية األوىل ،فدخلت الدولة العثامنية
الحرب إىل جانب أملانيا حليفها املهم ض َّد بريطانيا وفرنسا ،ومن ث َّم أصبحت
أرايض الدولة العثامنية ومنها كل دول املرشق العريب كالعراق ،وسوريا ،ولبنان
هدفاً ومطمعاً لهجامت بريطانيا وفرنسا ،وحتَّى قبل إعالن الدولة العثامنية دخولها
الحرب ،كانت بريطانيا قد أمرت قواتها امل ُرابطة يف الهند مبهاجمة العراق ،وكان
هدف بريطانيا األساس آنذاك هو تأمني إمدادات النفط اإليراين ،الذي ت َّم اكتشافه يف
العام 1908م ،وإذا ما علمنا أ َّن بريطانيا بدأت منذ عام 1909م ،تغري اعتامدها عىل
مصادر الطاقة من الفحم إىل النفط ،تتضح لنا أهمية العراق اإلسرتاتيجية ،الستمرار
تدفق النفط اإليراين إىل اإلمرباطورية الربيطانية من خالل أراضيه(((.
وتأيت أهمية العراق اإلسرتاتيجية لربيطانيا ،نتيجة موقع ِه عىل طريقني مهمني هام
((( ( )1بيلِ ،
املس غريترود ،فصول من تاريخ العراق الحديث ،ترجمة :جعفر الخياط ،ط( ،2بريوت ،دار الكتب،
1971م) ،ص.1
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الطريق الجنويب ،أو ما يُعرف بـ(طريق الهند) املار بقناة السويس ،والطريق اآلخر هو
طريق الهند الربي املار بآسيا الجنوبية ،والخليج العريب من العراق إىل البحر املتوسط
(((
رب سوريا ،وإ َّن هذين الطريقني لتأمينهام ،هناك حاجة أوالً إىل تأمني كالً من واليتي
ِع َ
البرصة واملوصل ،وهذا يعني السيطرة عىل العراق من شامل ِه إىل جنوب ِه(((.

ويف ترشين الثاين من العام 1914م ،بدأ االحتالل الربيطاين للعراق من خالل نزول
كتيبة عسكرية يف مدينة الفاو ،وبعد أسبوعني ،أي يف /23ترشين الثاين1914/م ،احتُلت

البرصة وطُرد منها األتراك ،ويف /11آذار1917/م ،احتُلت بغداد من قبل القوات الربيطانية(((.

كل الشؤون
الربيطانيون يف سعيهم لتثبيت سلطتهم يف العراقَ ،ع َمدوا إىل إدارة َّ
العراقية مبا فيها الشؤون املدنية كالرضائب والزراعة والطرق واإلدارات العامة،
وقد حكم العراق طول املدة املمتدة من العام 1914م وحتَّى العام 1920م ضباط
عسكريون ،كان همهم األول دعم الجيش الربيطاين ،وتدعيم سيطرتهم العسكرية،
ٍ
تغيريات قانونية ،منها إلغاؤهم قانون العقوبات
فقد َع َمد الربيطانيون إىل مجموع ِة
الرتيك ،والكثري من مواد القانون املدين((( ،ومع دخول القوات الربيطانية بغداد
بحلول آذار من العام 1917م ،أعلن الجرنال (ف .س .مود)((( ،القائد العام للقوات
((( -أحد النواب العراقيني يف مجلس املبعوثان ،قال مخاطباً املجلس« :تصوروا أيها السادة محاكمة تجري يف
أحد محاكم العراق ،الحاكم (القايض) ،يجهل اللغة العربية ،وامل ُتهم يجهل الرتكية ،ويقوم الكاتب أو املبارش مبهمة
الرتجمة ،فأي ظلم هذا الذي يجري باسم القانون حني يخطأ املرتجم» .للمزيد ،يُنظر :الرهيمي ،عالء حسني،
املعارضة الربملانية يف عهد امللك فيصل األول ،ط( ،2بريوت ،دار الكتب العراقية2010 ،م) ،ص.44
(((-ديب ،كامل ،زلزال يف أرض الشقاق ..العراق (2015-1915م)( ،بريوت ،دار الفارايب2003 ،م) ،ص.52
((( -ظهر مفهوم (الوالية) مع صدور قانون الواليات العثامنية يف العام 1864م ،وقد طبق هذا القانون يف العراق مع
قسم العراق إىل ثالث واليات ،ويف القانون وضِّ حت حدود كل
وصول (مدحت باشا) حاكامً عليه يف العام 1869م ،إذ َّ
والية ،والتقسيامت اإلدارية امل ُلحقة بها ،وكانت بغداد العاصمة الرتباط واليتي املوصل والبرصة بها ،وألنَّها كانت أي
بغداد مقرا ً للجيش العثامين السادس ،للمزيد ،يُنظر :الحسني ،عبد الرزاق ،العراق قدمياً وحديثاً ،ط( ،4بريوت ،مطبعة
دار الكتب1971 ،م) ،ص ص.94-90
(((-الخطَّاب ،رجاء حسني ،العراق بني (1927-1921م)( ،بغداد ،دار الحرية للطباعة1976 ،م) ،ص ص.18-17
((( -ستانيل مود  :Sir Frederick Stanley Maudeولد مود يف مقاطعة جبل طارق عام 1864م ،وهو من أصل بريطاين،
تخرج من كلية األركان يف كامريي ،وشغل مناصب مهمة يف مرص ويف حرب البوير جنوب أفريقيا ويف الحرب العاملية
األوىل شغل منصب رئاسة أركان فيلق ث َّم آمرية لواء وقيادة الفرقة ( )13يف العراق .كان مود قائد القوات الربيطانية التي
ٍ
ِّ
ملزيد من التفاصيل،
وتوف مبرض الكولريا ببغداد يف /18ترشين الثاين1917/م.
احتلت مدينة بغداد يف /11آذار1917/م.
يُنظر :نديم ,شكري محمود ,حرب العراق (1918–1914م)( ,بغداد ,رشكة النرباس للطباعة1964 ,م) ,ص.113
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الربيطانية يف العراق بيانه الشهري ،والذي أكَّد فيه أ َّن اإلنكليز ما دخلوا فاتحني بل
دخلوا محررين ،مؤكِّدا ً عىل أنَّه كقائد عام للجيش الربيطاين يف العراق أويل سلطة
عليا تامة يف جميع املناطق التي يقوم فيها الجيش الربيطاين بعمليات ِه ،وأضاف مود
أ َّن إرادة ملك بريطانيا وشعبها ،وإرادة جميع الشعوب العظيمة املتحالفة مع بريطانيا،
هدفها أ ْن يكون العراق أ َّم ًة مزدهرة ،وخاطب مود العراقيني قائالً ما نصه« :ال ينبغي
أ ْن يتبادر إىل أذهانكم أ َّن الحكومة الربيطانية ترغب يف أ ْن تفرض عليكم أنظمة
ومؤسسات غربية ال ترضون عنها ،بل األمر عىل نقيض هذا ،فإ َّن الحكومة الربيطانية
َّ
تأمل يف أ ْن تتحقق يوماً األماين واآلمال ،التي كان يحلم بها مفكروكم وأدباؤكم»(((.
إ َّن إعالن الجرنال مود وما تاله من اإلعالن اإلنكليزي ـ الفرنيس املشرتك الصادر
يف  /8ترشين األول1918 /م ،أي قبل استسالم أملانيا بثالث ِة أيام وانتهاء الحرب
العاملية األوىل ،عززت اآلمال لدى بعض العراقيني يف أ َّن بريطانيا ستحرتم وعودها،
ومتنح العراقيني استقاللهم ،فقد أكَّد الربيطانيون والفرنسيون يف بيانهم عىل أنَّهم
التك ،وأ َّن
حاربوا يف الرشق لغرض تحرير الشعوب التي رزحت أجياالً تحت نظام ُّ
ٍ
حكومات وطنية تستمد سلطتها من
هدفهم النهايئ هو تحرير هذ ِه الشعوب ،وإقامة
اختيار األهايل الوطنيني لها ،اختيارا ً حرا ً ،ومن ضمن هذ ِه املناطق العراق وسوريا،
كام أكَّد البيان عىل أ َّن ك َُّلً من فرنسا وإنكلرتا لن تسعيا أبدا ً إىل فرض الحكم الذي
تريدان ِه عىل أهايل العراق وسوريا ،بل أ ْن تساعد الحكومات التي ستنشأ عىل إقامة
العدل وامل ُساواة بني الجميع ،وأ ْن تساعد يف إحياء االقتصاد ،ونرش ال ِعلم ،والقضاء
عىل الخالفات القدمية ،وهنا إشارة إىل الخالفات املذهبية(((.

وقد َع َمدت السلطات الربيطانية أيضاً إىل نرش املبادئ األربعة عرش الشهرية

(((-للمزيد من املعلومات عن احتالل العراق وتفاصيله ،يُنظر :مجيد ,خدوري ,أسباب االحتالل الربيطاين للعراق,
(املوصل1933 ,م) ،ص ص.16-12
ُ
ي
((( )8( -العنجهية الربيطانية كانت واضحة جدا ً يف حكم العراق حتَّى عام 1920م ،ففي إحصائي ٍة أجريت عام 1920م ،تب َّ
من خاللها أ َّن ( )% 96من الضباط السياسيني اإلنكليز الحاكمني بالعراق يف مختلف مناطق ِه كانوا دون سن األربعني من
العمر ،وأ َّن الثلثني من هؤالء الـ( )% 96كانوا دون الثالثني ،وأ َّن ( )% 23من الـ( )% 96كانوا دون الـ( )% 25سنة من العمر،
بل إ َّن نائب الحاكم املدين (إي .يت .ولسون) نفسه ،كان دون الـ 35سنة من العمر .يُنظر :النفييس ،فهد عبد الله ،دور
الشيعة يف تطور العراق السيايس الحديث ،ط( ،2الكويت ،ذات السالسل للطباعة والنرش والتوزيع1990 ،م) ،ص.155
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للرئيس األمرييك توماس ويلسون((( يف العراق ،ومنها املبدأ الثاين عرش ،الخاص
بتقرير مصري الشعوب التي كانت خاضع ًة للحكم العثامين(((.
هذا ما كان يُعلنه اإلنكليز عن رغبتهم يف مساعدة الشعوب التي (حرروها) ،وإقامة

ومؤسسات ذات مقبولية شعبية ،لكن الواقع كان مختلفاً ،ففي التاسع
حكم وطني،
َّ
من أيار عام 1916م ،وقَّع كالًّ من عضو الربملان الربيطاين والخبري يف شؤون الرشق
(((
األوسط السري مارك سايكس((( ،مع ممثل الحكومة الفرنسية فرانسوا جورج بيكو
يف لندن ،ما ُعرف الحقاً باتفاقية (سايكس بيكو) ،والتي كان فحواها تقسيم املناطق
الخاضعة سابقاً لسيطر ِة الدولة العثامنية يف املرشق العريب بني بريطانيا وفرنسا ،حيث
بكل من سوريا ولبنان(((.
خضع العراق عدا (املوصل) إىل إنكلرتا ،وحظيت فرنسا ٍّ
((( -توماس وودرو ويلسون  :Thomas Woodrow Wilsonولد عام 1858م ،وهو سيايس وأكادميي أمرييك شغل
منصب الرئيس الثامن والعرشين للواليات املتحدة من عام  1913إىل 1921م .ولد ويلسون يف مدينة ستونتون يف
فرجينيا ،وقىض سنواته األوىل يف أوغستا ،جورجيا وكولومبيا ،ساوث كارولينا .حصل ويلسون عىل درجة الدكتوراه
يف العلوم السياسية من جامعة جونز هوبكنز  ،The Johns Hopkins Universityوشغل منصب أستاذ وباحث يف
املؤسسات قبل اختياره رئيساً لجامعة برنستون  ،Princeton Universityوهو املنصب الذي شغله يف الفرتة
مختلف
َّ
من عام  1902إىل 1910م .ويف عام 1910م ،ترشَّ ح عن الحزب الدميقراطي يف انتخابات حكومة والية نيوجرييس،
وانتُخب ليكون الحاكم الرابع والثالثني للوالية من عام  1911إىل 1913م .ترشَّ ح ويلسون يف انتخابات الرئاسة عام
1912م واستفاد من انقسام الحزب الجمهوري ليفوز باملنصب ،وحصل عىل أغلبي ٍة كبرية يف املجمع االنتخايب و
( )٪42من عدد األصوات الشعبية يف السباق الذي جمع أربعة مرشحني .وكان أول جنويب يُنتخب رئيساً منذ انتخاب
زكاري تايلور Zachary Taylorيف عام 1848مِّ .
توف عام 1924م .للمزيد ،يُنظر:
Blum، John Morton, Woodrow Wilson.. and the Politics of Morality, Boston: Little Brown, 1956, Pp10- 18.
بكثري من األمل ،إذ اعتقدوا أ َّن أمريكا ستُساعد عىل تطبيق ونرش مبادئ الرئيس ولسون،
(((-استقبل العراقيون هذ ِه املبادئ ٍ
حتَّى أ َّن بعض مراجع الدين يف النجف ،كتبوا إىل الرئيس األمرييك يُطالبونه بتطبيق مبادئ ِه التي دعا إليها وتبناها يف العراق،
ٍ
شعارات ليس إلَّ  .للمزيد عن هذا املوضوع ،يُنظر :الخيون ،رشيد ،النزاع
لكن الواقع أثبت أ َّن هذ ِه املبادئ مل تعدو كونها
عىل الدستور بني علامء الشيعة (املرشوطة وامل ُستبدة) ،ط( ،2دار مدارك للنرش ،ديب2011 ،م) ،ص ص.14-13
(((-مارك سايكس  :Sir Tatton Benvenuto Mark Sykesولد عام 1879م ،هو ابن البارون السادس من سيلدمري،
مستشار سيايس ودبلومايس وعسكري ورحالة بريطاين ،كان مختصاً بشؤون الرشق األوسط ومناطق سوريا الطبيعية
خالل فرتة الحرب العاملية األوىل ،وقَّع عام 1916م عىل اتفاقية سايكس-بيكو عن بريطانيا مع بيكو عن فرنسا ،القتسام
مناطق النفوذ يف أرايض الهالل الخصيب التابعة مبعظمها آنذاك للدولة العثامنية املتهاويةِّ .
توف عام 1919م .للمزيد،
يُنظر.Encyclopedia Britannica, vol.11, p.231 :
((( )12(-فرانسوا ماري دينيس جورج بيكو  :François Marie Denis Georges-Picotولد يف باريس عام 1870م ،كان سيايس
ودبلومايس فرنيس ،وقَّع اتفاقية سايكس-بيكو عن الجانب الفرنيس بعد الحرب العاملية األوىل القتسام مناطق النفوذ مع بريطانيا يف
منطقة الهالل الخصيب وأرايض أخرى كانت تابعة لإلمرباطورية العثامنية .فيام بعد كان مسؤوالً عن إلحاق مناطق املرشق العريب
للنفوذ الفرنيس والتأسيس لالنتداب الفرنيس عىل سوريا .توفِّ عام 1951م .للمزيد ،يُنظرEncyclopedia Britannica, vol.10. p.351 :
((( -ت َّم نرش نص هذ ِه االتفاقية يف العام 1917م بعد الثورة البلشفية يف روسيا ،وتض َّمنت ( )12مادة تناولت الحدود،
والشكل املقرتح للسلطة يف املناطق التي خضعت للنفوذ الربيطاين الفرنيس ،ولإلطالع عىل النص الكامل لهذا
االتفاق ،يُنظر :سعيد ،الثورة العربية الكربى ،ص ص.151-147
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ومع نهاية شهر ترشين األول من العام 1918م ،انتهت الحرب العاملية األوىل
ووقِّعت هدنة (مودرس)((( ،إلنهاء الحرب بني بريطانيا وفرنسا وحلفائهام من جهة،
وبني أملانيا وحلفائها ومنهم الدولة العثامنية من جه ٍة أخرى ،ومع انتهاء الحرب
كانت القوات الربيطانية قد أصبحت عىل مشارف املوصل فقامت باحتاللها ،ولقد
أدرك اإلنكليز َع ِقب توقيع إتفاقية سايكس بيكو عام 1916م أنَّهم أخطأوا بالسامح
لفرنسا بض ِّم املوصل (والية املوصل تضم إضاف ًة إىل املوصل محافظات إقليم
كردستان الحايل الثالثة)؛ وذلك أل َّن املوصل كانت غني ًة بالنفط ،كام أشارت إىل
ذلك االستكشافات النفطية هناك ،ولذا ت َّم احتالل املوصل من قبل القوات الربيطانية
عام 1918م ،فأصبحت فرنسا أمام األمر الواقع ،وعىل أساس ذلك ت َّم تعديل اتفاقية
سايكس بيكو ،لتصبح املوصل خاضع ًة مبوجب التعديل لربيطانيا بدل فرنسا(((.
وقد بادرت بريطانيا من جانبها َع ِقب انتهاء الحرب العاملية األوىل إىل تأليف
لجنة لوضع تصور حول سياستها يف الرشق األوسط ،ويف املناطق التي من املمكن
أ ْن تبقى تحت سيطرة الربيطانيني ،وكانت اآلراء منقسم ًة حول هذا املوضوع ،فمع
اإلعالن الربيطاين ـ الفرنيس املشرتك يف  /8ترشين الثاين1918 /م ،ظهر مفهوم
محل يف املناطق التي تحتلها بريطانيا،
ِّ
(الحكم الوطني) ،من خالل إنشاء حكم
ص َّناع القرار اإلنكليز ،ويف مقابل ذلك كان هناك
وكان هذا رأياً مقبوالً عند كثريٍ من ُ
رأي آخر ،يذهب إىل رضورة اإلبقاء عىل الحكم اإلنكليزي املبارش لألرايض الواقعة
ٌ
تحت سيطرة الربيطانيني ،ومنها العراق(((.
وخالل حقبة انتهاء الحرب العاملية األوىل ،وتأليف اللجنة الربيطانية املعنية
((( )14(-أنهت هدنة مودروس املوقَّعة يف /30أكتوبر1918/م العمليات القتالية يف القتال يف الرشق األوسط بني
الدولة العثامنية والحلفاء خالل الحرب العاملية األوىل ،وقد وقَّعها وزير الشؤون البحرية العثامين رؤوف أورباي
بك واألمريال الربيطاين سومرست آرثر غوف ،عىل منت السفينة (إتش إم .أس .أغاممنون) يف ميناء مودروس يف
جزيرة ليمنوس اليونانية .أعقب الهدنة احتالل اسطنبول ،وتقسيم اإلمرباطورية العثامنية ،أُلغيت يف ٍ
وقت الحق بعد
معاهدة لوزان /24يوليو1923/م عقب انتصار األتراك يف حرب االستقالل الرتكية .للمزيد ،يُنظر :الحسني ،العراق قدمياً
وحديثاً ،ص ص.56-53
((( )15(-الخطَّاب ،مرجع سابق ،ص.112
((( )16(-غريترود بيل ،فصول من تاريخ العراق الحديث ،ص ص.337-335
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بدراسة شؤون املناطق الواقعة تحت سيطرة الربيطانيني ومنها العراق ،كان عىل رأس
اإلدارة الربيطانية املدنية يف العراق أحد أكرث الداعمني لفكرة الحكم املبارش للعراق
حل محل املندوب املدين برييس كوكس((( ،الذي
وهو (إي .يت .ولسون)((( ،والذي َّ
نُقل سفريا ً للمملكة املتحدة لدى إيران ،وكان ولسون يحمل صفة املندوب املدين
وكالةً ،كان ولسون من الرافضني للبيان اإلنكليزي ـ الفرنيس امل ُشرتك الذي صدر يف
/8ترشين الثاين1918/م ،وكان يصف هذا البيان بأنَّه ُمخالف لـ(وعد بلفور)((( الصادر
يف العام 1917م ،والقايض بإقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني ،وبأ َّن هذا البيان مل
يأخذ بعني االعتبار حقوق األقليات كاملسيحيني واألقليات األخرى ،وإلثبات وجهة
نظر ِه طلب من مكتب الهند الربيطاين والذي كان العراق يقع تحت سلطت ِه ،السامح
له بإجراء استفتاء لبيان رأي العراقيني حول طبيعة وشكل السلطة التي يدعمونها،
ولبيان موقفهم من الوجود الربيطاين يف العراق ،ومع نهاية ترشين الثاين من العام
1918م ،وصلت املوافقة عىل إجراء استفتاء يضم ثالثة أسئلة ،هي(((:
 .1هل يُؤثِر األهلون إقامة دولة عربية واحدة ،متتد من الحدود الشاملية لوالية
(املوصل) إىل الخليج الفاريس تحت وصاي ٍة إنكليزية.
((( )17(-أرنولد ويلسون 1940-1884( Sir Arnold Talbot Wilsonم) :عسكري وسيايس بريطاين ق َِدم مع الحملة
العسكرية الربيطانية إىل العراق عام 1914م تحت إمرة املقدم برييس كوكس ،وكان ويلسون آنذاك ضابط برتبة (نقيب)،
ث َّم ُعني حاكامً عاماً بالوكالة بعد استدعاء برييس كوكس وتعيينه سفريا ً يف طهران ،اتهمته الصحافة الربيطانية بأنَّه يسعى
إىل (تهنيد) العراق ،أي جعله تابعاً إىل الهند ،قُتل ويلسون خالل الحرب العاملية الثانية أثناء أدائ ِه للخدمة العسكرية
يف القوة الجوية الربيطانية .يُنظر :فؤاد قزانجي ،العراق يف الوثائق الربيطانية (1930–1905م) ،تقديم ومراجعة :عبد
الرزاق الحسني( ،بغداد1989 ،م) ،ص26؛ مذكرات سندرسن باشا (طبيب العائلة امللكية يف العراق) (1946-1918م)،
ترجمة :سليم طه التكريتي ،ط( ،2بغداد1982 ،م) ،ص ص.55 –54
((( )18(-برييس كوكس  :Sir Percy Zachariah Coxولد عام 1864م ،سيايس بريطاين ساهم يف رسم السياسة الربيطانية
يف العامل العريب بعد انهيار الدولة العثامنية ،حيث شارك قوات الثورة العربية الكربى يف ُمحاربة قوات الدولة العثامنية.
وقد عمل مبنصب امل ُقيم السيايس الربيطاين يف الخليج العريب والعراق ،وكان له عالقة مع شيوخ دول الخليج العريب،
ٍ
عالقات وديةِّ .
توف عام 1934م .للمزيد ،يُنظر.Encyclopedia Britannica, vol.13. p.267 :
وتربطه ببعض القبائل
((( )19(-وعد بلفور أو (ترصيح بلفور)  :Balfour Declarationهو األسم الشائع املُ طلق عىل الرسالة التي أرسلها
آرثر جيمس بلفور بتاريخ /2نوفمرب1917/م إىل اللورد ليونيل وولرت دي روتشيلد ،يُشري فيها إىل تأييد الحكومة الربيطانية
إنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني ،حني صدر وعد بلفور كان تعداد اليهود يف فلسطني ال يزيد عن ( )% 5من
مجموع عدد السكَّان .وقد أُرسلت الرسالة قبل شهر من احتالل الجيش الربيطاين فلسطني ،يُطلق املنارصون للقضية
الفلسطينية عبارة «وعد من ال ميلك لِ َمن ال يستحق» لوصفهم الوعد .للمزيد ،يُنظر:
Yapp، M. E., The Making of the Modern Near East 17921923-, Harlow, England: Longman, 1987, p.290.
(((-األدهمي ،محمد مظفر ،املجلس التأسييس العراقي ،ط( ،2بغداد ،دار الشؤون الثقافية1989 ،م) ،ج ،1ص.46
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 .2ويف حال قبول األهلني بهذا ،هل يرضون أ ْن يكون عىل رأس هذ ِه الدولة أمري
أو رشيف عريب.
 .3يف حال قبول هذا املبدأ ،فمن يريدون أ ْن يكون عىل رأس هذ ِه الدولة.
لقـد كان ولسـون حريصـاً على أ ْن تكـون نتائـج االسـتفتاء متوافقة مـع توجهات ِه
الرافضـة ملبـدأ الحكـم الوطنـي ،وهكذا يف  /25شـباط1919 /م سـافر ولسـون إىل
لا معه نتائج االسـتفتاء الداعمة لبقـاء الحكم الربيطاين املبـارش للعراق،
لنـدن حام ً
وبنـاءا ً على هـذ ِه النتائج قـ َّدم ولسـون رؤيته لحكـم العراق ،حيـث اقترح أ ْن يُلغى
مبندوب سـامي بريطاين،
تعيين أمري عريب على رأس الدولة العراقية ،وأ ْن يُسـتبدل
ٍ
قسـم العـراق إىل أربـع واليـات هـي بغـداد ،والبصرة ،والفـرات ،واملوصل،
وأ ْن يُ َّ
وإذا ض َّمـت املناطـق الكرديـة التـي يسـكنها األكراد يكـون عدد الواليـات خمس،
كما اقترح ولسـون أ ْن يكـون اشتراك العراقيين يف مجالـس حكـم هـذ ِه الواليات
استشـارياً وليـس ترشيعيـاً ،وقـد القـت مقرتحـات ولسـون القبـول مـن قبـل لجنـة
الشرق األوسـط امل ُكلَّفة بدراسـ ِة أوضـاع املناطق الخاضعـة لربيطانيا ،وتـ َّم قبولها
يف /6نيسـان1919/م ،يف جلسـ ٍة حرضهـا ولسـون ،لكـن املوضـوع ُج ِّمـد لحين
الصلـح يف فرسـاي بفرنسـا عـام 1919م ،والـذي كان عقـده مقـررا ً
انتهـاء مؤمتـر ُ
إلنهـاء ترتيبـات مـا بعد الحـرب العامليـة األوىل(((.
لقد كانت النتائج الحقيقية لالستفتاء ليس كام نقلها ولسون ،فقد كانت ُمجمل
اآلراء تذهب إىل رضور ِة إقامة دولة يرأسها أحد أنجال الرشيف حسني((( رشيف مكَّة،

كام أ َّن ولسون بالغ كثريا ً يف نقل مدى موافقة العراقيني عىل استمرار النفوذ الربيطاين
(((-املرجع نفسه.
مؤسس اململكة الحجازية الهاشمية ،وأول من نادى باستقالل العرب من حكم الدولة
(((-حسني بن عيل الهاشميِّ :
ٍ
إجازات
العثامنية ،ولد يف إسطنبول سنة 1270هـ1854/م حينام كان والده منفياً فيها فأملَّ باللغة الرتكية ،وحصل عىل
يف املذهب الحنفي ،عاد إىل مكَّة وعمره ثالث سنوات ،قاد الثورة العربية الكربى متحالفاً مع الربيطانيني ض َّد الدولة
العثامنية لجعل الخالفة يف العرب بدل األتراك يف 1916م ،ولُقب مبلك العربِّ .
توف عام 1931م .للمزيد ،يُنظر :عالء
جاسم محمد ،امللك فيصل األول ..حياته ودوره السيايس يف الثورة العربية وسورية والعراق (1933-1883م)( ،بغداد،
مطبعة الخلود1990 ،م) ،ص154؛ عبد املجيد كامل التكريتي ،امللك فيصل األول ودوره يف تأسيس الدولة العراقية
الحديثة (1932-1921م)( ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة1991 ،م) ،ص.97
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يف العراق ،وكانت من الشخصيات التي باتت تُخالف ولسون يف توجهات ِه ،املوظَّفة
اإلنكليزية البارزة يف العراق غريترود بيل((( ،إذ باتت بيل ميال ًة أكرث إىل تشكيل دول ٍة
عراقية يحكمها اإلنكليز بشكلٍ غري مبارش(((.
ويف الحقيقة مل يكن موقف ولسون حول رضورة االستمرار يف الحكم اإلنكليزي
املبارش للعراق نابعاً من العدم ،بل إ َّن كثريا ً من الشخصيات العراقية ذات النفوذ
العشائري ،والديني ،واالجتامعي كانت داعم ًة لبقاء اإلنكليز يف العراق ،وكانت

ت ُعلن ذلك بدون تردد ،فقد كانت بريطانيا تدفع لبعض شيوخ العشائر وبعض الوجهاء
ٍ
وعطاءات لضامن استمرار والئهم(((.
عرشات اآلالف من الجنيهات بصف ِة هدايا،

وعىل سبيل املثال ال الحرص ،كان نقيب أرشاف بغداد عبد الرحمن الكيالين
من الداعمني للوجود الربيطاين يف العراق ،والذي أصبح الحقاً أول رئيس وزراء يف
بحق بريطانيا يف حكم
الدولة العراقية الجديدة ،حيث كان الكيالين من امل ُق ِّريـن ِّ
العراق ،وكان ال يرتدد يف إعالن ذلك ،فهو القائل« :إ َّن أحسن ما تعملونه هو أ ْن
تستظلوا ِّ
قائال« :إنني اعرتف بانتصاركم ،وأنتم
بظل الحكومة الربيطانية»((( ،ويُضيف ً
الحكَّام وأنا املحكوم ،وأنا من رعايا املنترص ،إ َّن اإلنكليز فتحوا هذ ِه البالد وبذلوا
ثروتهم من أجلها ،كام أراقوا دماءهم يف تربتها ،ولذلك فال ب َّد لهم من التمتع مبا
(((

(((-غريترود م .ل .بيل 1926-1886( Gertrude Margaret Lowthian Bellم) :رحالة وسياسة بريطانيةَ ،ع ِملَت يف
املخابرات الربيطانية منذ شبابها ،وزارت العراق ثالث مرات لذلك الغرض قبل أن تلتحق بالجيش الربيطاين يف البرصة
عام 1916م ،وكانت حلقة وصل بني اإلدارة الربيطانية واألهايل والعشائر ،وبعد دخول الجيش الربيطاين إىل بغداد
ُعيِّنت مبنصب السكرترية الرشقية يف السفارة الربيطانية ببغداد ،ث َّم تولَّت مديرية اآلثار العامة .وقد توفيت ودُفنت يف
بغداد عام 1926م .فؤاد قزانجي ،العراق يف الوثائق الربيطانية ،ص.137
(((-بطاطو ،حنا ،العراق :الطبقات اإلجتامعية والحركات الثورية يف العهد العثامين حتَّى قيام الجمهورية ،ترجمة:
عفيف الرزاز( ،قم ،منشورات فرصاد2005 ،م) ،ج ،1ص ص.123-117
((( -املرجع نفسه.
(((-هو :عبد الرحمن بن السيد عيل أفندي ،ولد يف بغداد سنة 1845م ولُقِّب بـ(الكيالين) ،كلَّفه امللك فيصل األول
بتشكيل ثالث وزارات ،وبعد استقالت ِه من رئاسة الوزراء عام 1922م ترك السياسة والزم داره حتَّى وفاته سنة 1927م.
يُنظر :رجاء حسني الخطَّاب ،عبد الرحمن النقيب ..حياته الخاصة وآراؤه السياسية وعالقته مبُعارصيه( ،بغداد,
املؤسسة العربية للدراسات1985 ،م) ،ص ص.13-9
َّ
(((-املقتطفات أعاله هي جزء من مذكر ٍة رفعتها غريترود بيل إىل الخارجية الربيطانية عقب لقا ٍء جمعها مع الكيالين،
ويف هذا اللقاء أيضاً يتناول الكيالين مواضيع ذات صبغة طائفية مقيتة ت ُظهر توجهاته الطائفية ،ولإلطالع عىل النص
الكامل لهذ ِه املذكرة ،يُنظر :غريترود بيل ،مرجع سابق ،ص ص.481-472
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فازوا ب ِه»((( ،بل إ َّن الكيالين يذهب إىل أبعد من ذلك ،ويؤكِّد أ َّن ما حصل من استفتاء،
وهنا يُشري إىل االستفتاء الذي أجراه ولسون عىل ما في ِه من تضليلٍ وكذب ،يصفه
بأنَّه حامقة ،مؤكِّدا ً عىل أنَّه ال يصلح لحكم العراق إالَّ رجل مثل برييس كوكس ،ومل
ِ
يكتف الكيالين بذلك بل ذهب إىل ما هو أبعد منه ،حيث يقول ُمخاطباً (املس بيل):
«إ َّن معظم أولئك الذين تكلموا ضدكم هم رجال ال سمعة لهم وال رشف»(((.
الصلح بـ(فرساي) يف فرنسا ،وكان
ويف  /18كانون الثاين1919 /م ،افتتح مؤمتر ُ
طرفاه الدول املنترصة يف الحرب العاملية األوىل والدول الخارسة ،وما مييز هذا
املؤمتر أنَّه ظهرت خالله فكرة (االنتداب) ،وهو مقرتح تقدم ب ِه مندوب جنوب
أفريقيا إىل املؤمتر ،وكانت الغاية من تقدمي ِه هو (مساعدة) تلك الشعوب ،والدول
التي كانت خاضع ًة لسيطرة الدولة العثامنية ،وغريها من الدول الخارسة يف الحرب
العاملية األوىل ،وكانت غاية املساعدة املقدمة من خالل االنتداب ،هي نهوض
الدول الخاضعة تحت االنتداب ،والوصول بها إىل املرحلة التي تستطيع فيها إدارة
شؤونها بنفسها ،من خالل وضعها تحت انتداب دو ٍل راقية ومتطورة(((.
ويف نيسان من عام 1920م ،وقَّع الحلفاء اتفاقية (سان رميو) ،والتي ثبَّتت بشكلٍ
لكل من فرنسا وبريطانيا ،حيث دخل العراق مبا فيه لواء
نهايئ مناطق االنتداب ٍّ
املوصل تحت االنتداب الربيطاين بشكلٍ رسمي(((.

((( -املرجع نفسه.
(((-املرجع نفسه.
(((-لإلطالع عىل تفاصيل مؤمتر الصلح بفرساي عام 1919م ،وتفاصيل مؤمتر سان رميو بايطاليا ،يُنظر :عيىس ،حامد
محمود ،القضية الكردية يف العراق ..من االحتالل الربيطاين إىل الغزو األمرييك (2004-1914م)( ،القاهرة ،مكتبة
مدبويل2005 ،م) ،ص ص.119-110
(((-املرجع نفسه ،ص ص.123-120

االستعمار البريطاني للعراق

141

املبحث الثاين:

دور بريطانيا وتأثريها عىل تشكيل الحكم املليك يف العراق
شَ ِه َد شهر آب من عام 1920م ،التنازل الرسمي من قبل الدولة العثامنية عن
املناطق الواقعة ما بني النهرين يف معاهدة (سيفر) ،ويف هذ ِه املعاهدة وألول مرة
متَّت اإلشارة إىل إمكانية استقالل املناطق الكردية ،وإقامة دولة كردية عليها ،لكن
هذا األمر مل يتم أبدا ً(((.
لقد م َّهدت االتفاقيات وامل ُعاهدات املذكورة آنفاً إىل تضمني مبدأ (االنتداب) يف

نصت املادة ( )22من الفصل األول منه عىل ذلك ،وقد
ميثاق ُعصبة األمم ،والذي َّ
علَّل ميثاق ُعصبة األمم إقراره ملبدأ االنتداب ،بعجز سكَّان تلك املناطق عىل حكم
ظل األوضاع الصعبة التي يعيشها العامل الحديث آنذاك ،وقد أكَّد
بالدهم ذاتياً ،يف ِّ
امليثاق عىل أ َّن رفاهية الشعوب الواقعة تحت االنتداب وارتقاءها وديع ٌة مقدس ٌة من
ودائع املدنية(((.
وبعد أ ْن حصلت بريطانيا عىل االعرتاف األُممي بحقها يف أ ْن تكون دولة االنتداب
عىل العراقُ ،مستعين ًة بالفقرة الرابعة من املادة ( )22من ميثاق ُعصبة األمم ،والتي
نصت عىل ما ييل« :إ َّن بعض البالد كانت يف القديم تابع ًة لإلمرباطورية العثامنية،
َّ
وقد بلغت درج ًة راقية ميكن معها االعرتاف مبدئياً بكيانها كأمم مستقلة ،عىل أ ْن
تشهد اإلرشاد وامل ُساعدة من دول ٍة أخرى ،(((»...وانطالقاً من هذ ِه الفقرة ،أُعلنت

((( -الخطَّاب ،مرجع سابق ،ص.26
(((-نصت الفقرة ( )1من املادة ( )22من ميثاق ُعصبة األمم ،عىل ما ييل« :يف املُ ستعمرات واألرايض التي مل تعد
َّ
بعد الحرب تابع ًة لسيادة الحكومة التي كانت خاضع ًة لها سابقاً ،والتي يعجز سكَّانها عن القيام بالحكم الذايت يف
بالدهم ،تحت الظروف الصعبة يف العامل الحديث ،يجب أ ْن يُطبق املبدأ القائل بأ َّن رفاهية هذ ِه الشعوب وارتقاءها،
نصت الفقرة
وديعة مقدسة من ودائع املدنية ،وأ ْن يتضمن هذا امليثاق الضامنات الالزمة للقيام بهذ ِه األمانة» .كام َّ
( )2من املادة ( )22من ميثاق ُعصبة األمم ،عىل ما ييل« :إ َّن الطريقة امل ُثىل لتحقيق هذ ِه املبادئ عملياً ،هو تسليم
وصاية هذ ِه الشعوب إىل األُمم الراقية .»...لإلطالع عىل النص الكامل للامدة ( )22من ُعصبة األمم ،يُنظر :األدهمي،
املجلس التأسييس العراقي ،ص ص .244-243ولإلطالع عىل النص الكامل لالئحة االنتداب الربيطاين عىل العراق،
يُنظر :املرجع نفسه ،ص ص.248-244
(((-املرجع نفسه.
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الئحة االنتداب الربيطاين عىل العراق ،والتي تض َّمنت عرشين مادة تناولت وضع
الدستور العراقي ،وحقوق بريطانيا كدول ٍة منتدبة عىل العراق ،وما يرتتَّب عليها وعىل
العراق جراء هذا االنتداب(((.
وبناءا ً عىل التطورات الدولية الجديدة ،باتت رؤية الحاكم املدين وكال ًة ولسون
لحكم العراق غري صالحة ،ولهذا فقد أعلن يف بيانٍ رسمي نُرش يف  /17حزيران1920/م،
أ َّن هدف بريطانيا هو« :تحقيق استقالل العراق ،وضامن هذا االستقالل من قبل ُعصبة
األمم ،وأ َّن مؤمترا ً عراقياً منتخباً من الشعب مبحض اختيار ِه سيُعقد لس ِّن القانون
األساس ،والتي ستبدأ إجراءات عقد ِه يف الخريف القادم ،وهذا بناءا ً عىل إعالن الئحة
نصت مادتها األوىل عىل ما ييلُ :
«املنتَ ِدب يضع يف أقرب
االنتداب الربيطاين»((( ،والتي َّ
وقت ال يتجاوز ثالث سنوات من تاريخ تنفيذ االنتداب قانوناً أساسياً للعراق.(((»...

عب عنه الكثري من العراقيني خالل العامني (-1919
إ َّن الشعور الوطني الذي َّ
الصحف التي كانت تدعو إىل دول ٍة
1920م) كان واضحاً ،حيث صدرت بعض ُ
يحكمها الدستور وإىل حكوم ٍة وطنية ،وإىل إبعاد النفوذ األجنبي عن العراق ،لكن
تع ُّنت بريطانيا وحاكمها املدين بالوكالة كان واضحاً ومستفزا ً ملشاعر العراقيني ،مام
دفعهم إىل العمل امل ُسلَّح ض َّد القوات الربيطانية ،فيام ُعرف الحقاً بـ(ثورة العرشين)،
والتي يُس ِّميها البعض بـ(ثورة التأسيس) ،حيث كان من أبرز نتائج هذ ِه الثورة إرساع
بريطانيا بتشكيل الحكومة العراقية األوىل(((.
ٍ
لقـد َع َمـدت بريطانيـا رغبـ ًة منهـا يف إنهـاء الثـورة ،إىل مجموعـ ِة
خطـوات كان
أولهـا اسـتبدال الحاكـم املـدين بالوكالـة (إي .يت .ولسـون) ،والـذي كان موقفـه
(((-جميل ،حسني ،الحياة النيابية يف العراق (1946-1925م)( ،بغداد ،مكتبة املثنى1983 ،م) ،ص.18
(((-املرجع نفسه.
(((-املرجع نفسه.
(((-كان من أبرز تداعيات ثورة العرشين يف العراق ،قتل ( )500جندي بريطاين ،وجرح أكرث من ( )1200جندي آخرين.
للمزيد عن خسائر القوات الربيطانية خالل ثورة العرشين ،وللمزيد عن ثورة 1920م يف العراق ،يُنظر :الطاهر ،جواد،
ثورة العرشين( ،بغداد ،مجموعة العدالة للصحافة والنرش2010 ،م)؛ عيىس ،نديم ،الفكر السيايس لثورة العرشين،
(بغداد ،دار الشؤون الثقافية1992 ،م).
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الرافـض مـن منـح العراقيين حكماً وطنيـاً مـن األسـباب املهمـة لنشـوب ثـورة
العرشيـن ،فاسـتُبدل ولسـون بالسير بيريس كوكـس ،والـذي كان حاكماً مدنيـاً
للعـراق حتَّـى أيار مـن العـام 1918م ،قبل إيفـاد ِه إىل إيـران بصفت ِه سـفريا ً ،والذي
عـاد للعـراق يف /11ترشيـن األول1920/م ،أي بعـد نحـو أربعـة أشـهر مـن اندالع
ثـورة العرشين(((.
لقـد كان للعامـل االقتصـادي األثـر األكبر يف قبـول بريطانيـا فكرة إنشـاء حكم
وطنـي عراقـي ،حيـث َسـ َعت بريطانيـا من خلال ذلـك إىل أ ْن تتحـول إىل الحكم
غير املبـارش للعـراق مـن جهـة ،وتخفيـض تكاليـف حكمها املبـارش للعـراق من
جهـ ٍة أخـرى ،حيـث انخفـض عديـد القـوات الربيطانيـة يف العـراق مـن ( )33كتيبة
و( )6أفـواج خيالـة و( )16بطاريـة مدفعيـة و( )6رسايـا هندسـة وألغام ،وسـواها من
القـوات ،إىل ( )1.5رسيـة عربـات ُمدرعـة و( )4أرساب مـن سلاح الجـو فقط ،يف
الفترة مـن 1921م إىل 1929م(((.
َع َمد كوكس بُعيد وصول ِه للعراق إىل تأليف أول حكومة عراقية يف /25ترشين
الثاين1920/م برئاسة عبد الرحمن الكيالين((( ،وكانت هذ ِه الحكومة تعمل تحت
وس ِّميت بـ(مجلس الدولة) ،وتشكَّلت
إرشاف املندوب السامي الربيطاين (كوكس)ُ ،
من رئيس وزراء و( )8وزراء بحقيبة ،مع ( )12وزيرا ً بدون حقيبة مثَّلوا مجلساً استشارياً
داعامً للحكومة ،وقد أكَّد كوكس يف كتاب التكليف أ َّن هذا املجلس هو مجلس
مؤقَّت لحني جمع املجلس التأسييس العراقي ،والذي سيُقرر الشكل النهايئ للحكم
يف العراق.
واسـتكامالً لخطـوات إنشـاء حكـم وطنـي يف العـراقَ ،ع َمـد اإلنكليـز إىل عقد
(((-املرجع نفسه ،ص.31
((( -جميل ،مرجع سابق ،ص.29
ل أي
ل أي منصب سيايس ،ويؤكِّد أنَّه (درويش) ،وإ َّن تو ِّ
((( -كان عبد الرحمن الكيالين يرفض رفضاً قاطعاً تو ِّ
منصب سيايس حتَّى لو كان رفيعاً ،هو ضد أشد مبادئ عقيدت ِه تأصالً ،وأنَّه يرغب يف أ ْن يقيض السنوات املتبقية من
ٍ
لتول أي منصب سيايس ،حتَّى
ِّ
برضس قاطع أنَّه لن يرتاجع عن موقف ِه الرافض
عمر ِه يف الدرس والتأمل ،وأكد الكيالين
إذا كان ذلك يعني الدمار التام للعراق!؟ .للمزيد ،يُنظر :غريترود بيل ،مرجع سابق ،ص ص.481-480
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مؤمتر يف القاهرة رأسـه ونسـتون ترششـل((( ،وزير ُ
املسـتعمرات الربيطاين آنذاك يف
آذار مـن عـام 1921م ،كان هدفـه تقريـر نـوع الحكـم يف العـراق ،والـذي تـ َّم تثبيته
على أنَّـه حكـم ملكي دسـتوري ،على أ ْن يكون امللـك هو فيصـل بن الحسين(((،
ثالـث أنجـال الرشيف حسين بـن عيل رشيف مكَّـة ،لكن املشـكلة التـي واجهت
املؤمتـر هـي كيف سـيتم اختيـار فيصل ،فهنـاك حاجـة إىل أ ْن يظهـر االختيار عىل
أنَّـه مطلـب شـعبي ،ولـذا تـ َّم اإليعـاز إىل الحكومـة املؤقتة لل ُمنـاداة بفيصـل ملكاً
عىل العـراق(((.
ويف متـوز مـن العـام 1921م نـادت الحكومـة العراقيـة األوىل بفيصـل ملـكاً

على العـراق ،بشرط أ ْن تكـون حكومتـه دسـتورية ،نيابيـة ،دميقراطيـة مقيـدة
بالقانـون ،وقـد وافـق كوكـس مـن جانبـ ِه على مـا اقرتحتـه حكومـة الكيلاين
األوىل ،وأعلـن أ َّن موافقتـه مرهونـ ًة بقبـول العراقيين فيصـل ملـكاً على العراق،
وملعرفـة آراء العراقيين َع َمـدت حكومـة الكيلاين إىل إجـراء اسـتفتاء عـام
للشـعب العراقـي ملعرفة رأيهـم يف أ ْن يكون فيصـل ملكاً عىل العـراق ،وأظهرت
نتيجـة االسـتفتاء مـا يلي :أ َّن ( )% 97مـن العراقيني وافقـوا عىل أ ْن يكـون فيصل
ملـكاً على العـراق ،فيما تذكـر املصـادر الربيطانيـة أ َّن نسـبة املوافقين كانـت
( )%69مـن املصوتين ،وأ َّن نسـبة املعارضـة ضـ َّد فيصل جاءت بشـكلٍ أسـاس

(((-السري ونستون ليونارد سبنرس ترششل  :Sir Winston Leonard Spencer-Churchillولد عام 1874م يف
لندن ،كان رئيس الوزراء يف اململكة املتحدة من عام  1940وحتَّى عام 1945م إبان الحرب العاملية الثانية .ويف
تول ترششل املنصب ذاته إىل عام 1955م ،يُعد ترششل أحد أبرز القادة السياسيني الذين انبلجوا عىل
عام 1951م َّ
الساحة السياسية خالل الحروب التي اندلعت يف القرن العرشين ،قىض ترششل سنوات حياته األوىل ضابطاً بالجيش
كل يف آنٍ واحد ،ترششل هو رئيس الوزراء الوحيد الذي يحصل عىل جائزة نوبل
الربيطاين ،ومؤرخاً ،وكاتباً ،بل وفناناًٌّ ،
يف األدب ،وكان أول من متنحه الواليات املتحدة املواطنة الفخرية ،وينحدر ترششل من ساللة عائالت الدوقات
األرستقراطية مبارلبورو؛ وهي أحد فروع عائلة سبنرس األشهر بربيطانيا ،كان والده اللورد راندولف ترششل أحد الساسة
تول منصب وزير الخزانة آنذاك ،وكانت جيني جريودر والدة ترششل عضوا ً بارزا ً يف
ذا الشخصية الكاريزمية ،الذي َّ
املجتمع األمرييك يف تلك اآلونةِّ .
توف عام 1965م ودُفن يف بالدون .للمزيد ،يُنظر:
.Encyclopedia Britannica, vol.7. p.178
(((-فيصل بن حسني بن عيل الهاشمي :ولد عام 1883م ،وهو ثالث أبناء رشيف مكَّة حسني بن عيل الهاشمي وأول
ملوك اململكة العراقية (1933-1921م) ،وملك سورية (مارس -1920/يوليو1920/م)ِّ .
توف عام 1933م .محمد ،عالء،
مرجع سابق ،ص.4
((( -املرجع نفسه.
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مـن األكـراد ،الذيـن ُو ِعـدوا يف معاهدة (سـيفر) باالسـتقالل ثـ َّم تخلَّـت بريطانيا
وحلفاؤهـا عـن وعودهـا لهم(((.
ويف  /23آب1921 /م ت ِّوج فيصل ملكاً عىل العراق ،وألقى خطاب التتويج الذي
بي فيه أ َّن أبرز مهامه كملك هي((( :مبارشة االنتخابات التي ستفرز مجلساً تأسيسياً
َّ
يضع الدستور مبشورة امللك ،وامل ُصادقة عىل املعاهدة العراقية ـ الربيطانية.
ظل االحتالل
ظل االحتالل الربيطاين أفضل حاالً منه يف ِّ
ومل يكن العراق يف ِّ
العثامين ،ولكن ما اختلف هو اآلليات والوسائل التي استعملها الربيطانيون ،والتي
كانت أكرث حداث ًة من تلك التي استعملها ومارسها العثامنيون ،لكن ما هو ثابت أ َّن
الربيطانيني ظلُّوا ينظرون إىل سكَّان العراق عىل أساس مذاهبهم وطوائفهم ،فحني
أراد الحاكم املدين وكال ًة ولسون ،إجراء استفتاء عام ملعرفة رأي العراقيني حول
تفضيلهم بقاء اإلنكليز كقو ٍة مسيطرة من عدم ِه ،طالب ولسون القاضيني الرشعيني يف
الس ِّني والشيعي ،بانتخاب ( )25شخصاً ُسنياً ،و( )25شخصاً شيعياً للحديث
بغداد ُّ
معهم حول هذا االستفتاء ،ولكن الرائع يف هذ ِه املسألة أنَّهام رفضا ،وبدالً عن
ٍ
حشد كبري يف جامع الحيدر خانة ببغداد ،وهناك ت َّم انتخاب
ذلك متَّت الدعوة إىل
ممثلني عن أهايل بغداد مبختلف طوائفهم للحديث مع ولسون ،وهذا إ ْن َّ
دل عىل
يشء فهو يدل عىل رغبة التعايش بني العراقيني ،رغم كل محاوالت تفرقتهم ،ومل
يعمد الربيطانيون إىل محاولة تقسيم العراقيني عىل أساس املذهب فقط ،بل إنَّهم
ع َّمقوا الرشخ الذي كان موجودا ً أصالً بني الريف واملدينة ،وذهبوا إىل إقرار القانون
((( )45( -كان االستفتاء أشبه بالبيعة ،فقد وقَّع بعض أهايل املحالَّت الذين ت َّم اختيارهم عىل مضابط لذلك ،وقد
كانت غالبية العراقيني ال تعرف ما هو االستفتاء وماذا يحوي ،وقد ب َّينت النتائج أ َّن أهايل بغداد وقعوا ( )157مضبطة
مؤيدة لفيصل ،لكن ( )68منها طالبته باالبتعاد عن النفوذ اإلنكليزي ،وبعقد مؤمت ٍر وطني ،ويف البرصة كانت هناك ()47
مضبطة مؤيدة دون رشوط ،ويف املوصل كانت هناك ( )68مضبطة اشرتطت ( )6منها حامية حقوق األقليات واألكراد،
و( )7اشرتطت استمرار االنتداب الربيطاين ،ويف كركوك كان عدد املضابط املؤيدة (صفر) ،يف مقابل ( )21مضبطة
كل من لوايئ الحلَّة والدليم استمرار االنتداب الربيطاين .لإلطالع
رافضة ،كام اشرتطت بعض املضابط املؤيدة يف ٍّ
عىل النتائج مفصلةً ،يُنظر :صالح عبد الرزاق ،الدستور والربملان يف الفكر السيايس اإلسالمي (1920-1905م) ،ط،4
(رشكة األنس للطباعة والنرش ،د.ت ،).ص ص.162-161
((( -لإلطالع عىل النص الكامل لخطاب التتويج ،يُنظر :الحسني ،تاريخ العراق السيايس الحديث ،ج ،1ص ص-35
.37
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العشائري ،وهو عبارة عن مجموع ٍة من األعراف القبلية كانت تطبقها العشائر فيام
بينها ،وال زال بعضها معموالً ب ِه حتَّى اليوم ،وفيام بعد جعلوه نصاً دستورياً ض َّمنوه
القانون األسايس العراقي عام 1925م ،علامً أ َّن هذ ِه األنظمة العشائرية قد اعرتف
اإلنكليز بها رسمياً منذ متوز من عام 1918م ،لذا فقد بقي العراق حتَّى عام 1958م،
حيث حصل التغيري السيايس وانتهى الحكم املليك ،خاضعاً لنظامني قضائيني
األول خاص باملدن ،والثاين خاص بالريف العشائري(((.
كل املعايري وذهبوا إىل أبعد من الطبقية ،حيث عملوا عىل
لقد تجاوز اإلنكليز َّ
فصل أوالد مشايخ العشائر ،وعزلهم عن أقرانهم من الناس العاديني ،وعملوا عىل بناء
مدارس خاصة بهم ،ففي تقرير بريطاين يعود إىل العام 1918م ،يؤكِّد الربيطانيون فيه
عىل ما ييل« :يجب عدم إرسال أوالد هذ ِه الطبقة إىل املدارس الحرضية ليختلطوا
بأبناء املدن ،فتُفسدهم الرذائل املتنوعة للمدينة العراقية ،وأالَّ يرافقوا أولئك الذين
ينظر آباؤهم إليهم عىل أنَّهم أدىن منزلةً»((( ،والنص السابق يُظهر مدى وح َّدة التمييز
الذي كان الربيطانيون ميارسونه ،ويزرعونه يف عقول البعض(((.
ٍ
أساس مذهبي فكان هو األكرث وضوحاً ،فقد أُقيص الشيعة من
أ َّما التمييز عىل
أغلب املراكز املهمة ،وعىل الرغم من أ َّن الشيعة كانوا يف مطلع القرن العرشين
ميثلون نحو ( )% 60من مجموع سكَّان العراق ،إالَّ أنَّهم أُقصوا بشكلٍ متع ّمد عن
دوائر صنع القرار ،وعن هذا األمر تتحدث املوظَّفة الربيطانية املهمة يف العراق
غريترود بيل ،قائلةً« :أنا شخصياً فأبتهج وأفرح أ ْن أرى الشيعة األغراب يقعون يف
مأزق حرج ،فإنَّهم من أصعب الناس ِمراساً وعنادا ً يف البالد»((( ،أ َّما برييس كوكس
فذهب إىل القول يف العام 1918م إىل« :إ َّن الذين تُناط بهم مسؤولية التعاون مع
اإلدارة الربيطانية هم الطائفة اليهودية ،والوجهاء واألرشاف العرب من سكَّان مدينتي
(((-الجدة ،رعد ،النظام الدستوري يف العراق ،ط( ،2بغداد ،املكتبة القانونية2007 ،م) ،ص.303
((( -حنا بطاطو ،مرجع سابق ،ج ،1ص.43
((( -املرجع نفسه ،ج ،1ص.120
(((-غريترود بيل ،مرجع سابق ،ص.478
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بغداد والبرصة ،واملالَّكني ،واألغنياء ،والشيوخ ،واألكابر للعشائر املتواطئة»((( ،كام
ٍ
شخصيات أقل ما يُقال عنها أنها كانت
أ َّن أهم املناصب يف العراق أُسندت إىل
نفعية ،ال ه َّم لها إالَّ إرضاء اإلنكليز ،وتثبيت مصالحهم الخاصة ،حتَّى وإ ْن كان ذلك
عىل حساب العراقيني اآلخرين ،فمثالً كان رئيس الوزراء العراقي األول (عبد الرحمن
الكيالين) ،يُخاطب املِس بيل ،قائالً« :أقول ِ
لك أن تكوين حذرة من الشيعة ،إذا
ِ
رجعت إىل صفحات التاريخ ستجدين أ َّن أبرز ميزة تُ ِّيز الشيعة هي خفتهم ،التقلب
والوثنية تجتمعان فيهمِ ،
إياك أ ْن تعتمدي عليهم»(((.
إ َّن شكل العالقة مع العراقيني اختلفت مع تتويج فيصل ملكاً عىل العراق يف العام
1921م ،ففي السابق كانت بريطانيا متفردة بإدارتها للشأن العراقي ،ولكن مع وجود
ٌ
رشيك يف إدارة الشأن العراقي ،عىل الرغم من أ َّن
ملك وحكومة ،بات للربيطانيني
ظل قوياً.
النفوذ الربيطاين َّ
وبعد اكتامل تنصيب فيصل وتشكيل حكومة عراقية جديدة بدأت األنظار تتجه
نحو إقرار املعاهدة العراقية الربيطانية من أجل تنظيم العالقة بني بريطانيا والعراق
َع ِقب إقامة حكم وطني عراقي ،حيث وافق مجلس الوزراء العراقي يف حزيران عام
1922م عىل املعاهدة العراقية الربيطانية ،ولكنه اشرتط أ ْن يوافق عليها املجلس
التأسييس العراقي أيضاً(((.
لقد كانت امل ُعاهدة العراقية الربيطانية لعام 1922م تتضمن ع َّدة فقرات ،كان
أهمها :أ َّن بريطانيا ستأخذ بيد الدولة العراقية الجديدة وتهيؤها لالنضامم إىل ُعصبة
األُمم املتحدة ،وأ َّن تحالفاً عسكرياً سيقوم بني بريطانيا والعراق ،إضاف ًة إىل احتفاظ
بريطانيا ومن خالل مندوبها السامي مبسأل ِة السيادة الجوية يف العراق(((.
((( -املرجع نفسه.
(((-املرجع نفسه.
(((-األدهمي ،املجلس التأسييس العراقي ،ص.33
((( -املرجع نفسه.

148

نحن وأزمنة االستعمار

ومبـا أ َّن امل ُعاهـدة العراقيـة الربيطانيـة لكي تصبـح نافـذة يجـب ُمصادقـة
املجلـس التأسـييس العراقـي عليهـا ،وهـذا املجلـس كان مـن أبـرز مـا أشـار إليه
امللـك (فيصـل) يف خطـاب التتويج ،حيث أُجريـت انتخابات املجلس التأسـييس
و ُعقـدت أوىل جلسـات ِه يف آذار مـن عـام 1924م ،وقـد ضـ َّم هـذا املجلس شـيوخاً
للعشـائر وبعـض املثقفين واملحامني وعـد ٍد من أكـراد العراق وبعض املسـيحيني
واليهود (((.
وأل َّن املجلس التأسييس العراقي مل يُصادق لغاية حزيران من عام 1924م عىل
بحل املجلس من قبل املندوب السامي
جه تهديد ِّ
املعاهدة العراقية الربيطانيةُ ،و ِّ
الربيطاين إىل امللك فيصل يف حال عدم إقرار املعاهدة ،وقبل انقضاء ليل العارش
من حزيران عام 1924م صادق املجلس التأسييس العراقي عىل املعاهدة ،حيث
ص َّوت لل ُمعاهدة ( )37من أصل ( )69عضوا ً حرضوا املجلس((( .وبهذ ِه املعاهدة
اكتملت خطوات الربيطانيني بتثبيت حكمهم غري املبارش للعراق.

الخامتة واالستنتاجات:
إ َّن بريطانيا خدعت الشعب العراقي حينام أعلنت أنَّها ستُحرره من االستعامر
العثامين.
إ َّن بريطانيا َع َمدت إىل متزيق وحدة الشعب العراقي ،إذ إنَّها أقصت أبناء املذهب
الشيعي من املشاركة يف الحكم.
مل يكن الحكم املليك يف العراق ،والس َّيام يف بدايت ِه ،مستقالً عن السياسة
الربيطانية.
شكَّلت ثورة الشعب العراقي عام 1920م رفضاً عملياً لالحتالل الربيطاين.
((( -املرجع نفسه.
((( -املرجع نفسه.
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ٍ
لكل ما وعدت
بشخص غري عراقي ليحكم العراق ،وهو مخالف ِّ
جاءت بريطانيا
ب ِه قبل احتاللهم لذلك البلد.
َع َمدت بريطانيا نتيج ًة لتأثريات ثورة العرشين إىل حكم العراق حكامً غري مبارش،
وهذا تغري كبري أحدثت ُه ثورة العرشين يف السياسة الربيطانية.
إ َّن الشعب العراقي استمر يف رفض السياسة الربيطانية ،وهو ما متثل برفض
املرجعيات الدينيَّة الشيعية التعامل مع اإلنكليز ،فضالً عن ثورات العشائر يف
الجنوب والوسط والشامل ،كلَّها دالئل بارزة عىل ذلك الرفض.

اإلدارة االستعمارية الربيطاني�ة
يف العراق (1920-1914م)

الموقف حيال القوميات واألقليات الدين َّية
سيف عدنان ارحيم القييس

(((

ارتبط العراق من الناحية الجيولوجية بالكتلتني العربية واإليرانية الواقعة بني
منطقة جبال زاجروس ( )The Zagros Mountainsوطـوروس (The Taurus
 ،)Mountainsوال زال يُشكل هذا املوقع أهمي ًة يف النواحي السياسية والجيولوجية
والبرشية ،ف ُيالحظ أ َّن حدوده الطبيعية مفتوح ًة أمام معظم املناطق والدول املجاورة
رب كل ِحقَب التاريخ مبا فيها خضوعه للنفوذ
خالل مراحل الحرب
ِّ
والسلم و ِع َ
والسيطرة العثامنية وألكرث من أربع ِة قرونٍ مضت ،فقد ارتبط بالدولة العثامنية
( )The Ottoman Empireيف ظروف قوتها وضعفها ،ولذلك أضحت مميزات
موقعه الجغرايف وموارده وإمكانياته مح َّ
ط أنظار القوى الدولية الكربى (بريطانيا،
فرنسا ،روسيا ،أملانيا) ،فضالً عن ذلك االستحواذ عىل خريات ِه ،ويف مقدمتها إمكانية
((( -أستاذ جامعي -العراق.
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وجود النفط يف العراق بعد اكتشاف ِه يف إيران ،إضاف ًة إىل استغالل شبكة املواصالت،
ولهذا تغلغلت الرشكات التجارية يف واليات العراق الثالث.
كتب بعض الرحالة األجانب مؤل ٍ
َّفات وث َّقت الجوانب الحياتية والجغرافية
والدينية واالجتامعية يف العراق ،ومنها رحلة امل ُقيم الربيطاين يف بغداد كلوديس
جيمس ريج((( ( )James Rich Claudiusوما بعدها يف املوصل عام 1820م ،كام
تعرف الرحالة والسياسيون الربيطانيون عىل مكونات املجتمع العراقي من املسلمني
واليهود واملسيحيني والقوميات املتعددة كالعرب والكُرد والرتكامن تجمعهم روح
بكل وسائلهم والطرق امل ُتاحة لهم ،ومنها توثيق
التعايش السلمي ،فحاولوا خرقها ِّ
العالقات مع العشائر العراقية العربية والكردية يف محاولة إضعافها وتحديد صلتها
بالدولة العثامنية ،ومل يكتفوا بذلك بل عملوا عىل تشجيع القوميات والطوائف عىل
إقامة دول مستقلة بذاتها ،تدعمها بكل اإلمكانيات املادية واملعنوية ،وال َّ
شك أ َّن
تلك السياسة حقَّقت بعض خطوات النجاح عن طريق استاملتها بعض َم ْن وعدتهم
باالستقالل عن الدولة العثامنية ،من دون أ ْن تُظهر لهم حقيقة ما دار يف كواليس
الغرف املغلقة بني بريطانيا وفرنسا وروسيا القيرصية من تقسيم الدول العثامنية
والواليات التابعة لها ،ومنها العراق ليكون يف إطار مطامع بريطانيا مبوجب اتفاقية
سايكس ـ بيكو عام 1916م.
ولكن السؤال هل كان الهدف من التقارب بني الجانبني ورفع راية الدفاع عن
حقوق األقليات هدفه صيانة حقوقهم ،أو الهدف منه خلق مكونات مجتمعية منقسمة
قد تفجر أزمة داخلية يف أي وقت؟
لقد استغلت اإلدارة العسكرية الربيطانية التناقضات الدينية واملذهبية واملناطقية
جعت
القامئة يف العراق لتوظفها ملصلحتها ودميومة وجودها ،فضالً عن ذلك ش َّ
(((-كلوديوس جيمس ريج (1821-1787م) :هو ُمسترشق وعالِم آثار إنكليزي ،شَ غَل منصب املُ قيم الربيطاين يف
العراق خالل الفرتة (1821-1808م) ،وكان مندوباً عن رشكة الهند الرشقية الربيطانيةِّ ،
توف عام 1821م مبدينة شرياز بعد
إصابت ِه بوباء الكولريا .للمزيد ،يُنظر :باسم حطَّاب الطعمة ،تغلغل النفوذ الربيطاين يف العراق (1831-1798م) ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد1985 ،م ،ص.85

152

نحن وأزمنة االستعمار

القوميات والطوائف عىل تحقيق االنفصال وتجزئة املجزأ؛ وهذ ِه إشكالية العراق
اليوم؛ ومنها تنطلق إشكالية هذ ِه الدراسة التي نحن بصددها.
تهدف الدراسة إىل تسليط الضوء عىل اإلدارة العسكرية الربيطانية وآلية تعاملها
مع القوميات واألقليات الدينية يف العراق ،من عشية االحتالل عام 1914م وحتَّى
إعالن الحكم األهيل يف العراق 1920م ،مبين ًة بالشواهد والوقائع التاريخية كيفية
افتعالها لألزمات الداخلية يف العراق ،والس َّيام موضوع األقليات ،وهي فرصة لها
للبقاء والنفوذ وهذا ما حصل واقعاً.

متهيد :العراق يف اإلسرتاتيجية االستعامرية أواخر القرن
التاسع عرش

إ َّن حقيقة فهم فحوى سياسات الدول الكربى يف املرشق العريب يُلزم العودة إىل
سياساتها أواخر القرن التاسع عرش وبيان الدوافع السياسية واالقتصادية والعسكرية
والدينية ،ومنها األطامع األوربية املمثلة بربيطانيا وفرنسا ،وقد ساعدتها عوامل
فرضت هيمنتها عىل املنطقة ومنها األقليات القومية والدينية يف الواليات العربية
التابعة للدولة العثامنية التي ازدادت ضعفاً وتفككاً(((.
ال َّ
شك أ َّن عوامل الضعف التي شَ هِدتها الدولة العثامنية كانت قد أسهمت يف

تسهيل مهمة القناصل ووكالء الدول األوروبية وزادت من تدخلهم يف الشؤون
الداخلية للدولة((( ،فقد كان النشاط الربيطاين عىل أشد ِه يف العراق((( ،كام كان
للبعثات التبشريية دور مهم يف بثِّ املفاهيم األوروبية خالل النصف األول من القرن
تأسست يف
التاسع عرش ومنها تأسيس املدارس ،كمدارس (اإلليانس) اليهودية التي َّ
مدن العراق ويف املوصل والكاظمية والحلَّة وال ِعامرة تحت إرشاف الدكتور دبليو
(((-عيل محافظة ،موقف الدول الكربى من الوحدة العربية( ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية1985 ،م) ،ص
ص.14-13
((( -عيل نارص حسني ،اإلدارة الربيطانية يف العراق (1921-1914م)،بغداد ،ص ص.16-15
(((-إيناس سعدي عبد الله ،تاريخ العراق الحديث (1918-1258م)( ،بغداد ،مكتبة عدنان2014 ،م) ،ص.405
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وأسست لها
أي .ويكرام(((  ،.W .E .Wikramإذ نشطت يف شاميل العراق وجنوب ِه َّ
مدرسة يف ال َع َمدية ،كام أ َّن دعم القنصل الفرنيس لإلرساليات الدينية الكاثوليكية
تأسست مدرسة أملانية ألول مر ٍة يف املوصل عام
كان عىل أشد ِه ،ويف الوقت نفس ِه َّ
1909م ولكنها مل تستمر طويالً ،وبعدها كرث تردد البعثات األملانية للتنقيب عن اآلثار
العراقية(((.
مل يقترص النشاط التبشريي عىل البعثات التبشريية الربيطانية والفرنسية ،بل تعدى
األمر إىل البعثات التبشريية األمريكية هذ ِه املرة التي بدأت مع كونها مل تشرتك بأي
نشاط يف ذلك الرصاع ،إلَّ أنَّها خاضت رصاعاً من أجل الحصول عىل األسواق
لترصيف منتجاتها الصناعية واالشرتاك يف التجارة العاملية ،وكشفت الوثائق األمريكية
املبشين التجسسية يف تزويد حكوماتهم
بدورها وبشكلٍ واضح عن نشاطات
ِّ
ٍ
مبعلومات تفصيلية عن األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،وأخذت
البعثات التبشريية األمريكية الربوتستانتية بالتزايد يف األقسام الشاملية من العراق،
والس َّيام يف املوصل منذ النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،وكان مدعوماً من
قبل بريطانيا امل ُساندة للربوتستانتية تجاه الكاثوليكية الفرنسية ،والتي شكَّلت تهديدا ً
خطريا ً ملصالحها ،وبسبب تلك الظروف املساعدة تتابع قدوم املبرشين األمريكان
من أمثال بركنز ( )Perkinsوفورد ( )Fordإىل املوصل واملناطق الكُردية أيضاً،
وكانوا يقدمون لهم الخدمات الطبية والتعليمية التي يفتقر إليها سكَّان تلك املناطق
بسبب إهامل السلطات الحكومية لها(((.
سجلت وقائع الحرب العاملية األوىل املحك الذي ركَّزت بريطانيا نفسها
يف مرص ث َّم لتحدد نقاط بقائها يف العراق بوصف ِه موقعاً وسطاً بني مرص والهند،
((( -هو :الهويت اسكتلندي ،مثقف وأديب وسيايس ،قدم يف زيار ٍة مكث فيها زهاء عرش سنوات يف رشق كردستان
مبعوثاً دينياً من لدن رئيس أساقفة كانرتبري الستصالح أحوال اآلثوريني الدين َّية يف موطنهم بكردستان ،له مؤلَّف
بعنوان( :مهد البرشية) ،يتناول فيه أوضاع مسيحيي العراق .للمزيد ،يُنظر املوقع اإللكرتوين:
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=761586.0
((( -فؤاد فزانجي ،العراق يف الوثائق الربيطانية (1930-1905م)( ،دار املأمون ،بغداد1989 ،م) ،ص.60
مؤسسة ثائر العصامي2016 ،م)،
(((-سعاد رؤوف شري محمد ،التغلغل األمرييك يف العراق (1939-1921م)( ،بغدادَّ ،
ص ص.38-36
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تجسدت املواقف الربيطانية بنا ًء عىل إسرتاتيجي ٍة واضحة بدفع من الرأسامل
وهكذا َّ
الربيطاين التجاري يف محاول ٍة إليجاد أسواق وموارد أولية قد تصاعد مع أهمية
املنطقة من الناحيتني الدفاعية واإلسرتاتيجية(((.

األساليب الربيطانية يف استيعاب األقليات وتوظيفها يف العراق:

كسب ثقة طوائف العراق بهدف
سعى القناصل والوكالء الربيطانيون إىل
ِ
الحصول عىل نفو ٍذ يف البالد ،وعملوا عىل اخرتاق منظومة العشائر الكردية وإثارة
مشكلة العشائر العربية(((.
وكان للمناطق الشاملية التي يقطنها األكراد بوصفها أجزا ًء غنية ومهمة من الناحية

اإلسرتاتيجية مكان خاص يف التوجهات الربيطانية ،مام دعا مسؤوليها وبعض تجارها
للسعي مبختلف الوسائل لتعزيز نفوذهم فيها ،بغية تأمني الطرق الربية املوصلة إىل
الهند ،والسيطر ِة عىل منطق ٍة واسعة وحساسة من الرشق األوسط ،من خالل إحكام
السيطرة عىل شاميل العراق ،وتحديد الطرق املهمة واملواقع اإلسرتاتيجية التي
وصلها عدد من الضباط الربيطانيني(((.
لقد كرست اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة الربيطانية يف تعزيز نفوذها يف العراق،
ومن هذ ِه اإلجراءات لجوؤها إىل منح التأييد القوي للمصالح التجارية الربيطانية
والس َّيام يف العراق ،فلام طلب خط املِالحة العائد لرشكة لينج((( إذن الحكومة

العثامنية بتشغيل باخرة ثالثة يف دجلة ،أولت الحكومة الربيطانية دعمها التام للرشكة،
((( -فاروق صالح ال ُعمر ،العالقات العراقية – الربيطانية (1948-1922م)( ،بريوت ،دار ومكتبة البصائر2014 ،م) ،ص.6
((( -عبد العزيز سليامن نوار ،تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إىل نهاية حكم مدحت باشا( ،القاهرة،
دار الكتاب العريب للطباعة والنرش1968 ،م) ،ص.301
((( -عبد الرحمن صالح إدريس ،سياسة بريطانيا تجاه كُرد العراق ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة بغداد ،كلية
الرتبية (ابن رشد) ،ص ص.40-39
أسستها أرسة لنج يف عام 1841م ،عندما سجلها ستيفن فينس لنج يف لندن مباركة
((( -هي :رشكة نهرية بريطانيةَّ ،
الحكومة الربيطانية مع أخويه هرني بلوس وتوماس كري ،باسم «رشكة لنج إخوان املحدودة» ،وتنوع نشاط الرشكة
بني النقل والتجارة ،ولقيت ُمساند ًة من الوكيل السيايس الربيطاين يف العراق ،وحصلت رسمياً عىل الحامية من وزارة
الخارجية الربيطانية.
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فقد كتب لويد جورج((( ( )Lioyd Georgeإىل السري تشارلس هاردنغ (Charles
أي
 )Hardingeيف /18كانون األول1906/م يؤيد له دعم الرشكة« :أن أبادر القول أ َّن َّ
إضعاف لوضعنا الحارض يف دجلة ال يعني فقط إضعاف مركزنا برمت ِه يف بالد ما بني
النهرين ،بل يعني كذلك زيادة مقابلة يف التجارة ونشاط األملان»((( ،وقد اتسع هذا
النشاط واكتسب بُعدا ً آخر مع اتساع أساليب االستعامر يف النصف الثاين من القرن
التاسع عرش ،وأصبح عامالً مهامً للتصارع بني الدول عىل إخضاع البالد املضطهدة،
فلم يكن االستعامر مقترصا ً عىل القوة العسكرية والنشاط االقتصادي ،بل عملوا عىل
إتباع سياسة قامئة عىل األمور اآلتية:
 .1إغراء القوميات املنضوية تحت لواء الدولة العثامنية مبنحهم االستقالل يف
حال االنتفاض عىل الدولة العثامنية.
 .2استخدام األساليب اإلنسانية لتحقيق أهداف وتوسعات استعامرية يف العراق
عن طريق حامية األقليات الدينية(((.
ويظهر أ َّن هذا التقارب مع القوميات أخذ بُعدا ً أكرث قو ًة من قبل ،السيَّام بعد
رصح قادة جمعية االتحاد والرتقي« :أ َّن األمة
انقالب االتحاديني عام 1908م ،عندما َّ
العثامنية كانت وستظل هي األمة الحاكمة يف السلطنة العثامنية ،وأ َّن العثامنيني
يتمتعون بحقوق وامتيازات سامية بصفتهم فاتحني ،فال مجال إذا ً لالعرتاف بحقوق
مساوية للعنارص ال ِعرقية األخرى»((( ،وكان هذا الترصيح كافياً ليولِّد شعور بالتمرد
عىل الدولة العثامنية آنذاك.
أي تعديلٍ يف سياسة األوساط العثامنية الحاكمة إزاء
مع ذلك فإنَّه مل يحدث َّ
((( -لويد جورج (1945-1863م) :سيايس بريطاين ،وعضو يف حزب األحرار ،انتخب عدَّة مرات عضوا ً يف مجلس
العموم الربيطاين منذ العام 1890م ،شغل منصب رئيس الوزراء للفرتة (1922-1916م) ،و ُمنح لقب لورد .للمزيد ،يُنظر:
.Encyclopedia Britannica Ultimate Reference Suite, Chicago: 2013
(((-غسان العطية ،نشأة الدولة (العراق) ،ترجمة :عطا عبد الوهاب( ،لندن ،دار الالم1988 ،م) ،ص.105
((( -عبد العزيز سليامن نوار وعبد املجيد نعنعي ،التاريخ املعارص ألوربا( ،القاهرة1975 ،م) ،ص ص.309-308
((( -محمد إبراهيم محمد ،مقاومة العرب لالضطهاد العثامين( ،بغداد ،دار الجواهري2011 ،م) ،ص.33
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الشعوب غري الرتكية بعد انتصار االتحاديني يف عام 1908م ،بل عىل العكس من
ذلك رسعان ما ظهرت منطلقات جديدة وهي خيبة يف نفوس هؤالء السكَّان تجاه
االتحاديني ،ومنها أمور أخرى بدأت متس حياة الفرد اليومية بصور ٍة مبارشة ،والتي
أسهمت يف انتقاد االتحاديني ليوظَّف ذلك املوقف ضدهم((( ،ويف تقرير بريطاين
أوضح أهداف دولته تجاه السكَّان املحليني مستفيدين من موقف السكَّان العدايئ
لالتحاديني« :مل يكن لدينا سبيل لالعتقاد بأنَّهم كانوا معادين كلِّياً للعثامنيني ،وفعالً
فإ َّن املليون أو أكرث من السكَّان مل يكونوا كذلك ،ولكن أملنا يعتمد عىل قدراتنا يف
إقناعهم منذ البداية أ ْن ينتابنا نحوهم ونحو معتقداتهم طيبة وبذلك نستطيع إبقائهم
عىل الحياد ،فبدعوتنا نسوي خالفاتنا مع العثامنيني دون التأثري عليهم»(((.
وكان من بني جهود تعزيز مركز بريطانيا إرسال اإلرساليات ،ومنها اإلرسالية
الطبية يف املوصل العائدة إىل الجمعية اإلرسالية لكنيسة إنكلرتا فيام بني النهرين،
وكادت أ ْن تُنهي أعاملها لعدم توفر األموال لوال تدخل املوظَّفني الربيطانيني لضامن
استمراريتها ،وبهذا كتب لويد جورج يف مذكر ٍة بتاريخ /3أيلول1907/م ،قائالً« :يجب
أ ْن نُدرك بوضوح من وجهة النظر السياسية ،أ َّن وجود اإلرسالية وعملها لهام أهمية
املتعي عىل املصالح الربيطانية كذلك ،إ َّما أ ْن تتطور
عظيمة وبعيدة املدى ،ومن
َّ
بش
رسيعاً ،أو أ ْن تتدهور عىل مدى العقد القادم من السنني ،نظرا ً للتطور الذي َّ
بفتح هذ ِه البالد لالستثامر واملنافسة األجنبيتني ،ويبدو أ َّن من غري امل ُستحسن جدا ً
التفريط مبثل هذ ِه الوسيلة القوية من وسائل نرش الحضارة والنفوذ السيايس» ،وقد
أمكن لإلرسالية يف املوصل أ ْن تستمر يف البقاء مبعون ٍة من القنصلية الربيطانية يف
بغداد ،وقد ز َّودت القنصلية اعتبارا ً من 1906م إحدى املدارس اليهودية بأموا ٍل لقاء
املبارشة بتدريسها للغة اإلنكليزية(((.
((( -عبد الرزاق أحمد النصريي ،دور املجددين يف الحركة الفكرية والسياسية يف العراق (1932-1908م)( ،بغداد،
مكتبة عدنان2012 ،م) ،ص.218
((( -فؤاد قزانجي ،العراق يف الوثائق الربيطانية ،ص.4
((( غسان العطية ،مرجع سابق ،ص ص.106-105
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االحتالل الربيطاين للعراق وتشكيل اإلدارة العسكرية:

عند اندالع الحرب العاملية األوىل يف آب من عام 1914م وانضامم الدولة
العثامنية إىل جانب أملانيا ،وانضاممها إىل كتلة الوسط يف الخامس من ترشين الثاين
عام 1914م ،نزلت القوات الربيطانية مدينة الفاو يف السادس من ترشين الثاين عام
حرب ض َّد القوات العثامنية املتواجدة يف العراق،
1914م ،ومن ث َّم خاضت ِغامر
ٍ
واستمرت الحرب عىل العراق خالل املدة (1918-1914م)(((.
وحينام أكملت الجيوش الربيطانية احتاللها للعراق انتهت مهمة املراكز التجارية،
ودبلوماسية تعزيز النفوذ إىل السيطرة الربيطانية املبارشة ،وإتباع أساليب تثبيت
الوجود الربيطاين القائم عىل أساس تكريس سياسة االستيالء والسيطرة ،وإقامة نظام
احتالل مطلق وهو ما ُعرف باإلدارة العسكرية الربيطانية للعراق (1920-1914م)،
مؤس ٍ
سات يُديرها القادة
وبدأت اإلدارة الربيطانية يف العراق ببناء تنظيامتها عىل شكلِ َّ
العسكريون ،وكانت سياساتهم قامئة عىل فرض القوانني واألنظمة الهندية التي أثارت
امتعاض السكَّان منها((( ،وعىل ما يبدو أ َّن اإلدارة العسكرية الربيطانية وجدت ضالَّتها
يف األقليات من اليهود واملسيحيني لشغل الوظائف الحكومية.
ومع االعرتاضات عىل نظام اإلدارة العسكرية الربيطانية ب َّينت بريطانيا عن عزمها
البقاء يف العراق ،حتَّى لو شكَّلت حكومة متثل الشعب العراقي ،ف ُيشري أحد الضباط
الربيطانيني يف العراق برترام توماس((( ( )Bertram Tomasعن االستقالل بقول ِه:
«كيف نعطي االستقالل الناجز والنهايئ لشعب ال يعي معنى السياسة ،ويف كثري
من األماكن ال تجد ذكرا ً أو معنى لكلمة حكومة عىل اإلطالق ،كيف تُقيم حكومات
((( -للمزيد ،يُنظر :جعفر عباس حميدي ،تاريخ العراق املعارص (1968-1914م)( ،بغداد ،مكتبة عدنان2015 ،م)،
ص ص.21-16
((( -ياسني طه ظاهر ،دار االعتامد الربيطانية وتكوين الحكم الوطني يف العراق (1932-1920م)( ،بغداد ،مكتبة أحمد
الدباغ2011 ،م) ،ص ص.29-28
((( -برترام توماس ( :)1950-1893موظَّف مدين ورحالة إنكليزي ،خدم يف عدَّة وظائف حكومية يف العراق خالل
املدة (1918-1916م) ،ويف األردن (1924-1922م) ،شَ غَل بعدها منصب وزير املالية لسلطان مسقط و ُعامن من
(1932-1925م) .للمزيد ،يُنظر :مذكرات برترام توماس ،ترجمة :كامل سلامن الجبوري وعبد الهادي فنجان( ،بريوت،
مؤسسة العارف للمطبوعات2002 ،م).
َّ
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وإدارات وطنية تقودهم إىل التخلص من التخلف ،ومتكينهم من حق االختيار يف
ٍ
بلد غالبية رجال ِه من الجهالء»(((.
ومث َّة مجموعة من االفرتاضات حول الحكم كانت أكرث تعقيدا ً من املفهوم
الرصيح للحكم االستعامري املبارش ،وبات عىل الربيطانيني إقامة دولة تستمد فيها
الحكومة من ساكني البالد ،ومع ذلك سيحتفظ الربيطانيون مبا يكفي من السلطة
السياسية لضبط السياسات والقرارات غري املقبولة التي تتخذها الحكومة الوطنية،
ومتثل األمر الالزم بإفساد عالقاتها مع الدولة العراقية(((.
وهذا ما دفع بريطانيا لتوظِّف من بقائها بعد فرض االنتداب الربيطاين عىل العراق
بشكلٍ رسمي ،مبوجب صك االنتداب الصادر من عصبة األمم يف /25نيسان1920/م
التي أبرمت كنتيجة لتصفية الدولة العثامنية ،وإدخال مبدأ «حامية األقليات» يف
صكوك االنتداب لتربير وجودها الدائم والعمل عىل التفتيت القومي(((.
بل تحولت مسألة حامية حقوق األقليات الدينية وال ِعرقية إىل عقب ٍة يف تشكيل
اململكة العراقية يف عام 1921م ،عندما أُجري استفتاء حول ترشيح فيصل بن الحسني
(1933-1881م) ملكاً عىل العراق ،فلقد طالب أصحاب الديانات واألقليات بإضافة
بند يف التصويت ينص عىل حامية حقوق األقليات السياسية والثقافية(((.

اتفاقية سايكس  -بيكو (1916م) ومرشوع التقسيم:

ركَّزت بريطانيا نشاطها يف العراق بعد تزايد النفوذ األملاين ،ومحاولت ِه مد سكَّة
حديد بغداد – برلني التي أثارت جدالً واسعاً يف أروق ِة الدول األوروبية املنافسة
يبق بعد
ألملانيا ،فخشيت بريطانيا أ ْن تتزعزع سيادتها عىل البحار ،وأدركت أنَّه مل َ
((( -برترام توماس ،مخاطر ورحالت يف الجزيرة العربية ،ترجمة :عبد الهادي فنجان الساعدي( ،بغداد ،دار مرص
مرتىض2009 ،م) ،ص.76
(((-عديد دويشا ،عراق الحقبة امللكية ،ترجمة :مصطفى نعامن أحمد( ،بغداد ،دار مرص مرتىض2012 ،م) ،ص.29
(((-شامل عبد القادر ومحمد جبري ،يهود العراق ..املقدمات التاريخية والخطاب الثقايف( ،بغداد ،دار الجواهري،
2013م) ،ص.26
((( )25(-عديد دويشا ،مرجع سابق ،ص.95
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هذا السبيل إىل التفاهم مع أملانيا ،فتقدمت إىل فرنسا تتقرب إليها حتَّى عقدت معها
توسطت فرنسا بني بريطانيا وروسيا القيرصية فت َّم االتفاق
اتفاقية عام 1904م ،ث َّم َّ
بينهام عىل تقسيم مناطق النفوذ يف عام 1907م(((.
وبعد قيام الحرب العاملية األوىل عام 1914م ومحاوالت الرشيف حسني بن عيل
رشيف مكَّة البحث عن مرشوع الدولة العربية الكربى ،الذي و ِع َد ب ِه من قبل الربيطانيني
يف حال إعالن ِه الثورة عىل الدولة العثامنية لتتحفظ بريطانيا عىل الحدود التي حددها
الرشيف حسني بن عيل ،ولذا وجدت بريطانيا من الرضوري التوصل مع حليفتها
فرنسا إىل تسوي ٍة حول تقسيم املرشق العريب ،فطلبت بريطانيا أ ْن ت ُحدد لها مندوباً
لوضع اتفاقية التقسيم ،فع َّينت فرنسا مستشار سفارتها األول بلندن فرانسوا جورج بيكو
(1951-1878( )Francois Georges-Picotم) ،لتُعني بريطانيا من جانبها مارك سايكس
(1919-1879( )Mark Sykesم) ،لتبدأ مفاوضات التقسيم الرسية بينهام(((.
ويف حقيقة األمر إ َّن اتفاقية سايكس ـ بيكو مل تكن يف حقيقتها إالَّ ردا ً عىل
تحركات الرشيف حسني بن عيل والقادة القوميني الذين طالبوا بالوحدة العربية
القومية ،والذين كانوا يأملون بأ َّن الطريق بات مفتوحاً أمام تنفيذ املرشوع القومي
العريب ،الذي كان محور نشاطهم وتفاهمهم مع بريطانيا ،والتي أثبتت التطورات
الالحقة أ َّن هذا التفاؤل مل يكن يف محلِّ ِه((( ،مع أ َّن بريطانيا مل تكن عازم ًة عىل تقسيم
ممتلكات الدولة العثامنية ،وكان لها موقف معروف منذ أ ْن برزت روسيا كقو ٍة كربى
مناوئة لجارتها الدولة العثامنية ومزاحم ًة لربيطانيا يف مناطق نفوذها ،وكان رأي
بريطانيا املحافظة عىل سالمة الدولة العثامنية ،ومنع روسيا من الوصول إىل البحر
املتوسط (((.The Mediterranean Sea

((( -عبد الفتاح إبراهيم ،عىل طريق الهند( ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية1978 ،م) ،ص.130
((( -هـ .أ .لِ .فرش ،تاريخ أوربا يف العرص الحديث (1950-1789م) ،ترجمة :أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع،
(القاهرة ،دار املعارف1958 ،م) ،ص.573
(((-رغيد الصلح ،حربا بريطانيا والعراق (1991-1941م)( ،بريوت ،رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش2013 ،م)،
ص.37
((( -جورج لنشوفسيك ،الرشق األوسط يف الشؤون العاملية ،ترجمة :جعفر خياط( ،بغداد ،مكتبة دار املتنبي،
1964م) ،ج ،2ص.105

160

نحن وأزمنة االستعمار

ولكن املوقف تغري بالنسبة لربيطانيا بسبب تدخل الدول األوربية يف شؤون
الدولة العثامنية بطرق وأساليب مختلفة ،وذلك استنادا ً إىل االمتيازات املمنوحة من
قبل الدولة العثامنية لألجانب يف تواريخ مختلفة ،لذا أصبحت الدول األوربية تعد
تلك االمتيازات مبثابة حقوق ُمكتسبة لها ولرعاياها ،ودخول أملانيا كحليف للدولة
العثامنية هو ما أثار بريطانيا املحافظة عىل بقاء الدولة العثامنية فرأت برضورة اقتسام
أمالكها(((.
ومل تَكَد الدولة العثامنية تدخل الحرب حتَّى بدأت املفاوضات الرسية بني دول
الوفاق ترى النور القتسام أمالكها ،فقد ت َّم االتفاق بني بريطانيا وفرنسا وروسيا يف
آذار من عام 1915م عىل أ ْن تكون القسطنطينية من نصيب روسيا ،ووافقت هذ ِه الدول
يف معاهدة لندن امل ُنعقدة يف /26نيسان1915/م والتي انضمت إليها إيطاليا عىل أ ْن
يُحفظ التوازن السيايس يف البحر املتوسط مبنح إيطاليا عند اقتسام الدولة العثامنية
لحصة بريطانيا وفرنسا وروسيا ،وأُعيد النظر يف /26نيسان1916/م
حصة ُمعادلة
َّ
َّ
مبعاهدة لندن و ُعقدت عىل أساسها معاهدة (زازونوف ـ باليولوك الرسية) بني فرنسا
حصتهام من البلدان العثامنية ،وفيها ُمنحت روسيا واليات طربزون
وروسيا لتعيني َّ
حصة روسيا من البلدان امل ُحاذية لها
وأررضوم وبتلسيس ،و ُمنحت فرنسا ما يُعادل َّ
ُعي الحدود مبفاوضة بريطانيا واالتفاق معها ،وعىل إثر
من جه ِة الجنوب ،عىل أ ْن ت َّ
ذلك جرت املفاوضات وت َّم االتفاق بني الدولتني عىل اتفاقية سايكس – بيكو يف
آيار من عام 1916م ،ف ُع ِّي لفرنسا بالد الشام (سورية ولبنان) ووالية املوصل(((.
ويف ِّ
جهة التفاقية سايكس ـ بيكو بكونها أجهضت مرشوع
ظل االنتقادات املو َّ
الوحدة العربية الذي دعا إليه الرشيف حسني بن عيل ،يتساءل الحاكم العسكري
فيام بعد عىل العراق آرنولد ولسون (1920-1918( )Arnold Wilsonم)« :إ َّن تحقيق
آمالهم املزعومة بالوحدة بأ ْن يتحالف وهابية نجد وعسري وسادة الكويت والعرب
((( -محمد إبراهيم محمد ،مرجع سابق ،ص.105
(((-للمزيد ،يُنظر :جورج لنشوفسيك ،مرجع سابق ،ص ص106-105؛ عبد الفتاح إبراهيم ،عىل طريق الهند ،ص
ص.230-229
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ِ
تكتف بتقسيم مناطق نفوذ بل
يف سورية والعراق فام هو مصري تلك األقليات»((( ،ومل
وجدت بريطانيا وفرنسا فيام بعد حجة قامئة وهي أنَّه يجب أ ْن يضع العهد الجديد
بعد الحرب عىل كواهل الدول األوروبية التزامات ال نحو األقليات العنرصية والدينية
التي تعيش بني ظهرانيها فحسب ،بل أيضاً التزامات نحو الجامعات الضعيفة املتأخرة
التي بسطت عليها الدول القوية سيطرتها ،وأ ْن تقوم عالقاتها بتلك الجامعات عىل
مبدأ الوصاية(((.

اإلدارة العسكرية الربيطانية والكُرد:

كانت بريطانيا قد بحثت عن مناطق نفوذ لها يف العراق ومبختلف الطُّرق،
وكانت املناطق الكردية أحد تلك املنافذ لتحقيق أهدافها منذ نهاية القرن التاسع
عرش وصوالً إىل القرن العرشين ،وهذا يعود إىل العالقة بني الكُرد والدولة العثامنية
ِ
حاالت م ٍّد وجزر ،وسياسة املركزية التي اتبعتها الدولة العثامنية ،وأ َّما
التي مرت يف
العالقات بني سلطات االحتالل الربيطاين وبني الكُرد فقد اتَّسمت بالتذبذب حسب
أهداف بريطانيا اإلسرتاتيجية ،مبا فيها خيارات الحرب مع اإلشارة إىل أمر يف غاية
األهمية وهو أ َّن املوقع الجغرايف وانعدام وجود منفذ عىل البحر قد أسهم يف تأخر
وصولهم إليها(((.
تعود بدايات االتصال بني بريطانيا وكُرد العراق إىل أعقاب الحرب الروسية –
العثامنية (1878-1877م) إذ عيَّنت وزارة الخارجية الربيطانية امليجر أ .ج .تروتر
( )Trotter .J .A.Meggerقنصالً لعموم كردستان العثامنية ،قام بإرسال التقارير إىل
لندن والنظر إىل الكُرد يف أحد تقارير ِه ما نصه« :ال َّ
شك أ َّن الكُرد يف العديد من
األماكن يعانون من سوء الحكم أكرث من املسيحيني ،واتصالهم بالقناصل األوربيني
((( -سري آرنولد يت ويلسون ،بالد ما بني النهرين بني والئني ،ترجمة :فؤاد جميل( ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية،
1992م) ،ج ،2ص.32
((( -هـ .أ .لِ .فرش ،مرجع سابق ،ص.573
((( -أوفرا بينغيو ،كُرد العراق ..بناء دولة داخل دولة ،ترجمة :عبد الرزاق عبد الله بوتاين( ،بريوت ،دار الساقي،
2014م) ،ص.23
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بأي حا ٍل من األحوال مينع خضوع الكُرد املستقرين إىل
أي دا ٍع ِّ
ضعيفاً ،وأنا ال أرى َّ
واملؤسسات التي يخضع لها املسيحيون»(((.
ذات القوانني
َّ
تطورت عالقات اإلدارة العسكرية الربيطانية مع أكراد العراق((( يف ٍ
وقت مبكر من
قيام الحرب العاملية األوىل ،وذلك بإقامة مسح شامل أجرته االستخبارات الربيطانية
كسب ود بعض
عن أه ِّم العشائر الكردية يف الوضع السيايس العام ،ونجحت يف
ِ
زعامء القبائل الكردية املتنفذة مام ع َّرض بعضهم للنفي من السلطات العثامنية
بعدما نظر إليهم بعني الخشية بسبب ميولهم للجانب الربيطاين(((.

وش َّدد الضباط الربيطانيون املنترشون يف كردستان واأللوية امل ُحيطة مراقبة
األوضاع يف كردستان ،وأرسلوا التقارير املفصلة لألحداث واملعلومات ،بيَّنت
الواقع املرير يف املنطقة(((.
وال َّ
شك أ َّن اكتشاف النفط قد ع َّزز من صالت بريطانيا بالشيوخ الكُرد ،والسيَّام
خالل السنوات األوىل من القرن العرشين ،وقد نظرت إليه بريطانيا بأنَّه كنز ال
ميكن تجاهله ،وعىل هذا النحو ع َّززت اإلدارة العسكرية من رجاالت استخباراتها
يف املنطقة ومنهم امليجر سون((( ( )Soan .Meggerالذي ُع َّد خبريا ً يف الشؤون
الكردية(((.
وعش َّية قيام الحرب العاملية األوىل عام 1914م ق َّدمت شخصيات كردية تعاونها
ٍ
اتصاالت مع روسيا حليفة بريطانيا،
مع دول الوفاق الودي ،إذ أجرى البعض منهم
((( -سعد بشري إسكندر ،من التخطيط إىل التجزئة ..سياسة بريطانيا العظمى تجاه مستقبل كردستان (1923-1915م)،
(السليامنية ،منشورات بنگه ژين – مطبعة شفان2007 ،م) ،ص.46
(((-حنا بطاطو ،العراق ..الطبقات اإلجتامعية والحركات الثورية من العهد العثامين حتَّى قيام الجمهورية( ،الكويت،
منشورات دار القبس2011 ،م) ،ج ،1ص.31
((( -عبد الرحمن صالح إدريس ،مرجع سابق ،ص ص.31-29
((( -املرجع نفسه ،ص ص.36-35
((( -ضابط بريطاين ،تجول يف كردستان العراق قبل الحرب العاملية األوىل ،متنكرا ً بزي رجل فاريس تحت اسم (مريزا
غالم حسني شريازي)ُ ،عني ضابطاً سياسياً ملنديل عام 1917م ،ث َّم للسليامنية 1919مِّ ،
توف عام 1923م .للمزيد ،يُنظر:
عبد الرحمن صالح إدريس ،مرجع سابق ،ص.32
((( -سعد بشري اسكندر ،مرجع سابق ،ص.49
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وأجرى محمد رشيف باشا خندان أحد الشخصيات السياسية الكردية وشيخ عشرية
ٍ
اتصاالت مع بريطانيا يف كانون األول 1914م ،عارضاً
(بلباس) يف السليامنية
ٍ
ضامنات حول استقالل
مساعدته للحملة العسكرية الربيطانية مقابل حصول ِه عىل
املناطق الكردية ،إالَّ أ َّن بريطانيا شكَّكت يف إمكانيتها باالستقرار يف مناطق شاميل
العراق ،ولكن بعد احتالل بغداد يف /17آذار1917/م تغريت موازين القوى لصالح
الربيطانيني ،فتطلَّع الكُرد نحو بريطانيا بعد إنكارهم للسياسة التي اتبعتها القوات
الروسية يف املناطق الكردية ،ومن ث َّم انسحابها بعد قيام ثورة أكتوبر 1917م،
وأصبحت الفرصة كام يبدو مؤاتية لهم إلحياء فكرة الحكم الذايت ،بعد ترصيح
القائد الربيطاين ستانيل مود (1917-1864( )Stanley Maudeم) عند دخول ِه بغداد
وإبداء تعاطف ِه مع العرب يف الحصول عىل االستقالل ،بعد أ ْن تغريت سياسة
بريطانيا التي أخذت تهتم بكُرد العراق ،وتسعى إىل كسب املزيد من الزعامء الكُرد
املحليني إىل جانبها(((.
جـة
وأ َّن تعزيـز صالتهـا وبنـاء جسـور عالقاتهـا مـع األقليـات يف العـراق بح َّ
حاميتهـم مـا هـي إالَّ ورقـة ضغط تسـتخدمها عندمـا تـرى أ َّن مصالحهـا يف خطر،
وأ َّن األقليـات أنفسـهم يربطـون بقائهم ببقـاء بريطانيا يف العراق ،وقـد زرعت اإلدارة
الربيطانيـة قواتهـا يف العـراق ،وهـذا مـا أكَّـده املفـوض السـامي الربيطـاين هرني
دوبـس (1934-1871( )Henry Dobbsم) قائلاً« :لـو انسـحبت القـوات الربيطانيـة
مـن العـراق أعتقـد أ َّن الحكومـة العراقيـة كانت إ َّما تالشـت كلياً خالل أشـهر قليلة،
أو بقيـت ملتصقـ ًة بشـكلٍ بائـس برشيط مـن األرض عىل امتـداد دجلة بني سـامراء
والكـوت فقـط ،بينما انشـقت بقية البلاد»((( ،واسـتقبل بعـض الزعامء العشـائريني
ومنهـم زعماء كردسـتان بالرتحـاب((( ،وقـد يكـون ذلـك بسـبب اإلغـراء ورشاء
الضامئر.
((( -عبد الرحمن صالح إدريس ،مرجع سابق ،ص ص.66-65
((( -حنا بطاطو ،مرجع سابق ،ج ،1ص.43
((( -سري آرنولد يت .ويلسون ،مرجع سابق ،ص.16
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لقد تفهمت اإلدارة العسكرية الربيطانية من جانبها رغبة الكُرد يف االستقالل
(((
حاكام للسليامنية،
السيايس ،وذلك عندما قرروا تعيني الشيخ محمود الحفيد
ً
رد الشيخ الحفيد الذي ذهب أكرث من طموح ِه بإعالن نفسه ملكاً عىل كردستان،
وهذا األمر مل يُرضهم فرشع بالثورة ضدهم ،األمر الذي ولَّد ردود فعل معاكسة لدى
بريطانيا فناصبوه العداء وعملوا عىل إخامد ثورت ِه(((.
عزز (نوئيل) الضابط السيايس الربيطاين يف السليامنية الذي جرى تعيينه يف ترشين
الثاين 1918م ،والذي بدأ بتوطيد نفوذ دولت ِه حتَّى بعد تعيني محمود الحفيد حكمدار

لكردستان مل تكن يف حقيقتها كام ذكر يف أحد تقاريره بأنَّه« :أعري لنرش النفوذ الربيطاين
بني العشائر الكردية ،وفرض النظام والرشعية ،ومام ال َّ
شك فيه أ َّن الربيطانيني حققوا
بعض النجاحات يف بادئ األمر ،وقد انترش شعار كردستان للكُرد والذي قصد ب ِه أ ْن
يكون تحت الحامية الربيطانية»((( ،فلم تدع خطوات اإلدارة العسكرية الربيطانية يف
العراق بعد هدنة مودورس((( حتَّى كشفت بريطانيا عن سياستها الحقيقة يف العراق وتجاه
الكُرد ،عندما بدأت تعمل عىل إعادة القوانني والنظام إىل نصابهام ،وبالدرجة األساس
للمناطق الكردية التي بدأت عىل ما يبدو تُشكِّل خطرا ً عىل مصالحها.

وبعد أ ْن فرضت بريطانيا سيطرتها عىل العراق عقب هدنة مودورس يف /30ترشين
األول1918/م لتعطي الكُرد أبعادا ً دولية من خالل إعطائهم حقوق دولية مبوجب
املادتني ( )64-62من معاهدة سيفر املنعقدة يف /10آب1920/م ،بأ ْن يوضع مرشوع
لالستقالل املركزي للمناطق الكردية يف رشقي الفرات وجنوب غريب أرمينيا،
((( -الشيخ محمود الحفيد الربزنجي (1956-1882م) :من مواليد السليامنية ،ينتمي إىل أرس ٍة دينية صوفية ،وبسبب
ٍ
بحركات ُمسلَّحة خالل املدة (1919-1918م)،
مكانت ِه الدينية إلتف حوله الكُرد ،شغل الحكومتني الربيطانية والعراقية
ٍ
حمالت عسكرية أنهت تحركات ِه امل ُسلَّحةِّ .
توف يف بغداد عام
أعلن نفسه ملكاً عىل كردستان سنة 1922م لتُجرد ضده
1956م .للمزيد ،يُنظر :عبد الرحمن صالح إدريس ،مرجع سابق ،ص.53
((( -عديد دويشا ،مرجع سابق ،ص.50
((( -م .س .الزاريف ،املسألة الكردية (1923-1917م) ،ترجمة :عبدي حاجي ،ط( ،2بريوت ،دار الفارايب1981 ،م)،
ص.63
((( -هي :هدنة وقِّعت يف /30ترشين األول1918/م بني بريطانيا والدولة العثامنية ،والتي أنهت القتال يف منطقة الرشق
األوسط ،واستسالم القوات العثامنية يف الواليات العربية ومنها العراق .للمزيد ،يُنظر :جعفر عباس حميدي ،تاريخ
العراق املعارص( ،بغداد ،مكتبة عدنان2016 ،م) ،ص.21
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وشاميل الحدود الرتكية امل ُتاخمة لسوريا والعراق ،وذلك يف خالل ستة أشهر من
تاريخ دخول هذ ِه املعاهدة حيِّز التنفيذ((( ،ويف ظرف سنة واحدة من تاريخ هذ ِه
املعاهدة فاتح الكُرد مجلس عصبة األمم وأعربوا عن رغبتهم يف االنفصال عن تركيا،
وأقر املجلس رغبتهم يف ذلك(((.
لقد تف َّهم الربيطانيون األهمية االقتصادية للمناطق الكُردية ودورها يف استقرارها،
حد(((،
وينظرون لهم بوصفهم قوة انفصالية غري راغبة باملشاركة يف بناء مجتمع عراقي مو َّ
وهو ما يبدو ما كان يطمح إليه الربيطانيون لتستخدم هذ ِه الورقة عند الرضورة.
وحقيقة األمر أ َّن بريطانيا أولت اهتاممها باملناطق الكردية بهدف استثامر النفط،
ومن ث َّم تحويلها قاعدة للتوسع القادم يف الجبهات الشاملية والغربية والرشقية،
والعمل عىل مواجهة الحركة الكردية القومية الناشئة فيها بالحركة العربية التي اشتد
عودها أيضاً يف العراق ،ومن ث َّم توطيد السيطرة الربيطانية يف البالد كلها ،وقد ت َّم
تنفيذ جميع هذ ِه املخطَّطات يف مراحل متفاوتة(((.

اإلدارة العسكرية الربيطانية ويهود العراق:

أبدت الطائفة اليهودية من جانبها ترحيباً باالحتالل الربيطاين للعراق ،كون
الربيطانيني يف نظرهم سيُنقذونهم من سوء ُمعاملة العثامنيني لهم خالل فرتات
حكمهم للعراق(((.
((( -أوفرا بينغيو ،مرجع سابق ،ص.24
((( -بعد تتويج فيصل األول ملكاً عىل العراق يف /23آب1921/م غريت بريطانيا من سياستها تجاه انفصال الكُرد لتضمها
إىل اململكة العراقية ،وبعد تقرير اللجنة األُممية التي حسمت قضية بقاء املوصل جزءا ً من الدولة العراقية ،وأوصت اللجنة
ببقاء املناطق الكردية ضمن اململكة العراقية ،بعد أ ْن ضمنت لهم حقوقهم القومية يف الدستور العراقي ،وهذا املوقف
الذي عزز من موقع الكُرد يف واقع ٍة يعود إىل أ َّن بريطانيا أصبحت سيدة الوضع يف العراق ،وبدأت تشدد من ضغطها
جانب آخر أسهمت يف إرغام الكُرد عىل خدم ِة مصالحها
عىل القيادة الكردية للعمل ضمن الدولة العراقية ،ولكنها من
ٍ
ٍ
إجراءات ذات طابع سيايس مع استغالل
وتبي أنَّها آثرت يف املرحلة األوىل يف اتخاذ
العسكرية والسياسية يف املنطقةَّ ،
مشاعر الكُرد القومية يف االستقالل .للمزيد ،يُنظر :عبد الرزاق الحسني ،العراق يف دوري االحتالل واالنتداب( ،بغداد،
دار الرافدين2013 ،م) ،ج ،1ص ص300-296؛ م .س .الزاريف ،مرجع سابق ،ص.57
((( -عديد دويشا ،مرجع سابق ،ص.52
((( -م .س .الزاريف ،مرجع سابق ،ص.64
(((-إيسرت مائري غليتشتاين ،رحيل يهود العراق (1951-1948م) ،ترجمة :مصطفى نعامن أحمد( ،بغداد ،دار ميزوبوتاميا،
2016م) ،ص.16
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ومع دخول الربيطانيني البرصة أواخر شهر ترشين الثاين من عام 1914م ،وجدوا
اليهود فيها «عىل استعداد لقبول فرص التعاون معهم ،ال س َّيام يف الجوانب االقتصادية
التي ُعرفوا فيها مبجال تفوقهم ،الس َّيام بغداد واملوصل والبرصة(((.
ومل يقترص األمر عىل ذلك بل كانت لهم عالقات مع التجار العراقيني اليهود
امل ُهيمنني عىل التجار ِة يف البلد((( ،وقد بدأ النشاط اليهودي هو اآلخر عىل أش ّد ِه بعد
تزايد البعثات التبشريية األوروبية ،ففي تقرير بريطاين أوضح أنَّه قد ُوزِّع بني اليهود يف
بش يهودي أمرييك يُدعى ويليام
بغداد منشور تحريض طُبع باللغ ِة العربية ،وطبعه ُم ِّ
بالكتون ( ،)Blackton Williamوقد اتخذ املبرشون االحتياط ملغادرة بغداد قبل أ ْن
يوزع املنشور ،وقد تضمن املنشور بيان الطريقة التي تعامل بها اليهود يف العراق ،وما
دام اليهود يُعاملون بال مودة فعليهم ألَّ يُظهروا منها شيئاً ،وأضاف أ َّن الحكومة العثامنية
فاسدة ،وأ َّن السلطة املركزية العثامنية فاسدة ،وقد جاز زمن اليهود للكفاح»(((.
ويبدو أ َّن اآلراء املتطرفة لبعض يهود العراق واستغاللهم األزمة االقتصادية خالل
سنوات الحرب العاملية األوىل دفعت الوايل العثامين فائق بك ،ومدير رشطة بغداد
سعد الدين الخ َّناق قبل أسبوع واحد من سقوط بغداد عام 1917م بالقبض ليالً عىل
جة أنَّهم سببوا هبوط سعر األوراق املالية الرتكية إثر تالعبهم
عد ٍد من الصيارفة ،بح َّ
بسعرها ،وامتناعهم عن تبديل اللرية الورقية باللرية الذهبية ،فنكَّل بهم تنكيالً شنيعاً،
وس ِملَت عيونهم ،ث َّم وضعوا يف أكياس وأُلقيت
جدعت أنوفهم ،وقُطعت آذانهمُ ،
و ُ
جثثهم يف نهر دجلة(((.
إ َّن من األسباب التي أدت إىل هبوط سعر الرصف والتي اتُّهم فيها اليهود يعود يف
حقيقت ِه إىل صدور «النوط» ال ُعملة الورقية التي أصدرتها الدولة العثامنية لتحل محل
((( -أحمد برهان الدين باش أعيان ،النشاط الصهيوين يف العراق (1952-1941م) ..أوضاع اليهود العراقيني ،بحث غري
منشور2013 ،م( .نسخة منه لدى الباحث).
((( -غسان العطية ،مرجع سابق ،ص.63
((( -فؤاد قزانجي ،مرجع سابق ،ص.93
((( نبيل عبد األمري الربيعي ،اليهود يف العراق ..منذ السبي اآلشوري والبابيل وإىل تهجريهم القرسي يف منتصف القرن
العرشين( ،بغداد ،دار الرافدين2013 ،م) ،ص.24
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تلق رواجاً يف األسواق
العملة الذهبية والفضية ،فانخفضت قيمة العملة لكونها مل َ
العاملية ،وخرس اليهود من تلك الخطوة الكثري؛ أل َّن أغلب الرصافني هم من اليهود،
وبدورها وجهت السلطات العثامنية التهم لليهود(((.
ومهام يكن من أمر فقد أصاب يهود العراق خالل سنوات الحرب الرضر البالغ،
ال س َّيام رجال األعامل فقد خضع التجار اليهود والرصافون لرقاب ٍة شديدة ،لِ َم كانوا

يُتهمون ب ِه من تخزين البضائع ،ومن ُمضاربة األسعار ،وليس هذا فحسب بل حاول
بعضهم تحايش الخدمة العسكرية ،كام حاول بعض امل ُج َّندين الهرب من الجيش،
وقد شُ نق علناً من قُبض عليه منهم بتهمة الفرار ،كام شُ نق آخرون بتهمة التجسس،
حب الطائفة اليهودية بدخول القوات الربيطانية ترحيباً
فليس من امل ُستغرب أن ت ُر ِّ
حارا ً ،وقد أصبحت هذ ِه الطائفة السند األقوى لإلدارة الربيطانية(((.
اتضح أ َّن اليهود كانوا أكرث ارتياحاً بالوجود الربيطاين فقد كان عددهم يف بغداد
يومذاك خمسني ألفاً ،وخرج معظمهم هاتفني للربيطانيني((( ،وهذا الرتحيب بدأ مع
نزول القوات الربيطانية للبرصة مل ت ُسجل الطائفة اليهودية موقفاً جديدا ً برتحيبها
جدد الذين وصلت قواتهم إىل مدينة الفاو يف /6ترشين
بامل ُحتلني الربيطانيني ال ُ
الثاين1914/م ،ومع دخول القوات الربيطانية بغداد يف /11آذار1917/م ع َّد اليهود
هذا اليوم وهو يوم دخول القوات الربيطانية بغداد بقيادة الجرنال ستانيل مود يوماً
ح َسن» بالنسب ِة إليهم ،إىل ح ِّد
«معجزة» ،احتفلوا بذكراه ع َّدة سنني متوالية كونه يو ٌم « َ
أنَّهم مل يسجدوا فيه عىل وجوههم يف صالة الصبح ،وأطلقوا أيضاً عىل هذا اليوم
الصعداء باحتالل اإلنكليز لبغداد،
اسم «يوم األعجوبة» ،م َّدعني أنَّهم تنفسوا فيه ُّ
ووصفوهم باملنقذين فاستقبلوهم بالتهليل والرتحيب(((.
((( -أزهار عبد عيل حسني الربيعي ،موقف ال ُنخبة اليهودية يف العراق من الهوية العراقية (1952-1920م) ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد2011 ،م ،ص.20
((( -غسان العطية ،مرجع سابق ،ص.131
((( -عيل الوردي ،ملحات اجتامعية من تاريخ العراق الحديث( ،بريوت ،دار الراشد2005 ،م) ،ج ،4ص.397
((( -للمزيد ،يُنظر :صالح حسن عبد الله ،تهجري يهود العراق (1952-1941م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
الرتبية ،جامعة تكريت2003 ،م ،ص28؛ نور محمد العبديل ،ساسون حسقيل ودوره السيايس واالقتصادي يف العراق
(1932-1860م)( ،بغداد ،مكتبة النهضة العربية2017 ،م) ،ص.73
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وعىل هذا النحو شبَّه أحد ال ُكتَّاب الربيطانيني دخول ستانيل مود إىل بغداد بدخول
كورش األخميني إىل بابل ،عندما أعاد لهم نفائسهم التي ُسلبت منهم أيام البابليني،
فقد شعر اليهود بأ َّن االحتالل الربيطاين كان لهم كاالحتالل الفاريس الذي أنقذ
أسالفهم من األرس البابيل ،ومن الطرائف التي أُشيعت بني اليهود املقولة الشهرية:
«ايش ما يقول لك الصاحب قُل له يس»(((.
ِ
ومل
يكتف اليهود بالتعبري عن فرحهم بدخول الربيطانيني بل أقامت مدرسة
اإلليانس اليهودية((( يف /16ترشين الثاين1917/م حفل ًة عىل رشف القوات الربيطانية،
حرضها قائد القوات الربيطانية ستانيل مود ،وت َذكر املِس غريوترود بيل (Miss
1926-1868( )Gertrude Bellم) التي رافقت (مود) ،عن أحوال اليهود ،قائلةً:
«إنني عازمة عىل االنرصاف إىل العناية بالطائفة اليهودية ،والوقوف عىل الكثري من
التفاصيل امل ُتعلِّقة بها وبنشاطها العام ،مام ال َّ
شك فيه أ َّن هذ ِه الطائفة سيكون لها يف
يوم ما شأ ٌن كبري»(((.
ٍ
وبالرغم من ذلك فإ َّن اليهود استطاعوا من خالل تش ُّعب نشاطاتهم التجارية
وانتشارهم يف املدن العراقية متكنوا من ترسيخ قوتهم االقتصادية بالتدريج ،والسيطرة
عىل أغلب الحلقات التجارية ليستفيدوا من وقوع الحرب العاملية األوىل بالتقارب
مع اإلدارة العسكرية الربيطانية يف العراق(((.
ويف أعقاب انتهاء العمليات العسكرية تهافت اليهود بدورهم عىل التوظف يف
الدوائر الرسمية ،ومأل شبابهم بوج ٍه خاص دوائر املالية واملحاسبات والكامرك
تخل منهم دوائر
واملكوس والربيد والربق والسكك الحديدية وميناء البرصة ،ومل ُ
((( -عيل الوردي ،مرجع سابق ،ج ،4ص.397
((( -مدارس اإلليانس اليهودية :هي املدارس التي أنشأها االتحاد اإلرسائييل العاملي نهاية القرن التاسع عرش يف العديد
فأسست أول مدرسة لإلليانس يف العراق سنة 1864م .للمزيد،
من الدول ،وكان لها فروع يف البلدان العربية ومنها العراقَّ ،
يُنظر :نوال كشيش محمد الزبيدي ،موجز تاريخ اليهود يف العراق( ،بغداد ،دار ضفاف2015 ،م) ،ص.86
((( -إليزابيث بريغوين ،جريتروود بيل من أوراقها الشخصية (1926-1914م) ،ترجمة :منري عباس مظفَّر( ،بريوت،
املؤسسة العربية للدراسات والنرش2002 ،م) ،ص.122
َّ
((( -نوال كشيش ،مرجع سابق ،ص.20
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وزارة الداخلية والعدلية والجيش والرشطة ،وشغلوا وظائف رشكة النفط وسائر
املؤسسات الربيطانية والوطنية(((.
َّ
ويبدو أ َّن سبب تهافت اليهود عىل الوظائف يعود إىل سياسة بريطانيا ،وتقربها إىل
األقليات ومنها اليهودية ،فاستخدموهم ووث َّقوا بهم شأنهم يف التعامل مع األقليات يف
املؤسسات الحكومية،
ك ُِّل مكان ،وألنَّهم كانوا أكرث إخالصاً لهم ،فتحوا لهم أبواب
َّ
غاص ًة بهم ،حتَّى شغل بعضهم
كام فتحوا أبواب املدارس ،وكانت مكاتب الحكومة َّ
مناصب رفيعة وصلوا إليها يف سنوات االحتالل(((.

درست اإلدارة العسكرية الربيطانية من جانبها أحوال الطوائف األخرى ومنها
جة سوء أوضاعها يف العراق ،ففي تقري ٍر رسي للحاكم العسكري
اليهودية بح َّ
بي األوضاع املرتدية للمدارس اليهودية يف العراق ،موضحاً
الربيطاين يف العراق َّ
أ َّن سبب عدم التحاقهم باملدارس األخرى واقتصارهم عىل مدارس الطائفة امل ُكتظة
بالطلبة« :أنَّهم أُرسلوا إىل املدرسة ال ليتعلَّموا ،بل ملجرد أن يبتعدوا عن األذى من
الطوائف األخرى» ،وطالب التقرير برضورة تزويد بعض املدارس اليهودية باملال(((.
وبهدف تنظيم األوضاع يف العراق عزمت بريطانيا عىل تشكيل حكوم ٍة محلية
يف العراق بعد أحداث ثورة 1920م((( ،وناقش الحاكم العسكري أوضاع الطائفة
أي كيانٍ سيايس جديد مام أثار اعرتاض اليهود،
اليهودية يف العراق يف ِّ
ظل تشكيل ِّ
ولتخوفهم من احتامل ظهور كيان سيايس متعصب ضدهم ،يُشري تقرير بريطاين
أنَّهم أرسلوا التامساً يطلبون فيه أن يُسمح لهم أن يكونوا رعايا بريطانيني إذا ما أُقيمت
((( -مري برصي ،أعالم اليهود يف العراق الحديث( ،لندن ،دار الوراق2006 ،م) ،ص.42
((( -صادق حسن السوداين ،النشاط الصهيوين يف العراق (1952-1914م)( ،بغداد ،دار الحرية للطباعة والنرش،
1980م) ،ص.15
((( -تقارير إدارية لسنة 1918م عن بعض األقسام املدنية يف مناطق العراق املحتلة .للمزيد ،يُنظر :العراق يف سجالت
الوثائق الربيطانية (1966-1914م) ،املحرر :آلف دي .ل .رش ،محرر البحوث :جني بريشود ،ترجمة :كاظم سعد
الدين( ،بغداد ،بيت الحكمة2013 ،م) ،املجلَّد الثاين ،ص.134
((( -تُشري الباحثة يف تاريخ يهود العراق أنَّه عقب ثورة العرشين اعتمدت اإلدارة الربيطانية عىل األقليات للحصول عىل
دعم يف ترسيخ كيانهم .للمزيد ،أنظر :إيسرت مائري ،مرجع سابق ،ص.16
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إل أ َّن
حكومة عربية يف العراق؛ ليشذوا مبوقفهم هذا من جديد عن الشعب العراقيَّ ،
املندوب السامي الربيطاين يف العراق السري بريس كوكس ه َّدأ من روعهم ،بتقدمي ِه
أي شكلٍ من أشكال االستبداد ،بل وأرشك ساسون حسقيل
الضامنات لحاميتهم من ِّ
(1932-1860م) كوزير للاملية يف أول حكوم ٍة عراقية شكَّلها عبد الرحمن النقيب
(1927-1845م) يف الخامس والعرشين من ترشين األول 1920م((( ،ليتعزز موقفهم يف
ظل اململكة العراقية التي ترأسها امللك فيصل بن الحسني يف الحادي والعرشين
ِّ
ظل الهوية العراقية.
من آب 1921م ،والذي بدور ِه أكَّد عىل امل ُساواة يف ِّ
اإلدارة الربيطانية العسكرية والطائفة املسيحية يف العراق:
إ َّن مسألة األقليات ال ت ُعد مشكل ًة يف حقيقة األمر ،فهذ ِه األقليات ومنها املسيحية
التي كان يُق َّدر عددها عند دخول القوات الربيطانية بـ( )80000حسب إحصاء نيسان
1920م ،وينفرد املسيحيون من بني األقليات الدينية باالحتفاظ مبدارسهم الخاصة،
ظل هذا التنوع القومي والديني
العرب والكُرد((( ،ففي ِّ
فهم إجامالً أفضل تعليامً من
ِ
لواليات العراق الثالث مل يكن هدف بريطانيا فقط البحث عن الطرق التجارية وإقامة
مراكز تجارية فحسب ،بل بدأت ت ُوظِّف قضايا جوهرية لتتدخل بشكلٍ ممنهج يف
شؤون الدولة العثامنية ،لتجد لها منفذا ً آخر من دعمها لألقليات القومية والدين َّية،
وهم أصحاب الديانة املسيحية الذين يُشكِّلون جزءا ً من املجتمع العراقي ،الذي
َس َعت بريطانيا يف إيجاد قواعد لها بداخل ِه لتتمحور من خاللها إىل الدولة العثامنية
جة حامية األقليات امل ُضطهدة.
بح َّ
عملت بريطانيا من جانبها أ ْن تجد لها موطئ قدم بني األقليات الدينية ومنهم
املسيحيون ،السيَّام من خالل البعثات التبشريية ،ففي تقرير للموظَّفني الربيطانيني
بعد أ ْن قررت الجمعية اإلرسالية لكنيسة إنكلرتا الطبية يف املوصل أ ْن ت ُنهي أعاملها
بسبب الضائقة املالية ،كتب لويد جورج ( )Lloyd Georgeعضو مجلس العموم
((( -العراق يف سجالت الوثائق الربيطانية ،مرجع سابق ،م ،2ص274؛ صالح حسن ،مرجع سابق ،ص ص.31-30
((( -اللورد لويد دولربان ،العراق من االنتداب إىل االستقالل (1932-1914م) ،ترجمة :مجموعة مرتجمني( ،بريوت،
الدار العربية للموسوعات2002 ،م) ،ص.209
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الربيطاين يف مذكر ٍة بتاريخ /3أيلول1907/م« :يجب أ ْن نُدرك بوضوح من وجه ِة
النظر السياسية أ َّن وجود اإلرسالية وعملها لهام أهمية عظيمة وبعيدة املدى ،ومن
ُتعي عىل املصالح الربيطانية كذلك إ َّما أ ْن تتطور رسيعاً ،أو أن تتدهور عىل مدى
امل َّ
بش بفتح هذ ِه البالد لالستثامر واملنافسة
ال َعقد القادم من السنني ،نظرا ً للتطور الذي يُ ِّ
األجنبيتني» .وقد أمكن لهذ ِه اإلرسالية أ ْن تستمر يف املوصل(((.
ومع بوادر الحرب العاملية األوىل انضم املسيحيون اآلشوريون من مناطق
حكاري (املنطقة الواقعة بني سهل نينوى وبحرية وان((() إىل جانب بريطانيا بهدف

التخلص من سيطرة الدولة العثامنية من جانب ،والتخلص من مضايقات بعض
جانب آخر ،فاضطروا إىل ترك مدنهم والدخول تحت
العشائر الكردية واإليرانية من
ٍ
حامية القوات الربيطانية يف العراق ،حيث دخلت أول املجاميع من وان والقفقاس
يف شهر آب 1918م بلغ تعدادهم ( )50ألف ،فقد استغلت بريطانيا من جانبها الوضع
اليسء لآلشوريني ،وقررت أ ْن تؤلِّف قوات من هؤالء تستخدمهم يف الحمالت
التأديبية يف املناطق امل ُحتلة ،وليُعرفوا فيام بعد بقوات «الليفي»(((.

واملسيحيون هم اآلخرون أظهروا تقربهم من اإلدارة الربيطانية؛ ألنَّهم كانوا باألمس

قد ذاقوا األمرين من باليا التجنيد والنوط وامل ُصادرة وغريها ،ث َّم وجدوا تلك الباليا تزول
عنهم بني عشي ٍة وضحاها ،وشعروا بإزاحة كابوس ثقيل كان جامثاً عىل صدورهم(((.

وقد تقلَّد البعض منهم وظائف إدارية والعمل كمرتجمني مع القوات الربيطانية،

أو يف دوائر الدولة األخرى ،لكن اآلثوريني الذين استقروا بعد الحرب العاملية
نصيب أوفر من الرعاية الربيطانية ،ومن الواضح أ َّن أسباب
األوىل يف العراق كان لهم
ٌ

((( -غسان العطية ،مرجع سابق ،ص.106
((( :)Van Gölü( Lake Van -أكرب بحرية يف تركيا ،وتقع يف منطقة رشق األناضول ،وتبلغ مساحتها اإلجاملية حوايل
( )12,500كيلو مرت مربع بعمق ( )174مرت يف املتوسط .والبحرية مالحة ،كام يتواجد يف البحرية عدة جزر صغرية،
وتطل عىل البحرية عدة مدن ،منها مدينة (وان) ومدينة (خالط) ،وقد ُعرفت البحرية قدمياً باسم (بحرية أرجيش).
للمزيد ،يُنظر املوقع اإللكرتوينVan_Lake/wiki/org.wikipedia.en//:https :
((( -وليم خمو وردا ،الحامية الدولية لألقليات ..دراسة حالة الحامية الدولية للمسيحيني العراقيني ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد2013 ،م ،ص ص.223-222
((( -عيل الوردي ،مرجع سابق ،ج ،4ص.396
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ٍ
مساعدات للسلطات الربيطانية يف حال ِة حدوث
ذلك تعود إىل ما قدمه هؤالء من
اضطرابات عن طريق وجودهم يف أفواج قوات الليفي((( ،أي أصبحوا قو ًة ميكن أ ْن
أي قو ٍة محلية تحاول تقويض مركز بريطانيا يف العراق.
تقف بوج ِه ِّ
ويُشري باحث معارص بأنَّه «مل يكن إقدام الربيطانيني لآلثوريني حدثاً عادياً ،وإنَّ ا

أرادوا بوساطتهم تنفيذ برامجهم يف العراق ،فجعلوهم يتصورون أ َّن قيام بريطانيا
بإسكانهم يف العراق هو مكافأة لهم مقابل مساندتهم إياهم يف الحرب ،وأفهموهم
بأنَّهم لن يستخدموهم للدفاع عن العراق ،بل وعدوهم بالعودة إىل أوطانهم ،فكانوا
يأملون من حلفائهم الربيطانيني املساعدة بعد عودتهم إىل مواطنهم السابقة ،إىل
(تأسيس حكم ذايت) تحت الحامية الربيطانية»(((.
ويُشري إىل ذلك آرنولد ولسن القائد العسكري لإلدارة الربيطانية يف العراق عن
املسيحيني ومنهم اآلثوريون ،بقول ِه« :لقد جاء معهم مطارنتهم وقسسهم من النساطرة

والكلدان واألرمن والكاثوليك واألورثوذوكس ،وكان هؤالء بالنسبة لإلرشاف الروحي
يف عهد ِة رأس القساوسة العسكريني»(((.
وبدأت اإلدارة الربيطانية تجد لها يف األقليات وسيل ًة من وسائل التأثري عىل الواقع

جة حامية
االجتامعي يف العراق ،عندما بدأت ت ُثري القالقل بني السكَّان املحليني بح َّ
املسيحيني ،كام حدث يف واقع ِة الكويان يف قضاء زاخو أحد أقضية لواء املوصل
يف كانون األول من عام 1918م ،عندما طرح أحد الرهبان واقع املسيحيني يف
القضاء ،والتعصب الديني ض َّدهم مع حاكم القضاء (بهسن) ل ُيثري يف نفس ِه العصبية
الدينية ،وبدأ (بهسن) بإثارة قبائل الكويان فيام بينهم ،والتي أدت يف النهاية ملقتل ِه

وإثارة الفوىض يف القضاء ،لتُجرد القوات الربيطانية مبعية اآلثوريني يف الخامس من
آيار عام 1919م حمل ًة عسكرية لتحرق القرى ،وإخضاع العشائر املتمردة ضدهم(((.
(((-أنعام مهدي عيل السلامن ،بريطانيا وتكوين الدولة يف العراق ..أثر السري هرني دوبس يف السياسة العراقية (-1923
1929م)( ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية2016 ،م) ،ص.148
((( -رياض رشيد ناجي الحيدري ،اآلثوريون يف العراق (1936-1918م)( ،القاهرة ،مطبعة الجيالوي1977 ،م) ،ص.95
((( -سري آرنولد يت .ويلسون ،مرجع سابق ،ج ،2ص.114
((( -عبد الرزاق الحسني ،العراق يف دوري االحتالل واالنتداب( ،بغداد ،دار الرافدين2013 ،م) ،ج ،1ص ص.42-41
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ويف محاول ٍة من قبل اإلدارة العسكرية الربيطانية إرشاك املسيحيني يف عد ٍد من
الوظائف الحكومية ،ذكر تقرير بريطاين مؤرخ يف /27نيسان1920/م بصدد ذلك:
«ال ميكن أ ْن يذكر بني املسيحيني البارزين يف بغداد أي شخص يستطيع الكالم أو
الكتابة بلغ ٍة أوروبية»(((.
ولعل ما يؤرش تقرب اإلدارة الربيطانية إىل مسيحيي العراق هو مشاركة وفد
َّ
مؤلَّف من ( )40شخصية عراقية أغلبهم من اليهود واملسيحيني ،املؤيدين للسياسة
الربيطانية الذين قابلوا آرنولد ويلسون لعرض مطاليبهم الوطنية((( ،وأضاف التقرير
ظل تشكيل كيان سيايس يف
الربيطاين حول ذلك اللقاء أ َّن أوضاع املسيحيني يف ِّ
العراق قلق ،ورصحوا أ َّن موقف املسلمني منهم أصبح قاسياً»(((.
وهذ ِه اإلشكالية التي خلقتها ظروف السياسة االستعامرية يف املنطقة العربية
والعراق عىل نح ٍو خاص موظِّف ًة التنوع ال ِعرقي والديني ،لتصبح إشكالية ُمستدمية
تواجه الحكومة العراقية ،ال س َّيام بعد تشكيل الحكومة العراقية يف /23آب1921/م،
عب امللك فيصل األول عن شكواه من ذلك مبرار ٍة عندما أشار مبذكرت ِه الشهرية
وقد َّ
عن العراق« :إ َّن البالد العراقية من ُجمل ِة البلدان التي ينقصها أهم عنرص من عنارص
الحياة االجتامعية ،ذلك هو الوحدة الفكرية املللية والدينية ،فهي والحالة هذ ِه مبعرثة
القوى منقسمة عىل بعضها ،يحتاج ساستها أ ْن يكونوا حكامء مدبرين ،ويف عني
ٍ
ٍ
أغراض شخصية أو طائفية
لحساسيات أو
ومعنى ،غري مجلوبني
الوقت أقوياء ماد ًة
ً
أو متطرفة ،يداومون عىل سياسة العدل واملوازنة والقو ِة معاً»(((.

((( -العراق يف سجالت الوثائق الربيطانية ،مرجع سابق ،م ،2ص.240
مؤسسة ثائر العصامي2016 ،م)،
(بغداد،
املعارص،
((( -طارق مجيد تقي البلداوي ،مقدمة يف تاريخ العراق السيايس
َّ
ص.64
((( -العراق يف سجالت الوثائق الربيطانية (1966-1914م) ،مرجع سابق ،م ،2ص.275
((( -عبد الكريم األزري ،مشكلة الحكم يف العراق ..تحليل للعوامل الطائفية والعنرصية يف تعطيل الحكم الدميقراطي
يف العراق والحلول الرضورية للتغلب عليها( ،بريوت ،د.م1991 ،.م) ،ص.2
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الخامتة:

مل يكن اهتامم اإلدارة الربيطانية العسكرية بالعراق فحسب ،بل َع ِملَت عىل إيجاد
سياس ًة أخرى للتعامل مع القوميات واألقليات الدين َّية ،ومنها استاملتها إىل جانبها،
وتوظيفها يف املناصب الحكومية إىل جانبها يك تكون ملتصق ًة بها ،كونها صاحبة
الفضل يف تبوئها تلك املناصب.
جانب آخر بروز ظاهرة القمع واإلذالل امل ُتعمد يف التعامل مع أبناء البالد ،من
من
ٍ
خالل مظاهر االستبداد السيايس والقمع العسكري ،محاول ًة إثارة الفُرقة االجتامعية بني

أفراد املجتمع العراقي ،بوسائل سياسية واقتصادية واجتامعية مختلفة (كالحروب أو
الرصاعات الداخلية) ،أو ((الُشللية) = الكتل الحزبية أو العشائرية أو الدينية أو الطائفية
أو العنرصية ...إلخ) .من خالل عنارص حاولت ربط مصالحها الخاصة مع مصالح
امل ُحتل األجنبي ،ليس يف مراحل االحتالل العسكري املبارش فحسب ،وإنَّ ا يف مرحلة
ما قبل االحتالل وبعد ِه ،فضالً عن اإلسقاطات التي قد يخلقها املرتبطون واملستفيدون
ولعل واحد ًة من نتائج االحتالالت األجنبية املستمرة
من امل ُحتلني بعد رحليهم أيضاًَّ ،
للعراق ،أنَّها أدت إىل محاوالت تزويق وتعميم ثقافة الفُرقة بني أفراد املجتمع الواحد،
واستغالل بعض العنارص الداخلة يف تكوينة املجتمع العراقي(((.

مهام يكن من أمر فإ َّن اإلدارة الربيطانية وسياسة التجزئة التي اعتمدتها تجاه
العراق توضح مدى اعتامدها عىل األقليات القومية والدينية؛ لتُحقق بدورها مآربها
جة الدفاع عن حقوقها املسلوبة،
يف املستقبل ،وتلعب عىل وتر تلك األقليات بح َّ
للضغط عىل الحكومة العراقية ،وهذا ما تحقَّق فيام بعد من خالل استخدام ورقة
اآلثوريني والكُرد ،مستغل ًة مشاعرهم الدينية والقومية الرافضة لحكم األكرثية العربية،
وهذا ما جعل فيام بعد بريطانيا تحقق من خالل ِه مصالحها ،األمر الذي أحدث رشخاً
يف داخل بُنية املجتمع العراقي ،حتَّى بقي يُعاين منه إىل الوقت الحارض نتيج ًة
لتكريس تلك السياسة.
((( -عبد الرحمن البزاز ،العراق من االحتالل حتَّى االستقالل ،ط( ،2بغداد1967 ،م) ،ص.39

ّ
األمريكية يف العراق
الهيمنة

مقاربة في االستعمار الجديد
عامر عبد زيد الوائيل

(((

هذا العامل الذي يصور نفسه بأنه متسا ٍو يف حضارة واحدة نعيش جميعاً فيها
ألول م ّرة طيلة تاريخ طويل من التاميز والنفي املزدوج ،لكن تبقى هذه الحضارة
ِ
املتوحشة
اإلنسانيّة الواحدة مج ّرد طالء طيل العامل محاوالً إخفاء القسامت
لالستعامر ،والهيمنة ،والفقر ،والنفي العنرصي التي عاىن فيها عاملنا الثالث من
هيمنة ،العامل األ ّول ،وما زال وطني يعاين منها كل يوم.
إ ّن اسرتاتيج ّية التمثيل ونرش الدميقراط ّية املع َّززة بالقوة الطاغية التي تريد
أن تفرض قيمها وأولويّاتها عىل اآلخر بالقوة بدالً من الحوار والتعاون والتثاقف،
وهي ال ت َ ْع َي من تاريخ الرصاع ،فهو ال ينجم عنه؛ إال مزيدا ً من العنف وتاريخاً
من الحرمان ،والتمييز املشرتك ،والتباين ،تغذيه فلسفات عنرصيّة كام تتجىل اليوم
يف فكر املحافظني الجدد ،وتوظيفها الذرائعي للدين وتربيراتها التي تختلق تقابالً
وتضادا ً مع العامل اإلسالمي بدالً من بحثها عن أشكا ٍل من التعاون القائم عىل النديّة
((( -أستاذ ودكتور يف كلية اآلداب ،قسم الفلسفة  -العراق.
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عوضاً عن اإلخضاع والتبعيّة .مام يجعل هذا العامل الحديث الذي يقدم حقوق
اإلنسان كأهم منجز له نجده يهدر هذه الحقوق عىل يد نظريّة العدو التي يعتمد عليها
املرشوع اإلمرباطوري الجديد يف عرص القوة األمريك ّية يف تعاملها مع اآلخر وتصنيفه
كعدو؛ ألنّه يختلف عقائدياً أو فكرياً أو يع ُد مستقالً اقتصادياً يتم نفيه وتحويله إىل
ٌ
صنوف من التفرعن والتعسف ،تتعارض مع مشاريع
عدو حقيقي أو افرتايض .إنها
التحديث والتعدد والدميقراط ّية.
فام حدث وما يحدث بحاجة إىل
ظل مشاريع الحداثة
رضب من املراجعة ،يف ِّ
ٍ
مبختلف مستوياتها اإلدراكيّة؛ فهي تختلف عن الفكر التقليدي ،فهذا األخري ليس
مبقدوره الخروج عىل ذاته ونقدها ،فام تفتقد له مجتمعاتنا التقليديّة هو القدرة عىل
دراسة أخطائها وروح النقد والشجاعة يف الكشف عن عيوبها وأزماتها املزمنة ،مثلام
يحدث يف الفكر املعارص الذي يتوجب عليه مامرسة نقد األفكار الشموليّة القامئة
عىل الهيمنة واحتالل الشعوب والتالعب يف مصائرها.
وسوف نحاول أن نستعرض اإلسرتاتيجيّة األمريكية من خالل تأصيل الرؤيّة
واملنهج يف نظرتنا إىل املوضوع يف متهيد منهجي ،ثم حاولنا الرتكيز عىل دور
الرشكات ومراكز البحوث يف إدامة الرصاعات ومشاريع التسلح باملنطقة ،ومن ثم
عودة أمريكا بشكل آخر ،عرب مرشوعها الجديد يف العراق.

تأصيل الرؤية واملنهج

إن روح النقد ديدنه وهي أ ْن تضع كل سند موضع الشك ،وظيفتها أن تتقىص
فروض الفكر اإلنساين التي مل ميحصها النقد إىل أغوارها .وقد تنتهي من بحثها
هذا إىل اإلنكار ،أو إىل اإلقرار ،فنحن نواجه أشكاالً جديدة من الفكر اإلمرباطوري
األمرييك الذي ينشد فرض إرادة الهيمنة عىل اآلخر وإعادة رسم سياسته بأشكال
متنوعة من الهيمنة السياس ّية والعسكريّة واالقتصاديّة وأحياناً باستعامل العنف
الخلقة.
ّ
واإلرهاب وأشكال من الفوىض
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األطروحة:

فهي بالتأكيد تعرب عن موقفنا النقدي مام يجري يف بلدنا من أحداث وصخب
حش ،فنحن نتأثر وننفعل لهذه األحداث إذ ندفع الثمن غالياً ملا
وعنف متو ِّ
يحدث لهذا البلد.
هذه املقاربة النقديّة يجب أن ت ِ
ُخضع كل ما يحدث يف املنطقة التي تهيمن
عليها أمريكا ومن ضمنها بلدنا ،وكل األطاريح السياس ّية واإلسرتاتيج ّية تبني هذا
األمر بأنّه مبثابة شكل جديد من الهيمنة الكونياليّة؛ لك ّنه يحدث بآليّات جديدة
نعم إ ّن (االستعامر ليس مجموع ًة من املصادفات ،إنه أنشئ يف حوايل منتصف
القرن التاسع عرش امليالدي ،وبدأ يؤيت مثاره يف حوايل 1880م ،ودخل يف حدود
ب الحرب العامل ّية األوىل وهو اليوم يرتد عىل األ ّمة املستعم َرة)(((؛
االنهيار َع ِق َ
لكن يبدو اليوم أ ّن هناك إعاد َة صياغ ٍة لالستعامر مبس ّميات جديدة من قبل مراكز
البحوث املدعومة من لوبيّات ومراكز قرار ورشكات النفط والنتاج العسكري،
فكلها تتعاضد يف فرض سيطرتها عىل مراكز الطاقة إذ تح ّولت إىل مناطق قلقة
حتى تشغلها بالرصاعات اإلثن ّية والقوم ّية(((.

راهن ّية املشكلة:

جة
أعتقد أ ّن هناك حاجة ّ
ماسة إىل حد كبري للبحث يف هذه القض ّية وهذه الحا َ
تس ّوغ االهتامم بها كراهنيّة تدفعنا إىل الكشف عن واقعنا الراهن الذي نعيشه اآلن هنا
يف العراق وبكل النتائج الكارث ّية التي جعلت من الرضورة أن نطرح هذه املشكلة،
ولكن بطريقة نقديّة تهدف إىل مامرسة آل ّية القلب الكامل لهذا التمثيل الذي ِ
تقدمه
مراكز البحوث األمريك ّية وهي ترشعن إىل الهيمنة وتس ِّوغها من الطرف املهيمن
(أمريكا) كونه يبحث عن مصالح ِه وحامية أمن ِه الوطني ومن ناحية املهي َمن عليه

(((-جان بول سارتر ،االستعامر الجديد ،ترجمة ،عايده وسهيل ادريس ،دار اآلداب ،ط ،2بريوت1966 ،م ،ص .21
(((-انظر :نرص محمد عيل ،دور لويب املجمع الصناعي -العسكري يف االسرتاتيجية األمريكية ،املركز الثقايف للطباعة
والنرش ،ط ،1بابل2003 ،م .وكانت تلك الرشكات وهي تغدق بتربعاتها تفضِّ ل الجمهوريني عىل الدميقراطيني؛...
الجمهوريون أكرث ميال لتنفيذ الهيمنة باستعامل القوة العسكرية.75-74...
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(العراق)؛ كونه يعاين من أزمات اجتامعيّة وسياسية وفساد وحروب فضالً عن اإلرهاب،
وهو بحاجة ماسة إىل مساعدات اقتصاديّة وأمن ّية وهذا يس ّوغ تدخل أمريكا؛ كونها تقدم
العون للعراق كونهام رشكاء يف محاربة اإلرهاب وتقديم العون األمني واالقتصادي.
فهذه املربرات بحاجة إىل التحليل والتفكيك وإعادة التوصيف لها .إ ّن من يتقبل ظاهر
النصوص من دون أن يخضعها إىل التحليل والفهم يكون فهمه قارصا ً عىل الرغم من
اكتشفت سبباً آخر لعدم الفهم ،أعطوك يف بلدك جائزة
أ ّن البعض كام يقول سارتر (إذا
َ
برهافة الحس)((( وهذه كناية عن تشجيع الصمت عىل ما هو سائد.

األطروحة املنفيّة:

أي التي نحاول هنا االستدالل عىل تهافت التمثيل األمرييك لرشعنة الهيمنة التي
نضعها من ضمن «مقولة االستعامر أو الكونياليّة الجديدة» إذ يعد مفهوم االستعامر/
خاصة وتاريخ
الكونياليّة من املفاهيم التي ارتبطت بحقبة معيّنة من تاريخ الغرب
ّ
العامل عا ّمة والذي ارتبط بجملة من األفكار واملظاهر الثقاف ّية يف توصيف ومتثيل
اآلخر ،فمن توصيفات ظاهرة االستعامر أنها تسعى إىل فرض سيطرة الدول القويّة
عىل مق َّدرات الدول الضعيفة؛ من أجل استغالل خرياتها يف املجاالت (االقتصاديّة
واالجتامعيّة والثقافيّة) ،وهي باآليت ينتج عنها نهب وسلب ملعظم ثروات البالد
فضل عن تحطيم كرامة شعوب تلك البالد وتدمري تراثها الحضاري
ً
املستع َمرة،
والثقايف ،وفرض ثقافة االستعامر عىل أنها الثقافة الوحيدة القادرة عىل نقل البالد
املستعمرة إىل مرحلة الحضارة .عىل الرغم من أ ّن معظم املستعمرات منفصلة عن
الدولة املستع ِمرة ببحار ومحيطات .وغالباً ما ترسل الدولة األجنبيّة سكاناً للعيش يف
املستع َمرات وحكمها واستغالل مصادر ثرواتها .وهذا ما يجعل حكام املستع َمرات
منفصلني عرقياً عن املحكومني.

فهذه التوصيفات للظاهرة كانت نتيجة ملا تركته من آثار وأفكار تبني أنّها متثيل
محض ورشعنة إىل القوة وتربير لها ،إذ ت ّم تطويع املعرفة حتى تربر الهيمنة؛ فظهر
(((-جان بول سارتر ،االستعامر الجديد ،ص.5
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الكثري من األفكار يف مجال املعرفة وفلسفة التاريخ واالسترشاق تُربِر الهيمنة وتعدها
محاول ًة لتحويل وتحديث تلك الدول.
ولعل هذا ما ميكن استنتاجه من سري تلك املعارف وما كانت تحاول أن
تقدمه من أطروحة معتمدة عىل سندات علمويّة واهية معرفياً وباآليت فإ ّن أطروحة
االستعامر متثِّل هنا األطروحة السلب ّية التي نحاول بيان نواقصها وارتباطاتها التي هي
مجرد هيمنة محضة ليس أكرث (((.بعدما انهار املرشوع اإلقصايئ الكونيايل وظهرت
بدالً عنه عوامل جديدة رسعان مات ّم تدجينها يف عامل ثنايئ القوة؛ لكن بعد ما انهار
هذا العامل بدأت تظهر سيناريوهات تحاول إن تبني تص ُّورات جديدة وهي تحلم
بالسيطرة املنفردة عىل مق ّدرات العامل :وذلك من خالل ترسيخها الرصاع بوصفه
مصريا ً حتمياً(((.

املبحث األول :عالقة العراق بالواليات املتحدة األمريك ّية

عىل املستوى العمودي:

وهي مرتبطة هنا بالحقبة االستعامريّة ،اذ مل متنع سياسة العزلة التي ُعرفت بها
الواليات املتحدة يف القرن التاسع عرش امليالدي من اتجاهها نحو فتح آفاق مع
بق ّية دول العامل؛ وذلك لضامن أمنها االقتصادي ،وقد دخلت املصالح األمريك ّية إىل
العراق يف البداية عرب البعثات االستكشافيّة (بعثة شوفلدت1878 -م) والتي اعقبها
تعيني قناصل ونوابهم يف بغداد ،بعد أن كانت القنصل ّية الربيطان ّية يف بغداد هي التي
تتوىل اإلرشاف عىل شؤون الرعايا األمريكيني بصفة غري رسم ّية.
حصة يف االمتيازات النفط ّية
وقد استطاعت الواليات املتحدة من الحصول عىل ّ
يف رشكة نفط العراق بعد الحرب العامل ّية األوىل .إذ كان النفط هو الدافع األساس
يف السياسة األمريك ّية تجاه العراق ،إذ جاء االهتامم به يف املرتبة الثالثة بعد إيران
(((-يف مجال نقد االستعامر هناك كثري من األسامء املهمة ميكن العودة اليها يف هذا املجال منها :هومي.ك.بابا،
موقع الثقافة ،ترجمة ،ثائر ديب ،املركز الثقايف العريب ،ط ،1بريوت2006 ،م.
(((-انظر :اشبينجلر ،تدهور الحضارة الغربية ،ج ،3ترجمة احمد الشيباين ،بريوت.1964 ،
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واململكة العربيّة السعوديّة حتى أصبح النفط يدرج من ضمن اهتاممات األمن
القومي للواليات املتحدة .وبعد نهاية الحرب العامل ّية الثان ّية م ّر مبراحل ،فقد
تركّز عىل متابعة القضايا االقتصاديّة بالدرجة األوىل عرب تعزيز االتفاقيات التجاريّة
واالمتيازات النفط ّية يف مطلع القرن العرشين ،ويف هذه املرحلة االستعامريّة كان
العراق يعتمد عىل بريطانيا يف تسليح جيشه.
أما يف أعوام الخمسين ّيات من ذلك القرن تتّضح أهم ّية العراق من خالل التفكري
السيايس واإلسرتاتيجي األمرييك عرب مقولة الرئيس دوايت إيزنهاور« :إن العراق
حصن االستقرار والتقدم يف املنطقة»((( .ويف هذه املرحلة كان هناك مظهران
للتعاون يف املجال األمني بني العراق والواليات املتحدة األمريك ّية ،متثّل ،أ ّولها:
يف عقد اتفاق ّية املساعدات العسكريّة التي أطلق عليها توصيف (اتفاق ّية األمن
املتبادل يف عام 1954م) .وثانيهام عندما أصبح التوجه األمني نحو العراق يرتبط
بسياسة األحالف ،فكان تأسيس حلف بغداد بقيادة بريطانيّة ومبشاركة كلٍ من( :تركيا
وإيران وباكستان) إىل جانب العراق ،ولكن برعاية أمريك ّية مبارشة((( .وشهدت مرحلة
السبعينيات محاولة أمريك ّية واضحة لربط ما سمي آنذاك بأزمة الطاقة باألمن القومي
األمرييك ،وبدأ الحديث عن خطر تلك األزمة وتأثريه يف األمن القومي األمرييك ويف
الدول الصناعيّة والتي تقف يف مقدمتها أوروبا واليابان(((.
ويف عام 1991م ،ويف إطار أزمة الكويت وأبان العدوان األمرييك عىل العراق فيام
سمي بـ(حرب الخليج) .أطلق عىل تلك املرحلة مبرحلة( :سياسة االحتواء).

عىل املستوى األفقي:

االنتقال من سياسة االحتواء إىل الحرب ،فعىل طول أعوام التسعينيات كان العراق
(((-كوثر عباس الربيعي ،استحقاقات املرشوع االمرييك يف العراق ،مجلة الشؤون العراقية العدد االول2008 ،م،
ص .212
(((-وانظر :جهاد مجيد محي الدين ،العراق والسياسة العربية (1958-1941م) ،مركز دراسات الخليج العريب ،جامعة
البرصة1980،م ،ص .258
(((-كوثر عباس الربيعي ،استحقاقات املرشوع األمرييك يف العراق ،ص .213
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هدفاً إلسرتاتيجية االحتواء املزدوج والحصار ،لكن بعد وقوع أحداث الحادي عرش
من أيلول 2001م وجدت اإلدارة األمريكية يف تلك األحداث فرصة لتصف ّية حساباتها
مع العراق وإسقاط نظام الحكم فيه .وقد كانت أهداف الحرب تكمن يف فرض
وجود عسكري أمرييك مبارش يف املنطقة لضامن التفوق يف هذا املجال وبسط
السيطرة عىل نفط العراق الذي يشكل ثاين احتياطي يف العامل ،وحامية أمن ارسائيل
بتأثري اللويب الصهيوين ،وإعادة تشكيل منطقة الرشق األوسط عىل وفق املصالح
األمريكية ،وهذا ما كشف عنه التقرير الذي صدر من وزاريت الخارج ّية والدفاع
األمريكيتني بعد االحتالل األمرييك للعراق مب ّدة وجيزة (قال الرئيس جورج دبليو
بوش يف  2003/12/20إ ّن الواليات املتحدة مل تقم بغزو العراق؛ ليك تنسحب منه،
ولك ّنها ذهبت من أجل مصالح وأهداف ينبغي تحقيقها ،وأوىص التقرير بعدد من
االجراءات لتحقيق تلك املصالح واألهداف)(((.
يبدو أ ّن أمريكا قد استفادت من الحرب العراقيّة اإليرانيّة إذ ت ّم االحتواء املزدوج،
إال أنها ق ّررت تدمري العراق يوم دعمت تدخله يف الكويت وأوحت له بعدم تدخلها
يف األمر إال أنها قررت بعدها تدمري العراق وقد علّلت هذا (بأ ّن إرسال قوات إىل
العراق جاءت بطلب من (فهد) حقاً ،وبهدف ردع العراق والدفاع عن صديق)((( وقد
ورد يف مذكرات جورج بوش هو بحثه الجدي عن كيفيّة إقناع الكونغرس والشعب
بأ ّن هذه الحرب القادمة لن تكلِفهم الكثري ،وأن أرباحها ضخمة .هكذا كان يتم تربير
الحرب عرب البحث عن منافع وإن كانت تتس ّبب يف دمار شعوب أخرى مثل العراق
الذي تع ّرض إىل االحتواء والحرب ثم الحصار ثم االحتالل ومن خالله الحرب
األهليّة ثم داعش ،واآلن االنفصال والترشذم وقد يكون مرد هذا كام يقول مايكل
شوير( :إ ّن األمريكيني قد تورطوا يف مثل هذه الحرب ،ألنهم خطّطوا جيدا للغزو
((( )-كوثر عباس الربيعي ،استحقاقات املرشوع االمرييك يف العراق .216-215 ،وانظر :شريين حامد فهمي،
إسرتاتيجية إعادة النظر :وضع حد لإلخفاقات األمرييكية ،نرش تقرير واشنطن (الكرتونية) عىل االنرتنيت العدد 114،23
يونيو/حزيران 2007م.
(((-املرحلة الحرجة لأل ّمة األمريكية ،يف مذكرات جورج بوش األب.مجلّة رؤية الثقافيّة ،ع »2/ن مركز ابن إدريس
الحيل 2010 ،م ،ص.74
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لكنهم أهملوا الفرتة التي تيل إسقاط النظام ،وكيفيّة إدارة العراق وأي دور سيسند إىل
العراقيني يف تقرير مستقبلهم)(((.
يبدو يل أ ّن األمر ليس بهذه الشاكلة؛ بل أ ّن أمريكا بعد احتالل العراق رفعت سقف

تطلعاتها إىل طرحها إسرتاتيج ّية الرشق األوسط الجديد من أجل توسعها؛ ولهذا
حاولوا أن يجعلوا من العراق نقطة انطالق ،فقاموا مبخططاتهم اإلسرتاتيج ّية املتمثلة
باآليت :أ ّوالً أن تسهم الواليات املتحدة وبشكل مبارش يف تحديد معامل النظام
السيايس املستقبيل يف العراق .وثانياً عدم الترسع يف سحب القوات األمريك ّية قبل
تأمني األوضاع السياس ّية وقبل انتقال تلك القوات إىل قواعد دامئة يف العراق .وثالثاً
التعامل مع القواعد األمريك ّية يف العراق كونها من أهم ضامنات النفوذ األمرييك
يف العراق .ورابعاً ربط العراق بسلسلة من االتفاقيات األمنيّة واالقتصاديّة .فيام جاء
خامساً توسيع السفارة األمريك ّية يف بغداد إذ ال يقل عدد العاملني فيها عن ثالثة آالف
موظف يف مختلف االختصاصات األمن ّية واالستخباريّة .وسادساً :إعادة النظر يف
أواخر 2006م ووضع املبادئ األساس ّية السرتاتيج ّية جديدة يف العراق والتي ع ّدت
مبقتضاها الخطر اإليراين وعودة تنظيم القاعدة(((؛ إال أ ّن لكل إسرتاتيجيّة البد أن
يكون لها مقاومة تختلف معها يف املنطلقات وتحاول من إفشال مخططاتها.
فهذا جاء رد فعل الدول التي كانت تتوجس من التواجد األمرييك يف العراق واملخطط
املعلن عن الرشق األوسط الجديد اذ اتّس َم موقف دول الجوار من التواجد األمرييك
بالرفض إذ ميكن القول (إ ّن الدول املجاورة للعراق انقسمت ما بني رافض للوجود األمرييك
ومؤيد له .ومتثّل الرفض بكل من إيران وسوريا بوصفهام يواجهان ضغوطاً أمريكيّة منذ
احتالل العراق يف نيسان /أبريل 2003م .وإ ّن بقاء القوات األمريك ّية يشكّل تهديدا ً ألمنها
القومي)((( .هذا ما ميكن وصفه باإلسرتاتيج ّية وموجهاتها والقوى املستهدفة.

((( -مايكل شوير ،السري نحو الهاوية (أمريكا واإلسالم بعد العراق) ضمن مجلة رؤية الثقافية ،ع »5/ن مركز ابن إدريس
الحيل 2010 ،م ،ص.101
((( -املرجع السابق ،ص  216وانظر :غراهام فولر ،إىل متى تدوم االمرباطورية االمريكية يف الرشق االوسط ،الجزيرة
نت يف 2003/7/13م.
((( -عامر كامل احمد ،مواقف الدول اإلقليمية من آالتء مرشحي الرئاسة األمريكية حيال العراق ،مجلة شؤون عراقية،
العدد االول ترشين األول 2008م ،ص.109
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أهم املرجع ّيات اإلسرتاتيج ّية األمريك ّية يف العراق:

إ ّن الشعارات املعلنة عن الدميقراطيّة وحقوق اإلنسان ونرصة الشعوب ال توجِه
االسرتاتيج ّية األمريك ّية بل توجهها املصالح االمريك ّية (((؛ ومن يحدد هذه املصالح،
هي قوة أمريكا املتمثلة بالق ّوة الضاغطة ألصحاب املصالح من ص ّناع السياسة،
مهمن يف
ومراكز البحوث والرشكات التي تبحث عن أسواق لها ،هذان العامالن ّ
فهم ،واستيعاب الهيمنة األمريكيّة (فيام يتعلّق يف بنية املجتمع ،إذ إنه يتكون من
تحالف رشكات الدفاع (جامعة املصالح) والبنتاغون (البريوقراط ّية) ولجان القوات
املسلحة يف مجليس الشيوخ والن ّواب (الكونكرس) إضافة إىل مراكز األبحاث
املرتبطة بالبنتاغون ((().وباآليت فإ ّن بنية املجتمع الصناعي العسكري تقوم عىل
رشاكة تضم :ماليك الصناعات ذات اإلنتاج الحريب ،وهم ميثِّلون جامعة ضغط،
واملسؤولون الحكوميون الذين لهم سلطة أو مصالح يف اإلنتاج الحريب ،والن ّواب
املمثلون لواليات تستفيد اقتصادياً من االتفاق الحريب(((.

فمراكز البحوث تحاول تربير تلك الحاجات ومنحها مصداق ّية من خالل إقناع
املحتل األمرييك من ناحية والعراق من ناحية أخرى بقبول الهيمنة كونها تقدم له
العون يف مواجهة اإلرهاب والتفكك والفساد عرب املعونات االقتصاديّة والتدريب
ودعم التفاهامت بني األطراف املتنازعة من ناحية ثانية.
أسهمت بدور كبري يف تأكيد الحضور األمرييك كقوة ( )Super powerعىل
مستوى العامل .إن كثريا ً من املشكالت واألزمات االقتصاديّة قد تم حلها عرب متغري
الحرب والسالم .إ ّن هذه املؤسسات مل تنفك يوما عن إمداد املاكنة االنتخاب ّية
للرؤساء األمريكيني باملال يف حمالتهم االنتخاب ّية .تدعم حركة األبحاث وتستثمرها
((()-انظر :سعد سلوم ،امرباطورية العقل االمرييك ،مسارات ،ط ،1بغداد ،2006 ،ص .129
(((-نرص محمد عيل ،دور لويب املجمع الصناعي  -العسكري يف اإلسرتاتيجية األمريكية ،ص  .21-20وانظر:
.Stephen V.Monsma,op.cit.p.204
(((-املصدر السابق نفسه ،ص  .21وانظر :فؤاد موىس ،املجمع الصناعي – العسكري اإلرسائييل ،مجلة املنار،
باريس ،ع  ،1988 ،47/ص .27
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لصالح املؤسسة العسكريّة ،عىل الرغم من كون هذه املخرتعات تم توظيفها يف
(((
القطاع املدين فيام بعد.
وإذا نظرنا إىل الوضع العراقي من خالل تلك املعادلة نجد أ ّن النوازع الربغامتيّة
لدى أصحاب املصالح هي املحركة وهذا يذكرنا ببداية االحتالل( ،فام أن تحقق
احتالل بغداد عسكريا ،حتى لحقت بالحملة أرساب من رجال املصالح والرشكات
كل يبحث عن فرصته التي انتظرها طويال ،غايتهم يف ذلك أن يقتنصوا ما
واللوبياتٌ ،
يقدرون عليه ،ومتثيل جامعتهم أو لوبياتهم )(((.

املبحث الثاين :املرجع ّيات السياس ّية واإلعالم ّية واإلسرتاتيج ّية

يف بحثنا عن املرجعيات السياسيّة واإلعالميّة واإلسرتاتجيّة ،من الرضورة إدراك
أهم ّية الرأي العام إذ (جميع موظفي الدرجة األوىل يف الواليات املتحدة ابتداءا ً
من رئيس الجمهوريّة إىل الوزراء إىل أعضاء الكونغرس مبجلسيه ،يقعون تحت
الخاصة بالشخصيّات العا ّمة
ضغوطات الرأي العام الهادف إىل معرفة كل التفاصيل
ّ
يف البلد)((( ،فالداخل األمرييك وما يتعلق بالرأي العام (تعد االنتخابات واالقرتاع
شكالً من األشكال التي تحقق مكانة مه ّمة يف الرأي العام ودوره يف العمل ّية السياس ّية
باعتبارها اإلطار العام الذي يشهد بلورة وتحديد السياسة العا ّمة)((( ،فالتأثري يف الرأي
العام يربز هنا مرجعيّات فكريّة سياسيّة وإعالميّة ،لقد دعم هذا الخطاب األمرييك
خلفيّة فكريّة متمثل ًة يف الفكر السيايس لدى املحافظني الجدد الذي يعود إىل تلك
(((
املرجعيات السابقة يضاف إليها اثر شرتاوس كام تجلّت يف هاريف مانسفيلد
(((-عبد عيل كاظم املعموري ،انكفاء االمرباطوريّة االمريكيّة ،...ص .133
(2)-R.Alen Hays – How speaks for the poor ? National interest Groups and social policy , Garland
press forthcoming 2001.
(3)-Leonard Levy-The Emergence of a free press-oxford up 1985,p 47.
((( -نرص محمد عيل ،جامعات الضغط واملصالح والسياسة العامة يف الواليات املتحدة األمريكية ،املركز الثقايف
للطباعة والنرش ،ط ،1بابل2014 ،م ،ص  .147وانظر منصف السلمي ،صناعة القرار األمرييك ،مركز الدراسات العريب
– األوريب ،واشنطن ،ط1997 ،1م ،ص .257
(((-سمري مرقص ،االمرباطوريّة االمريكيّة ثالثيّة الرثوة والدين والقوة ،بحث منشور عىل االنرتنيت:
http:llwww.islamonlie.coml2005
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وتلميذه ،فرانسيس فوكوياما الذي يعد أحد قطبي التفكري اإلسرتاتيجي أ ّما القطب
الثاين فهو :صاموئيل هنتنغتون وقد كانت مقولة األول( :فوكوياما) تتمثّل يف نهاية
التاريخ والتي ت ُظهر املرجع ّية الليربال ّية بكل آثارها السلب ّية يف كونها تعد لحظة اكتامل
السقوف النهائ ّية التي وضعها املنظرون الليرباليون((( .أ ّما الثاين :فقد متثّل يف مقولته
املوسومة بـ(رصاع الحضارات) الذي يتّسم بضيق األفق الفكري والتاريخي وإمنا
مع املدى املتوسط الذي يفرز وقائع تشكل منطاً من أمناط السلوك مع التكرار(((.
فقد رسم صاموئيل هنتغتون صورة الغد والحضارات ببعضها والتجمعات اإلثن ّية..
والقوم ّية يف عاملنا اليوم ،فالرصاع البرشي مستمر وسيستمر إال أنّه انتقل من رصاع
تقليدي إىل رصاع أيديولوجي كان محكاً الختبار تجارب القرن املايض يف آسيا
وأوروبا وأمريكا الالتين ّية إذ يرى أ ّن الخالفات الثقاف ّية سوف تأخذ موقعاً عاملياً متقدماً
تلك الخالفات القامئة عىل االتجاه االقتصادي الجديد وعامل ّية السوق الح ّرة،
وتحويل الفكر اإلنساين وثقافته إىل سلع استعامريّة من ضمن منهج استهاليك،
لكن تظل العالمات الثقافيّة جوهرا ً للرصاع القادم إذ سيكون املصدر الثقايف هو
املسيطر عىل النزاع(((.
إننا نستطيع أ ْن نقول إ ّن االجرتار اإلعالمي قد ح ّول هذه العالمات إىل رأي عام
وابتداءا ً من كونها رأياً كونياً .فهي تدخل من ضمن آليّات جديدة أخذت تطبع عاملنا
املعارص ال هي باآلليات املنطق ّية وال باآلليات األيديولوج ّية ،مع ما يفرتض فيها
من تشويه وقلب ،وإمنا هي آل ّيات تجعل األشياء حقيقة مبجرد التأكيد عىل أنها
كذلك»(((.
فإ ّن تلك األطر النظريّة التي تحاول أن تضع مقدرات العامل يف منظار أمرييك
(((-انظر :فرانيس فوكوياما ،نهاية التاريخ ،ترجمة وتعليق ،حسني الشيخ ،دار العلوم العريب ،لبنان1993 ،م .وانظر:
فرانسس فوكوياما ،التصدع العظيم ،ترجمة ،عزة حسني كبة ،بيت الحكمة ،ط ،1بغداد ،2004 ،ص .290 251-
(((-انظر :صاموئيل هنتنغتون ،صدام الحضارات ،ترجمة مركز الدراسات االسرتاتيجية والبحوث والتوثيق ،بريوت،
1995م.
(((-هنغتنون ،صاموئيل ،صدام الحضارات ،ص.19-17
(((-عبد السالم بن عبد العايل ،يف الحوار بني الثقافات والرصاع بينها ،املحور ،م /نقد وفكر.
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تكون بها أمريكا ممثل ًة للعامل الحر من ناحية وتضادها مع العامل اإلسالمي ممثالً
باإلرهاب وأشكاله املتطرفة .فإ ّن معالجة هذا األمر يف خلق خطاب سيايس يرسم
األبعاد اإلسرتاتيج ّية ومينحها إطارا ً فكرياً ينطلق من مقولة «صناعة العدو»((( وهي
عب عنه هرني كيسنجر (هناك
مقولة قدمية يف الخطاب اإلسرتاتيجي األمرييك كام ّ
مشكلة عقالنيّة عميقة يف سياستنا الخارجيّة اليوم ،و تتمثل يف أن أي غياب لتهديد
منفرد وساحق من مثل التهديد الذي واجهناه يف سنوات الحرب الباردة ،سيجعل
من الواليات املتحدة فاقدة لحاسة االتجاه الذي تسلكه)((( .اذ يعد العدو هو الذي
يوجه املسار ،سواء أكان عدوا ً حقيقياً أم افرتاضياً إىل جانب هذا العدو هناك طموح
لدى كل رئيس أمرييك أن يضع له بصم ًة يف تاريخ العنف األمرييك بحق اآلخر وهذا
ما يشري له كولن باول :إ ّن كل رئيس يف تاريخ الواليات املتحدة األمريك ّية يحتاج
إىل تخليد لذاته((( .ميكن أن نأخذ بُ ْع َديْن يف تبيان السياسة األمريك ّية بشكلها العام
الخلقة أ ّوالً ،ثم
ّ
وموقفها من العراق اليوم من خالل استعراض مفهوم الفوىض
موقف أمريكا اليوم من العراق ثانياً:
الخلقة» يف االسرتاتيجيّة األمريكيّة:
ّ
أوالً :مقولة «الفوىض
الخلقة Creative
ّ
لعل أبعاد صناعة العدو تتجىل من خالل مفهوم «الفوىض
ّ
:»)Chaos
يبدو أ ّن هذا املفهوم أساساً يعتمد عىل بعدين األ ّول يف مجال العلوم أما الثاين

فيتعلق بالتوظيف يف مجال السياسة وهي بالشكل اآليت:
ّ
الخلقة:
-1املرجع ّيات العلم ّية ملفهوم الفوىض

ينطلق من مرجع ّيات علم ّية تختلف مع التصورات القائلة بالتطور الخطي

(((-انظر :صموئيل هنتننغتون ،من نحن؟ ،ترجمة حسام الدين خضور ،دار األي للنرش ،ط ،1دمشق ،2005 ،ص.263
((( -املصدر نفسه ،ص  .137وانظر فخري الهواري ،هل يشهد القرن الواحد والعرشين انهيار الواليات املتحدة
السياسة الدول ّية ،مركز األهرام للدراسات السياس ّية واإلسرتاتيج ّية ،القاهرة ع 126،1996 /م ،ص .51
((( -املصدر نفسه ،ص 146ويرى حسنني هيكل ان بثبات فكرة أن لكل رئيس أمرييك صولة عسكرية يف العامل ،يراد
لها أن تسجل يف التاريخ األمرييك كمنجز تعبريي....انظر :محمد حسنني هيكل ،حرب الخليج وأوهام القوة ،مركز
االهرام للنرش ،القاهرة 1992م ،ص .216
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املتصاعد نحو قراءة فيزيائيّة مختلفة تعرف بالفوىض ميكن أن نرصدها يف حركة
داخل الذ ّرة يف غياب القصديّة ،فـ(الفوىض)(((هي فرع جديد من فروع العلم،
التي ت ُعنى بدراسة ظواهر االضطراب واالختالل والالنظام والالخط ّية ،يف مختلف
املجاالت ،كاملناخ ،وأجهزة الجسم عند اإلنسان ،وسلوك التجمعات الحيوان ّية،
فضالً عن االقتصاد والتجارة وحركة األسواق املال ّية ،تطورا ً نحو حركة املجتمعات
اإلنسان ّية والسياسة .تبتدئ نظريّة الفوىض (كايوس) ،من الحدود التي يتوقف عندها
العلم التقليدي ويعجز .فمنذ أ ْن رش َع العلم يف حل ألغاز الكون ،عاىن دوماً من
الجهل بشأن ظاهرة االضطراب ،مثل تقلّبات املناخ ،وحركة أمواج البحر ،والتقلبات
يف األنواع الحيّة ،وأعدادها ،والتذبذب يف عمل القلب والدماغ .إ ّن الجانب غري
املنظّم من الطبيعة ،غري املنسجم وغري املتناسق واملفاجئ واالنقاليب ،أعجز العلم
دوماً ،((().إذ ميكن لكل علم أن يستفيد من االكتشافات واألطروحات واالخرتاعات
التي تأيت بها العلوم األخرى وتكتشفها (وبعد عرش سنوات من تلك الجهود ،صار
مصطلح الفوىض (الكايوس) اختيارا ً لحركة متصاعدة أعادت صوغ املؤسسة العلم ّية
س الفوىض
عاملياً)(((( .فإ ّن هذا املصطلح عندما يحل ويحاول تقديم تفسري يف ِ
التي عجز العلم الكالسييك عن تفسريها ،فام دام للعامل علامء يبحثون يف قوانني
الطبيعة ،فسوف يعاين من إهامل لظاهرة :االضطراب يف الغالف الجوي ويف البحار
واملحيطات ،ويف ظاهرة التقلُب يف التجمعات الحيوانيّة الربيّة ،وظاهرة تذبذب
القلوب والعقول .فالجانب غري املنتظم من الطبيعة ،أي الجانب الذي يفتقر إىل
االستمراريّة وميتلئ باألخطاء ،ميثل «لغزا ً» للعلم وللعلامء .وقد كانت هناك جهود
كبرية يف هذا املجال حتى ،عمل مديرو الربامج الحكوم ّية املنوط عليها تدبري املوارد
(((-املوسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org/wiki :واملعنى القديم للمفهوم كايوس :كاوس :هو الربّة األولية
لهذا الكون يف امليثولوجيا اإلغريقية وهي الربّة التي تجسد املكان غري املحدد واملادة التي ال شكل لها والتي سبقت
كل خلق وكل خليقة وكل ما هو معروف ،أما الشاعر أوفيديوس ( )Οβίδιοςفقد وصف الربّة كاوس بأنها املادة
الخام املنفجرة التي ال حياة فيها وهي الربّة التي ال حدود لها وال تكوين ،إنها عبارة عن مجموعة بذور متضاربة تعمها
الفوىض العادلة .وهي القاع الذي ال نهاية لعمقه وكل ما يقع فيها يكون منجرفاً إىل ما ال نهاية هي نقيض األرض «غايا
( « )Γαίαاملنبثقة منها ،هي املكان الذي ال اتجاه محتمل فيه ،إن وقع فيها يشء تناثر يف كل االتجاهات ،وهي
الفضاء القاسم والفاصل ما بني السامء واألرض بعد انفصالهام عن بعضهام البعض.
((( -جاميس غليك ،نظرية الفوىض لالمتوقع ،ترجمة ،أحمد مغريب ،الساقي ،ط ،1بريوت2008،م،ص.16
(((-املرجع نفسه ،ص.17
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الالزمة للبحث العلمي يف القوات املسلحة ،ويف وكالة املخابرات املركزيّة ،ويف
وزارة الطاقة ،عىل توفري مزيد من االعتامد لبحوث «الفوىض» ،بل واتجهت إىل
خاصة لهذا الغرض .ويذهب أقوى الداعني لهذا (العلم الجديد)
إنشاء وحدات مال ّية
ّ
خلّد يف التاريخ بسبب ثالثة عوامل
إىل حد القول بأ ّن علم القرن العرشين ،سوف يُ َ
هي( :النسبيّة ـ امليكانيكا الكميّة ـ الفوىض) ،ويذهبون إىل أبعد من ذلك إذ يعلنون
أنّ( :الفوىض) هي ثالث أعظم ثورة يف العلوم الفيزيائ ّية يف القرن العرشين.
 -2نظريّة الفوىض يف املجال السيايس:

لقد جاءت التحوالت الجديدة التي رافقت العوملة مبتغريات كبرية إذ أدخل العامل
بعامل ما بعد الدولة القوميّة وأصبح العامل عابر للدولة من خالل (التجارة والثقافة
واإلعالم الرقمي) ،وكلها أسهمت إىل حد كبري بإحداث إزاحات كبرية يف العامل يف
ظل العوملة وهنا كان الب ّد من تفهم هذا العامل الحر بعد انهيار االتحاد السوفيتي
وضعف سيطرة الدولة عىل الشعب واملكونات فأصبحت هناك تح ّوالت وغليان
يعيد ترسيم الحدود وتنفجر اإلثنيّات التي كانت شبيه ًة بلعبة «طاولة بليارد» التي
يتوسطها مثلث يحتوي عىل كل من الكرات املل ّونة ،فهي شبيهة باإلثنيات املط ّوقة
بحدود الدولة وجاءت العوملة واإلعالم الحر والتبادل للحر للتجارة واملعلومات
فاكتشفت أُصولها والتي تريد أن تعود إليها هكذا كانت (البوسنة والعراق ولبنان
واليمن) وغريها كثري(((.
وقد ظهرت دراسات كثري ٌة وكان من نتائجها الدعوة إىل إحداث تغيري يف الطريقة التي
يصنع بها رجال السياسة واالقتصاد والثقافة قراراتهم فيام يتعلق بالتعامل مع األحداث
الجديدة ،ويف األسلوب الذي ينظر به علامء الفلك إىل النظام الشميس ،ويف الطريقة
التي يتحدث بها «املنظرون السياسيون» عن الضغوط التي تؤ ِّدي إىل رصاع مسلح.
((( -نحن هنا بني تفسريين األ ّول يجد أ ّن األمر حالة مرتبطة بالتحوالت ملا بعد الدولة القوميّة وكأ ّن األمر ظهر بفعل
العوملة ،الرأي اآلخر يعد هذه االحداث كجز ٍء من اسرتاتيجيّة غربية يف تفتيت املك ِّونات التي قامت عليها الدول التي
مل تقم عىل اساس دولة األ ّمة والدمج القرسي للمكونات كام حدث يف فرنسا إذ كانت دولة األ ّمة ،وكأ ّن األم َر مرتب ٌ
ط
الخلقة.
ّ
بصناعة وتفتيت الدول بشكل مخطط له غربياً وأمريكياً يف صناعة العنف او الفوىض
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لك ّن هذا األمر ال يعني جعل البلد يعيش يف حالة من الفوىض والحرب األهليّة
جة تقرير املصري أو الفوىض بل حتى (الشعب األمرييك فقد
ويتم تقسيم أرضه؛ بح ّ
كانت حالة الفوىض التي شهدها العراق من دون تدخل الق ّوات املحتلة ،دفع الرأي
العام األمرييك والعاملي أيضاً إىل أن يصف عدوان الواليات املتحدة عىل العراق
بأنه حرب من أجل النفط مهام أضيفت عىل نفسها من دعاوى أخالقيّة وإنسانيّة ذات
تأثري مبارش يف الجمهور األوسع)(((.
لكن لوعدنا إىل التأويالت التي ق ّدمها الخرباء يف تفسري الفوىض سياسياً ،سنجد
هناك رؤيتني يف معالجة هذه الفوىض ما بعد الدولة التي صاحبت العوملة والخطاب
الرقمي ،األ ّول مثّل ُه( :مايكل ليدن) ،والثاين نقدي مثّل ُه( :هيديل بول):
 -1-2فيام يتعلق بنظرة (مايكل ليدن):
إذ متثّل يف توجيه االسرتاتيجيّة األمريكيّة يف التعامل مع األحداث السياسيّة
التي تجتاح الرشق األوسط بعد تحوالت العوملة وما أحدثته من ظهور لكثري من
املظاهر السياس ّية ،فكانت رؤيته تحاول من أن تتعامل مع الوقائع وليس باألفكار
النظريّة املسبقة ،فالواقع يفرض نفسه ويدفعك إىل التأمل يف مسوِغاته وأسبابه .وهذا
بدوره يسهم يف تشخيص البيئة املحددة له ليقول إنّه ال ب ّد من التعامل مع معطياته
وتطوراته.وهو يأخذ بنظر االعتبار ما جاءت به النظريّة العلميّة وما جاء به التصور
الجديد عن النظام العاملي ما بعد الدولة ،وكل هذا دفعه إىل اجرتاح رضورة أن
يكون ألمريكا تأثريها يف إحداث تح ّوالت كبرية يف املنطقة تسهم يف خلق حلول ملا
تعانيه من مشاكل مرتاكمة وهذا كان يفرتض أن يُحدث تح ّوالت عميقة يف الرشق
األوسط الذي يعاين من هيمنة االستبداد والتأخر االقتصادي الذي يسهم من دون
شك يف إنتاج ثورات اجتامع ّية الب ّد أن تكون لها نتائج وخيمة عىل الرشق والغرب
معاً .مام جعل ُه مييض يف تقديم حلو ٍل وتوجيهات تحدث تح ّوالً كبريا ً يف الرشق،
(((-حميد حمد السعدون ،الرأي العام ومجموعة أصحاب املصالح وتأثريها عىل املرشوع اإلمرباطوري األمرييك،
مجلة شؤون عراقية ،عدد ،1تصدر عن مركز العراق للدراسات بغداد ،ترشين األول2008،م.ص .53
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ومن هنا نستطيع أن نفهم رد الوزيرة األمريكيّة عن الرشق األوسط وما يفرتضه من
تح ّول دميقراطي وتعدد ثقايف وسيايس يسمح بحريّات أكرب ومبشاركة فعالة يف إدارة
املجتمع ،بالطبع ال نستطيع أن نغ ّيب األهداف البعيدة ألمريكا يف املنطقة ،فهي َم ْن
دعمت االستبداد واالستيطان وترشيد الفلسطينيني وباآليت من أجل إحداث تح ّول
ال ب ّد له من أن يخلق أفقاً جديدا ً للحوار ،هذا ال يشكل شعارا ً يف طريق املرشوع
اإلمرباطوري األمرييك من ناح ّية واألنظمة املتسلّطة من ناحية أخرى فال َ
شك أ ّن
تلك القوى سوف تخلق فوىض أكرب متمثل ًة باإلرهاب والحرب وإلخ .وذلك لتعميم
األمنوذج األمرييك باعتباره صور ًة للمستقبل ولوضع هذا النشوء املستمر ملجتمع
كوين مشرتك يف إطاره الجديد عىل وفق نظام املؤسسات والذي يجب أن يعزز
التعاون بني محورين أساسيني :العالقة الثالث ّية بني الدول األغنى والدميقراط ّية يف
أوروبا وأمريكا ورشق آسيا ،من خالل الواليات املتحدة األمريك ّية ،باعتبارها محورا ً
للعمل األوسع واملمثل األكرب للسياسة الدول ّية ،يتطلب ذلك دعامً مقصودا ً للدور
السيايس األمرييك؛ ليك تصبح أمريكا ،أمريكا جديدة أكرب وأكرث فعاليّة يف رسم
السياسة الدول ّية وحركة االقتصاد العاملي من خالل النظام الجديد الذي يربط أمريكا
مبنجزات هذه الرشاكة يف صناعة املستقبل(((.
 -2-2أما النقد الذي قدمه (هيديل بول)
يف عام 1977م ،نرش بول عمله الرئييس ،يف الجمعيّة الفوضويّة .ويعد من الكتب
الرئيسة يف مجال العالقات ال ّدوليّة عىل نطاق واسع ،ويع ُّد كذلك النص املركزي
يف ما يسمى بـ «مدرسة اللغة اإلنجليزيّة» للعالقات الدول ّية .يف هذا الكتاب ،يقول
بول :إنه عىل الرغم من الطابع الفوضوي عىل الساحة الدول ّية ،وال يتميز هذا عن
طريق تشكيل مجرد نظام من الدول ،ولك ّن مجتمع الدول له متطلبات لكيان يطلق
عليه بـ(الدولة) ،فهي التي يجب أن تطالب بالسيادة عىل (ط) مجموعة من الناس
(ب) أرض محددة ،ويجب أن يكون لدينا حكومة .وتشكِّل الدولة النظام عندما يكون
(((-بريجنسيك ،زبغينور ،الفوىض ،االضطراب ،عند مشارف القرن الحادي والعرشين ،ترز مالك فاضل ،دار األهليّة
للنرش والطباعة ،عامن1998 ،م ،ص.194
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رصف ـ عىل
لديها درج ٌة كافي ٌة من التفاعل ،والتأثري يف القرارات؛ وذلك ألنها «تت ّ
األقل إىل حد ما ـ كأجزاء من كل «نظام من الدول ميكن أن توجد من دون أن
يكون أيضاً مجتمع الدول .مجتمع الدول التي تأيت إىل حيز الوجود» عندما ت ُش ِكل
مجموعة من الدول ،واعية لبعض املصالح املشرتكة والقيم املشرتكة يف املجتمع
مبعنى أنها تصور نفسها عىل أن تكون ملزمة من قبل مجموعة مشرتكة من القواعد يف
املؤسسات املشرتكة».
عالقاتها مع بعضها البعض ،و مشاركة يف عمل
ّ
مجتمع الدول هو وسيلة لتحليل وتقويم إمكانيات النظام يف السياسة العامليّة.
ويتابع حجته بإعطاء فكرة النظام يف الحياة االجتامعيّة ،وآليّات :ميزان القوى،
والقانون الدويل ،والدبلوماس ّية ،والحرب والقوى العظمى األدوار املركزيّة .ويخلص
يف النهايّة أنه عىل الرغم من وجود أشكال بديلة ممكنة للمنظمة ،ونظام الدول هو
أفضل فرصة لنا لتحقيق النظام يف السياسة العامليّة(((.
ٍ
عرض أمنوذجي لألسلوب الذي ينبغي أن
وكان رأي (بول) :أنه ال بد من وجود
نصوغ مبوجبه آراءنا حيال املطالب بإحداث التغيري ،فهو مل يتجاهل التغيري ،لكنه دعا
إىل التأين يف «تحليل عمليّة التغيري» ،وكان ثابتاً يف رأيه ،بأن االتجاهات واملظاهر
املعارصة التي تبدو من مناذج «الحداثة» والتي ترتاوح بني :الرشكات متعددة الجنس ّيات،
وخصخصة العنف عىل شكل جامعات إرهاب ّية أو أمراء حروب ،إذ ستظهر لنا بشكلٍ
ٍ
مألوف وبدرجة أكرب حني ندرسها من خالل «منظور تاريخي» طويل املدى بشكلٍ
ٍ
كاف ،وأنه ميكننا أ ْن نكسب كثريا ً من خالل مقارنة الحارض بحقب سابقة من التغيري.
كام أ ّن العالقات الدوليّة ال ميكن أ ْن نفهمها أو أ ْن ندرسها من «منظور األقوياء»
حرصا ً ،وإ ّن مجتمعاً دولياً راسخاً ،البد أن يرتكز عىل معنى من املعاين األخالقيّة
والرشع ّية ،وأ ّن هذا بدوره ،يجب أن يربز مصالح األعضاء «األضعف» يف املجتمع
الدويل ،والق ّيم السائدة لديهم.
(((-املوسوعه الحرة باالنكليزيhttps://en.wikipedia.org/wiki/Hedley_Bull ،
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فالعوملة و«نرش الفوىض» ،قد بلغا حدا ً كبريا ً يف مامرسة ضغوط شديدة من أجل
تحقيق التجانس والتقارب يف العامل ـ بشكل وهمي ـ ولكنهام أيضاً دفعا العامل
يف اتجاه مقاومتهام وانعكاس تياره عليهام ،وأصبح من الواضح أيضاً ،أنه كام
يتحرك «النظام القانوين الدويل» بشكل أكرب يف اتجاهي التضامن ،وتخطّي «الحدود
القوميّة» ،وانخفاض «منسوب السيادة» ،كذلك يرتفع املستوى السيايس لالختالف
االجتامعي والثقايف ،وللقواعد الدول ّية املتعلقة بحقوق اإلنسان وبحقوق الشعوب،
ومبجموعة متعاظمة من القضايا االقتصاديّة والبيئ ّية ،مبا لها من أثر بالغ العمق يف..
(التنظيم األهيل للمجتمع).
تع ُّد الجمع ّية الفوضويّة إحدى روائع العلوم السياس ّية والنص الكالسييك عىل
طبيعة النظام يف السياسة العامل ّية .ونرشت أصال يف عام 1977م ،فإنه ال يزال لتحديد
االنضباط وتشكيل ِه يف العالقات الدوليّة.
الخلقة وجدت تحققها يف العراق وصوالً إىل ظهور
ّ
يبدو أ ّن نظريّة الفوىض
تنظيم داعش اإلرهايب يف املنطقة ،ومنها العراق وقد ترك آثاره العميقة يف وعي
ِ
والتحدي فبعد فتوى الجهاد الكفايئ استطاع
الناس ،ثم جاءت لحظة املواجهة
الشعب والحكومة من تحرير املوصل وغريها من املحافظات واآلن العراق يف
طريق ِه إىل تحرير الحويجة.
يف هذه الحقبة ظهر تقرير يرشف عليه السفري األمرييك السابق يف العراق يحاول
التأصيل إىل عودة أمريكا إىل العراق.
ثانياً :رشعنة الهيمنة األمريك ّية يف العراق ما بعد داعش
غاية التقرير((( تتمثل يف أمرين :األ ّول ،من أجل هزمية دامئة للتنظيم ،األمر الثاين:
لضامن مصالح األمن القومي األمرييك يف العراق عىل املدى الطويل .إذا ً يجد التقرير
(((-مجموعة عمل مستقبل العراق ،تحقيق استقرار طويل املدى لضامن هزمية داعش ،الرئيس
السفري ريان كروكر ،املدير التنفيذي :د .نسيبة يونس.
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أ ّن هنالك تالزماً بني هزمية داعش ،وبني ضامن األمن القومي األمرييك يف العراق،
ال أدري كيف جمع بني األمرين معاً ،فهام يتعلّقان مبصلحة أمريكا وبقاء سيطرتها
عىل العراق فهو يتّخذ من هذا األمر كأطروحة يدافع عنها التقرير عىل الرغم من كونها
أطروحة ال تراعي العراق بامل ّرة بل يُرا َعى فيها بقاء النفوذ واملصالح األمريك ّية يف
العراق وكأ ّن التقرير يريد أ ْن يجمع بني الباحثني األمريكيني الذين يه ّمهم أمن أمريكا
يف الداخل وهيمنتها يف الخارج وبني الباحثني العراقيني الذين يريدون من األمريكيني
أ ْن يعملوا عىل إقرار األمن يف العراق ويحرضونهم من خالل التذكري باملنافع التي
سوف تعود عىل أمريكا ،وغائ ّية هؤالء أن يحققوا األمن يف العراق ،وتناىس هؤالء
إ ّن هذا ال يحقق األمن بل يحافظ ويرشعن الهيمنة األمريكيّة عىل العراق وأ ّن أمريكا
تتوافق مصلحتها مع اإلرهاب إذ مكنها من الهيمنة عىل العراق ،فغياب األمن وانتشار
الفساد ليس سوى رد فعل للهيمنة األمريك ّية عىل العراق وليس العكس.
لكن املروجني للهيمنة ومانحيها الرشعيّة يقاربون األمر من خالل املقاربة اآلتية
فهؤالء يريدون أن يقولوا :إ ّن وجود األمريكيني يسهم يف محاربة اإلرهاب من ناحية،
ومن ناحية ثانية يسهم يف ظهور دعم أمرييك عسكري وتقني للعراق ،متمثالً يف بناء
املؤسسات الترشيعيّة وهو ما نفهمه من الفقرات اآلتية (يشهد العراق اآلن حالة من
االضطراب املدين ،أفسحت املجال أمام الجامعات اإلرهابيّة ،مثل تنظيم داعش
الذي يه ِّدد مصالح األمن القومي األمرييك بشكل مبارش .ورغم أن الق ّوة العسكريّة
ح ّد من قدرة الجامعات اإلرهاب ّية ،فإنها ال تستطيع القضاء عىل األسباب
ُيكنها أن ت َ ُ
الكامنة وراء ظهور هذه الجامعات .فوحدها فقط حكومة فعالة ورسيعة االستجابة
ورشعيّة ميكنها أن تعالج األسباب الجذريّة للتطرف .وهذا ال يعني أ ّن الواليات
املتحدة يجب أن تشارك يف برنامج بناء األ ّمة عىل نطاق أوسع ،بل يجب عىل
األرجح أن تدعم التقدم املحرز يف الربامج الترشيع ّية الرئيس ّية ومبادرات اإلصالح،
التي تعالج املظامل العراقيّة بشكلٍ مبارش).
هنا يعالج األوضاع بطريقة يسوِغها هو فاإلرهاب الداعيش ،وكأنه وليد فوىض
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داخليّة خلقت ظهور هذا التنظيم ،الذي سوف يهدد األمن القومي األمرييك ،وكأ ّن
اإلرهاب قد متدد تأثريه يف العراق حتى شمل أمريكا وأمنها فهو س ّوغ أمرين:
األول يتمثّل يف ظهور اإلرهاب والتدخل األمرييك معاً يف العراق .واألمر الثاين
إ ّن العالج العسكري وحده ال ينفع فالب ّد من معالجة أسبابه ،وهذا ال يتحقق إال من
خالل برنامج أمرييك لإلصالح يف العراق وعن كيف ّية حدوث هذا األمر يقول :من
خالل رفع املظامل.
نحن هنا نقرأ لتأويل أمرييك وباحثني وسياسيني عراقيني يحاولون الدعوة إىل
التدخل األمرييك وباآليت رشعنت ِه من أجل مصالح أمريكا أ ّوالً؛ ألنها دولة برغامت ّية ال
تعمل بدافع املصلحة ،وهنالك فكرة ساذجة متاماً من قبل مثقفني مهرجني عراقيني
علامنيني وليرباليني يريدون إزاحة خصومهم من التيارات اإلسالميّة ،ومن ناحية ثانية
هو تأويل خبيث من قبل اسرتاتيجيني ومراكز بحوث ورشكات تحاول دفع الحكومة
األمريك ّية إىل مواصلة سيطرتها عىل العراق.
فالغباء من طرف العراقيني املس ِّوغني للتدخل األمرييك ينىس أو يتناىس أ ّن
التواجد األمرييك هو السبب الرئيس واألساس يف محنة العراق وليس هو الدواء
أو الرتياق لها؛ فالخطاب األمرييك ودعوته إىل بناء الرشق األوسط الجديد هو من
آثار دول اإلقليم ضد تدخلها يف العراق وقاد إىل انسحابها وظهور دولة يف العراق
ومؤسسات سياس ّية وهو السبب الذي قاد أمريكا والعرب الداعمني لها إىل دعم
ّ
وإثارة العنف الذي بدأ باالعتصام وصوالً إىل تهيئة الظروف إىل دخول داعش وجعل
العراق أمام محنة اإلرهاب من أجل أن يعود إىل الحظرية األمريكيّة.
اذا ً التدخل هو ليس الحل بل يعد استمرارا ً للهيمنة وردود دول اإلقليم عىل
التواجد األمرييك يف العراق؛ ألنه يهدد استقرار تلك الدول (((.ومييض التقرير يف
تسويغ التدخل األمرييك يف العراق فيؤكِّد عىل (إ ّن تعزيز املصالح األمريكيّة يف
(((-مجموعة عمل مستقبل العراق ،تحقيق استقرار طويل املدى لضامن هزمية داعش ،الرئيس السفري ريان كروكر،
املدير التنفيذي :د .نسيبة يونس.
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يب عىل مصالح األمن القومي األمرييك يف الرشق األوسط
العراق سيكون له أث ٌر إيجا ٌ
متمثالً يف النقاط اآلتية:
 حرمان الجامعات اإلرهابيّة يف العراق من املالذ اآلمن يقلل من العمقاإلسرتاتيجي للمجموعات املرتبطة العاملة يف سوريا ،ويحد من قدرتها عىل تهديد
مصالح الواليات املتحدة وحلفائها.
 دعم الواليات املتحدة للحكومة العراقيّة سيقلل ـ يف نهاية املطاف ـ من تعرضالعراق للنفوذ اإلقليمي ،وال سيام اإليراين ،إذ يح ّد هذا الدعم من قدرة إيران عىل
بسط نفوذها يف الرشق األوسط.
 من شأن إعادة العمل يف طرق التجارة الرئيس ّية بني األردن والعراق ،أن يساعديف تعزيز االقتصاد األردين ،وباآليت استقرار هذا الحليف اإلسرتاتيجي للواليات
املتحدة ،بدالً من تعرضه للخطر.
 توفري إمكان ّيات تصدير النفط والغاز يف العراق وتحديث اقتصاده ،ميكن أنيطلق محركاً جديدا ً وقوياً للنمو االقتصادي اإلقليمي والعاملي ،مام قد يق ِّوض من
نفوذ األيديولوجيّة املتط ِّرفة بني الشباب يف الرشق األوسط).
هكذا يتم تسويق التدخل من قبل مراكز البحوث املدعومة من قبل الرشكات
التي تريد من أن تحافظ عىل مصالحها فتحاول أن تس ِّوغ التدخل متزامن ًة مع انسياق
املثقفني العراقيني العاملني يف تلك الورش ،وهم يربرون ذلك بسعيهم إىل تطوير
العراق وهي املفارقة العجيبة.
فتحليل تلك الفقرات يبني األطروحة االستعامريّة األمريك ّية الجديدة يف رشعنة
تدخلها يف العراق؛ فهي تحاول تسويغ التدخل من خالل الفوائد العائدة عىل أمريكا
ودفعها األخطار من ناحية أخرى.
فالفقرة األوىل التي تتناول حرمان الجامعات اإلرهاب ّية يف العراق من املالذ
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اآلمن ،وتح ّد من قدرتها عىل تهديد مصالح الواليات املتحدة وحلفائها ،فإنها ال
تعالج األسباب وال تعمل عىل إزالتها ،بل تح ُّد من أثرها مبعنى أنها تحافظ عىل
استمرارها؛ وتجعلها تحت السيطرة .النها تس ِّوغ تدخله فإ ّن استمرار اإلرهاب يعني
استمرار الحاجة إىل بقاء التدخل األمرييك من قبل الشعب األمرييك؛ ألنه يدفع
اإلرهاب ويف العراق إنّه يحمي املواجهة ويدميها ليس إلّ .
جهات الداعمة فإنها
أ ّما الفقرة الثانية :فبدالً من أن تعالج أسباب اإلرهاب ،وال ِّ
تنقل األمر إىل مواجهة أخرى مع إيران ،فيقول :إ ّن وجود الواليات املتحدة مع
الحكومة العراقيّة سيقلل ـ يف نهايّة املطاف ـ من تعرض العراق للنفوذ اإلقليمي،
وال سيام اإليراين .هذه الفقرة موجهة إىل دول اإلقليم العرب ّية من ناحية ومن ناحية
ثانية إ ّن اإلرهاب يف رصاع عقائدي مع إيران ،وهي من دعمت العراق يف مواجهة
داعش ،فهذه الفقرة ملغومة وهي ال تحث عىل االستقرار بل العكس يف ميلها إىل
تهديد دول الجوار.
أ ّما الفقرة الثالثة فهي التهم العراق بقدر ما تحشِّ د القوى ضد إيران وتبحث عن
مس ِّوغات ال تهم العراق فالفقرة تؤكد عىل املصالح األردنيّة وعن عالقاتها بأمريكا.
وكأ ّن الفقرة تقول :إ ّن الوجود األمرييك سوف يحافظ عىل األردن املعتمد عىل
االقتصاد العراقي واألخري سوف تعود عليه الحامية األمريك ّية يف مبيعات النفط.
باآليت فإ ّن هذه الفرض ّيات كونها مس ِّوغات إىل التدخل املوجه إىل الالعب
األمرييك ودول املنطقة ومن ثم العراق .ومن ثم فإنّه ال ِ
يقدم مسوغات لها عمقها
وأثرها يف العراق ومصالحه بقدر ما يريد تربير الهيمنة وكأنّها تحقق مصالح عراقيّة
أمريكيّة وكأ ّن األمر محاول ًة لرتويج ظاهره إقناع الشعب األمرييك وباطنه تربير الهيمنة؛
لكونها تعرب عن مصالح عراق ّية .ولهذا يقدم التقرير املربرات اآلتية :األ ّول ما يتعلق
بالعنف والدعم األمرييك يف مواجهته وتدريب القوات العراق ّية واألمر الثاين :يف
مواصلة الضغط عن طريق الضغط عىل الحكومة العراقيّة وحكومة إقليم كردستان؛
لتلبية احتياجات الشعب العراقي بشكل أفضل .وعىل املدى القصري عن طريق دعم
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إجراء انتخابات برملانيّة وانتخابات عىل مستوى املحافظات ح ّرة ونزيهة عىل الرغم
من أ ّن هذا األمر قد تك ّرر من قبل يف ترصيحات املرشح األمرييك الجمهوري (حول
التعامل مع امللف الكردي يف العراق هي باتجاه استكامل اإلسرتاتيج ّية األمريك ّية
لإلدارة الحال ّية حول إعطاء األكراد املزيد من الحقوق السياس ّية)(((.
إىل جانب الدعم االقتصادي لالقتصاد العراقي عن طريق( :األمم املتحدة،
وصندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل ،واملعونات متعددة الجنسيات) .وهي أمور
ت ّم التطرق لها كثريا ً إال أنها غري فعالة يف مواجهة األوضاع العراقيّة بقدر ما تدفع
العراق إىل تحقيق الهيمنة األمريكيّة عىل مق ّدرات العراق وجعله دولة تعاين من
مديون ّية للبنك الدويل .وقد كان للواليات املتّحدة دو ٌر مؤث ِّر وف ّعال يف العقوبات
ُرضت عىل العراق بعد دخول الجيش العراقي إىل الكويت ،وهي عقوبات
التي ف
ْ
يفصل نقاطاً مه ّم ًة منها:
ليس لشعب العراق من دور بها((( ،ونجد التقرير ِّ
من املس ِّوغات إىل التدخل األمرييك كونه املتوسط بني بغداد وحكومة إقليم
كردستان :يف هذه النقطة يحاول التقرير توصيف املشكلة (فقدان كبري للثقة ولحسن
النيّة بني بغداد وحكومة إقليم كردستان ،وذلك مع اعتقاد حكومة إقليم كردستان بأنها
ضح ّية لبغداد ،بينام ت ِع ُّد بغداد نفسها ُمستغلَّ ًة من ِقبل حكومة إقليم كردستان .لك ّن
التدهور املستمر للعالقة بني بغداد وحكومة إقليم كردستان ليس من مصلحتهام،
وبدوره فهو ال يخدم مصالح الواليات املتحدة.
وال يوجد شك يف أ ّن معظم األكراد العراقيني يريدون دولة مستقلة لهم ،إال أ ّن
هناك خالفات كبرية بني األكراد أنفسهم حول كيف ومتى ميكن أ ْن يحدث ذلك.
وهناك إجامع أكرب عىل أ ّن العمليّة يجب أن ت ُدار بطريقة تجعل إقليم كردستان
وخاص ًة يف املجالني االقتصادي واألمني).
املستقل له عالقة وثيقة مع بغداد،
ّ
(((-عبد الجبار املرهون ،أمن الخليج واملتغري األمرييك ،مجلة املستقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية،
العدد  328حزيران  /يونيو 2006م.
(((-للمزيد ممكن العودة إىل  :حكمت شرب ،الحروب العدوانية وما أفرزته من قروض وتعويضات بحق العراق ،م
طبعة آزاد هورام ،كركوك2008 ،م.
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(فيام تكون الواليات املتحدة هي الطرف الوحيد الذي يثق به كل من بغداد
وحكومة إقليم كردستان لتوجيه هذه الجهود عىل املدى الطويل والقصري .وميكن
للواليات املتّحدة أيضاً أن تستعمل مساعدتها املستمرة بشكل اسرتاتيجي لتشجيع
التعاون بني حكومة إقليم كردستان وبغداد .وعىل سبيل املثال من خالل دعم مشاريع
البنية التحتيّة املشرتكة يف املناطق املتنازع عليها التي تخدم االحتياجات املحليّة.
وبإيجاد حوافز للتعاون املستمر بني الجانبني ُي ِكن أن يحاول الطرفان تجاوز اإلدارة
املستمرة لألزمات والتوجه نحو حالة من العالقات اإليجاب ّية).

الخامتة:

هذا العامل الذي يص ِّور نفسه أنه متساو ،هذا مجرد ادعاء فارغ ،ومجرد زيوت
وأصباغ تحاول من أ ْن تسرت القسامت املتوحشة لالستعامر ،والهيمنة ،والفقر،
والنفي العنرصي التي يعاين فيها عاملنا .وألجل كشف تلك الهيمنة ال ب ّد من رؤيّة
نقديّة تهدف إىل مامرسة آليّة القلب الكامل لهذا التمثيل الذي تقدمه مراكز البحوث
األمريكيّة وهي ترشعن إىل الهيمنة وتس ِّوغها من الطرف املهيمن (أمريكا) كون ُه يبحث
عن مصالح ِه وحامي ِة أمنه الوطني ومن ناحية املهيمن عليه (العراق) كونه يعاين من
أزمات اجتامع ّية وسياس ّية وفساد وحروب مع اإلرهاب؛ فهو بحاج ٍة إىل مساعدات
اقتصاديّة وأمنيّة وهذا يسوِغ تدخل أمريكا كونها ِ
تقدم العون للعراق كونهام رشكاء يف
محاربة االرهاب وتقديم العون األمني واالقتصادي .وهي تبقى إحدى تجليات ظاهرة
االستعامر كونها تسعى إىل فرض سيطرة الدول القويّة عىل مق ّدرات الدول الضعيفة
من أجل استغالل خرياتها يف املجاالت( :االقتصاديّة واالجتامع ّية والثقاف ّية) ،وهي
باآليت تؤدي إىل نهب وسلب ملعظم ثروات البالد املستعمرة ،فضالً عن تحطيم
كرامة شعوب تلك البالد وتدمري تراثها الحضاري والثقايف ،وفرض ثقافة االستعامر
عىل أنها الثقافة الوحيدة القادرة عىل نقل البالد املستعمرة إىل مرحلة الحضارة.
يتجل يف السياسة األمريك ّية سواء كانت عىل مستوى الداخل األمرييك
ّ
وهذا ما
أو ما يصدر عن االتجاه اآلخر من دعاية إعالم ّية هي يف جملتها ال تق ِّدم ما يتناسب
مع العدالة بل مجرد هيمنة وتفرعن ونفي لآلخر.

آثار االستعمار على األديان:

تجربة جنوب غرب ّي نيجيريا

أحمد فاويس أوغونبادو

(((

يُع ّرف االستعامر أنّه استغالل دولة قويّة ألخرى ضعيفة ،أو استخدام موارد البلد
األضعف لتقوية البلد األقوى وإثرائه ،وقد خربت مناطق كثرية يف العامل عامة ويف
أفريقيا خاصة هذه الظاهرة .ما بني العام  1861إىل العام  1960تعرضت نيجرييا
لالستغالل من جانب بريطانيا العظمى ،ما ترك آثاره عىل الكثري من الصعد يف
هذا البلد األفريقي املهم ،إ ّن يف السياسة أو يف االقتصاد أو الدين أو التعليم أو
الهيكلية االجتامعية .املراد من هذا البحث تقيص آثار هذه الظاهرة عىل األديان يف
يب نيجرييا ،وتال ًيا يتناول هذا البحث الديانتني اللّتني كانتا معروفتني يف
جنوب غر ّ
(((-دكتور يف الفلسفة -قسم اإلنسانيات والعلوم االجتامعية ،جامعة البخاري الدولية ،ألور ستار ،قدح ،ماليزيا.
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تلك املنطقة قبل مرحلة االستعامر بكثري وهام الدين التقليدي واإلسالم ،كام يدقق
يف إيجابيات هذه الظاهرة وسلبياتها ويُظهر حركات مقاومة شعبية لها وكيفية تغلب
الحكومة الربيطانية عليها .هذا البحث هو دراسة أكادميية ما يعني أن كل املعلومات
واملستندات والوثائق أُخذت من كتب أو مقاالت أو مجالت أو مواقع الكرتونية
ذات صلة ضمن إطار منهجية البحث النوعي .هذا البحث يكشف وجود ديانتني قبل
وصول االستعامر الذي أضاف ديانة جديدة إليهام وهي الديانة املعروفة باملسيح ّية،
كام يظهر أن آثاره السلب ّية تفوق تلك اإليجاب ّية.
الكلامت املفتاحية :آثار ،استعامر ،إسالم ،مسيحيّة ،دين ،دين موروث ،يوروبا

متهيد

تعريف االستعامر أنّه استغالل دولة قويّة ألخرى ضعيفة أو استخدام موارد البلد
األضعف لتقوية البلد األقوى وإثرائه ( ،)Worldweb Online Dictionaryوهو
ظاهرة خربتها قارات آسيا وأفريقيا بشكل خاص عىل أيدي القوة األوروبية العظمى.
كام ميكن تعريفه أنّه حالة تحكّم للدولة القادرة باألخرى الضعيفة وتأسيسها لتجارتها
ومجتمعها الخاص بها يف تلك الدولة (.)Longman Dictionary, 2000
لهذه الظاهرة أسباب عدة )1( :إلغاء تجارة العبيد التي تنامت يف القرنني السابع
عرش والثامن عرش أدى إىل البحث عن تجارة قانونية بديلة )2( .الثورة الصناعيّة
وارتفاع الطلب عىل املواد الخام التي مل تكن الزراعة املحلية قادرة عىل تأمينها)3( .
البحث عن أسواق ملنتوجات املصانع األوروب ّية )5( .التم ّدن :حيث إن النزوح إىل
املدن وما رافقه من انخفاض اإلنتاج الزراعي والريفي أدى إىل ارتفاع الطلب عىل
اإلنتاج الغذايئ لتلبية التضخم السكاين يف املدن األوروبية .هنا تجدر اإلشارة إىل:
اجتامع القوى األوروبية يف مؤمتر برلني  1885-1884وتقريرها مصري أفريقيا.
وقد كانت بريطانيا العظمى وفرنسا وأملانيا والربتغال املشاركني الرئيسيني يف هذا
املؤمتر الذي استغرق ثالثة أشهر وانتهى بتقسيم أفريقيا بني األسياد األوروبيني
املستع ِمرين وفرض حدود اصطناعية عىل رعاياهم الجدد.
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أدى هذا املؤمتر إىل تفكيك أفريقيا بأكرث من طريقة ومتكنت القوى االستعامريّة
من فرض ح ّيزها عىل القارة األفريقية .مع عودة االستقالل يف الخمسينيات كان هذا
الحيز قد ترك إرث ًا يف التشظي السيايس ال ميكن إلغاؤه أو حتى توظيفه بشكل مرض.
نيجريا «عمالق أفريقيا» و«أكرب أ ّمة سوداء يف العامل» من الدول املهمة التي عانت
من هذه الظاهرة .يف الواقع فإن إسم نيجرييا نفسه أطلقه عليها السيد املستعمر بعد
مستبدل بها الحدود املصطنعة متاش ًيا مع مصالحه.
ً
تشويه الحدود املثبتة والطبيعية
يب من هذا البلد مستوطن بالدرجة األوىل من قوم اليوروبا الذين
إ ّن الجنوب الغر ّ
يشكلون يف نيجرييا ،بل يف دول غرب أفريقيا قاطبة ،أكرب تجمع ثقايف له تاريخه يف
الوحدة السياسية واإلرث التاريخي املشرتك .)Coleman, 1971( .هذا البحث يهدف
إىل النظر يف آثار االستعامر يف أديان املنطقة التي أهلها اليوروبا ،و«يوروبا» اسم
يطلق عىل الشعب ولغته عىل ح ّد سواء ،ويستعرض بشكل إجاميل الدين التقليدي
واإلسالم قبل قدوم الدخالء ،ويقسم آثار هذا التدخل إىل قسمني :اإليجايب والسلبي
ويبحث يف كل منهام ،كام يبني مقاومة عدة جامعات لهذا االستعامر وكيفية تغلب
الربيطاين عليهم.

الديانات يف املنطقة قبل الحقبة االستعامرية

ما هو الدين؟

ال يوجد تعريف موحد لألديان بسبب تباينها .الكثريون يرون أن الدين هو «منظومة
متّسقة من االعتقادات والشعائر والتعبد تتمركز حول الرب الواحد املهيمن أو
تجلّياته اإلله ّية «،بينام يرى غريهم أن« :الدين ميكن أن يشمل آلهة أو تجلّيات إلهية
متعددة» )197-The world book encyclopedia, 1990, 16:196( ،ويرى البعض
بعدم رضورة اشتامل األديان عىل أي إله أو آلهة .كام يوجد من يع ّرف الدين عىل أنه
«مجموعة نظم ثقافية وعقائدية ورؤى للعامل تصل اإلنسانية بالروحانيات ويف بعض
األحيان بقيم أخالقية» .عىل ال ّرغم من تباين التعريفات نجد أ ّن معظم اتباع األديان
يرون أ ّن العامل خلقته قوة علويّة لها أثرها يف حيواتهم .مبعنى آخر تتشارك معظم
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األديان بشكل كيل أو جزيئ ع ّدة خصائص )1( :اإلعتقاد بالله أو بالتجلّيات اإللهية،
( )2رسم رصاط للخالص )3( ،اتّباع ناموس سلويك وخلقي )4( ،استخدام القَصص
املقدس )5( ،مامرسة شعائر وطقوس ومناسك دينية محددة .)Ibid( .ال تختلف
خص هذا ،وهي كانت قبل قدوم
يب نيجرييا عن غريها يف ما
ّ
األديان يف جنوب غر ّ
السيد املستعمر دينني اثنني سنقوم برشحهام الحقًا وهام الدين التقليدي واإلسالم.
من املهم أن نشري هنا إىل استحالة فصل كلمة الدين عن كلمة الثقافة ،وهو ما
رأيناه يف التعريف األخري للدين بوصفه «مجموعة نظم ثقافية »...وهذا ما نجده يف
إقتباس أمبونساه عن قاموس علم االجتامع األمرييك والتي ع ّرفت الثقافة كام ييل:
اسم يشمل ّ
كل النامذج السلوكية املكتسبة اجتامعيًا ويتم تداولها اجتامع ًيا
باستخدام الرموز .إنّه إذًا اسم إلنجازات مميّزة لجامعات برشيّة ،وال يتضمن فقط
منتخبات كاللغة وصنع األدوات والصناعة والفن والقانون والدولة واألخالق والدين،
تجسد اإلنجازات الثقافية [ك]،
بل يشمل أيضً ا أدوات ماديّة أو مصنوعات يدويّة
ّ
والتي من خاللها يتم إضافة انطباع عمالين للميزات املعرفية والثقافية .نذكر منها
عىل سبيل املثال األبنية واألدوات واملاكينات ووسائل التواصل واألعامل الفنية
إلخ.)Amponsah, 2010:597( ...

دين اليوروبا التقليدي

متأصل وله التأثري الكبري يف حياة شعوب جنوب غرب نيجرييا حيث أن
الدين
ّ
كل مساعيهم عىل عالقة به ،ومن الصواب القول باستحالة فصل دين اليوروبا عن
ثقافتهم .هذا ما رصده دوي يف إحدى اعامله حيث يقول:
ليس هناك حدث يف حياة أي شخص من اليوروبا ال يحمل بع ًدا دين ًيا ،فهو
ألي غريب أن يفهم دين اليوروبا
ال يربأ متدي ًنا من مهده إىل لحده ،وال ميكن ّ
إال من خالل إرتباطه الوثيق بهذا الشعب وفهمه لطرق حياتهم ومبادئهم الدينية.
(.)Doi, 1992:121
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هذا ما خلص إليه كاتب آخر يف مقالة عن الدين األفريقي التقليدي حيت يقول:
متأصل وله التأثري األكرث أهمية يف حياة معظم األفارقة رمبا .عىل ال ّرغم من
الدين
ّ
ذلك تبقى مبادئه األساسية مجهولة للغرباء املسؤولني بالدرجة األوىل عن سوء فهم
معتقدات األفارقة ورؤيتهم إىل العامل .الدين يغىش حياة األفارقة من كل جانب ،وال
ميكن دراسته بذاته مبعزل عن دراسة حياة الشعب الذي يطبقه.)Awolalu, 1996:1( .
يف دين اليوروبا التقليدي يعتقد الناس بوجود اإلله املهيمن الذي يدعونه أُلرون
(رب الفردوس) أو أُلودوماره (اإلله األسمى أهل اإلجالل) ،ويف بعض األحيان
ليعبوا عن
يجمعون االسمني م ًعا فيلفظ أُلورونلودوماره ويستعملونه كاسم مركّب ّ
الكائن العلوي املستقر يف الفردوس .رغم ذلك نجدهم يق ّدسون تجلّيات إلهية
كوسطاء يصلونهم برب الفردوس العتقادهم بعدم إمكانية التواصل معه بشكل
مبارش .هذه الفكرة تطورت من االحرتام الذي كانوا يك ّنونه مللوكهم ،ففرضيتهم أنه
إن كان من غري املمكن لهم رؤية ملوكهم بشكل مبارش دون وسيط فكيف الحال
مبلك امللوك (أوبا أون أوبا) ،والوسطاء الذين يصلونهم بالعزيز يعرفون باألُريساس.
( )Johnson, 1921, reprinted ed. 2001و(.)Ogunbado, 2010
األُريساس أو التجلّيات اإللهية وفرية ونذكر منها أُڠون وسانڠو وأُباتاال وإسو وأُيا
يب نيجرييا يق ّدسون
وأُسون ويِ وجاّ ،
وكل مدينة أو قرية أو جامعة يف جنوب غر ّ
التجل اإللهي
ّ
الخاصة بهم .يف بعض األحيان تُطلق أسامء عدة عىل
األُريساس
ّ
نفسه بتعدد األمكنة ،فعىل سبيل املثال ت ُسمى أُريساال أُلوفني يف منطقة إيوفني
وأُريساكو يف أُكو وأُريسا ِڠيان يف إجيڠبو وأُريساكري يف إيكريه وأُريساوفو يف أُوو
وأُريساجايه يف إجايه.

اإلسالم

يب نيجرييا قبل قدوم
اإلسالم دين ّ
تأصل بشكل كبري هو اآلخر يف جنوب غر ّ
االستعامر ،وهو دين توحيدي مبني عىل وحدان ّية اإلله .كلمة اإلسالم مصدر مشتق
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من فعل أسل َم الذي يعني تسليم النفس لإلقرار اإلسالمHastings, Selbie & Gray,( ،
 )1908كام أنها مشتقة من كلمة ِسلم التي تعني السالم والصفاء والتسليم والطاعة.
ببساطة ميكن فهم كلمة اإلسالم عىل أنّها الخضوع ملشيئة اإلله أو «االستسالم
ملشيئته »،كام ميكن تعريفها عىل أنها «القبول التام بتعاليم الله وإرشاداته كام ب ّينها
لنبيّه محمد.)World Assembly of Muslim Youth, n.d( .»k
يب نيجرييا،
من الصعب تحديد الوقت الدقيق لدخول اإلسالم إىل جنوب غر ّ
ألن هذا الدخول مل يكن «مخططًا أو معل ًنا» ،كام أ ّن املسلمني األوائل يف منطقة
رسي )Gbadamosi, 1978( ،وعىل ال ّرغم من ذلك
البحث كانوا يتعبّدون بشكل ّ
فمن املعلوم أن التع ّبد باإلسالم قد مورس يف أُيوإييل حيث شُ ّيد مسجد يعود إىل
محسوسا
سنة  1550ميالديّة .)Al-Aluri, 1990( .وقد ُد ّون أن أثر اإلسالم غدا
ً
يف حقبة امللك أالفني أجيبويده ،وهنا نذكر أ ّن رجل دين يدعى بابا كِوو أرسل
لهذا امللك مبعوث ًا «ليحتج عىل ظلمه وأعامله العدوانية بداعي االنتقام لولده
الذي مات يف الحقيقة ميتة طبيعية».)Johnson,1921,reprinted. 2001:164( .
كام نجد أ ّن األلوري ( )Al-Aluri, 1965أشار إىل معرفة اليوروبا باإلسالم يف
جار وسفراء مايل
حقبة منسا موىس إمرباطور مايل (تويف عام 1337م) عرب ت ّ
الذين سكنوا أُيوإييل عاصمة إمرباطورية أُيو الغابرة ،ورمبا يكون هذا وراء تسمية
البعض «اإلسالم» «إسني إمياله» مبا معناه «دين املاليني» أو «الدين الذي أىت
من مايل».
متكّن اإلسالم من اكتساب أرض ّية يف بلد اليوروبا وقد تعايش الدينان م ًعا لعدة
تقص ذلك يف بعض التعاليم اإلسالمية
قرون قبل تدخل الرجل األبيض ،وميكننا
ّ
التي تتقاطع ودين اليوروبا التقليدي وثقافتهم .عىل سبيل املثال )1( :الدين التقليدي
يعتقد بوجود كائن أسمى ويتفق بذلك مع اإلسالم عىل ال ّرغم من وجود اختالف
يف التطبيق ،حيث أن أتباع الدين التقليدي يق ّدسون األُريساس كوسيط بينام نجد أ ّن
اإلسالم يرفض ذلك جملة وتفصيال )2( .ونجد أ ّن الدينني يق ّدسان الزواج ويسمحان

آثار اإلستعمار على األديان

205

بتعدد الزوجات مع فارق أ ّن عدد الزوجات املباح يف االسالم أربعة وغري محدود يف
الدين التقليدي )3( .كام نجد أن األخالق والقيم كالتواضع واالحرتام جز ٌء ال يتج ّزأ
من كال الدينني.
رمبا وبسبب التوافق والسكينة والتعايش بني الدينني لحقب ٍة زمنية طويلة إفرتض
قوم اليوروبا أ ّن الدينني من موروث أسالفهم ،وهذا ما ينعكس يف إحدى أغانيهم
الشعبية:
أيه البا إيفا ،أيه البا إميول
أوسان ڠانڠان نيڠبابو ُولِه ِده
إلتقينا بالع ّرافة يف هذا العامل
إلتقينا باإلسالم يف هذا العامل
أما املسيح ّية فقد أتت آخر النهار
مقدم األسياد املستعمرين واملسيحية والتعليم الغريب
ميكن تقسيم غزو الرجل األبيض إىل مرحلتني .املرحلة األوىل كانت يف القرن
الخامس عرش مع االستكشافات الجغرافية التي قام بها األوروبيّون يف بحثهم عن
طريق إىل الهند ،ووصل الربتغاليون إىل بنني سنة  )Eriwo, 2012( 1477بينام يرى
جار الربتغاليني وصلوا إىل الڠوس وبنني سنة
فافونوا ( )Fafunwa, 2002أ ّن الت ّ
جار قد متكنوا من جعل أهل بنني ينخرطون يف
 .1472يف سنة  1485كان هؤالء الت ّ
تجارة البهار ،وعليه أرسل أوبا ملك بنني مبعوث ًا إىل البالط املليك يف الربتغال.
عىل ال ّرغم من أ ّن اهتامم الربتغاليني بد ًءا كان محصو ًرا يف التجارة ،ولكنهم رأوا
الحقًا أ ّن عليهم تحضري األفارقة ليصبحوا مستهلكني جيّدين ،والتحضري بحسبهم
هو تنصريهم وجعلهم يتبعون مبادئ التعليم الغريب .بدأ النشاط التبشريي يف
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أسسوا مدرسة لألمراء املتنرصين وألوالد
بنني سنة  1515عرب مبرشين كاثوليكيني ّ
الوجهاء يف بالط أوبا .)Ibid( .يف السنة نفسها بعث ڠاسرب أسقف أبرشية ساو تومه
رهبان أغسطينيني لزيارة واري وقد نجحوا يف تعميد أحد أبناء ملك واري وس ّموه
دعم واس ًعا،
سباستيان .فيام بعد خَلف سباستني والده وأعطى املبرشين الربتغاليني ً
أما ابنه دومينڠوس فقد أُرسل إىل الربتغال لتعليمه الكهنوت .عىل ال ّرغم من ذلك
وجد الربتغاليون من العوائق ما فاق الخدمات املق ّدمة لهم ما جعلهم يتخلّون عن
مرشوعهم .أما املرحلة الثانية والتي آثارها ما زالت مستدامة فقد بدأت يف أيلول من
املبشين اإلنكليز إىل بادا ْڠري .يف تلك املرحلة كان
العام  1842مع وصول أول
ّ
العبيد املحررون يف سرياليون منخرطني يف التجارة يف مناطق اليوروبا ويعملون
عىل نرش الدين املسيحي ويسيطرون عىل أول كنيسة أُ ِ
نشئت يف تلك املنطقة .أما
املبشون فكانوا مؤمتنني عىل التعليم الذي استعمل كأداة للتنصري ،أل ّن التعليم
ّ
حينها كان يهدف إىل إنتاج مسيحيني ميكنهم قراءة اإلنجيل وإقامة الشعائر .هنا
نقتبس من ويليام بويد قوله:
« ...يجب التذكري بأ ّن الكنيسة أخذت عىل عاتقها مسألة التعليم ال ألنها ترى
التعليم أم ًرا جي ًدا بذاته ،ولك ّنها وجدت أنّه ال ميكنها أداء دورها من دون توفري القدر
الالزم من التعليم ألتباعها ،وبشكلٍ خاص لكهنتها ليتمكنوا من دراسة النصوص
املقدسة وتأدية مهامهم الدينية».)Fafunwa, 2002:70( .
يف هذا املقطع نستنتج أ ّن قدوم األسياد املستعمرين أ ّدى إىل إدخال املسيحيّة
كدين جديد إىل جانب الدين التقليدي واإلسالم ،كام أ ّن منط التعليم الغريب تسلّل
عرب املسيح ّية الوافدة ،تاركًا آثاره اإليجاب ّية والسلب ّية عىل األديان املتواجدة عىل تلك
األرض .وقد بيّنا سابقًا يف هذا البحث أ ّن مفهوم الدين ال يقترص عىل الشعائر فقط،
ولك ّنه يتخطاها إىل الثقافة واإلقتصاد والسياسة وجوانب أخرى من سعي اإلنسان
وهو ما طالب به اإلسالم .عىل ال ّرغم من ذلك سنحقق يف الجوانب اإلقتصادية
والسياسية من منظور الدين فقط وليس من منظور علمي اإلقتصاد والسياسة.
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يب نيجرييا
اآلثار اإليجابية لالستعامر يف جنوب غر ّ

قدوم األسياد املستعمرين استتبعه دخول دين جديد إىل املنطقة وهو املسيحيّة
التي كان يُنظر إليها عىل أنّها دين البيض (إسني أوون أُينبو) .االستعامر واملسيح ّية
ح
املالزمة له ساعدا عىل إلغاء الشعائر التي كانت تدور حول البرش أو تتض ّمن أضا ٍ
برشيّة .مبعنى آخر ساهمت هذه الظاهرة يف إلغاء بعض شعائر الدين التقليدي التي
تتضمن التضحية بالبرش إلرضاء اآللهة.
حلول االستعامر مصحوبًا بظهور املسيحية جلب معه التعليم الغريب الذي يع ُّد
الزي املدريس حيث أ ّن التالميذ والتلميذات
قاطرة لالزدهار الحضاري ،وأدخل معه ّ
رصفوا ويتكلّموا كاألوروب ّيني.
كان عليهم أن يلبسوا ويت ّ
كام أ ّن مجيء البيض ،ال سيّام يف املرحلة التي سبقت إلغاء تجارة العبيد ،عزز
الحالة االقتصادية للملوك وبعض الوجهاء الذين تعاملوا معهم بهذه التجارة ،وقد
ساهمت هذه التجارة يف نقل الدين األفريقي التقليدي إىل بلدان أمريكا الالتين ّية
كالربازيل وكوبا .أما بعد إلغاء تجارة العبيد فقد أدى التفتيش عن تجارة بديلة إىل
جار الذين أ ّدوا دور الوسيط بني التجار الربيطانيني املتواجدين عىل الساحل
اغتناء الت ّ
واملزارعني يف داخل البالد.
نضيف أ ّن رغبة األسياد املستعمرين بالتوغّل يف البالد استوجبت إنشاء شبكات
أول يف جنوب غريب نيجرييا ،حيث بدأ إنشاؤها يف
النقل كسكّة الحديد التي ظهرت ً
الڠوس سنة  1896لتصل أبِيوكوتا سنة  1900وأبيدان بعدها بسنة والحدود الشاملية
لنيجرييا سنة  .)Olubomehin,2001( .1909أما أ ّول طريق فقد أُنشئ سنة  1906بني
ميل لربط ايو بأُڠبوموسو
أبيدان وأُيو لربطها بسكّة الحديد ،ويف سنة  1907استكمل ً 30
ميل لربط أُيو ِ
بإيسيني ،ويف عام  1910وما بعده تم إنشاء طريق بني إكريون وإيال
وً 27
وبني أُسوڠبو وإلِسا وهكذا دواليك .)Ibid( .وقد أ ّدى هذا التوغّل إىل ظهور املرافق
االجتامعية كاملستشفيات والكهرباء وما شابه .عىل ال ّرغم من ذلك ُيكننا بعد التدقيق
إثبات أن اآلثار اإليجابية هي يف حقيقة األمر سلبيّة ،كام س ُنظهر يف املقطع التايل.
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اآلثار السلبية لإلستعامر

ترك االستعامر آثاره السلبيّة عىل األديان الكائنة عرب إدخاله دي ًنا جدي ًدا أي املسيحيّة
املبشين كانوا
ما جعل أتباع الدين التقليدي واإلسالم يشعرون بالتهديد ،حيث أن
ّ
يجهدون يف تنصري الكثري من أتباع الدين التقليدي واإلسالم زارعني االضطراب فيام
بينهم .مل يقف حكّام اليوروبا حامة الدين التقليدي ورجال الدين املسلمون مكتويف
جل مجهودهم ملقاومة
للمبشين بإخصاء دينهم ،ولكنهم وظّفوا ّ
األيدي ليسمحوا
ّ
التنصري.

واملبشون ي ًدا بيد لتحجيم األديان املوجودة وهذا ما نلمسه
عمل املستع ِمرون
ّ
املبشون عىل األوروب ّيني
يف شهادة فافونوا (« :)Fafunwa, 2002:71لقد اعتمد
ّ
لتكبيل الزعامء األفارقة املتمردين حيث إن السلطات األوروب ّية أملت أن تستويل عرب
اإلقناع الديني عىل ما مل تقدر عليه بالسالح» .ما نستنتجه من هذه الشهادة أ ّن هدف
خالصا مرتبطًا بحبّه لألب واالبن
السيد املستع ِمر من إقحام املسيحيّة مل يكن دينيًا
ً
والروح القدس إمنا كان هدفه بالدرجة األوىل تثبيت هيمنته.
كام رأى البعض أ ّن إقحام املسيحيّة يجب أن يهدف إىل اقتالع القواعد
السلوكية املوجودة من باب أن «األديان البدائية مصريها الزوال والتاليش».
يل:
( ،)Kraemer, 1938:230وهذا ما يعرب عنه االقتباس التايل بشكل ج ّ
املبش ثائ ٌر وعليه أن يكون ذلك أل ّن الوعظ وغرس املسيح ّية يعني الهجوم
ّ
الصدامي عىل العقائد والعادات ومفاهيم الحياة والعامل وضم ًنا ـ أل ّن األديان القبل ّية
قبل كل يشء حقائق اجتامعية ـ عىل البنى واألسس االجتامعية للمجتمع البدايئ،
وعىل املؤسسة التبشريية أن ال تخجل من ذلك أل ّن اإلدارة اإلستعامرية ومزارعيها
بهجوم أكرث رضاو ًة وتدمريا ً.)Ibid( .
جارها واالخرتاق الغريب إلخ ...يقومون
ٍ
وت ّ
سبق وذكرنا أ ّن االستعامر واملسيحيّة جلبا معهام التعليم الغريب والحضارة ،لكن
املثبت حال ًيا أ ّن الجوانب السلبية لذلك فاقت اإليجابية ( )1فاملدرسة استخدمت
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كأداة للتنصري لتحويل املنتفعني إىل املسيحيّة )2( .كام يبدو أ ّن التعليم الغريب
والدين املالزم له ركّزا عىل الجوانب الروحية وبعض من االجتامعية للحياة ،بينام
مل يبذال أي جهد ،وبأحسن األحوال القليل منه ،ما تعلق بالجوانب اإلنسانية األخرى
كاألخالق ّيات والسلوك ّيات االجتامع ّية الب ْين ّية ،ونضيف أ ّن الدين الغريب ركّز عىل
العقيدة أكرث منه عىل التطبيق )3( .كان التعليم الغريب أو االستعامري أدبيًّا يف معظمه،
املسيحي وما شابه،
يرتكز عىل القراءة والكتابة والحساب واإلملام باإلنجيل واألدب
ّ
ويهدف إلنتاج مسيحيني مبقدورهم قراءة اإلنجيل وخدمة أسيادهم املستعمرين كتّابًا
أو وكالء أو مرتجمني لتسهيل تجارتهم )4( .نُضيف أ ّن التعليم الغريب /االستعامري
دفع التعليم الكائن إىل االندثار ،فعىل سبيل املثال كان التعليم العريب /اإلسالمي
مزده ًرا قبل قدوم التعليم الغريب حيث إن لغة اليوروبا كانت تكتب باألبجديّة العربية
املعروفة بالعجم ّية حتى تم اقتالعها واستبدلوا بها األبجديّة الرومانية التي ما زالت
ت ُستخدم حتى يومنا هذا .كام أن نظام التعليم التقليدي كان يسمح بتعليم األخالق ّيات
وما شاكل خارج نطاق املدرسة ،بينام نجد أن نظام املدرسة الداخليّة يف التعليم
ح َرم التالميذ من هذه الفرصة الذهب ّية )Omotosho, 1998( .و(Ogunbado,
الغريب َ
.)2011
زعم البعض أ ّن تجارة العبيد ساهمت يف نرش دين اليوروبا التقليدي خارج النطاق
املحيل وساهمت بتعزيز االقتصاد ،وهذا يحتاج للتدقيق حيث إ ّن العبيد الذين أُخذوا
إىل البلدان األجنبية تم نقلهم باإلكراه للخدمة يف مزارع أسيادهم ،ومل يُسمح لهم
مبامرسة دينهم وأُجربوا عىل اعتناق املسيحيّة ،إال قلّة بقيت عىل دينها ومتكّنت من
مامرسته بعد تحررها .نذكر أيضً ا أ ّن األغلبيّة منهم ماتت خالل الرحلة وتم رميهم
يف املحيط ،ناهيك عن اآلثار الكارثية لرتحيلهم عىل عائالتهم ومجتمعاتهم ألنهم
كانوا األعمدة واألجسام القادرة (القوى العاملة) يف مجتمعاتهم .األقلية فقط من
املتعاملني مع االستعامر متكّنوا من تعزيز وضعهم االقتصادي بينام عانت األغلبية
من نتائجه.
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إل أ ّن التمحيص يف
عىل ال ّرغم من إنشاء اإلدارة االستعامرية للمرافق االجتامعية ّ
جل ذلك كان منطلقًا من دوافعٍ أنانية ،فشبكة النقل التي ربطت
هذا الزعم يُظهر أ ّن ّ
املدن الكربى واألسواق والسواحل بعضها ببعض أُنشئت لتسهيل نقل املواد الخام
من املصدر إىل الساحل ليتم شحنها بالسفن الحقًا إىل أوروبا .كذلك مل يهدف بناء
الطرق إىل رفع منسوب الرفاهية عند الناس ولكن إىل متكني الضبّاط الربيطانيّني
من الوصول إىل داخل البالد لجمع األتاوات والرضائب ،وإىل تسهيل إيصال املواد
كل الداخل .الظاهر أ ّن معظم الطرق
الخام إىل السكّة الحديدية التي مل تكن تغطّي ّ
األوىل ارتكزت عىل طرق املشاة القدمية التي كانت تصل القرى باملزارع واألسواق،
وجل ما فعله األسياد املستعمرون هو توسيعها وتقوميها حتى أ ّن بعضها ت ُرك بال
ّ
تزفيت .)Omotosho, 1998( .نذكر هنا أ ّن الحكومة االستعامرية عارضت بداي ًة إنشاء
السكّة الحديدية بسبب تكلفتها التي تم تغطيتها الحقًا بواسطة الرضائب .يحرض
عامل االستعامر الديني يف هذا املرشوع أيضً ا كام نجد يف كالم أحد دعاته املقتبس
عن كولِامن (« :)Coleman, 1977:55فكّروا باملنافع التي ستحصل عليها إنجلرتا
عرب تزايد األسواق ملنتوجاتها الصناع ّية وحصولها عىل إنتاج إضايف يف املقابل...،
املبشين».
سيحض الهمجي ويه ّيئه لتلقّي رسالة
هذا
ّ
ّ
املؤسسات التقليدية والثقافة الدينية ،وجردوا
بذريعة الحضارة أفسد الربيطانيون
ّ
األوبا (امللوك) من حقوقهم وأبعدوهم وجعلوهم أتبا ًعا للهيمنة البيضاء ،كام أنهم
استبدلوا بالحدود الطبيعية والثقافية أخرى مصطنعة ما أدى إىل تقسيم بالد اليوروبا
بني الهيمنة الربيطانية يف نيجرييا واإلمربيالية الفرنسية يف بنني.

املقاومة ور ّد املستع ِمر وأعامله الوحش ّية التنكيل ّية

أي مجتمع ميكن أن يقف مكتوف األيدي ويسمح بهيمنة
يف الحقيقة ال يوجد ّ
األجنبي عىل أرض أبائه ،وهذه حال اليوروبا يف جنوب غرب نيجرييا الذين مل يُذعنوا
لإلمربيالية ،ومل يسمحوا بحلول اآلثار السلبية دفعة واحدة ،ومل يقبلوا اإلخالل
مبؤسساتهم التقليدية وثقافتهم الدينية ،وأظهروا بعض املقاومة .كان قرار الربيطانيني
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وغريهم من األسياد املستعمرين هو استخدام القوة املفرطة ليتغلّبوا عىل الزعامء
التقليديني وأتباعهم الذين كانوا يقاومون الهيمنة األوروبية يف مناطقهم ،وقد ُوظّف
يب نيجرييا.
هذا التكتيك إلخضاع اليوروبا يف جنوب غر ّ
بدأ استعامر نيجرييا برمتها وجنوبها الغريب تحدي ًدا من الڠوس املدينة الساحلية
يب نيجرييا .قامت اإلمربيالية ابتدا ًء بابتداع معاهدة متنع االتجار بالعبيد
يف جنوب غر ّ
ل ُيوقّعها الزعامء األفارقة مع التهديد بأخذ إجراءات بحق رافيض ذلك ،وقد كان أوبا
الڠوس كوسوكو أول من طولِب بالتوقيع.
نظر األوبا كوسوكو إىل املعاهدة عىل أنّها تدخّل يف شؤون بالده ورفض توقيعها
ما جعل الربيطانيّني يكيدون له وملؤيّديه .يف سنة  1851حاول جون بيكروفت إقناع
كوسوكو بالتوقيع من دون نجاح ،ما جعله يأمر السفن الحربية األربع املرافقة له
إل أ ّن كوسوكو ورجاله أظهروا شجاع ًة بالتصدي وقاموا بالرد عىل
بقصف الڠوس ّ
النريان ما أ ّدى إىل قتل ضابطني وجرح ستة عرش آخرين .)Ikime, 1977( .كانت
هذه املقاومة وهذا الر ّد عا ًرا عىل الربيطانيني الذين انسحبوا ليعودوا مع قوة مكتملة
لقصف الڠوس يف السادس والعرشين من كانون األول من العام  .1851يف النتيجة
تم نفي كوسوكو من الڠوس وت ُ ّوج خصمه يف العرش أكينتويه الذي قام بتوقيع
املعاهدة لتصبح الڠوس بعد بضعة أشهر مستعمر ًة بريطان ّية ،لك ّن كوسوكو ،الذي
صادف أنه مسلم ،وأتباعه متكّنوا من إعادة بناء كيانهم وإحياء دينهم يف إبه.
بعد نجاحهم يف إخضاع الڠوس رغب التجار الربيطان ّيون والسلطة يف الڠوس
(املستعمرة الربيطانية) الحيازة عىل ٍ
منفذ لبناء عالقات مبارشة بداخل البالد ،وق ّرروا
االصطفاف إىل جانب اإليجِبو كوسطاء ،إال انهم أرادوا نرش املسيحيّة يف داخل بالد
اليوروبا أيضً ا وهو ما مل يستسغه اإليجِبو الذين رأوا ذلك عائقًا لتجارتهم وانتهاكًا
لسيادتهم .نظّم اإليجِبو تظاهرة عدائية خالل زيارة الحاكم االستعامري سنة ،1889
وهو ما ع ّدته السلطة االستعامرية إهانة لها وطالبت اإليجِبو باإلعتذار .وعندما أرسل
األووجاال وف ًدا إىل الڠوس للرتحيب بالحاكم الجديد أُكره هذا الوفد عىل التوقيع
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عىل معاهدة ما رفضوه بشدة .استثمرت السلطة االستعامرية هذا الرفض الجتياح
اإليجِبو ويف التاسع عرش من أيار سنة  1892حدثت معركة طاحنة ،وعىل ال ّرغم من
دفاع اإليجِبو املستميت إلّ أ ّن األسلحة الربيطانية القاهرة متكّنت من سحقهم.
يف كانون األول من العام  1893استلم النقيب روبرت ميسرت باور مها ّمه كأ ّول
يب نيجرييا،
مندوب سام مقيم يف أبيدان ومتنقّل يف أرض اليوروبا الداخل ّية جنوب غر ّ
وكان ضمن مها ّمه فرض املعاهدات لتوطيد سلطة اإلدارة الربيطانية يف تلك املنطقة.

بدأ باور تعاطيه مع زعامء األبيدان بإخافتهم وترهيبهم ليذعنوا لإلمربيالية الربيطانية.
أُعتقل بالوڠون أبيدان الزعيم أكينتوال سنة  1894خالل مهرجان شعبي تقليدي ،كام
اعتُ ِقل أويس بالِه زعيم فاجيمي ،وقد كان الزعيم سانويس قد اعتُ ِقل بدوره قبل ذلك،
ح ّمل هؤالء الزعامء مسؤولية مواجهات أتباعهم مع الضباط الربيطانينيAjayi,( .
و ُ
 .)2008كذلك تم اعتقال قائد لإلكيتيبارابو – مجموعة مقاومة – وهو الزعيم أُ ِڠ ِدنڠْبه
وأوالده وتم نفيهم الحقًا إىل زعيم اإلوو.
مل يكن النقيب باور سعي ًدا برفض أالفني أُيو وشعبه لإلمربياليّة الربيطانيّة ،وكان
األالفني ميارس دوره كام لو أنّه الحاكم األعىل يف بالد اليوروبا ويرى أن االستسالم
إستغل املندوب السامي الفرصة عندما
ّ
ريا لنظامه وحضارته.
لألُينبو (البيض) تحق ً
أسيني من ِ
حكم بإخصاء رجل جامع زوجة ِ
أسيني ،ووصف باور
أصدر األالفني
ً
هذا الحكم بالرببري وأمر األالفني وزعامءه بالسجود أمامه يف سوق املدينة.
رفض األالفني هذا األمر بشدة وتم تكبيل ِ
أسيني ورضبه يف العلن ما استتبعه قصف
الربيطانيني ألُيو سنة  ).Ibid( .1895و( .)Lasisi, 1997ثار الناس يف أُيو وإبادان
يب نيجرييا ض ّد اإلمربيالية بطريق ٍة أو بأخرى ورفضوا
ومدنٍ رئيس ّية أخرى يف جنوب غر ّ
التعليم األجنبي الذي كان أداة للتنصري .كتب قس أُيو ج .بورتون يف الخامس من
كانون األول من العام :1910

اإلسالم يكتسب أرضية بشكلٍ
تصاعدي يف املنطقة الغربيّة إلرسالية يوروبا
ّ
التبشرييّة .املسيحيّة تحقق تقد ًما بسيطًا يف أُيو وأُڠبومسو وإسيني ولك ّن املساجد
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اإلسالميّة موجودة يف كل مكان .هذا الدين اإلسالمي ذو طبيعة فظّة ،وجهل أتباعه
يجعل العمل بينهم صع ًبا ومحبطًا بشكلٍ استثنايئ .هناك الكثري من املدارس اإلسالم ّية
حا’ من النصوص العربية
يف أُيو حال ًيا ،وليس من الغريب رؤية األطفال يحملون ’ ألوا ً
التي يتعلّمونها بشكلٍ ببغايئ.)The Muslim world, 1911:351( .
عىل نح ٍو مامثل كتبت املعلمة التبشريية آنّا يف مذكّراتها بتاريخ األول من ترشين
األول من العام  1853عن تجاوب أهل ابيدان مع التعليم الغريب ونقتبس النص من
فافونوا (« :)Fafunwa, 2002:61 and 85ال نشهد تزاي ًدا لعدد التالميذ يف مدرستنا

رضا ،السكّان يخافون من إرسال أوالدهم إلينا ويظ ّنون أ ّن «الكتاب» سيجعلهم
حا ً
جبناء ،ولك ّن التالميذ املوجودين عندنا يتجاوبون بشكل رائع».

خالصة

االستعامر مسألة لن ت ُنىس أب ًدا يف نيجرييا عام ًة ويف جنوب غربها خاص ًة بسبب
حا هو استغالل دولة قويّة ألخرى ضعيفة ،أو
آثاره املستدمية .االستعامر اصطال ً
إستخدام موارد البلد األضعف لتقوية البلد األقوى وإثرائه ،وقد ظهر بسبب إلغاء
تجارة العبيد وبزوغ الثورة الصناعية والبحث عن أسواقٍ جديدة للمنتوجات الصناع ّية
إلخ ...آثار هذه الظاهرة راسخة يف الكثري من جوانب حياة املستع َمرين .هذه املقالة
رصا يف آثار االستعامر يف الدين الذي هو بحسب تصورنا غري محصو ٍر
بحثت ح ً
بالشعائر ولك ّنه يتسع ليشمل الثقافة أيضً ا.
هناك آثار إيجاب ّية وأخرى سلب ّية لهذه الظاهرة ،أما اإليجاب ّية فتتضمن ظهور دينٍ
جديد وقدوم التعليم والحضارة الغربيّة وإبطال األضحيّة البرشية وشبكة النقل
والكهرباء واملرافق االجتامعية األخرى .أما السلب ّية فتتضمن إضعاف األديان الكائنة
وتشويه الثقافات التقليدية القبلية والقيم والقواعد السلوكية ،وتشمل أيضً ا استحداث
حدود مصطنعة والخضوع لسلطة أجنبية واستعامل أكرث األسلحة تطو ًرا يف ذلك
الزمن إلرهاب الشعب .كام أ ّن االستعامر حارب املؤسسات التقليدية وفرض
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ديكتاتوريته إلجبار الزعامء التقليديني عىل الخضوع للمعاهدة اإلمربياليّة إلرضاء
.املصالح االستعامريّة
مقاومة الجامعات واملدن املتعددة تُظهر أ ّن اليوروبا مل يقفوا مكتويف األيدي
 لقد خربنا العديد من الوطنيني الشجعان الذين.حوا بسلطتهم للحكم األجنبي
ّ ومل يض
 ونش ّدد هنا عىل أ ّن إحياء ذكراهم أم ٌر،بذلوا حياتهم للدفاع عن أرضهم وسلطتهم
 برأي كاتب هذه املقالة أ ّن..) لقد ت ّم سحقهم بجربوت األُينبو (البيض.رضوري ج ًدا
ّ

عىل الربيطانيني وغريهم من األسياد املستعمرين التعويض عىل مستعمراتهم ج ّراء
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تجـربة الشعـب الصومالي مع االستعمـار
عبد الله الفاتـح

(((

يعـد الشعـب الصـومايل من أكثـر الشعـوب اإلسـالميـة التي إكتـوت بنيـران
االستعمـار والقهـر ردحـاً من الزمـن ،تعـرض من خـاللها لهجمـة شـرسة استخـدم
فيهـا كل أنواع األسلحـة املاديـة واملعنـوية إلحـداث اهتـزاز يف ثقـة األمـة
مببـادئها اإلسـالمية وقيمـها الحضـارية من أجـل إخضـاعها والنيـل من كبـريائهـا.
ورغـم ذلك كـله متيـزت حـركة الجهـاد اإلسـالمي ضـد القـوى االستعمـارية
يف الصـومال بأنها أكثـر عمقـاً وأشـد صـالبة ،عـن غيـرها من الحـركات املقاومـة
والجهـاد يف بقيـة أجـزاء القـارة اإلفريقيـة ،ولعـل ذلك يرجـع يف املقام األول
إىل أن هـذه املنطقـة عـرفت اإلسـالم قبل غيـرها وشهـدت التحامات املسلميـن
واملسيحييـن منـذ فجـر الدعـوة اإلسـالمية.
ويف الربع األخيـر من القـرن التاسـع عشـر ،أخـذ هـذا الصـراع منحـاً تصعيـدياً

حيـث تكالبت القـوى االستعامرية الكبـرى عىل الصـومال الخضـاعه بالقـوة
((( -بكالوريوس إعالم  -دبلوم ترجمة -ماجستري يف الصحافة اإللكرتونية -جيبويت.
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املسلحـة وتقسيـمه الحقـاً بيـن بريطـانيا وإيطاليـا وفرنسـا باإلضافـة إىل إثيـوبيـا
التي استفـادت من عمليات التقسيـم وقامت بحملـة توسعيـة عىل حسـاب جيـرانها.
وهكـذا بدأ عصـر القهـر االستعمـاري األورويب يف الصـومال واملنطقـة
ال من أجل استعادة حـريته
عمـوماً ،ليواصـل الشعـب الصـومايل كفاحـاً طـوي ً
واستقـالله وتوحيـد أراضيـه املقسمـة.

عنـدما استقـل اإلقليمـان الشمـايل (الصـومال الربيطاين) والجنـويب (الصـومال
اإليطـايل) يف عام 1960م ،ك ّونـا دولـة واحـدة يف ظل جمهـورية الصـومال.
ودخلـت الدولـة الوليـدة عقب استقـاللها مباشـرة يف صـراعات مع جيـرانها
من أجـل تحـرير األقاليـم األخـرى ومنها إقليـم الصـومال الغـريب الذي اقتطعتـه
بريطـانيـا ومنحتـه إلثيـوبيـا ،وإقليـم ( )N.F.Dالذي منحتـه بريطـانيا لكينيـا.
وهكـذا أصبح شعـار الصـومال الكبيـر مدعاة لصـراع مستمـر بيـن الصـومال
ودول الجـوار ،مام أثـر سلبـاً يف استقـرار وأمـن الدولـة الوليـدة.

هيكل الدراسـة:
إحتـوت هذه الدراسـة عىل مقدمـة ومدخـل متهيـدي وأربعـة محـاور رئيـسية
وخـامتـة اشتملـت النتـائج والتوصيـات ،حيـث تضمن املدخـل التمهـيدي
إطـاللة عامـة عىل واقـع العالـم اإلسـالمي ،ويتطـرق إىل ضبـط مفهـوم العالـم
اإلسـالمي واألمـة اإلسـالمية إلزالة اللبـس والغمـوض ،وبعدها يسلط الضـوء
عىل أهميـته الجيوبولتيكيـة للوصـول إىل تصـور شـامل لواقـع العالـم اإلسـالمي
من جميـع جوانبـه السيـاسية واالقتصـادية واالجتامعيـة ،إضافـة إىل املشاكـل
والتحـديات الداخليـة والخارجيـة التي تواجـه األمـة اإلسـالمية.
أمـا املحـور األول فيعـالج أسبـاب ودوافـع الدول االستعمـارية للسيطـرة عىل
البـالد اإلسـالمية ،بينمـا اهتـم املحـور الثـاين بتجـربة الشعـب الصـومايل مع
االستعمـار ،يف حيـن احتـوى املحـور الثـالث عىل الهجمـة االستعمـارية عىل
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الصـومال وتقسيـمه إىل خمسـة أجـزاء ،أما املحـور الرابـع فقـد تضمـن عـرضا
تفصيليـاً ملسـار حـركة الجهـاد واملقاومـة ضـد االستعمـار يف الصـومال ،فيمـا
تحتـوي الخامتـة رؤيـة وتصـورا ً شامـالً للخـروج من هـذا املأزق التاريخـي الذي
جعـل األمـة اإلسـالميـة فريسـة سهـلة ألطمـاع القـوى االستعامريـة.

مدخـل متهيـدي :إطـاللة عـامة عىل واقع العالـم اإلسـالمي:
مفهـوم العامل اإلسـالمي

ال يوجـد تعـريف جامـع ومانع للعالـم اإلسـالمي ،ولعل تعدد التعريفات عائد
إىل املعاييـر واألطـر املعـرفية للمعـ ِّرف ،وتعدد الرؤى اإليديولوجيـة والفكـرية
والدينيـة لـلدارسني والباحثيـن باملسألة اإلسـالمية ،فقـد استخـدم الغـربيـون
هـذا املصطـلح للداللة عىل بـالد املسلميـن التي متتـد من الغـرب األقصـى
إىل املحيط األطلـيس غـرباً ،إىل الصيـن شـرقاً ،ومن آسيـا الوسطـى شمـاالً ،إىل
إفـريقيا املداريـة جنـوباً (((.
ومـع أن معظـم العالـم اإلسـالمي يقـع جغـرافياً يف سـرة العالـم ،إال أنه ليـس
من السهـل تحـديده بإقليـم جغـرايف موحـد ،نظـرا ً لرتامي أطـرافه ،باإلضافة إىل
كونـه عامل فكـرة ال عامل حـدود (((.
ومبا أن الحكـم عىل الشـيء يعـد فـرعاً من تصـوره ،فإن رؤيـة املفاهيـم
تشكـل يف نـظر هذه الدراسـة مسألـة يف غايـة األهميـة فهـي الخطـوة األساسيـة
التي نستطيـع من خاللها تحديد املصطلحات وضبط مضامينـها ودالالتها ،وهنـاك
عـدة معاييـر لتحديد مفهـوم العامل اإلسـالمي ،ولذلك ستعمـل هـذه الدراسة عىل
توضيـح تلك املعاييـر ومن أبرزهـا:
(((-د .أحمـد صدقي الدجاين ،آفاق التعاون بيـن العامل اإلسـالمي واملجتمعات األخـرى واسترشافها بالحوار
(اإلسـالم اليوم) عدد (1949 ،)12م ،ص .10
(((-محمد طاهـر روبله ،التعددية يف فكر الحركات اإلسـالمية املعارصة وعالقتها باملرشوع اإلسالمي ،دار الفكر
العريب ،القاهرة ،ط2008 ،1م ،ص.22
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املعيـار العـددي:
يطلـق العامل اإلسـالمي عىل مجمـوعة األقطـار التي تتميـز بأكثـرية سكانيـة من
املسلميـن وبنسبـة تفوق  % 50من عـدد سكانها ،أي أن أكثـرية سكانها مسلمـون (((.
املعيـار الدستوري:
يطلق العالـم اإلسـالمي عىل مجمـوعة من الدول التي تعـلن يف دساتيـرها وقوانينها
بشكل صـريح بأن دين الدولة الرسـمي هو اإلسـالم ،أو أن الشـريعة اإلسـالمية هي
املصـدر الوحيد يف التشـريعات ،أو مصطلحات أخـرى مقاربة لهـذه املعاين (((.
املعيـار التنظيمي:
يطلق العامل اإلسـالمي عىل الدول التي تشكـل منظمـة املؤمتـر اإلسـالمي،
حيث تقـوم هـذه املنظمة عىل فكـرة التعاون والتنسيق فيام بيـن الدول اإلسـالمية
وصـوالً إىل التكامـل الذي يؤدي مع الوقت إىل تفاعـل أكبـر ،قـد يقـود ـ يف
املستقبـل ـ إىل وحـدة كاملة بيـن هذه الدول (((.
ويف عام 1994م ،كان عـدد الدول األعضـاء يف املنظمـة إحـدى وخمسيـن
دولة ،فيمـا بلغ عدد أعضـائها يف عام 1998م ،ثالث وخمسيـن دولة ،ثـم قفـز عدد
أعضائها ـ مـرة أخـرى ـ ليصل إىل سبـع وخمسيـن دولة يف عام 2002م ،وذلك
خالل مؤمتـر املنظمـة يف الدوحـة (((.
مفهـوم األمة اإلسـالمية
هنـاك تعـريفات عـديدة ملصطلـح األمـة اإلسـالمية ،فقـد عـرفه علـامء
(((-عبـد سعيـد إسامعيل ،أرقام وحقائق العوملة والعامل اإلسـالمي ،دار األندلس الخرضاء ،جـدة ،ط200 ،1م ،ص
ـ .132
(((-املرجع نفسه ،ص ـ .132
(((-املرجع نفسه ،ص .133 – 132
(((-محمد طاهر روبله ،املصدر السابق ،ص .22
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العقيـدة ،بأنهـم املصدقون بالرسـول صىل الله عليـه وآله وسلـم ،وعـ ّرف اإلمام
النـووي األمة اإلسـالمية بأنها « :من صـدق النبي (ص) وآمـن به واتبعه فيـه ،وهـذا
هو الذي جاء مـدحه يف القرآن ،كقوله تعاىل (وكذلك جعلناكـم أمـة وسطـاً) (((،
وقولـه تعاىل ( كنتـم خيـر أمة أخـرجت للناس)(((.
وعـ ّرف عبـد سعيـد اسامعيـل األمـة اإلسـالمية بأنها :ذلك الكيان الذي يجمـع
كل املسلميـن الذين يقـ ّرون بشهـادة أن ال إله إال الله وأن محمـدا ً رسـول الله،
مضيفاً أن هـذه األمة متيـزت عن غيـرها من األمـم بهـذا الدين الخالد ،وبصفاء

عقيدتها (((.

وهنا نـالحظ أن مفهـوم األمة اإلسـالمية أكرث شمـولية من مفهـوم العامل
اإلسـالمي ،ألن األخيـر يقتصـر عىل أقاليـم جغـرافية معينـة ،بينمـا مفهـوم األمـة
اإلسـالمية يشمـل جميـع الناس الذين تجمعهـم عقيـدة واحـدة ،بغض النظـر عن
اإلقليـم الجغـرايف الذي يعيشـون فيه.

ثانيـاً :املوارد البرشية والطبيعية التي ميتلكها العامل اإلسـالمي
تعداد املسلميـن يف العامل

يقـدر عدد املسلميـن يف العالـم بأكثـر من ( 1250مليـون) نسمـة ،وفقاً
ملعظـم الدراسات ،ويشكـل املسلمون نحـو  % 23من سكـان العالـم ،ويقيمـون
عىل  % 19من مسـاحة العامل ،ويتوزعـون عىل  56دولة مستقلـة ،باإلضافـة إىل
فلـسطني املحتلـة ،وفضـالً عن ذلك هناك تجمعـات إسـالمية تضـم أكرث من
 400مليون مسلم يف دول خارج نطـاق منظمـة املؤمتـر اإلسـالمي (((.
(((-سورة البقرة ،اآلية .143
(((-سورة آل عمران ،اآلية .110
(((-عبد سعيد إسامعيل ،املصدر السابق ،ص .144
(((-محمد طاهر روبله ،املصدر السابق ،ص .24
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النمـو السكـاين يف العامل اإلسـالمي
يتمـيز العامل اإلسـالمي بأنه عـامل ولود يتكاثـر بسـرعة مذهلـة ،بحيـث يعتبـر
األكثـر منـو يف العالـم سكانيـا ،ويرجـع الفضـل يف ذلك إىل النصـوص الشـرعية
الداعمـة للتناسـل ،واملشجعـة عىل الزواج.
فقـد بات اإلسـالم ينتشـر يف العالـم أكثـر من أي دين آخـر ،ال سيام يف إفريقيـا
وآسيـا ،حيـث يكتسـب معتنقيـن جدد كل يـوم وذلك بسبب بساطـة عقيـدته
املنطقيـة ويسـر فرائضـه.
والالفـت لإلنتباه أن أكثـر من نصف املسلميـن يعيـشون يف الوقـت الحاضـر
يف أقطار مل يسبق لها أن خضعـت لسيطـرة اإلسـالم السياسيـة عىل اإلطـالق (((.
املوارد االقتصـادية للعامل اإلسـالمي
يتمتـع العامل اإلسـالمي بجانب املوقـع االسرتاتيجي الهام ،مبوارد اقتصـادية
هائلـة ،كافيـة إلشبـاع حاجاته ،وتحقيق التنميـة التي تتنافـس بها األمـم اليـوم ،غيـر
أن معظـم هـذه املوارد تذهـب إلنتاج كامليات ودرجات من الرفاه لبعـض األفـراد
أو الفئات ،بينام تعاين األكثـرية من نقـص حاد وخطيـر يف الحصـول عىل كثيـر من
احتياجاتهم الضـرورية.

ثالثـاً :املشكالت التي تواجـه العامل اإلسـالمي املعاصـر

ميـر العامل اإلسـالمي مبرحلـة صعبة ودقيقـة من تـاريخه ويتعـرض لهجمـة
شـرسة تستخـدم فيها كل أنواع األسلحـة املادية واملعنـوية ،إلحـداث اهتـزاز
داخيل يف ثقـة األمـة مببادئها وقيمهـا الحضـارية.
وقد حملـت مرحلـة ما بعـد االستعمـار العسكـري مجمـوعة من التحـديات،
(((-د .عامد الدين خليل ،نظرة الغـرب إىل حارض العامل اإلسالمي ومستقبله ،دار النقاش ،بيـروت ،الطبعة األويل،
1999م ،ص.28
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ميثـل بعضها امتـداد ملرحلـة االستعمـار ،وكان البعـض اآلخر نتاجـاً النتهـاء
مرحلـة االستعمـار املباشـر ،وطبيعة الكيـانات السياسيـة الناجمـة ،وطبيعـة النخب
الحاكمـة ومامرسـاتها(((.
التحـديات الداخليـة:
منـذ أن انجىل االستعمـار العسكـري األورويب عـن معظـم البـالد اإلسـالمية
ـ بعـد تضحيات جسيمـة دفعتهـا كافـة الشعـوب املسلمـة التواقـة للحـرية ـ
والدول اإلسـالمية تعاين من مخلفات االستعمـار وتبعاته السياسيـة واالقتصـادية
واالجتمـاعية.
وبالرغـم ممـا متتلكهـا البـلدان اإلسـالمية من موارد بشـرية واقتصاديـة كافيـة
لنهضتهـا وتحقيق التنميـة التي تتنافـس بها األمم اليـوم ،إال أن معظـم الدول
اإلسـالمية تعاين من مشـاكل جمـة وخطيـرة ،تتمثـل بضعف التنميـة الشامـلة يف
التعليـم والصحـة والبنيـة الفكـرية والبحـث العلمي والنزيف املستمـر يف هجـرة
العقـول والكفاءات وذوي الرأي واالختصاصييـن ،وذلك بنتيجـة لغيـاب الحريات
وسـوء استخـدام املوارد االقتصـادية واملاليـة وتوجيههـا ملؤسسـات رسميـة غري
منتجـة ،مام يجعل العمليـة التنمـوية غايـة يف الصعـوبة يف ظل تلك األوضـاع
السـياسية (((.
التحديات الخارجيـة:
يواجـه العامل اإلسـالمي تحديات جمـة وصعـوبات عديدة ،مفـروضة عليـه من
الخـارج ،باإلضافـة إىل التحـديات الداخليـة التي سبـق ذكـرها.
ولعـل من أهـم التحديات والصعـوبات االسرتاتيجيـة التي تواجـه معظـم الدول
اإلسـالمية عىل الصعيـد الخارجي ،ما ييل:
(((-ملزيد من التفاصيل أنظر ،د ,حمدي عبد الرحمن حسن ،االسالم يف افريقيا :من اإلرث االستعامري إىل تحديات
العولة.
(((-مخمد طاهر روبله ،املرجع السابق ،ص.42
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•النهـب املنظـم لرثوات العالـم اإلسـالمي.
•تكـريـس سياسـة تبعيـة الدول اإلسـالمية للغـرب.
•الديون الخارجيـة وفداحتهـا.
•التهـديد املباشـر واالحتـالل العسكـري.
وهنـا يبدو جليـاً أن التحـديات االستـراتيجيـة التي تواجـه العامل اإلسـالمي
املعاصـر ،هي تحـديات داخليـة وخارجيـة مزدوجـة ،وال شك أن التحـديات
الداخليـة تبقـى أكثـر خطـورة وأشـد ضـراوة من التحـديات الخارجيـة ،ألن
التحديات الخارجيـة ال ميكـن أن تؤدي أثرهـا الفعـال إذا كان الداخـل محصناً.

املحـور األول :االستعمـار األورويب ومتـزيق العامل اإلسـالمي:

ال بد من العـودة إىل التاريـخ لسبـر غـور التأثيـر العميق لالستعمـار األورويب يف
متـزيق وتقسيـم العامل اإلسـالمي ،وتشكيـل أوضاعه وحـدوده السياسيـة الراهنـة.
فمنـذ بداية القـرن السـادس عشـر امليـالدي ،تعـرض املـد الحضـاري
اإلسـالمي لجـزر شـديد ،وألزمة حقيقيـة وخانقـة خلـصت انتشـاره واشعاعـه.
وقـد ظهـرت يف األفق قـوى استعامريـة جـديدة بدأت متـد أطـرافها إىل كل
مكـان يف العامل ،وتضـع أقـدامها عنـد كل نقطـة اسرتاتيجيـة أو مركـز تحكـم يف
العامل ،وذلك يف وقـت أخـذت الـدولة اإلسـالمية يف التدهـور الحضـاري بعد
أن أصابتها أمـراض التمـزق والخالفات السياسيـة واملذهبيـة ،األمر الذي سـاعد
كثيـرا ً أن متـد القـوى االستعمـارية الجـديدة نفـوذها وترث الدولـة اإلسـالمية التي
هـرمت وضعفت قواها(((.
وهـذه القـوى الجـديدة متثلـت باإلمبـراطوريات األوروبيـة الناشئـة واملتطلعـة
(((-صالح الدين حافظ ،رصاع القوى العظمى حول القرن اإلفريقي ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،العدد  ،49يناير
عام 1978م ص .35
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إىل بسـط نفـوذها عىل العامل والسيطـرة عىل طـرق التجارة الدوليـة وكـل شـرب
يوجـد فيه ثـروة.
وهكـذا تغيـرت مـوازين القـوة يف العامل ،وبدأ العصـر االستعمـاري ،الذي قسـم
العامل إىل مناطق نفـوذ ،وفعـالً كانـت إفريقيـا وآسيا أساسـاً هي «الكعكـة» التي قسمـت
بل شـرحت إىل فطائر متناثـرة رقيقـة لكثـرة الضعف والوهـن ،وهـذه الحالـة ما زالت
سـائدة حتى اآلن فيام يسمي بالعامل الثالـث ،ويف مقدمتها البـلدان اإلسالمية (((.
دوافـع االستعمـار للسيطـرة عىل العامل اإلسـالمي
لقـد كانت مالبسـات اجتيـاح االستعمـار األورويب للعامل اإلسـالمي مدعاة
ألن نقف متأمليـن يف دوافعهـا وأسبابها ،وعنـد إعامل مقاييـس املنطق والواقـع،
نالحظ أن هناك عـوامل عـديدة دفعـت الدول األوروبيـة إىل السيطـرة عىل البـالد
اإلسـالمية ومنهـا:
الدوافـع العسكـرية والسياسيـة
لعل من أهم ما عنيـت به الدول االستعمـارية هو املصلحة العسكـرية والسياسيـة
التي أولتها أكبـر األهميـة ،وقـد تعددت األهـداف السياسيـة التي حـدت بكل دولة
من هذه الدول إىل توسيـع نفـوذها ونشاطهـا االستعمـاري ،حيـث استخـدمت
معظمها العنف والغلظـة ضـد أبناء املستعمـرات املغلوبيـن عىل أمـرهم حتى ال
يحاول الفكاك من قبضتها الحـديدية.
ومل تكتف بعـض الدول كربيطانيـا بإحكام تلك القبضـة القوية عىل املستعمـرات
القامئـة ،بل إنها زحفـت أيضـاً نحـو بلـدان أخـرى شعـرت بضـرورة االستيـالء
عليها بغـرض تأميـن موقفها وتثبيـت مواقعها العسكـرية.
ومن جهـة أخـرى تكالـبت الدول األوروبيـة عىل العالـم اإلسـالمي بشكل
(((-املرجع نفسـه ،الصحفة نفسها.
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فظيـع ،بعـد مثانينات من القـرن التاسـع عشـر ،ألن الخطط املرسـومة تلخصـت
يف استئثـار هـذه الدول واالحتفاظ عليهـا كرتسانة بشـرية يف الحـروب ،وعمق
اسرتاتيجي يف أيام السـلم ،وكانت فرنسـا أوىل الدول التي نفـذت تلك االسرتاتيجيـة
السياسيـة عندما احتلـت تونـس يف عام 1881م.
وشهـدت تلك الحقبـة مولد عصـر التنوير يف بعـض البـلدان اإلفريقيـة ويف
مقدمتها مصـر ،إال أن القـوى االستعمـارية
أحـست بخطـورة ترك هـذا التنوير
ّ
الحضـاري يتنامى وينضـج ،فقـررت ضـرب بؤر االستنارة يف مصـر ،فمـزقوا أسطـولها
يف موقعـة (نافاريـن) وسحقـوا جيشها وقلصـوا تأثيـرها وحاصـروها داخـل حدودها
الجغرافيـة ليتـم احتاللهـا بشكـل كامـل فيام بعـد يف عام 1882م (((.
الدوافـع الفكـرية
كان االضطهـاد الديني الذي ظهـر يف أوروبـا يف القرن الخامـس عشـر نتيجـة
لتعسف سـلطة الكنسيـة واملامرسات االقطاعيـة التي كانـت تحاك باسم املسيحيـة
سببـاً يف خـروج املستعمرين من بـالدهـم والتوجـه نحـو العـامل اإلسـالمي.
الدوافـع االقتصـادية
سعـت الدول االستعمـارية للسيطـرة عىل اقتصـاديات البـالد املستضعفة
كواحـدة من أهـم أهـدافها التي أملت عليها دخـول هـذه املستعمـرات.
ونتيجـة للجهـود الحثيثـة التي بذلتهـا الدولة االستعمـارية ،انتقلـت ملكيـة
وسـائل اإلنتـاج واملشـاريع اإلنتاجيـة من املواطنيـن األصلييـن إىل البيـض يف
جميـع املستعمـرات ،خصـوصاً اإلسـالمية منهـا ،حيث سيطـرت الدول الغـربية
عىل اقتصـاد املسلميـن بأساليـب يف غايـة الدهـاء والحنكـة ،وكان أولهـا إنشـاء
املصـارف وبيـوت األمـوال التي بدأت ببنـك الجـزائر الذي أنشـأه املستعمـرون
(((-صـالح الدين حافظ ،املرجع السابق ،ص .36
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اإليطـاليون يف عام 1851م ،ثم أنشـأوا بعـده فـرعاً ملصـرف رومـا يف مدينـة
طـرابلـس الليبيـة يف أبريـل 1907م.
وجـاء إنشـاء ذلك املصـرف قبيـل االحتـالل ليسـاعد الحكـومة اإليطاليـة يف
بسـط نفـوذها االقتصـادي إبـان فرتات االستيطـان(((.

املحـور الثـاين :تجـربة الشعـب الصـومايل مع االستعمـار:

تقـع الصـومال يف شـرق القارة األفريقيـة عىل موقـع استـراتيجي مهـم يف
(القـرن اإلفريقي) عىل طـول اإلمتـداد الجنـويب حتى باب املنـدب واملدخـل
الجنـويب للبحـر األحمـر ،كمـا متتاز بطـول سواحلهـا املمتـد عىل خليـج عدن
وعىل املحيط الهنـدي ،حيث يزيد مجمـوعها عىل ثالثة آالف كيلومتـر(((.
ويحـدها خليـج عدن شمـاالً ،واملحيط الهنـدي شـرقاً ،وإثيـوبياً غـرباً ،وكينيـا
من الجنـوب الغريب ،وجيبـويت من الشامل الغـريب ،وتبلغ مساحتها 637.657
كيلومتـر مربع ،فيام يقـدر عدد سكـانها  12مليـون نسمـة (((.
ويوجـد يف الصـومال عديد من الرثوات الطبيعيـة مثـل :اليورانيـوم وخامات الحديد
والنحاس والقصـدير والغاز الطبيعي ،وقد تم التأكد من وجـود النفـط بكميـات تجارية.
وتعد الثـروات الحيوانيـة الصـومالية الهائلة يف قمـة الصادرات ،فتكـون بذلك
الصـومال من الدول الرئيـسة يف تصـدير اللحوم ومشتقات األلبـان ،كام يتمتـع
الصـومال مبنتجاته الزراعيـة املختلفـة ،وشوائطها املمتـدة الغنيـة برثوة سمكيـة
كبيـرة وهي معرضة للنهـب والسـرقة وبحاجة ماسـة لتأمني وتصنيع وتصـدير.
(((-د .عـوض إبراهيم عوض ،املرجع السابق ،ص.21
(((-د .عبد الرحيم حاج يحي ،العربيـة الفصحى يف اللغة الصومالية ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض ،الطبعة
األوىل2006 ،م ،ص .13
(((-أبرش اإلمام أميـن( ،املوقع الجغرايف للصومال وأثره يف بنائه السيايس)( ،جغرافيون العرب) ،الرياض2011 ،م،
ص.2
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الصـومال وحضـارات العامل القـديم
متيـزت الصـومال ـ عرب تاريخها القديم ـ بعالقات وطيدة مع سكان سـواحل
البحـر األحمـر واملحيط الهندي والجزيرة العـربية ومصـر ،وعالقات تجارية
مع مناطق الحضارات الكبـرى يف العامل القديم ،وكان من نتائـج هذه العالقات
التجاريـة ،أن ازداد عدد املهتميـن بالكتابة عن السـاحل الشـرقي إلفريقيـا،
وكان البحارة والربابنـة القادمون يطوفون بسفنهم التجارية عىل طول السـواحل
الصـوماليـة ،فسـجلوا ما شاهدوه ونقش الفنانـون بعض ذكرياتهم وانطباعاتهم
عن تلك الزيارات يف الرسوم األثرية الفـرعونيـة كتلك الرسوم املوجـودة يف الدير
البحـري يف األقصـر مبصـر والتي سجلت أعامل بعثـة امللكـة حتشبسـوت إىل
الصـومال(((.
ومن أهـم الشعـوب التي اتصلـت بشـرق إفريقيـا والصـومال منـذ القـدم
شعـوب الجزيرة العـربية وساعد عىل ذلك عامل القرب الجغـرايف ،ونظام الرياح
املوسمية يف املحيط الهنـدي.
وقـد نظـم العرب رحالتهم وفقاً لنظام هـذه الرياح ،وهناك العامل االقتصـادي
الذي دفع العـرب الرتياد سـواحل شـرق إفريقيـا.
الهجـرات العربية اإلسـالمية يف العصـر اإلسـالمي
وقـد أعطى ظهـور اإلسـالم أبعـادا ً جـديدة للعـالقات بني جـزيرة العـرب
وسواحـل شـرق إفريقيـا ،ومنـذ الفجـر اإلسالمي تواصلت هجـرات عربيـة متعاقبة
إىل هذه املنطقـة ألسباب دينيـة وسياسيـة ،فضال عن العامل االقتصادي الذي كان
بارزا ً يف جميع الهجـرات.
فهناك هجـرة الصحابة إىل الحبشـة مخافـة الفتنـة وفرارا ً من قمع قـريش ،ويرجع
(((-د .عبد الرحيم جاج يحي ،املرجع السابق ،الصفحة .15
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ذلك عندما نصـح النبي صىل الله عليـة وسـلم ألصحابه بالهجـرة إىل الحبشـة نظرا ً

ملعـرفة العـرب بأرض الحبشـة خالل االتصاالت التجارية القدميـة وملا عرف به
ملكها من العـدل.
ويبدو أن الرسـول صىل الله عليـة وسـلم مل يأمـر أصحابه الهـروب بالدعـوة
اإلسـالمية من مكـة إىل الحبشـة ،ملجـرد الهـروب ،ولكنه بالتأكيـد أختار هذه
األرض ألسباب سيـاسية ودينيـة وأمنيـة وذلك بعدما تأكد أن أصحابه سـوف يالقون
بالحمـاية الـالزمة ومن ثم فسـوف تظل بذور الدعـوة اإلسـالمية يف مأمـن من
قـريش وبطشها.
وتؤكد كـل شـواهد التاريـخ بأن منطقـة القـرن اإلفريقي عرفـت اإلسـالم يف
حياة الرسـول صىل الله عليـه وسـلم ،ومن املرجـح أن جعفـر بن أيب طالب
خالل هجـرته أسس مركـزا ً لـنشـر الدعـوة اإلسـالمية يف املنطقـة مبساعدة القبائل
العربيـة املستوطنـة هناك والتي اعتنقـت اإلسـالم ،ثم تتابعـت الهجـرات العربيـة
إىل الساحل األفريقي الشـرقي منذ عهد الخلفاء الراشـدين ،وازدادت بشكـل كبيـر
يف عهد الدولـة األمويـة والعباسيـة.
لقد كان لـلخليفـة العبايس هارون الرشيـد اهتامم خاص بهـذه املنطقـة ،ودفـع
برجالـه إىل الهجـرة إليها ،رمبا اقتفاء آلثار األموييـن ورمبا طلباً لتوسيـع النفـوذ
السيايس والدينـي والتجاري لـلخالفة العباسيـة.
ويف تلك الحقـبة توافدت عىل سـواحل الصـومال مجموعات كبيـرة من دعاة
اإلسـالم من عرب وفـرس وغريهم ،إلنشاء مـراكز إسـالمية ثابتة لنشـر اإلسـالم
والثقافة العربيـة اإلسـالمية بني القبائل اإلسـالمية يف املنطقـة (((.

وهكذا ظلت الهجـرات العربيـة اإلسـالمية تتدفق عىل املنطقـة طـوال العصـور
الوسطـى سـواء كان ذلك هرباً من االضطهاد السيايس والدينـي أو طلباً لـلتجارة
((( -املرجع السابق .ص ـ 16ـ.17
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واالستقـرار أو رغبـة يف التوسـع السيـايس ،لكن النتيجـة النهائية هي ذلك االنصهـار
الحضاري بني العـرب وشعـوب املنطقـة(((.
ويف القـرن الرابـع عشـر ،شهـدت السـواحل الصـوماليـة بإنشـاء عدد من
املاملك اإلسـالمية حملت اسم إمارات الطـراز اإلسـالمي ،وهنا بدأت مالمح
الحضارة العـربية اإلسالمية يف املنطقـة ،تتبلـور بشكـل أكثـر وضوحاً من الناحية
السياسية واالقتصـادية والعسكـرية.
وظلـت هذه املاملك اإلسـالمية تتبادل أدوار الزعامة عىل منطقـة القـرن
األفريقي ،إىل أن آلت القيـادة ململكة أوفات وأصبح الجـزء األكبـر لهذه املنطقـة ـ
التي تعـرف اليـوم بـاسم جيبـويت ـ واقعا ضمن نفـوذ اململكـة.
وتعتبـر ممكلـة أوفات قاعدة الحضارة العـربية اإلسـالمية يف القـرن األفريقي،
وكان لها مسـاهامت كبيـرة يف ترقيـة العلـوم والثقافـة العـربية اإلسـالمية.
وقد برز يف هذه املنطقـة ،أمئـة عظامء من الفقهـاء والعلمـاء والدعاة ،نذكـر
منهـم عىل سبيـل املثال ال الحصـر(((.
اإلمام فخـر الدين عثامن بن عيل الزيلعـي املتويف (743هـ).
اإلمام املحدث جامل الدين عبد الله بن يوسـف الزيلعـي املتويف (762هـ).
العالمـة الشيـخ عثامن بن عيل الزيلعـي املتويف (872هـ).
وكان لعلامء الزيلـع شهـرتهم يف مكـة واملدينـة ويف مصـر أيضاً ،وتحلق
حـولهم طالب العلـم من كل بقاع العالـم اإلسـالمي(((.
وقد وثق أ .د .حـسن ميك يف دراستـه طائفـة كثيـرة من املخطوطات العلميـة
((( -صالح الدين حافظ ،.املرجع السابق ،ص ـ  32ـ.33
((( -د .عبد الرحيم حاج يحي ،املرجع السابق ،ص ـ .19
((( -املرجع نفسه.
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واللغوية واألدبيـة التي متثـل الثقافة العـربية اإلسـالمية يف الصـومال ،وقال إذا نظرنا
نظـرة مقارنة لحـركة الثقافة الصـومالية مع نظيـرتها يف السـودان يف ظروف ما قبل
الهجمـة االستعامرية ،فإننا نجـد أن هـذه الثقافة تتفوق عىل رصيفتها يف السـودان.

املحـور الثـالث :االستعمـار األورويب وتقسيـم الصـومال:

جذور الصـراع التاريخي بيـن الصـومال والقـوى االستعمـارية

منـذ فجـر التاريخ اإلسـالمي شكلـت منطقـة القـرن اإلفريـقي نقطـة إنطـالق
اإلسـالم إىل شـرق ووسـط إفريقيـا ،ألن هـذه املنطقـة عـرفت اإلسـالم قبـل غيـرها
وشهـدت التحـاماً بيـن املسلميـن واملسيحييـن منـذ فجـر الدعـوة اإلسـالمية
مام جعلها منطقـة احتكـاك وصدام بني املسـلمني ومحاوالت الهيمنـة األوروبيـة
املتدثرة باملسيحيـة.
ويعتبـر القـرون ما بيـن ( 960ـ 1413م) العصـر الذهبـي إلنتشـار اإلسـالم
يف شـرق إفريقـا ،حيث بدأت مـالمح الحضـارة اإلسـالمية تتضـح يف السـاحل
الصـومايل ،وتبلـورت من الناحيـة السياسيـة يف بـروز عدد من اإلمـارات اإلسـالمية
عرفـت باسـم «ماملك الطـراز اإلسـالمي».
وظلـت هـذه اإلمـارات تتبـادل أدوار الزعـامة عىل منطقـة القـرن اإلفريـقي ،إىل
أن آلت القيـادة ململكـة أوفات التي وحـدت اإلمـارات اإلسـالمية تحـت رايتهـا.
وكـان هـذا األمـر يتعارض مع مشـروع مملكـة الحبشـة املسيحيـة التي قـامت
عىل أسـاس اللغـة األمهـرية والعقيـدة األرثوذكسيـة وأسطـورة الدمـاء املقـدسة
(((.
التي تجـري يف عـروق ملوك الحبشـة من قـومية األمهـرة
ومنـذ ذلك التاريـخ صـارت منطقـة شـرق إفريقيـا وبـالد الصـومال مسـرحاً
لحركـة صليبيـة ضخمـة مل تكـن فقـط نابعـة من الصـراع التاريخي بيـن مملكـة
(((-أ .د .حسن ميك ،املرجع السابق ،ص.35
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الحبشـة واملاملك اإلسـالمية التي كانت تحيط بالحبشـة إحاطـة السـوار باملعصـم،
بل جـاءت نتيجـة التحـام القـوى االستعمـارية التي راحـت تتعقـب املسلميـن
بعـد طردهـم من األندلـس ،حيـث بدأت القـوات الربتغاليـة حملـة عسكـرية
واسعـة الحتـالل الصـومال نظـرا ً ملوقعهـا االستـراتيجي يف املنطقـة ،ومـع أن
هـذه القـوات الغازيـة واجهـت مقاومـة صـومالية شـرسة أجبـرتها عىل االنسحـاب
إال أن محاوالت االستعمـار الحتـالل الصـومال ظـل قامئـاً (((.
ففي القـرن السـادس عـرش امليـالدي ،وبالتحـديد عام 1517م ،استـوىل
األسطـول الربتغـايل عىل مينـا زيلـع وأحـرقه ،وبدورهـا انتهـزت مملكـة الحبشـة
فرصـة وجـود األسطـول الربتغايل يف ميـاه البحـر األحمـر واملحيط الهنـدي،
وأبدت رغبتهـا يف التفاوض مع ملك البـرتغال ،لعقـد تحالف عسكـري معـه ،من
أجـل نقـل قـواتها لغـزو الصـومال وإغـالق البحـر األحمـر عنـد باب املنـدب،
وكانت هـذه الرغبـة املسيحيـة متثـل فصـالً جديدا ً من صـراع املسلميـن
واملسيحييـن يف املنطقـة (((.

اإلمـام املجاهـد أحمـد «جـري» والفتـح الكبيـر
يف مطلـع القـرن السـادس عشـر ،ظهـر عامـل جـديد غيـَّر مسـار الصـراع
التاريخـي بيـن اإلمـارات اإلسـالميـة وملـوك الحبشـة ،متثـل باكتسـاح املسلميـن
عىل جميـع بـالد الحبشـة ،بقيـادة اإلمـام املجـاهد أحمـد بن إبراهيـم(((.
وقـد استطـاع اإلمـام أحمـد «جـري» من وقف التمـدد املسـيحي يف املنطقـة
وإلحاق هزميـة ساحقـة لألحبـاش الذين اندفعـوا إىل غـزو إمـارة هـرر اإلسـالمية
يف عام 1527م ،ومل يقف اإلمـام عنـد حـد اإلغارات الخاطفـة ،بل إنه استجمـع
كـل قـواته وتابع كـره عىل امللك لبنادنجـل يف قلـب الحبشـة.
(((-د .عبد الرحيـم حاج يجي ،املرجع السابق ،ص .20
(((-د .عبد الله عبد الرزاق إبراهيم ،املرجع السابق ،ص .176
(((-د .عبد الله خضـر أحمد2014( ،م) أثر الهجرة يف تكوين اإلمارات اإلسالمية يف إفريقيا ،مجلة قراءات إفريقية،
املنتدى اإلسالمي ،العدد التاسع عرش ،ص .18
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وشهـد عام 1529م ،املعـركة الحاسمـة بيـن اإلمـام واإلمرباطـور لبنادنجـل،
حيـث تعـرض األحبـاش لهـزمية عسكـرية ساحقـة ،وفـر اإلمبـراطور ،وأصبح
طـريدا ً حتى مـات يف عام 1541م ((( ،وهـذه االنتصـارات العسكـرية مكنـت اإلمـام
من السيطـرة عىل معظـم بـالد الحبشـة ،كمـا دان لحكـمه جميـع الشعـوب يف
الحبشـة ،ما عـدا األسـرة املالكـة التي استغـاثت مبلـك الربتغـال الذي أرسـل قـوة
عسكـرية كبيـرة مجهـزة بأسلحـة ناريـة متطـورة ملنـارصة األحبـاش ضـد الجهـاد
اإلسـالمي(((.
ودارت املعـركة بيـن قـوات اإلمـام والقـوات الربتغاليـة الغازيـة عنـد بحيـرة
الشـانجي عام 1542م ،وقـد أصيب اإلمـام خـالل املعـركة واضطـر إىل االستنجـاد
بالوايل العثمـاين يف زبيـد الذي أرسـل إليه قـوة قـوامهـا تسعمـائة جنـدي من
حملـة البنـادق وعشـرة مدافـع.
وفعـالً عـاود اإلمـام هجـومه عىل الربتغالييـن واألحبـاش ولكـن مع ضعف
الدولـة العثامنيـة ومضاعفـة القـوات الربتغاليـة الغازية ضـرباتها العسكـرية عىل
الصـومال ،بدأت تتغيـر موازين الصـراع التاريخي لصـالح القوات املسيحيـة.
يف منتصف القـرن السادس عشـر ،متكنت القوات الربتغاليـة من قتـل اإلمـام
املجاهـد أحمـد (جـري) ،لكـن حـركة الجهـاد مل تتوقف بوفاتـه ،بل استمـرت
املقاومـة لفتـرة طـويلة قـاوم فيهـا الصـوماليـون بشـراسة كـافة املخططـات
املسيحيـة للسيطـرة عىل املنطقـة.
االستعمـار األورويب وتقسيـم الصـومال
أدت التحـوالت الكبيـرة التي شهـدها العالـم أواخـر القـرن التاسـع عشـر،
إىل تعـاظـم دور الدول االستعمـارية التي تفـردت بإعـادة تشكيـل خـارطة العـامل
(((-املرجع نفسه ،ص.20
(((-عبد الله عبد الرزاق إبراهيم ،املرجع نفسـه ،ص.177
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اإلسـالمي ،من أجـل فـرض سيطـرتها وسطـوتها العسكـرية عىل األمـة اإلسـالمية.
وكـان لتلك التحـوالت والتداعيـات التي سـادت هـذه الحقبـة تأثيـراتها البالغـة
عىل الصـراع التاريخـي يف منطقـة القـرن اإلفريـقي (((.
ويف تلك الفتـرة بدأ التنافـس بيـن القـوى االستعمـارية من أجـل تقسيـم أمالك
الصـومال بني بريطـانيا وإيطاليـا وفرنـسا ،كمـا استفـاد األحبـاش من عمليـات
التقسيـم ،فتوسعـوا عىل حسـاب جيـرانهم طبقـاً لقرارات مؤمتـر برليـن لعام
1885/1884م.
ويف عام 1884م ،متكنت بريطانيـا باالستيـالء عىل الجـزء الشاميل لـلصومال
بعدما أجبـرت اإلدارة املصـرية عىل الخـروج من مدينتـي زيلع وبربـرة ،ويف
العام نفسـه فرضت فرنسـا حاميتها عىل السـاحل الصـومايل املعـروف حالياً
بـ(جيبـويت).
وقد تطـورت األحداث بشكـل كبيـر ـ بعد الحـرب العامليـة الثانيـة ـ وفوجئ
الجميـع بقيام بريطانيا بتسليـم الجـزء الغريب لـلصومال (أوغادين) لـإثيوبيا ومنطقـة
( )NFDلكينيـا(((.
ويف مايو عام 1887م ،تم االتفاق بني بريطانيا وفـرنسا ،اعتـرفت األوىل بالوجـود
والسيـادة الفرنسية عىل جيبـويت ،فيام تنازلـت فرنسـا عىل مينـاء زيلـع لربيطانيـا،
ومبوجب هذه االتفاقيـة رسمـت الحدود السياسيـة بني الصـومايل الربيطاين
الفرنسـي (((.
وهكـذا ظـل الشعـب الصـومايل يتعـرض لهجامت استعمـارية كبيـرة قسمت
أرضهـم وشتـت شملهـم.
(((-محمـد عمـر جيـدي ،أبعاد الصـراع التاريخي يف القرن اإلفريقي ،ورقة بحثية غري منشورة.
((( -الجـزيرة نت ،موجز تاريخ االستعامر يف الصومال،
(((-عبد الله الفاتح ،املرجع السابق ،ص .33
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املحـور الرابـع :الثـورات الصـوماليـة ضـد االستعمـار:

قـاوم الشعـب الصـومايل القـوى االستعمـارية التي تكالبـت عليـه ،وكـان كل
صـومايل يرى أهميـة التصـدي للغـزاة والدفاع عـن اإلسـالم وشـرف األمـة بأنها
واجبـه األول ،ولذلك شهـدت الصـومال ثـورات عـديدة ضـد االستعمـار ،إال أن
أخـلدها وأشـدها وقعـاً عىل االستعمـار ،كانـت الثـورة التي قادها الشيـخ املجاهـد
محمـد عبـد الله حـسن ضـد املستعمـرين يف عام 1899م ،والتي استمـرت ملـدة
عشـرين عامـاً ،سجـلت فيهـا مـالحم جهاديـة بطـولية كثيـرة وانتصـارات باهـرة
عىل جيـوش املعتـدين.
ثـورة الشيـخ محمـد عبد الله حـسن
ولـد الشيـخ محمـد عبد الله حـسن يف  17أبريـل عام 1864م ،بقـرية (قـوب
فردود) يف شمـال الصـومال ،ومنـذ طفـولته كانت تبدو عليـه دالئـل النبـاهة
والذكـاء ،كمـا كان مولعـاً يف مامرسـة الفنـون الفروسيـة والحـربية (((.
ويف السـابعة من عمـره التحـق مبـدارس القـرآن ،حتـى أصبح مسـاعدا ً للمعلـم
وهـو يف الثالثـة عشـر من عمـره ،ومن ثـم بدأ مرحلـة جـديدة من حيـاته استهلهـا
باالتصـال للعلمـاء والشيـوخ املحلييـن بقصـد التزود باملعـارف اإلسـالمية
والعلـوم الشـرعية واألدبيـة.
ويف التاسعـة عشـر من عمـره حـاز لقـب «الشيـخ» وهـو لقـب ال ينـاله غالبـاً

إال من كـان عىل مستـوى رفيـع من املعـرفة الدينيـة ،وقـد استطـاع الشيـخ محمد
عبـد الله بذكـائة وسـرعة استجابتـه أن يحقق لنفسـه مكانة مرمـوقة بيـن أهـل الفقـه
ورجال الديـن الذين أخـذوا برأيه وملسـوا فيـه التقـوى والصـالح.
ويف عام 1885م ،قرر الشيـخ محمـد عبد الله التوجـه إىل الجـزيرة العـربية ألداء
فـريضـة الحـج وزيـارة األماكـن املقـدسـة ،وكان بصحبتـه يف هذه الرحلـة ما ال
(((-جامع عمـر عيىس ،تاريخ الصومال يف العصور الوسطى والحديثة ،القاهرة1965 ،م ،ص.54
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يقـل عن ثالثـة عشـر رجـالً من خيـرة أصـدقائه املخلصيـن لدعـوته ،وقـد أتاحـت
له الرحلـة فـرصـة للتعـرف عىل عـدد كبيـر من العلمـاء والفقهـاء واملشـايخ من
بينهـم الشيـخ محمـد بن صالح الرشيـدي السـوداين ـ مؤسـس الطريقـة الصالحيـة
ـ والذي أعجـب به الشيـخ محمـد عبد الله حسـن وبطريقتـه (((.
وخـالل وجـوده يف الحجـاز وقف عىل أحـوال العامل اإلسـالمي من ضعف
الخـالفة العثمـانية ومحاوالت القـوى االستعمـارية بتقطيـع أوصال األمـة
اإلسـالميـة ،إضـافة إىل مسـاعي البعثـات التبشيـرية لنشـر املسيحيـة يف بـالد
عـرفت اإلسـالم منـذ زمـن طويـل.
كمـا أنه تأثـر بأخبـار الثـورة املهـدية التي كـان يقـودها اإلمـام محمـد أحمـد
املهـدي يف السـودان لتخليـص وادي النيـل من النفـوذ األجنبـي ((( ،وهـذه
العـوامل كانت سببـاً يف ازديـاد روحـه الثوريـة ملقاومـة االستعمـار األورويب يف
الصـومال ،والتصـدي للتمـدد الحبشـي الذي يطمـع يف السيطـرة والتسـلط عىل
بـالده ،إىل جـانب هـدفه األكبـر يف نشـر الدعـوة اإلسـالمية بيـن الشعـوب يف
املنطقـة (((.
وباختصـار كانت هـذه الرحلـة بالنسبـة للشيـخ محمـد عبد الله حـسن مبثـابة
مرحلـة اإلعـداد لهـذه املهمـة الكبيـرة وتلك األهـداف النبيـلة.
ويف عام 1895م ،قـرر الشيـخ محمد عبـد الله حـسن العـودة إىل الصـومال
عن طـريق عـدن ،وعنـدما هبط أرض اليمـن أحـس مبـرارة العـداوة للمسيحييـن،
وما أن التقـى أحـد الربيطانييـن حتى طلـب منه هـذا الرجـل مشـاهدة املظلـة التي
كـان يحملهـا يف يـده ،ورفـض الشيـخ االستجـابة لهـذا األجنبـي ،وذهـب بعيـدا ً
(((-د .حـسن البرصي2015( ،م) الصومال يف القرن العرشين ،حصاد األسبوع ،مركز مقديشو للبحوث والدراسات،
مقديشو ،العدد  ،69ص .22
(((-شبكة الشاهد الصومايل( ،الشيـخ محمد عبد الله حسن ..العامل الصومايل املجاهد).
(((-د .عبد الله عبد الرزاق إبراهيم ،املرجع السابق ،ص .180
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عنـه ،لكـن الربيطـاين تبعـه وحاول أن يريـه املظلـة بالقـوة ،فمـا كان للشيـخ إال أن
دفعـه بيـده فسـقط الرجـل يف ميـاه البحـر ،فتجمـع الربيطـانيون وكلهـم يف دهشـة
من هـذا الرجـل الذي يتجـرأ عىل ضـرب أحـد األوروبييـن ،ولوال تدخـل رجـال
الشـرطة يف عـدن لدخـل الشيـخ السجـن هناك.
ومنـذ تلك الحادثة أدرك الشيـخ أن التفاهـم مع األجانب أمـر صعـب ،وأن
التعامـل معهـم سيكـون أكثـر صعـوبة وقسـوة ،فازداد حقـدا ً وكراهيـة لهـم.
وعنـدما وصـل إىل ميـناء بربـرة يف شمـال الصـومال ،تلقى معاملة قاسيـة من
رجـال الجامرك الذين طلبـوا منـه رسـوم جمـركية عىل أمتعتـه ،فكـان جوابـه من
الذي أعطـاكم تصـريحاً بالدخـول يف بـالدنا ،وهـذه القصـة تدل عىل روح الشيـخ
اليقظـة والتي اتصفـت بالشجـاعة والجـرأة وعـدم قبـول الضيـم.
وذات يـوم التقـى مبحـض الصدفـة مبجمـوعة من األطفـال الصغـار وهم يف
طـريقهم إىل مـدرسة البعثـة الكاثوليكيـة الرومانيـة يف بـربرة ،وعلـم أن البعثـة
تقـوم بتغييـر أسمـائهم إىل أسمـاء مسيحيـة ،وقـام عىل الفـور بإرسـال شكـوى إىل
املقيم السيايس الربيطـاين يف بربـرة ،يطالب فيـها بإبعـاد املسيحييـن واملبشـرين
عن أرض الصـومال اإلسـالمية ،وزاد األمـر اشتعاالً حـادثة القـس الربيطـاين الذي
كان يسكـن بجـوار أحـد املساجـد يف بربـرة ،وكان األذان يؤرق مضجعـه ،فقـام
بإطـالق النار عىل املؤذن ،وقـد ترك هـذا الحادث أثرا ً عميقـاً يف نفـس الشيـخ
واملجتمـع الصـومايل يف املنطقـة بشكل عام ،وهـذا كان سببـا كافيـاً لقيـام
الشيـخ محمـد عبد الله بثـورته ضـد االستعمـار األجنبـي يف الصـومال.
ويف عام 1897م ،أسـس الشيـخ حركتـه الجهاديـة التي أطـلق عليـها بالدراويـش،
واختـار قـرية (قريو ويني) يف وسط الصـومال مقـرا ً لقيادتـه ومل يكـن الربيطـانييـون
قـد وصلـوا بعـد إىل تلك املنطقـة الداخليـة.
وقـد وصـلت املقاومـة ذروتهـا بإعـالن الشيـخ محمـد عبـد الله حـسن
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الجهـاد ضـد جميـع املستعمـرين يف عام 1899م ،واستمـرت الحـركة الجهـادية
يف كفـاحها املسلح ضـد القـوات الربيطـانية ملـدة عشـرين عامـاً ،سجـلت من
خـاللها مـالمح جهاديـة بطـولية كثيـرة وانتصـارات باهـرة عىل الغـزاة دفاعـاً عن
اإلسـالم وشـرف األمـة.
ويف عام 1908م ،عقـد مجلـس الوزراء الربيطـاين اجتامعـاً غيـر عادي ،قرر
فيـه شـن هجـوم واسع للقضـاء عىل الشيـخ محمـد عبد الله وحـركته الجهـادية يف
الصـومال مهمـا كانت التكلفـة.
ويف عام 1920م ،شنـت بريطـانيا هجـوماً مركـزا ً بالقـوات الجـوية والربيـة عىل
معقـل املقاومـة يف قلعـة «تليـح» وكانـت الهـزمية هـذه املرة محققـة ،حيـث أدت
عمليـات القصـف الوحـيش إىل تفكك القيـادة العسكـرية والسياسيـة للمقاومـة
وانتشـار الرعـب يف املنطقـة.
ونتيجـة لضـربات الطائـرات الحـربية الربيطـانية التي استخـدمت فيهـا ألول
مـرة يف املعـركة ،اضطـر الشيـخ مع عدد من قـواته باللجـوء إىل إقليـم الصـومال
الغـريب ،لكـن معظـم رجالـه مـات هنـاك بسبب البيئـة السيئـة واألوبئـة واملجاعـة.
ويف أكتـوبر 1920م ،متركـز الشيـخ مع عـدة مئـات من أنصـاره يف منطقـة
(إميـي) ،وبدأ ينـظم املقاومـة من جـديد رغـم تفشـي املجاعـة واألمـراض يف
املعسكـر.
ويف  21ديسمبـر عام 1920م ،تويف الشيـخ املجاهـد محمـد عبد الله حـسن،
ودفن يف مقبـرة صغيـرة يف املنطقـة ،وعنـدما علم أنصـاره أن القـوات الربيطانيـة
تبحـث عن جثتـه ،قامـوا بفتـح القبـر ونقلـوا جثمـانه إىل مكـان مجهـول(((.
بعـد وفـاة الشيـخ محمـد عبد الله حـسن ،استمـرت مسيـرة الجهـاد واملقاومـة
(((-موقع مجلة قـراءات إفريقية( ،الشيخ محمد عبد الله حسن ..العامل الصومايل املجاهد)
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يف الصـومال بأشكـال مختلفـة ،ويف األربعيـنيات من القـرن املايض ،تسلمـت
الحـركات الوطنيـة زمـام املقـاومة والكفـاح ضـد االستعمـار ،وكـان من أبرزهـا
حـزب وحـدة الشباب الصـومايل يف جنـوب الصـومال ،والرابطـة الوطنيـة
الصـومالية والحـزب الصـومايل املتحـد يف شمـال الصـومال ،والرابطـة الشعبيـة
األفريقيـة لالستقـالل ،وجبهـة تحـرير السـاحل الصـومايل يف جيبـويت.
وبعـد اندالع الحـرب العامليـة الثانيـة يف عـام 1940م ،استطـاعت إيطاليـا أن
تحتـل الصـومال الربيطـاين ،كمـا فرضـت حصـارا ً خانقـاً عىل السـاحل الصـومايل
(جيبـويت) التي كانـت تحتلـها فرنسـا ،غيـر أنه يف العام الثاين ألحقـت بريطانيـا
هزميـة بالقـوات اإليطاليـة ومتكنـت من فرض سيطـرتها عىل الصـومال اإليطـايل.
وتطـورت األحـدات يف عام 1948م ،حيـث فوجـئ الجميـع بقيـام بريطـانيا
تسليـم إقليـم الصـومال الغـريب لإلثيـوبيا وإقليـم ( )NFDلكينيـا.
ويف نوفمبـر عام 1949م ،أقـرت الجمعيـة العامـة لألمم املتحـدة حق الصـومال
اإليطايل يف االستقـالل ،كمـا قررت وضعـه تحت الوصاية ملـدة عشـر سنـوات
ابتـداء من 1950م ،فاختـار الصـوماليون إيطاليـا وصيـة عليـهم عوضـاً عن بريطـانيا،
وبذلك استعـادت إيطاليـا سيطـرتها مرة أخـرى عىل محميتـها القدميـة ،وهكـذا تم
تقسيـم الصـومال بيـن بريطانيـا وفرنـسا وإيطاليـا وإثيـوبيـا وكينيـا ،وقـد سمي كـل
قـسم باسـم الدول املستعمـرة.
ويف ديسمبـر عام 1959م ،أصـدرت الجمعيـة العامـة لألمم املتحـدة قـرارا ً
مبنـح الصـومال اإليطـايل استقـالله مطـلع يوليـو 1960م.
ويف أواخـر يونيـو 1960م ،استقـل الصـومال الربيطـاين ،وبعـدها بثالثـة أيام
أي يف  1يوليـو 1960م ،استقـل الصـومال اإليطـايل ،واتحـد االثنـان تحـت اسـم
جمهـورية الصـومال.

وبقـي الصـومال الفرنـيس (جيبـويت) تحـت االحتـالل ،إىل أن استقـل يف 27
يونيـو1977م ،وأعلن نفسـه جمهـورية مستقلـة(((.
أما إقليـم الصـومال الغـريب (أوغـادين) فمـا زال تحـت االحتـالل اإلثيـويب
حتى اآلن وكـذلك األمـر بالنسبـة إلقليـم ( )N.F.Dيف كينيـا.
ودخلـت الصـومال عقب استقـاللها مباشـرة يف صـراعات عسكـرية مع جيـرانها
من أجـل تحـرير أراضيهـا التي اقتطعتـه بريطـانيـا ومنحتـه إلثيـوبيـا وكينيـا.
وتذكيـرا ً بهـذه التقسيمـات االستعمـارية التي تعـرض لهـا الصـومال ،فإن العـلم
الصـومايل يتكـون من نجمـة خامسيـة بيضـاء عىل لون أزرق سمـاوي ،حيـث
ترمـز النجمـة إىل األجـزاء الخمـسة للصـومال ،كمـا يشيـر اللون األزرق إىل األفق
حيـث يلتقـي البحـر بالـسامء.
وهكـذا أصبح شعـار الصـومال الكبيـر مدعاة لصـراع مستمـر بيـن الصـومال
ودول الجـوار ،مام انعكـس سلبـاً يف استقـرار الدولـة الوليـدة.

(((-ملزيد من التفاصل أنظر عبد الله الفاتح ( ،)2015خـريطة األحزاب السياسية قي جيبويت ،حصاد األسبوع ،مركز
مقديشو للبحوث والدراسات ،مقديشو ،العدد  ،69ص.18
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قراءة في تجربة السيد إسماعيل األزهري
(1953-1930م)
أحمد عبدالله محمد  -حاتم الصديق محمد
(((

(((

تتناول هذه الدراسة الدور الذي قام به الزعيم إسامعيل األزهري يف السودان
خالل فرتة نشوء الحركة الوطنية السودانية ،وذلك بالوقوف عىل دوره يف مناهضة
االستعامر اإلنجليزي للسودان يف الفرتة املمتدة من العام 1930م وحتى العام
1953م ،وهي الفرتة التي شهدت البدايات األوىل لبزوغ فجر هذه الشخصية ،علامً
بأن السيد إسامعيل األزهري له أدوار نضالية عديدة ال تكفي دراسة واحدة للوقوف
ٍ
عليها لذلك ستكون املراحل التالية من حياته محورا ً
لدراسات أخرى لتكتمل الصورة
عن كفاح وجهاد هذه الشخصية حتى توجت بأن ينال السودان استقالله.
((( -أستاذ التاريخ الحديث واملعارص املشارك  -جامعة الجزيرة – السودان
((( -أستاذ التاريخ الحديث واملعارص املشارك  -جامعة الزعيم األزهري – السودان.
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املحور األول :عودة الزعيم األزهري من بريوت:

هو السيد إسامعيل بن السيد أحمد إسامعيل األزهري بن أحمد األزهري بن
الشيخ إسامعيل الويل بن عبد الله البديري الدهميش ووالدته ست البنات من عائلة
الشيخ ود دوليب الشهرية مبنطقة خرس بالقرب من مدينة بارا بإقليم كردفان ،ولد
مبدينة أم درمان عام 1900م التحق باملدرسة الوسطى مبدين من الخلوة مبارشة
يف عام 1913م وذلك بعد أن جلس لإلمتحان وكان األول عىل جميع الطالب
املمتحنني ويف سنة 1917م انتقل أثناء مرحلة الدراسة الوسطى إىل مدرسة أم
درمان التي أكمل تعليمه بها وكان أول دفعته يف امتحان الشهادة السودانية،
وظل كذلك طيلة فرتة دراسته (1921-1917م) ،كان يجيد اللغة اإلنجليزية
ويتكلمها بطالقة ثم عمل مدرساً يف عطربة الوسطى يف أكتوبر 1921م وذلك
بعد إكامله للسنة الرابعة يف الدراسة الثانوية لذكائه وتفوقه الدرايس ،نقل سنة
1924م إىل مدرسة أم درمان الوسطى وهو أول شاب سوداين دون العرشين
يحظى بالسفر إىل بريطانيا يف عام 1919م كان ضمن وفد السودان بزعامة
السيد عيل املريغني وعضوية كل من السيد عبد الرحمن املهدي والرشيف
يوسف الهندي ،أوفد إىل بريوت يف العام 1927م ضمن مجموعة من املتفوقني
لتلقي الدراسة بالجامعة األمريكية يف العام 1930م ونال شهادة البكالوريوس
يف اآلداب ودرس العلوم االقتصادية والتجارية بجامعة بريوت بلبنان وعاد
إىل الوطن ليعمل أستاذ ا ً للرياضيات بكلية غردون يف العام 1930م صدر له
كتاب بعنوان (الطريق إىل الربملان) ،يف العام 1931م أُنتخب سكرتريا ً دامئاً
لنادي الخريجني بأمدرمان وأول سكرتري ملؤمتر الخريجني عام 1938م ،كام
أُنتخب أول رئيس للدورة السنوية للمؤمتر وظل رئيساً له باستثناء دوريت
(1944-1942م) ويف العام 1943م صار رئيس لحزب األشقاء وظل رئيساً له
حتى انصهر يف الحزب الوطني االتحادي يف العام 1953م وظل رئيساً للحزب
وقائد ا ً له خالل فرتة الحكم الذايت وأصبح أول رئيس وزارة لحكومته  6يناير
1954م .تويف يف أغسطس 1969م.
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تخرج السيد إسامعيل األزهري من كلية غردون التذكارية ونقل بعد ذلك للعمل
يف مدرسة عطربة الوسطى ثم مدرسة أم درمان الوسطى وبعد ذلك أُنتخب سكرتريا ً
للجنة نادي الخريجني بأم درمان فربزت بعد ذلك مكانته وقدراته يف إدارة نادي
الخريجني حيث كان النادي يضج بالعديد من النشاطات الرياضية والثقافية ثم اختري
بعد ذلك لبعثة دراسية للدراسات العليا بالجامعة األمريكية يف بريوت يف العام 1927م
وقد شكلت هذه الفرصة إضافة حقيقية ملسرية الزعيم األزهري العلمية والسياسية(((.
بعد وصول الزعيم األزهري إىل بريوت كان يرغب يف دراسة التاريخ ودافعه
يف ذلك وجود عدد من األساتذة أصحاب باع كبري يف هذا التخصص من سوريني
ولبنانيني وقد برعوا يف كتابة وتحليل التاريخ اإلسالمي عىل وجه الخصوص
والتاريخ العريب والرشقي عموماً ،ثم إتجه بعد ذلك إىل دراسة الرياضيات التى
برع وأجاد فيها ونتيجة ملا وفرته له الجامعة األمريكية يف بريوت من نشاط ثقايف
عن طريق الجمعية األدبية بالجامعة ،فقد انطلق يف هذا النشاط األديب األمر الذي
ساعده مستقبال يف نقل هذا النشاط إىل السودان ،كام استطاع أن ينقل كل الخربات
التي اكتسبها مثل نظم إدارة اإلجتامعات وغريها من الخربات التي وضُ حت بعد
ذلك يف شخصيته ويف من حوله ويعد ذلك النواة األوىل ملا أصدره الحقا يف
كتابه الطريق إىل الربملان(((.

التخرج من الجامعة األمريكية يف بريوت:

تخرج الزعيم األزهري من الجامعة األمريكية يف بريوت بنجاح ونال درجة
البكالوريوس يف العلوم الرياضية وبعد عودته للسودان تم تعيينه أستاذا ً يف كلية
غردون وقد أتاح له العمل يف كلية غردون معاينة األوضاع عن كثب يف الكلية
واإلملام بكل التفاصيل داخل وخارج الكلية .اتصل بعد ذلك الزعيم األزهري بنادي
الخريجني الذي كان عضوا ً فيه منذ أن كان يعمل بالتدريس يف املدارس الوسطي،
(((-جعفر محمد حامد ،رجال وتاريخ ،وزارة الثقافة والشباب والرياضة ،سلسلة ثقافية للجميع ،حصاد للطباعة
والنرش ،الخرطوم ،2003 ،ص .19
(((-املرجع نفسه ،ص.20
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وقد كان النادي يف ذلك الوقت نقطة تجمع للصفوة املستنرية من خريجي املدارس
السودانية كام أصبح هذا النادي محط أنظار كل السودانيني وتتعلق به أمالهم(((.

املحور الثاين :نشاط األزهري الثقايف يف كلية غردون:

قامت جمعية أدبية يف كلية غردون مشابهة لنادي الخريجني يف أم درمان ،وكان
(املسرت بليك) مساعد الكلية وأستاذ التاريخ بالكلية قد رشح نفسه لرئاسة الجمعية
الفخرية ،وانتخب عبد الرحمن عيل طه رئيساً لها .وقد نشأت مدرستان يف كلية
غردون األوىل تحت قيادة عبيد عبد النور والثانية تحت قيادة عبد الرحمن عيل طه،
وقد ظهر الزعيم األزهري يف ذلك الوقت وسط مجموعات الخ ّريجني وطرح نفسه
كقائد كام قام بطباعة كتابه (الطريق إىل الربملان) والذي رشح فيه تكوين الجمعيات
والندوات واملناقشات والقراءة فكان شعارا ً ملفتاً طغى عىل كل ما يدور يف كلية
غردون(((.
كان الزعيم إسامعيل األزهري من األستاذة املحبوبني يف كلية غردون ،وقد كان
مسؤوالً عن مراقبة األلعاب الرياضة يف الكلية ،كام كان مرشفاً عىل الجمعيات األدبية
التي هدفت إىل تهذيب نفوس الطالب وتعويدهم عىل االستفادة من أوقات فراغهم
فيام هو مفيد ،كام أن الزعيم األزهري كان مسؤوالً كذلك عن ثالث جمعيات وهي
جمعية املوسيقى ،وجمعية اآلداب واملناظرة ،وجمعية التمثيل .كان يهتم باملوسيقى
ويعمل عىل توجيه أعضاء جمعيتها .وجدت جمعية اآلدب واملناظرة إهتامماً واضحاً
من الزعيم إسامعيل األزهري ومنبع إهتاممه بها ألنها متثل مدرسة يتعلم فيها التالميذ
حسن األداء وكذلك املناظرة واملجادلة من خالل منطق سليم وحقائق
الخطابة و ُ
واضحة .وقد اهتم كذلك بجمعية التمثيل حيث كان يحرص عىل التجويد واالندماج
يف األدوار وتقمص شخصيات األبطال وكان يختار من الروايات ما هو هادف ومفيد (((.
(((-جعفر محمد حامد ،مرجع سابق ،ص .21
(((-دريه عبدالله مريغني ،عبدالله مريغني( ،ب.د)1999 ،م ،ص .66
(((-بشري محمد سعيد ،من تاريخ السودان السيايس ،الزعيم األزهري وعرصه ،مطبعة القاهرة الحديثة ،القاهرة1990 ،م،
ص.6-5
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كان اإلنجليز يف الكلية يقيمون املناظرات واملساجالت التي كان يتزعمها
األزهري يف الكلية حيث إنه اِقتحم هذا املجال واستحوذ عىل مشاعر الطلبة وكسب
و َّدهم .أقام الطلبة يف الكلية مناظرة بني التعليم األوىل والتعليم العايل ،وأقاموا لكل
إتجاه منربا ً يصعده املتكلم املؤيد إلحداهام ،وقف األزهري يف منرب التعليم األوىل
وأيده ثم نزل وسار للمنرب اآلخر ،وأيد التعليم العايل ألن البالد ال تتقدم بدونه عندها
صفق جميع الطالب فصاح املسرت (كرايتون) املرشف عىل املناظرة أنا أكره جمباز
إسامعيل األزهري ،ومذ ذلك الوقت تعلق الطلبة بالزعيم إسامعيل األزهري وأصبح
يرتدد صداه عىل مستوى القطر كله(((.
كسب الزعيم األزهري و َّد الطالب يف كلية غردون بتواضعه وح ِّبه لهم واهتاممه
الواضح بتعليمهم طرق الخطابة وتنويرهم من خالل الجمعية األدبية يف الكلية ،ومن
الواضح كذلك أن اإلدارة الربيطانية مل تكن راضية عن نشاط الزعيم األزهري يف كلية
غردون والدليل عىل ذلك حالة الغضب التي تلبَّست املسرت (كرايتون) بعد مناظرة
الزعيم األزهري.
كانت الصحف واملجالت العربية محظورة عىل طلبة كلية غردون وبعد أن
إلتحق األزهري بالكلية كأستاذ عمل مع عد ٍد من زمالئه عىل توطيد اللغة العربية
وإتاحة الفرصة لها من خالل جمعية (اآلداب واملناظرة) وقد وقف معه يف هذا األمر
البشري الفضل ،واملرحوم الشيخ املرصي ،واألستاذ عبيد عبد النور ،واألستاذ عمر
عبد الفتاح املغريب ،وقد ازدهرت الجمعية األدبية بصورة واضحة ،كام أن الزعيم
األزهري وهو يف كلية غردون قام مبعارضة تدريس مادة التاريخ اإلسالمي باللغة
اإلنجليزية ،ووافق الشيخ البشري الفضل عىل مقرتح األزهري وهو تدريس هذه املادة
باللغة العربية ،وبعد ذلك ،ومبجهودات األزهري ومن معه ظهرت إىل حيز الوجود
مجلة كلية غردون التي احتجبت يف العام (1940م)(((.
(((-دريه عبدالله مريغني ،مرجع سابق ،ص .67-66
(((-محمد عمر بارشي ،رواد الفكر السوداين ،دار العامل االسالمي ،بريوت1981 ،م ،ص .58
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موقف الزعيم األزهري من إرضاب طلبة كلية غردون :1931

حدث إرضاب كلية غردون يف العام (1931م) أي بعد مجيء الزعيم األزهري من
ٍ
واحد وكان سبب هذا اإلرضاب خفض املرتبات
الجامعة األمريكية يف بريوت بعام
عند تخرجهم وقد كان الطلبة قبل هذا اإلرضاب عىل صلة وثيقة مبعلميهم الذين
عادوا من بريوت إىل السودان وهم يحملون أفكارا ً ور ًؤى جديدة عن الحياة الجامعية
ومن هؤالء األستاذة :عبيد عبد النور ،وعبد الفتاح محمد املغريب ومحمد عثامن
مريغني ،ومحجوب الضوى وبشري محمد سعيد(((.
ساهم إرضاب طلبة كلية غردون يف إعطاء الحركة الوطنية دفعة قوية ،وقد جاء
اإلرضاب بعد سبع سنوات من القضاء عىل ثورة 1924م .وقد كان سبب اإلرضاب
تخفيض مرتبات الخريجني من مثانية جنيهات يف الشهر إىل خمسة جنيهات ونصف
وذلك بسبب األزمة االقتصادية التي دفعت الحكومة لتخفيض املرتبات وتخفيض
عدد املوظفني(((.
نتيجة للظلم الذي وقع عىل خريجي الكلية تقدم طالب الكلية بشكوى للحكومة،
وبعد ذلك تكونت لجنة من كبار السودانيني وهي لجنة العرشة يف يوم  26يونيو
1931م وقد تدخلت الزعامات الطائفية كام تدخل السيد عبد الرحمن املهدي ألن
إبنه الص ِّديق كان طالباً بقسم الهندسة واختلفت وجهات النظر وبعد ذلك سافر السيد
عبد الرحمن إىل القاهرة ومل يسهم يف حل املشكلة(((.
تدخل السيد عبد الرحمن بعد ذلك ووعد بحل املشكلة من خالل إطعام ستني
مسكينا ليحل الطلبة من الق ََسم الذى قطعوه بأن ال يعودوا للدراسة إال إذا استجابت
الحكومة ملطالبهم ،وقد كان تدخل السيد عبد الرحمن الهدف منه تحجيم اندفاع
الشباب ومتاشياً مع سياسة الحكومة الربيطانية(((.
(((-بشري محمد سعيد ،مرجع سابق ،ص .37
(((-محمد سعيد القدال ،تاريخ السودان الحديث ،)1956-1821( ،ط ،2مطبعة جامعة افريقيا العاملية ،الخرطوم،
ص.459
(((-محجوب عمر بارشي ،معامل الحركة الوطنية يف السودان ،املكتبة الثقافية ،بريوت1996 ،م ،ص .244-243
(((-محمد سعيد القدال ،تاريخ السودان الحديث ،مرجع سابق ،ص .460
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قامت الحكومة الربيطانية بعد ذلك بإدخال إمتحان عرف بإمتحان الخدمة املدنية
لجواز تعيني أي خريج ولن يتم التعيني إال بعد النجاح يف هذا اإلمتحان ،كام متت
إضافة رشط آخر للتعيني وهو النجاح يف إمتحان الهيئة وهو إمتحان مقابلة ودراسة
لشخصية الطالب(((.
رأت الحكومـة الربيطانيـة أن مـن األسـباب التـي أدت إىل متـرد طلبـة كليـة
غـردون يعـود إىل وجـود عـدد مـن املدرسين اللبنانيين والسـوريني وخريجـي
الجامعـة األمريكيـة يف بيروت واملتحمسين لفكـرة اليقظـة العربيـة .كما أنهـا قـد
وجهـت اإلتهـام إىل السـيد إسماعيل األزهـري وعبـد الفتـاح املغـريب وعبيد عبد
النـور املدرسين بالكليـة واملتخرجني مـن الجامعة األمريكية يف بيروت بأنهم وراء
هـذه االضطرابـات(((.

الزعيم إسامعيل األزهري يف مجلس السيد عبد الرحمن املهدي:

كان السيد عبد الرحمن املهدي شديد االهتامم بالخريجني وكان يتربع
بسخاء لجمعياتهم الخريية ويساعد غري املقتدرين منهم عىل مواصلة دراستهم
كام استضاف البعض منهم يف داره وكان أيضا يغدق بسخاء عىل املناسبات الدينية
واالحتفال بها ،ونتيجة لذلك وصفته املخابرات الربيطانية يف العام (1934م) بأنه
الزعيم السيايس لطبقة الخريجني وقد تنبه السيد عبدالرحمن مبكرا ً لدور هذه الطبقة
ولدورهم القيادي وألن أتباعه (األنصار) من مناطق اإلنتاج التقليدي وال ميكنهم
قيادة الحركة السياسية(((.
سعى السيد عبد الرحمن املهدي إىل كسب عطف الخريجني عليه واستطاع
يف نهاية األمر أن يضم حوله عددا ً منهم تز َّعمهم كل من عيل شوقي ومحمد صالح
الشنقيطي .كام ظهرت مقالة يف مجلة الفجر بقلم يحيى الفضيل قدمت السيد عبد
(((-محجوب عمر بارشي ،معامل الركة الوطنية يف السودان ،مرجع سابق ،ص .244
(((-محجوب عمر بارشي ،معامل الركة الوطنية يف السودان ،مرجع سابق ،ص .245
(((-محمد سعيد القدال ،تاريخ السودان الحديث ،مرجع سابق.461 ،
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الرحمن كرجل استطاع أن يُثْبت مقدرات فذة يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية
وأن له قدرات هائلة لقيادة البالد سياسياً(((.
مجموعات املثقفني مبن فيهم السيد إسامعيل األزهري والسيد يحيى الفضيل
والسيد عبد الله مريغني والتي انضمت للسيد عبد الرحمن املهدي كان دافعهم
وطن ّياً يف املقام األول وقد نظروا لشخصية السيد عبد الرحمن املهدي الوطنية وقد

التف آخرون(((.
تعاونت هذه املجموعة مع السيد عبد الرحمن والتقوا من حوله كام َّ

السيد الزعيم إسامعيل األزهري مع الشوقيني :

يف العام (1931م) انتخب الزعيم األزهري سكرتريا ً لنادي الخريجني بأم درمان
وكان وكيل النادي يف تلك الدورة السيد محمد عيل شوقي وهو من كبار املوظفني
يف املصلحة القضائية وقد أصبح بعد ذلك عضوا ً ومؤسساً لحزب األمة كام أنّه كان
من أصدقاء السيد عبد الرحمن املهدي ومستشاره وقد بدأ الرصاع الطائفي يطل
برأسه ويهدد وحدة الخريجني(((.
أصبـح نـادي الخريجين يف أم درمـان مرسحاً للصراع بني الخريجين ،وجاءت
انتخابـات النـادي عـام (1931م) لتنتقـل بالصراع إىل معـارك عمليـة فقـد أبـدت
مجموعـة مـن الشـباب تذمرهـم مـن سـيطرة محمـد علي شـوقي وجامعتـه على
النـادي ،ولذلـك خطـط األبروفيـون لالسـتيالء على لجنة النـادي وذلـك من خالل
الوقـوف خلـف السـيد الفيـل ليضمنـوا تأييد السـيد علي املريغني هذا وقـد أصبح
األبروفيـون يسيرون خلف الطائفة بعد معارضتهم لها .اسـتطاع الشـوقيون اكتسـاح
االنتخابـات بفضـل قـدرات األشـقاء التنظيمية ومقدرات السـيد إسماعيل األزهري
وتحالفهـم مـع السـيد عبـد الرحمن املهدي ،وقد كان األشـقاء ميثلون سـند السـيد
عبـد الرحمـن السـيايس والتفـوا حوله مـن منطلق الوالء الشـخيص وقـد عرب يحيى
(((-محمد عمر بشري ،تاريخ الحركة الوطنية يف السودان ،مرجع سابق ،ص .184
(((-محجوب عمر بارشي ،معامل الحركة الوطنية يف السودان ،مرجع سابق ،ص .437
(((-بشري محمد سعيد ،مصدر سابق ،ص.38
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الفضلي عـن ذلـك اإلعجاب يف مقـال مبجلة الفجـر بعنوان (هـاؤم اقـرأوا كتابيه)
وقـال فيـه أن السـيد عبـد الرحمـن كان قريبـاً مـن الشـعب وأن عالقتـه بـه سـتظل
متصلـة مـا بقـي عاطفـاً حادباً على هذا الشـعب(((.
حاول شباب األبروفيني خلق حركة جديدة داخل نادي الخريجني وتغيري األوضاع
القدمية وذلك من خالل تنفيذ برنامج اصالحي يدعو إىل االصالح والتجديد فخططوا
لشغل جميع مقاعد لجنة النادي ماعدا منصب وكيل النادي الذي أوكل للسيد (أحمد
السيد الفيل)(((.
كان التنافس بني الطائفتني الختمية واألنصار قد بلغ ذروته وكل منهام يسعى
لزيادة سنده الطائفي ولذلك من أجل أن يظهر السيدين أمام الحكومة مبظهر الزعيم
القوي صاحب األتباع الكُرث وقد كان هذا التنافس يشبع رغبات بريطانيا والتي تشجع
مثل هذا التنافس انطالقاً من مبدأ ف ّرق تسد(((.
بعد الخالف الذي نشب بني الخريجني حاول الزعيم األزهري العمل عىل
إرجاعهم للنادي ومل يكن يحب أن يرى التباعد والتشاحن بينهم وكان يردد قول
املسرت (سمسون) أن هذا النادي سيلعب دورا ً هاماً يف تاريخ السودان .وبعد انرصاف
الخريجني عن النادي اتجهوا إىل تكوين الجمعيات األدبية يف أحياء أم درمان وهي
جمعيات للقراءة واملناقشة ومن هذه الجمعيات جمعية أيب روف وجمعية الهاشامب
والتي نشأت يف حي الهاشامب يف منزل املهندس محمد عرشي الصديق(((.

املحور الثالث  :موقف الزعيم األزهري من اتفاقية 1936م:

بدأت املفاوضات بني بريطانيا ومرص لعقد معاهدة (الصداقة والتحالف) وثم
وقعت اتفاقية (1936م) بني الدولتني واتجهت أنظار السودانيني نحو مرص أمال يف أن
(((-محمد سعيد القدال ،تاريخ السودان الحديث ،مرجع سابق ،ص .462
(((-دريه عبد الله مريغني ،مرجع سابق ،ص .65
(((-بشري محمد سعيد ،مصدر سابق ،ص .38
(((-املصدر نفسه ،ص .40-39

250

نحن وأزمنة االستعمار

تنوب عنهم يف الدفاع عن حريتهم وذلك ألن السودانيني مل يكونوا ممثلني كطرف
يف املفاوضات(((.
مل ت ُحدث اتفاقية (1936م) تغريا ً جذرياً يف إدارة السودان حيث إنها استمرت كام
هي حسب اتفاقية (1899م) وقد علقت اتفاقية (1936م) مسألة السيادة عىل السودان
ولكنها يف الوقت نفسه أعادت ملرص بعض نفوذها الذي فقدته سنة (1924م) وقد
سمحت هذه االتفاقية بعودة أورطه من الجيش املرصي إىل السودان عىل أن تكون
تحت قيادة الحاكم العام وبهجرة املرصيني الجامعية للسودان .ونصت املعاهدة
عىل أن يعني الحاكم العام ضابطا مرصيا ليكون سكرتريا ً له واستيعاب املرصيني يف
بعض الوظائف الفنية التي ال يوجد سودانيني مؤهلني للعمل فيها .وارضا ًء للشعور
الوطني السوداين اضافت املعاهدة نصا مبهام وغامضا فحواه أن الهدف من حكم
السودان هو رفاهية أهله دون تحديد لهذه الرفاهية والطرق لتحقيقها(((.

كام نصت االتفاقية يف الفقرة السادسة عرش من املحرض املتفق عليه بني بريطانيا
ومرص إىل أن حكومة مرص ترسل فورا ً مبجرد نفاذ املعاهدة ضابطا مرصيا عظيام
يستطيع الحاكم العام استشارته يف األمور الخاصة بالجنود املرصيني الذين ميكن
االستعانة بهم للخدمة يف السودان كام تم االتفاق عىل تعيني ضابط مرصي سكرتريا ً
حربياً للحاكم العام ،كام تم االتفاق عىل انتداب خبري مرصي اقتصادي للخدمة يف
الخرطوم لتوثيق الروابط االقتصادية بني السودان ومرص(((.
اعترب السودانيون أن تعبري (رفاهية) مائع ومبهم ،األمر الذي دفع السيد عبد الرحمن
املهدي صديق اإلنجليز للسفر إىل بريطانيا ومرص ليستوضح معناه ولقد دفعت تلك
املعاهدة باملثقفني واملتعلمني للتفكري يف أمرهم بعيدا ً عن دولتي الحكم الثنايئ.
(((-عبداللطيف عبدالرحمن ،ملحات من الحركة الوطنية يف السودان ،رشكة الطباعة والنرش املحدودة ،الخرطوم،
1987م،ص.13
((( -حسن أحمد ابراهيم ،تاريخ السودان الحديث1956-18821( ،م) ،دار النرش الخرطوم ،ط1987 ،6م ،ص -127
.128
(((-يواقيم رزق مرقص ،السودان يف الربملان املرصي1936-1924( ،م) ،مركز وثائق وتاريخ مرص املعارص ،القاهرة،
1989م ،ص .67
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تأثر املتعلمون بكفاح حزب املؤمتر الهندي ،واستهواهم أسلوبه يف الكفاح السلمي
الذي يبعدهم عن الصدام املسلح بعد املرور بتجربة ثورة (1924م) وافتتنوا بشخصية
(املهامتا غاندي) ومنهجه(((.
أدرك السيد عبد الرحمن أن اتفاقية 1936م تجاهلت سيادة السودانيني عىل بلدهم
كام وجدت االتفاقية رفض واضح من املسرت (بريدن) ( )g.r.f bredinوهو رجل
مثقف تخرج من اكسفورد انضم للخدمة يف السودان يف العام 1921م وعمل مفتش
مركز ثم عمل يف مكتب السكرتري اإلداري ُمرشفاً عىل الشؤون السياسية ومتخصصا
يف دائرة املعلومات الخاصة باملتعلمني ،ثم ُع ِّي مديرا ً للنيل األزرق من عام -1941
1948م(((.
كانت رؤية الزعيم األزهري لالتفاقية أنّها صادمة حيث مل يتم أخذ رأيهم يف األمر
ومل يتم االهتامم بهم ولكن هناك نص يف االتفاقية ويف مادتها السادسة عرش يقول
(...أنه ميكن للطرفني املتعاقدين أن يدخال يف مفاوضات بناء عىل طلب أي منهام
يف أي وقت بعد انقضاء مدة عرشين سنة عىل تنفيذ املعاهدة ،مبا يالئم الظروف
السائدة حينذاك )...كام نصت املعاهدة عىل أنه ميكن يف أي وقت بعد إنقضاء مدة
عرش سنوات عىل تنفيذ املعاهدة الدخول يف مفاوضات تريض الطرفني املتعاقدين
بقصد النظر فيها(((.
ذكر الزعيم األزهري أن هذا النص قد ساعد يف إيجاد بصيص من األمل يف
نفوس السودانيني ولذلك رأوا أن يهيئوا أنفسهم ملواجهة املوقف إلعادة النظر يف
املعاهدة أو تعديلها
ليحصلُوا للسودان ما فاته ولقد كان ذلك حافزا ً آخر لتوحيد
ِّ
الكلمة والصف مام أدى إىل مولد مؤمتر الخريجني العام(((.
(((-محمد سعيد القدال ،تاريخ السودان الحديث ،مرجع سابق ،ص .470-469
(((-محجوب عمر بارشي ،معامل الحركة الوطنية يف السودان ،مرجع سابق ،ص.248
(((-بشري محمد سعيد ،مصدر سابق ،ص .52-51
(((-املصدر نفسه ،ص .52

252

نحن وأزمنة االستعمار

موقف األزهري من فكرة مؤمتر الخريجني:

كان موقف الزعيم األزهري أو رأيه حول مؤمتر الخريجني أنه يعمل عىل إعادة
وحدة الخريجني ولذلك تم أخذها منذ البداية مأخذ الجد ،ثم بعد ذلك تنظيم
اجتامعات اسبوعية يتم فيها تبادل اآلراء حول التنظيم الجديد ،كام طلب من بعض
الخريجني بواسطة الزعيم األزهري أن يعملوا عىل إعداد مذكرات عن فكرة تطرح
للمناقشة يف النادي ،وبعدما متت دراسة املقرتح بصورة مستفيضة تم تدوين األفكار
واملقرتحات حول املؤمتر يف أوراق ليك يخرج منها مرشوع دستور املؤمتر ،وقد
كان رئيس اللجنة التحضريية لهذا العمل األستاذ جامل محمد أحمد ومن األعضاء
البارزين والذين أسهموا مساهم ًة فاعلة يف الدراسة الدكتور ميك شبيكة الذي كان
ميثل يف ذلك الوقت سكرتري النادي واألستاذ عيل محمد أحمد من أعضاء لجنة
النادي ويحي الفضيل وإسامعيل عثامن صالح وخرض حمد وغريهم(((.
ذكر الزعيم األزهري أنهم ويف نادي الخريجني عملوا عىل نرش فكرة الخريجني
عىل نطاق واسع ،وعملوا عىل حشد الناس والحامس له ،كام كان يرجو أن يحقق هذا
املؤمتر وحدة الخريجني وجلب املنفعة للسودان ،وكان طموح الزعيم األزهري جعل
املؤمتر مؤسسة تعمل مع النادي وبالتعاون معه لتحقيق الخري العام وخدمة مصالح
الخريجني ،كام أوضح الزعيم األزهري أن فريقا منهم كان يرى أن تقترص عضوية
املؤمتر عىل أعضاء النادي والغرض من ذلك تشجيع الخريجني عىل العودة إليه بعد
أن هجروه ،ورأى فريق آخر أن يكون املؤمتر منظمة منفصلة عن النادي ،هدفها أن تعد
النفوس ملواجهة املوقف عند إعادة النظر يف معاهدة (1936م) أو تعديله(((.
بدأت فكرة مؤمتر الخريجني إثر احتفال كلية غردون يف العام (1935م) بطلبتها
كل عام الطالب لتجديد الوالء
القدامى ،حيث إنه كان هناك عرف يف الكلية يد ُعوا َّ
والعهد لها ويتعرفوا عىل أوجه النشاط الثقايف والريايض ،كتب السيد خرض حمد
(((-املصدر نفسه ،ص .56
(((-بشري محمد سعيد ،مصدر سابق ،ص .57

مناهضة االستعمار اإلنجليزي في السودان

253

بعد هذا االحتفال مقال يف عموده (يف الهدف) الذي كان يُنرش يف ذلك الوقت يف
جريدة السودان تحت توقيع (طوبجى) اقرتح أن يجعل هذا اليوم مؤمترا ً تبحث فيه
األمور الهامة التي تتعلق بالبالد حارضها ومستقبلها(((.
عقَّب عىل ذلك املقال األستاذ أحمد خري املحامي يف خطاب بعث به للسيد
خرض حمد نرشته جريدة السودان بتاريخ 24يوليو 1935م اقرتح فيه ملن يهمه األمر
عالجا للموقف الحايل يف نادي الخريجني واقرتح أن يسري النادي بخطوات أوسع
ليصبح منارة للخريجني كام نبّه إدارة النادي والذي ميثل الزعيم األزهري أحد
أركانها للدفع بالنادي نحو أفاق أكرب وأرحب والطريق إىل ذلك يكون عرب (مؤمتر
الخريجني)(((.
مل تكتف جمعية ود مدين األدبية بتقديم االقرتاح إلنشاء املؤمتر عىل لسان األستاذ
أحمد خري املحامي ومناقشته ومن ثم تأييد املقرتح يف صحيفتي (الفجر) و(النيل)
فقد قامت بإرسال أربعة من اعضائها إىل نادي الخريجني يف أم درمان حيث سلَّموا
نص املحارضة التي نادت بقيام نادي الخريجني للسيد الزعيم األزهري رئيس النادي،
وجد هذا املقرتح من قبل الخريجني كل الرتحيب وقاموا بالثناء عىل محارضة األستاذ
خرض حمد يف نادي الخريجني يف ود مدين التي اشتملت عىل أراء صادقة كانت تدور
يف نفوسهم ،ومن األشياء التي ت ُحسب لجمعية ود مدين األدبية أنها صاحبة املبادرة
والفكرة ملؤمتر الخريجني والنداء للمهرجان األديب ويوم التعليم(((.
يالحظ أن جمعية ود مدين األدبية قدمت خدمة جليلة للسودان والسودانيني
من خالل املبادرات التي قدمتها ،واقرتاحها قيام مؤمتر للخريجني ،واالحتفال
باملهرجان األديب ،واالحتفال بيوم خاص للتعليم ،كام يرجع الفضل يف ظهور هذه
املبادرات إىل مجموعة مدرسة أيب روف األدبية الذين انتقلوا للعمل يف ود مدين
(((-دريه عبد الله مريغني ،مرجع سابق ،ص .67
(((-املرجع نفسه ،ص .68
(((-بشري محمد سعيد ،مصدر سابق ،ص .55
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واتخذوا من نادي الخريجني يف تلك املدينة نقطة انطالق لنشاطهم األديب والثقايف.
كان الباعث الحقيقي للتفكري يف قيام مؤمتر الخريجني هو إهامل دور السودان
والسودانيني يف معاهدة (1936م) بني بريطانيا ومرص ،وقد ذكر األستاذ أحمد خري
املحامي يف كتابه (كفاح جيل) أن الدعوة للمؤمتر ما كان أن يكتب لها النجاح لو مل
تعب عن أماين جامعة من الرجال ،كانت تُنتظم الجمعية األدبية بنادي ود مدين
تكن ّ
ولقد أُخذت كلمة (مؤمتر) من (املؤمتر الهندي) ويرجع الفضل لجمعية أبوروف أو
األبروفيني يف تكوين جمعية ود مدين األدبية فقد نقل إىل هناك كل من إبراهيم عثامن
إسحاق وإسامعيل العتباين وطه صالح وحامد توفيق كام أن صلة األستاذ أحمد خري
باألبروفيني كانت قدمية(((.

املحور الرابع :قيام مؤمتر الخريجني 1938م:

انعقد االجتامع التأسييس للمؤمتر يف  12فرباير 1938م بنادي الخريجني بأم
درمان وكان اجتامعاً مشهودا ً حرضه الخريجون من العاصمة املثلثة ومن األقاليم
القريبة مثل الجزيرة وبعض مناطق النيل األزرق وعطربة وشندي ،وقد بلغ عددهم
 1180خريجاً ،وقد بلغت الحامسة باملؤمتر قمتها فكاد أن ينفرط عقد النظام لوال
تدخل الزعيم إسامعيل األزهري رئيس النادي ورئيس ذلك االجتامع حيث تجلت
مهارته يف إدارة دفة االجتامع بكل مهارة وحنكة وقد عمل عىل ضبط حامس الكرثين
وعبوا عن
من املؤمترين وقد عرب الكثري من الخريجني عن فرحتهم مبيالد املؤمتر ّ
ذلك شعرا ً ونرثا ً وقد تغ ّنى شاعر املؤمتر عيل نور ببعض األبيات حركت مشاعر
الخريجني حيث قال(((:
هذى يدي لســـاء املجد أرفعها

رمزا ً يشري للمستقبل الحســـــــــن

ملا نرجيه تحت الشـــمس من وطر

ومـــا نفديه بـــاألرواح مـــن وطن

(((-دريه عبد الله مريغني ،مرجع سابق ،ص .69
(((-دريه عبد الله مريغني ،مرجع سابق ،ص .58-57
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زفـــوا البشـــائر للدنيـــا بأجمعها

وللعروبـــة مـــن شـــام إىل ميـــن

إنَّـــا هممنـــا وأرهفنـــا عزامئنـــا

عىل النهوض بشـــعب للعال قمن

الله أكـــر هـــذا الـــروح أعرفه

إذا تذكـــرت أيامـــى ويعرفنـــي

كنـــا ننميـــه رسا ً يف جوانحنـــا

حتى اســـتحال إىل اإلجهار والعلن

سيطر املؤمتر عىل مجرى الحركة الوطنية منذ تأسيسه يف العام 1938م وحتى
العام 1945م هناك عدد من العوامل الداخلية والخارجية ساعدت يف التطورات التي
شهدتها هذه الفرتة والتي منها اتِّساع فرص التعليم الذي أدى إىل تزايد عدد الخريجني

ومتركزهم يف املدن الكربى وازدياد مشاركتهم يف أجهزة الحكم وأصبحوا يُعرفون
باألفنديّة ،كام شهدت هذه الفرتة صدور عدد من الصحف مثل جريدة النيل برئاسة
عبد الرحمن أحمد وهي ذات ميول مرصية وختمية ويف العام 1939م صدرت جريدة
صوت السودان تحت رعاية السيد عيل املريغني وأصدرت الحكومة مجلة (هنا
السودان) عام 1940م بغرض مواجهة الدعاية النازية ويف العام 1943م صدرت جريدة
السودان الجديد كل هذه األشياء أعطت للخريجني إحساس التفرد(((.

تركز نشاط املؤمتر يف السنوات األوىل حول التنظيم والقضايا االجتامعية
والثقافية والتعليمية كام بدأ محاوالت أولية إلبراز بعض القضايا السياسية وكان
كل ذلك يف جو يسوده الود واالحرتام وتشكلت لجان املؤمتر يف مختلف املدن
الكربى ،وبارشت جمع التربعات من العضوية وبدأ املؤمتر بأول محاولة للتصدي
للقضايا املطلبية مثل القضايا التي تخص املوظفني لكن الحكومة رفضت ذلك
واعتربته تدخالً يف عالقة العمل بني الحكومة واملوظفني ،كام نبَّهت املؤمتر إىل أنّه
تنظيم قومي ال ميكن أن يحرص نفسه يف قضايا فئويّة(((.
صدرت مجلة شهرية باسم املؤمتر وتم اعتامد أربعة أعياد يف العام لالحتفال
(((-محمد سعيد القدال ،مرجع سابق ،ص .468
(((-املرجع نفسه ،ص .472
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بها وهي املهرجان األديب ،وعيد العامل ،وعيد يوم التعليم ،ويوم السودان الريايض
وتم تنفيذ هذه الألعياد بالفعل ،وكانت تنتقل من مدينة إىل أخرى كل عام ،كام َد َعى
املؤمتر إىل تخفيض املهور وقتل الشعور الطائفي والقبيل وحارب تعاطي الخمور
يف بعض النوادي الوطنية وقد نجح يف بعض املناطق .كام درس املؤمتر أحوال
الطالب السودانيني يف مرص فقام بتقديم اإلعانات لهم وهيَّأ لهم بيت السودان يف
القاهرة بجهد شاركت فيه الحكومة املرصية وأصبح املؤمتر وبتفويض من مرص
املسؤول عن اختيار الطالب للدراسة مبعاهدها وجامعاتها فال يتم قبول الطالب إال
بتوصية من املؤمتر(((.
اتجه املؤمتر كذلك ناحية الجنوب حيث طالب بإلغاء قانون املناطق املقفولة
حيث إن هذا القانون ساهم يف عزل الجنوب عن الشامل ،وطالب املؤمتر كذلك
توسع الجمعيات التبشريية
بنرش الدين اإلسالمي وتوحيد املناهج الدراسية ورفض ّ
يف الجنوب وطالب أن تتوىل الحكومة مسؤولية التعليم يف الجنوب والشامل .كام
نظم املؤمتر مسابقات للدراسات والبحوث عن جنوب السودان تشمل التكوين
القبيل والعادات وسبل املعيشة واملجاالت االقتصادية(((.
قدم املؤمتر للحكومة مذكرات ودراسات منها مرشوع إصالح وتطوير املعهد
العلمي بأم درمان ومذكرة أخرى عن التعليم يف السودان حارضه ومستقبله واقرتح يف
هذه املذكرة أن يكون االتجاه األسايس قامئاً عىل الثقافة العربية اإلسالمية ،ال إىل
الثقافة الغربية نسبة لصالت السودان الوثيقة بالعامل العريب .نجحت فكرة يوم التعليم،
واملهرجان السنوي للمساهمة الشعبية ،وكان عيدا ً شامالً تنظمه لجنان املؤمتر يف
كل السودان ،نجح نجاحاً باهرا ً حيث تم إنشاء ( )45مدرسة وسطى للبنني والبنات
و( )8مدارس ثانوية وبذلك أصبح ما قدمه املؤمتر يف عرش سنوات أكرث مام قدمته
الحكومة يف نصف قرن(((.
(((-عبد اللطيف عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .20
(((-املرجع نفسه ،ص .21
(((-املرجع نفسه ،ص .22-21
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جع اإلنجليز قيام املؤمتر ،ووقفوا معه ،وسمحوا للموظفني من الخريجني
ش ّ
االشرتاك فيه ،وكذلك الكتابة يف الصحف عىل أن تكون معتدلة خالية من العداء
لإلنجليزي وكانوا يطمحون يف قيام حركة سودانية خالصة تبعد عن مرص ولكن
تأييد اإلنجليز مل يكن مطلقاً حيث كان مقروناً ببعض املخاوف والحذر ،وقد ظهر
ذلك بصور ٍة جل ّي ٍة يف الرد الرسمي الذي ت َّم به التصديق عىل قيام املؤمتر .فقد جاء
فيه (...ما دامت أغراض املؤمتر ثقافية واجتامعية ،وما دامت عضويته قارصة عىل
الخريجني ومادام الخريجون بعيدون عن الخوض يف السياسة فالحكومة ال تعرتض
عىل قيام املؤمتر.((()...
ويف إطار العالقة الجيدة بني الخريجني والحكومة الربيطانية وعند اندالع
الحرب العاملية الثانية أعلن املؤمتر تأييده لربيطانيا وحلفائها وقبل دعوة الحكومة له
بتنظيم حملة لتجنيد السودانيني يف قوة دفاع السودان .وعندما أُنشئت إذاعة أم درمان
عام (1940م) شارك املؤمتر يف إدارتها ،وسمح له بإذاعة بعض األنباء عن نشاطه
فيها .وسعت الحكومة الربيطانية إىل ترسيع التعاون مع الخريجني فرشعت لجنة
وصت هذه اللجنة
(دي ألور) التي كُلِّفت بدراسة تط ّور التعليم يف السودان حيث ّ
يف تقريرها بزيادة عدد املدارس وإقامة جامعة يف البالد ووجدت هذه التوصيات
الرتحيب الكامل من أعضاء املؤمتر ،وبتوجيه من (استيورت ساميز) أقام املوظفون
الربيطانيون عالقات صداقة مع بعض املثقفني السودانيني كام أنشأ مركز ثقايف
اجتامعي يف العاصمة ليلتقي فيه اإلنجليز بالسودانيني(((.
بعد أن بدأ املؤمتر يف محاربة القبل ّية سلّطت عليه الحكومة الربيطانية اإلدارة
األهلية ليك تعمل عىل إضعافه ،كام أن مرص شكت يف نوايا هذا املؤمتر ،وليك
تتأكد من ذلك زار السودان يف فرباير 1942م رئيس الوزراء املرصي عيل ماهر ومنذ
هذه الزيارة تحول املؤمتر إىل أداة سياسيّة ثم بعد ذلك عال صوت الطائفية وبدأت
بوادر االنشقاق كام ظهر تيار الوحدة مع مرص واستطاعت مرص استقطاب الشباب(((.
(((-عبد اللطيف عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .22
(((-حسن أحمد ابراهيم ،مرجع سابق ،ص .130
(((-محمد عمر بارشي ،معامل الحركة الوطنية يف السودان ،مرجع سابق ،ص .256
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بعد هذه الزيارة اقتنع عيل ماهر أن املؤمتر ليس صنيعة بريطانية بل هو هيئة
ميكن التعاون معها ضد االستعامر الربيطاين ،كام أن املؤمتر طلب من عيل ماهر
عون مرص املايل حتى يتمكن من تحقيق أهدافه االجتامعية والتعليمية وكانت ردة
فعل الحكومة الربيطانية أنها اعتربت اتصال املؤمتر بالحكومة املرصية فيه تجاوز
لها وأي اتصال مبرص يجب أن يكون عن طريقها وبذلك تدهورت العالقة بني
املؤمتر والحكومة الربيطانية عقب زيارة عيل ماهر(((.
نشاط الزعيم األزهري السيايس داخل مؤمتر الخريجني:
بدأ نشاط الزعيم األزهري يف مؤمتر الخريجني منذ نشأته يف العام 1938م حيث
كان الزعيم األزهري أحد أعضاء اللجنة التحضريية التي ضمت مجموعة من النخب
السودانية أمثال ميك شبيكة وإسامعيل عثامن صالح وأحمد محمد ياسن وغريهم ،كام
تم انتخاب الزعيم األزهري أول أمني عام للمؤمتر وقام بدوره بإخطار السكرتري اإلداري
السري (أنجس جيالن) بتكوين املؤمتر الذي رحب بذلك يف خطاب ردا ً عىل خطاب
الزعيم إسامعيل األزهري واشرتط أن يكون هدف املؤمتر خدمي وليس سيايس(((.
أحرز الزعيم األزهري أعىل عدد من األصوات االنتخابية وأنتخب سكرتريا ً عاماً
للمرة الثانية .وعني السيد حامد توفيق سكرتريا ً مساعدا ً والسيد عبد الله مريغني أميناً

للصندوق وألول مرة أقسم كل من أعضاء الجمعية الستينية القسم التايل (أقسم بالله
العظيم وكتابه الكريم بأن أرفع من شأن دستور املؤمتر وأكون مخلصاً له) وتكونت
بعد ذلك عدد من اللجان لجنة الشؤون االقتصادية واالصالح االجتامعي والتعليم
وشؤون الطلبة والعامل واملوظفني والتزمت كل لجنة مبهمة إعداد تقرير وبرنامج
عمل كل يف مجال اختصاصها(((.

(((-حسن أحمد ابراهيم ،مرجع سابق ،ص .130
(((-محمد عمر بارشي ،معامل الحركة الوطنية يف السودان ،مرجع سابق ،ص .253-252
(((-محمد عمر بشري ،تاريخ الحركة الوطنية يف السودان ،مرجع سابق ،ص .202
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املحور الخامس :الزعيم األزهري ومذكرة تقرير املصري942م:

يف العام (1942م) انتخبت لجنة جديدة ملؤمتر الخريجني كان العمل السيايس
أول بند يف أجندتها ،كام أصبح السيد إبراهيم حمد رئيساً .وأعترب انتخابه انتصارا ً
للعنارص املرنة غري املتطرفة واملنادين للتعاون مع اإلنجليز ،كام شهدت هذه الفرتة
تدخل واضح من قبل السيدين يف الشؤون السياسية للمؤمتر كام مل يعد املؤمتر
هيئة خاصة بالخريجني وحدهم بل أصبح هيئة متغلغلة يف صفوف مؤيدي السيدين،
ومن ثم أصبح كل طرف منهام مهتامً ومتأثرا ً باآلخر وهكذا تكونت القوى الوطنية من
أعضاء مؤمتر الخريجني من ذوي االتجاهات الحديثة والطوائف الدينية التقليدية(((.
قبل انعقاد الدورة الخامسة للمؤمتر حدثت تطورات عاملية وإقليمية هامة كان لها
انعكاسها عىل السودان فقد شهدت الفرتة ما بني (1941-1940م) انعطفا هاما يف مجرى
الحرب العاملية الثانية .فمنذ احتالل إيطاليا إلثيوبيا عام (1935م) ثم اندالع الحرب يف
العام  1939أصبح الخطر اإليطايل يهدد السودان واِحتلت كسال يف العام  1940واخلتها

يف العام التايل 1941م وشاركت قوة دفاع السودان يف الحرب وعملت عىل مطاردة
القوات اإليطالية مبساندة القوات الهندية حيث إن القوات الهندية خرست ما بني -4000
 5000مقاتل ووصلت القوات الهندية والسودانية إىل مشارف مدينة كرن األريتريية
وتحقق االنتصار الحاسم وظهرت بسالة الجندي السوداين يف هذه املعركة(((.
يذكر أنه وقبل دخول قوات دفاع السودان الحرب إىل جاب بريطانيا لهزمية

القوات اإليطالية يف الحبشة وأرترييا حرضت مجموعة من الضباط السودانيني للسيد
عبد الرحمن املهدي وذكروا له أنهم ال يرغبون يف دخول الحرب إىل جانب بريطانيا
فام كان من السيد عبد الرحمن إال أن طلب منهم املشاركة يف الحرب ألن االنتصار
فيها يعنى مطالبتهم بعد ذلك باالستقالل(((.
(((-املرجع نفسه ،ص .209
(((-محمد سعيد القدال ،تاريخ السودان الحديث ،ص .475
(((-مذكرات االمام عبد الرحمن املهدي ،مركز الدراسات السودانية ،القاهرة1996 ،م ،ص .60
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كان ملشاركة قوة دفاع السودان يف الحرب العاملية الثانية األثر الطيب يف نفوس
السودانيني وذلك من خالل مساهمتهم يف طرد الخطر اإليطايل عن رشق السودان
وبعد مشاركة قوة دفاع السودان بدأ التفكري يف اتخاذ خطوات سياسية وهي خطوات
دفعت بها رياح الحرب ودور بريطانيا يف الحرب العاملية الثانية ،وأضف لذلك
ظهور امليثاق األطلنطي الذي برش بحق الشعوب املستع َمرة يف تقرير مصريها
بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية .وبذلك أصبح يف يد الشعوب املستع َمرة حجة
للمطالبة باالستقالل وبعد ذلك تصاعد احتجاج حزب املؤمتر الهندي األمر الذي
أرغم بريطانيا عىل ارسال وزيرها السري (كرستوفر كربس) للتفاكر مع حزب املؤمتر
حول املقرتح املقدم من قبله حول مستقبل الهند ،لكن حزب املؤمتر الهندي طالب
باالستقالل الفوري ووقعت اإلضطرابات يف الهند وتم اعتقال كل من غاندي ،ونهرو،
وأبو الكالم أزاد .ومر (كربس) بالسودان وما زالت أحداث الهند يرتدد صداها بعنف
والتقى باألستاذين أحمد يوسف هاشم وإسامعيل اعتباين يف مطار الخرطوم .ثم
التقى بالسكرتري اإلداري (نيوبولد) ونصحه بالتفاهم مع مؤمتر الخريجني(((.
تقدم كل من السيد إسامعيل األزهري ،وعبد الحليم محمد ،وعبد الله مريغني،
وأحمد خري املحامي مبسودة مذكرة ترفع للحاكم العام ،قبلتها اللجنة التنفيذية
للمؤمتر عىل الفور ،وقد احتوت املذكرة عىل عدد من املطالب تتمثل يف:
1.1اصدرا ترصيح مشرتك يف أقرب فرصة ممكنة من الحكومتني اإلنجليزية
واملرصية مبنح السودان بحدوده الجغرافية حق تقرير املصري بعد انتهاء
الحرب مبارشة.
2.2تأسيس مجلس أعىل للتعليم أغلبيته من السودانيني وتخصيص عىل ما يقل
عن  % 12من امليزانية للتعليم.
3.3تأسيس هيئة متثيلية عن السودانيني إلقرار امليزانية والقوانني
(((-محمد سعيد القدال ،مرجع سابق ،ص .476-475
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4.4فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية
5.5إلغاء قوانني املناطق املقفولة ورفع قيود مزاولة التجارة واالنتقال داخل
األرايض السودانية عن السودانيني.
6.6وضع ترشيع يحدد الجنسية السودانية.
7.7وقف الهجرة إىل السودان ،فيام عدا ما قررته املعاهدة االنجليزية املرصية.
8.8عدم تجديد عقد الرشكة الزراعية بالجزيرة.
9.9تطبيق مبدأ الرفاهية واألولوية يف الوظائف من خالل:
أ .إعطاء السودانيني فرصة االشرتاك الفعيل يف الحكم بتعيني سودانيني يف
وظائف ذات مسؤولية سياسية يف جميع فروع الحكومة.
ب .قرص الوظائف عىل السودانيني ،أما املناصب التي تدعو الرضورة مللئها
بغري السودانيني ،فتمأل بعقود محددة األجل ،ويتدرب فيها سودانيون لشغلها يف
نهاية املدة.
 -10متكني السودانيني من استثامر موارد البالد التجارية والزراعية والصناعية.
 -11وضع قانون يلزم الرشكات والبيوتات التجارية بتحديد نسبة معقولة من
وظائفها للسودانيني.
 -12وقف اإلعانات للمدارس االرساليات وتوحيد برنامج التعليم بني الشامل
والجنوب(((.
كان لسان املؤمتر يطالب بالحكم الذايت وكانت حاجة السودانيني للتدريب يف
الوظائف الحكوميّة أمرا ً معرتف به من جانب اإلدارة الربيطانية ،أما املطالب الخاصة
(((-دريه عبد الله مريغني ،مرجع سابق ،ص .81-80
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بتغيري نظم التعليم والجنوب والبعثات التبشريية ومرشوع الجزيرة فقد كانت مطالب
مرشوعة بل كانت موضع نقاش بني املثقفني السودانيني من زمن بعيد(((.
كانت أوىل مثار مذكرة (1942م) إدراك اإلدارة الربيطانية برضورة اتخاذ خطوات
إيجابية بإرشاك السودانيني يف ترصيف شؤونهم العامة .ذكر السيد إسامعيل األزهري
جهت إليه والخريجني،
أن رد الحكومة عىل املذكرة وإعادتها للمؤمتر تعترب أكرب إهانة و ّ
ورد املؤمتر عىل ترصف الحكومة بإرسال مذكرات للحكومة الربيطانية ممثلة يف
متسك فيها املؤمتر مبطالبه وقد قام (نيوبولد) بدعوة رئيس املؤمتر
الحاكم العام َّ
السيد إبراهيم أحمد وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية الجتامع خاص ذكر لهم رغم عطف
معبا ً عن رأيهم وبهذا
الحكومة عىل املؤمتر إال أنها ال تعتربه ممثِّالً ألهل السودان وال ِّ
ال تسمح له بتقديم أي مطالب باسم السودانيني كام حاول السري (دوقالس ثيوبولد) أن
يخفف عىل املجتمعني من خالل قوله لهم أن الحكومة الربيطانية تعمل عىل إرشاك
السودانيني يف الحكم وهو يأمل أن يجد لدى املؤمترين التعاون يف هذا الصدد(((.

وأشار السري (دوقالس ثيوبولد) إىل الخطاب الذي تسلَّمه املؤمتر يف مناسبة
تأسيسه وإىل خطابه إىل املؤمتر بتاريخ  20اكتوبر  1940والذي يأكد أ ّن يف حالة
طرح املؤمتر نفسه كممثل للسودانيني أو حني يحاول أن يتحول لتنظيم سيايس فإ ّن
الحكومة ستجد نفسها مضطرة لوقف التعامل معه ورمبا سحبت اعرتافها به(((.
كان رأي السري جيمس روبرتسون أن الحاكم العام (هد لستون) يف ذلك الوقت
مل يكن موفَّقاً يف عدم رده عىل املذكرة وكان عليه أن يرد عليها بلطف وأن يلفت
نظر أعضاء املؤمتر لظرف الحرب العاملية الثانية وأنهم ال ميثلون كل الشعب
السوداين(((.
(((-محمد عمر بشري ،تاريخ الحركة الوطنية يف السودان ،مرجع سابق ،ص .212
(((-بشري محمد سعيد ،مصدر سابق ،ص .95-94
(((-خالد حسني عثامن ،مؤمتر الخريجني ونشأة االحزاب السياسية ،كتابات سودانية ،كتاب غري دوري ،العدد
الخامس أغسطس  ،1994مركز الركز الدراسات السودانية ،القاهرة ،ص .49
(((-جيمس روبرتسون ،السودان من الحكم الربيطاين املبارش إىل فجر االستقالل( ،ترجمة) مصطفى عابدين
الخانجي ،دار الجيل ،بريوت1996 ،م ،ص .135
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واضح أن املذكرة قد أحدثت بلبلة بني املؤمتر والحكومة ومارست الحكومة
الربيطانية بعض الضغط ،واتصل السكرتري اإلداري السري (دوقالس نيوبولد) ببعض
املعتدلني وأبدى لهم تعاطف الحكومة مع مطالبهم ،نجح السكرتري اإلداري يف
خطته حيث استامل بعض العنارص لسياسته الناعمة ،ومنعت الحكومة بعد ذلك
املوظفني السودانيني من العمل السيايس وبذلك تكون الحكومة وقد بدأت مرحلة
إضعاف املؤمتر األمر الذي أوصل الحكومة واملؤمتر إىل طريق مسدود ،ويف هذا
الظرف الحرج ظهر رأي املعتدلني القائل بإعطاء الحكومة الربيطانية فرصة ليك
تثبت حسن نواياها ووعدها بالتدرج بالسودان نحو الحكم الذايت ثم االستقالل(((.
كانت اإلدارة الربيطانية ترغب يف ترويض املؤمتر وال تريد أن تظهر مبظهر
الضعف أمامه أو قمعه ،ولذلك تسعى إىل أن يسري املؤمتر حسب رغباتها ،ورغم
أن بعض الربيطانيني حاولوا االتصال بأعضاء املؤمتر لكن رد املؤمتر كان حاسامً
يف هذا الشأن حيث حظر عىل أتباعه االشرتاك يف مناقشات فردية أو جانبية مع
الربيطانيني وهكذا تم إغالق الباب بني الطرفني(((.
بعد اتساع الشقة بني الحكومة الربيطانية واملؤمتر رشع املؤمتر يف تركيز نشاطه
أكرث عىل األعامل اإلدارية والتنظيمية ومرشوعات التعليم وحشد لهذا األمر الكثري من
األعضاء الجدد من التجار واملوظفني وقبل عضويتهم يف املؤمتر وشكّل مجلس
من رجال املال واألعامل ليدعم املؤمتر بتقديم االستشارات فيام يتعلق باملسائل
املالية واالقتصادية وزادت اإلعانات للمؤمتر كام تم إنشاء عدد من املدراس يف
السودان باسم املؤمتر(((.
حداهام معسكر
برز بعد ذلك معسكرين يف املرسح السيايس السوداين أَ َ
املعتدلني بزعامة إبراهيم أحمد والذي يرى التعاون مع الحكومة رغم إهانتها
(((-محمد سعيد القدال ،تاريخ السودان الحديث ،مرجع سابق ،ص .477
(((-عثامن حسن أحمد ،ابراهيم أحمد حياة انسان بني االصالة والتحديث ،أفروجراف للطباعة والتغليف ،الخرطوم،
1996م ،ص .65-64
(((-محمد عمر بشري ،تاريخ الحركة الوطنية يف السودان ،مرجع سابق ،ص .214
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للمؤمتر ،واملعسكر اآلخر بزعامة الزعيم إسامعيل األزهري الذي كان يرى عدم
جدوى الحوار مع الحكومة ولذلك يجب مواجهتها مواجهة سياسية مبارشة بكل
صالبة وقوة وأن ذلك لن يتحقق إال عرب اإلطاحة بقيادة املؤمتر املتمثلة يف إبراهيم
أحمد ومجموعته(((.
يف العام (1943م) تم انتخاب السيد إسامعيل األزهري رئيساً للمؤمتر وأمني زيدان
سكرتريا ً .واستقال العدد املتبقي من املعتدلني يف اللجنة التنفيذية وأصبح الطريق
مفتوحاً أمام مقرتح األزهري املصادم للحكومة .بعد هزمية إيطاليا يف عام (1943م)
أرسلت لجنة املؤمتر برقية للحاكم العام مهنئة الحلفاء بالنرص ومعربة عن رغبتها يف أن
تتم االستجابة للمطالب السودانية يف إطار ميثاق األطلنطي لدى تحقيق النرص النهايئ(((.
عندما أحست بريطانيا بنجاح املؤمتر يف توجيه الرأي العام ونجاحه كذلك
يف العديد من املشاريع االجتامعية والخدمية وميولهم نحو مرص أخذوا ير ّوجون
اإلشاعات املريبة ليزعزعوا ثقة املواطن السوداين واملرصي حول املؤمتر كام
عملوا عىل إدخال التفرقة بني أعضاء املؤمتر عن طريق الحزبية السياسية(((.
املفاصلة بني الزعيم األزهري والسيد عبد الرحمن املهدي:
كانت انتخابات مؤمتر الخريجني التي انعقدت يف العام (1943م) من أعنف
االنتخابات يف تاريخه وانقسم أعضاء املؤمتر إىل مجموعة األشقاء ويساندهم
األبروفيون ويقف معهم عبد الله الفاضل الذي كان يسعى للحصول عىل مركز
سيايس يف مواجهة ع ّمه السيد عبد الرحمن املهدي وابنه الصديق الذي ظهر يف

املرسح السيايس يف ذلك الوقت ويرغب يف أن يكون خليفة لوالده .واملجموعة
الثانية تحت قيادة محمد عيل شوقي ومعه مجموعة من األنصار الذين يعارضون
تحالف عبدالله الفاضل مع الزعيم األزهري ويقف معهم محمد الخليفة رشيف الذي
(((-املرجع نفسه ،ص .215
(((-محمد عمر بشري ،تاريخ الحركة الوطنية يف السودان ،ص .216-215
(((-محمد نجيب ،رسالة عن السودان ،املطبعة األمريية ،القاهرة1943 ،م ،ص .14
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رأى أن هذا التحالف يهدد مكانة ابن أخته السيد الصديق ،وقد حمل هذا الخالف
بدايات نشأة األحزاب السودانية(((.
بعد اكتساح الزعيم األزهري لالنتخابات حصل عىل أربعني مقعد يف الهيئة
الستينية وعىل ثالثة عرش مقعدا يف اللجنة التنفيذية وأصبح بذلك رئيسا للمؤمتر،
وحدثت بعد ذلك تحوالت سياسية بدأت بفض التحالف بني الزعيم األزهري وعبد
الله الفاضل املهدي ،وكان فض التحالف نتيجة لتاميز املواقف السياسية لكال
الجانبني ،بعد ذلك تأكد للسيد عبد الرحمن أن الزعيم األزهري واألشقاء ما عادوا
ميثلون موقفاً معتدال من اإلدارة الربيطانية ،وتدخل محمد الخليفة رشيف مع بعض

شباب األنصار بعد أن وجدوا الدعم من السيد عبد الرحمن املهدي وطلبوا من
السيد عبد الله الفاضل فض االئتالف القائم مع األشقاء ونتيجة لذلك استقال عبدالله
الفاضل من الهيئة الستينية ومن اللجنة التنفيذية(((.
نتيجة لذلك زاد التعاون بني السيد عيل املريغني واألشقاء الذين ظهر ضعفهم
بعد فض تحالفهم مع السيد عبدالله الفاضل ،ويف الوقت نفسه كان األشقاء يهتمون
بالتحالفات ذات العائد الرسيع ،ثم بعد ذلك يبحثون عن العمل الجامهريي ،بعد ذلك
بدأ االهتامم املرصي بالسودان حيث قام السيد إسامعيل األزهري بزيارة ملرص يف الفرتة
بني 1943-1942م واتصل بقادتها وبذلك انفتح باب الدعم املرصي لألشقاء ملواجهة
مقدرات السيد عبد الرحمن املالية ،صادف ذلك تن ّبه السيد عيل املريغني للعالقة بني
السيد عبد الرحمن واإلدارة الربيطانية وزادت مخاوفه عندما أحس أن السيد عبد الرحمن
يرغب يف أن يصبح ملكاً عىل السودان من خالل قوله ( ...أنه يفضل أن يرى هيال
ساليس إمرباطور الحبشة ملكاً عىل السودان من أن يرى السيد عبد الرحمن.((()...
عندما أيد السيد عبد الرحمن حزب األمة كان من الطبيعي أن يساند السيد عيل
املريغني حزب األشقاء الذي أسسه الزعيم األزهري يف العام 1943م الذي كان
(((-محمد سعيد القدال ،تاريخ السودان الحديث ،مرجع سابق ،ص .478
(((-املرجع نفسه ،ص.479-478
(((-محمد سعي القدال ،تاريخ السودان الحديث ،مرجع سابق ،ص .479
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ينادي بالوحدة مع مرص وكان تأييد السيد عيل املريغني لحزب األشقاء ألنه يعترب
إحدى الضامنات ضد عودة املهدي مرة أخرى للسودان(((.
وضَّ ح السري جميس روبرتسون يف خطاب بعث به للحكومة الربيطانية أنه اجتمع

بالسيد عيل املريغني والمه عىل دعمه لحزب األشقاء والزعيم األزهري وهم حسب
تصنيف الحكومة الربيطانية لهم هيئة معارضة لها ،عندها أكد له السيد عيل املريغني
وبكل رصاحة أنهم طاملا يداعبون السيد عبد الرحمن املهدي بالطموحات امللكية
حزب يعادي السيد عبد الرحمن(((.
أي
ٍ
فإنه سوف يؤيد َّ
ساهم كل من السيد محمد نور الدين والشيخ أحمد السيد الفيل يف ربط جامعة
األشقاء (جامعة يحي الفضىل واألزهري) بطائفة الختمية والسيد عيل املريغني(((.
ذهاب األزهري إىل مرص (وفد السودان 1946م)
عندما تقرر عقد مفاوضات بني مرص وبريطانيا لتعديل معاهدة 1936م رأت
اللجنة التنفيذية ملؤمتر الخريجني أن تبعث بوفد إىل مرص بغرض عرض وجهة
نظرهم عىل املسؤولني املرصيني والربيطانيني وتكونت لجنة من املمثلني من كافة
األحزاب أسموها (لجنة األحزاب املؤتلفة) وكان السيد عبد املاجد أحمد رئيساً لها
وتم االتفاق عىل عدد من النقاط منها:
1.1قيام حكومة سودانية دميقراطية يف اتحا ٍد مع مرص وتحالف مع بريطانيا.
2.2قيام لجنة مشرتكة نصفها تع ِّينه دولة الحكم الثنايئ والنصف اآلخر يُع ِّينه
املؤمتر.
3.3ضامن حرية الصحافة والتنقل واالجتامعات والتجارة.
(((-حسن أحمد ابراهيم ،مرجع سابق ،ص .131
(((-بشري محمد سعيد ،خبايا وارسار يف السياسة السودانية (1954-1952م) ،دار جامعة الخرطوم للنرش1993 ،م ،ص
.52-51
(((-عثامن حسن أحمد ،مرجع سابق ،ص .69
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سافر الوفد الذي تك َّون من ممثيل األحزاب السياسية برئاسة إسامعيل األزهري
وسكرتارية عبد الله مريغني(((.
حد
يعترب سفر وفد األحزاب السودانية يف العام 1946م تحركاً سودانياً تجاه التو ّ
والخروج بالقضية السودانية إىل الخارج وذلك من خالل وفد السودان املمثل لكل
األحزاب السودانية الذي تقرر أن يذهب إىل مرص بغرض االشرتاك يف املفاوضات
املرصية ـ الربيطانية بشأن السودان أن أمكن ذلك ومراقبتها ومتابعتها أن تعذر عىل
الوفد االشرتاك الفعيل(((.
أخفقت مهمة وفد األحزاب السياسية الذي ذهب ملرص ملناقشة وضع السودان
وذلك بسبب عدم قبول الساسة املرصيني إال لربنامج حزب األشقاء بزعامة إسامعيل
األزهري املطالب باالتحاد مع مرص تحت تاج واحد(((.
موقف الزعيم األزهري من برتوكول صدقي ـ بيقن أكتوبر 1946م:
تم االتفاق بني الحكومة املرصية والربيطانية حول السودان فيام عرف بربتوكول
صدقي ـ بيفن يف أكتوبر 1946م حيث زعم صدقي باشا رئيس وزراء مرص يف ذلك
الوقت أنه قد منح مرص السيادة عىل السودان مام أثار غضب السودانيني خاصة
االستقالليني حيث فكر بعضهم االستقالة من املجلس االستشاري لشامل السودان
وأن ال يتعاونوا مع قوم ثبت خيانتهم وغدرهم للسودانيني .أما الربيطانيني فقد التزموا
أن ال يقطعوا بأمر يف شأن مستقبل السودان إال بعد استشارة السودانيني بالطرق
الدستورية(((.
تكونـت بعـد ذلـك جبهـة عرفـت بالجبهـة االسـتقاللية ضمـت أحـزاب (األمة،

القوميين ،األحـرار ،الحـزب الجمهـوري) وقدمـت هـذه األحـزاب مذكّـرة إضافيـة
(((-دريه عبدالله مريغني ،مرجع سابق ،ص .86
(((-املرجع نفسه ،ص .103
(((-محمد عبد الحميد أحمد الحناوي ،معركة الجالء ووحدة وادي النيل (1954-19450م) الهيئة املرصية العامة
للنرش ،القاهرة1998 ،م ،ص .250
(((-عثامن حسن أحمد ،مرجع سابق ،ص .98
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للحاكـم العـام تنتقـد فيها بروتكـول صدقي ـ بيفـن ،ووجدت املذكـرة الرتحيب من
مؤمتـر الخريجين الذي يهيمن عليه حزب األشـقاء بزعامة السـيد الزعيم إسماعيل
وسير موكبـاً ضخماً ابتهاجـا بـه وامللفـت للنظـر أن حـزب االتحاديني
األزهـري،
َّ
عـارض الربوتكـول مـن خلال ممثلـ ِه األسـتاذ عبـد اللـه مريغنـي واألسـتاذ أحمـد
ـل األشـقاء وحلفاءهم على معارضـة الربوتكول
ح ْم َ
الخير املحامـي وقـد حـاوال َ
ووفِّقـوا أخيرا ً يف اسـتصدار بيان يعارض الربوتكـول .باإلضافة لألحزاب السـودانية
كانـت هنـاك عـدد مـن األحـزاب املرصيـة التـي عارضـت الربوتكـول منهـا حزب
الوفـد املصري وقـوى اليسـار املرصيـة ،ويف السـودان نظـم حـزب األمـة عـددا ً
مـن املظاهـرات هاجمـت إحداهـا مقـر مؤمتـر الخرجين وحطمـت أثاثه .وسـافر
السـيد عبـد الرحمن لربيطانيـا كام سـعى ملقابلة الحاكـم العام وصدقي باشـا لكنه
مل يوفـق لكـن نجـح يف مقابلـة عـددا ً مـن الزعماء الربيطانيين وإطمأ َّن عىل حق
السـودان يف السـيادة على أراضيـه وأنهـم سـوف يصرون على حـق السـودانيني
وحدهـم يف تقريـر مصريهم(((.
سـاهمت املصدامـات التي حدثت بني مؤيـدي حزب األمة واألحـزاب االتحادية
سـواء يف املـدن أو األريـاف نتيجة معارضة برتوكـول صدقي ـ بيفـن يف خلق مرارات
عميقـة بين الفريقين وأصبحـت وأخـذت العالقـة بينهم طابـع الحـدة والتنافـر وملا
تعـذر االتفـاق بين مرص وبريطانيا سـواء عـن طريق االتفـاق أو مجلـس األمن لجأت
بريطانيـا إىل الخطـط التـي وضعتهـا مـن أجل التطـور الدسـتوري يف السـودان والتي
تهـدف إىل إرشاك السـودانيني يف الحكـم مـن خلال الجمعيـة الترشيعيـة واملجلس
االستشـاري لشامل السـودان(((.

(((-املرجع نفسه ،ص .99-98
(((-محمد عمر بشري ،تاريخ الحركة الوطنية يف السودان ،ص .223-222
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املحور السادس :موقف الزعيم األزهري من املؤسسات
الدستورية 1948م
أ .املجلس االستشاري لشامل السودان:
ك َّون نيوبولد لجنة صغرية من كبار املثقفني بغرض تقديم املشورة له ،وكان من
نتائج هذه اللجنة تكوين املجلس االستشاري لشامل السودان يف العام 1944م؛ وهو
عبارة عن جهاز استشاري يتكون من  28عضوا يتم تعينهم من املديريات الشاملية
فقط .وجد هذا املجلس انتقادات عنيفة من مؤمتر الخريجني لكونه ال يتمتع بأي
سلطات تنفيذية وألنه ال ميثل كل أهل السودان ويف الوقت نفسه يتكون من تشكيل
واسع من األعضاء املعنيني ،كام املجلس يناقش قضايا التعليم ومرشوع الجزيرة
وتعريف من هو السوداين ،كانت قرارات املجلس تجد القبول من الحكومة رغم
رئاسة ثيوبولد له ،ويف الوقت نفسه كان ثيوبولد يحس بالغضب والضغوط الشديدة
وهو يدير هذا املجلس وقد ظهر ذلك عليه منذ افتتاح املجلس يف مايو 1944م(((.
نص قانون املجلس عىل أن غرض ُها استشاري وهو تقديم النصح للحكم العام يف

ج َمع بني الحكم املبارش وغري املبارش
املسائل التي بحثها املجلس كام أن املجلس َ
جة
وغالبية عضويته من أعضاء اإلدارة األهلية وقد اقترص عىل املديريات الشاملية بح ّ
أن أهل الجنوب مل يصلوا بعد املرتبة التي تؤهلهم ل ُي َمثَّلُوا يف املجلس وقد فشل
املجلس يف أن يكون أداة إدارية ف َّعالة ومل يوسع املشاركة للسودانيني فيه لذلك
تك ّون مؤمتر إدارة السودان واجتمع يف أبريل من عام 1946م وأصدر توصية بإنشاء
جمعية ترشيعية لكل السودان ومجلس تنفيذي(((.

هاجم مؤمتر الخريجني املجلس واعتربه خطوة نحو فصل الجنوب عن الشامل
(((-جيمس روبرتسون ،مصدر سابق ،ص .138
(((-فدوى عبد الرحمن عيل طه ،السودان يف عهد الحكم الثنايئ (1956 - 1899م) ،مركز محمد عمر بشري ،للدراسات
السودانية ،أم درمان1997 ،م ،ص .54-53
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وأنه مجلس وهمي بغري فاعلية ميثل تجمعاً المتصاص املواجهة الشعبية وتكريساً
للسياسية الربيطانية التي فشلت من قبل يف مرص والهند(((.
ب-الجمعية الترشيعية:
اشتد الرصاع بني مرص وبريطانيا حول مسألة السودان ولذلك رفعت مرص قضية
السودان إىل مجلس األمن يف العام 1947م ،وبعد نقاش طويل داخل املجلس
تم تعليق األمر برمته ومل يصدر فيه قرارا ً قاطعاً .أما االدارة الربيطانية يف السودان
فقد واصلت مساعيها الرامية لتطوير مؤسسات الحكم الذايت فاقرتح الحاكم العام
الجديد السري (روبرت هاو) عىل مرص وبريطانيا تكوين جمعية ترشيعية ومجلس
تنفيذي عارض مرص هذه املقرتحات ،ولكن الحاكم العام أصدر يف عام 1948م
ومبوافقة بريطانيا قانونا ك َّون مبقتضاه الجمعية الترشيعية واملجلس التنفيذي(((.
تم افتتاح الجمعية الترشيعية يف  23ديسمرب 1948م وتعترب هذه الجمعية أول
برملان سوداين حسب رأي السكرتري اإلداري جيمس روبرتسون(((.
عارضت األحزاب الوحدوية هذا القانون كام عملت عىل مقاطعة انتخابات
الجمعية الترشيعية ونظمت ضدها املظاهرات الصاخبة ولكن الحكومة الربيطانية
استخدمت القوة لقمع هذه املظاهرات ،كام عملت عىل اعتقال عدد من املتظاهرين
حبوا بالجمع ّية
عىل رأسهم الزعيم إسامعيل األزهري ،أما حزب األمة واألنصار فقد ر ّ
الترشيعية واشرتكوا يف انتخاباتها .اختلفت الجمعية الترشيعية عن املجلس

تخل الحكومة الربيطانية عن
ِّ
االستشاري يف أنها مثلت السودان كله مام يعني
سياستها السابقة الرامية لفصل الجنوب عن الشامل(((.

كانت مشاركة حزب األمة يف الجمعية الترشيعية منطلقة من سياسته الرامية
(((-محجوب عمر بارشي ،معامل الحركة الوطنية يف السودان ،مرجع سابق ،ص .289
(((-حسن أحمد ابراهيم ،مرجع سابق ،ص.134 ،
(((-جيمس روبرتسون ،مصدر سابق ،ص .183
(((-حسن أحمد ابراهيم ،مرجع سابق ،ص .135-134
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للمشاركة يف مؤسسات اإلدارة الربيطانية وذكر عبدالرحمن عيل طه أن مشاركتهم
تأيت من كونها هيئة دستورية متكنهم من مواجهة اإلنجليز يف الداخل ومن
االتصال بدولتي الحكم الثنايئ وهيئة األمم املتحدة إذا دعا الحال كام ذكر السيد
عبد الرحمن املهدي أن اشرتاكهم يف الجمعية يأيت لكونها متثل فرصة لتدريب
السودانيني عىل أساليب الحكم ،وعاد وذكر أن دستورها كان ناقصا وسلطتها
مبتورة((( .قاطع حزب األشقاء كل مؤسسات اإلدارة الربيطانية ورغم تعديل
قانون الجمعية الترشيعية إال أنّهم استمروا يف املقاطعة وذكروا أن تعديل قانون
الجمعية يزيد األمر سو ًء وذكروا كذلك أن هذه التعديالت واملؤسسات التي يقيمها
االستعامر تهدف إىل إطالة بقائه(((.
مثلت مقاطعة األحزاب االتحادية عىل رأسها حزب األشقاء للمؤسسات نكسة
حقيقية لإلدارة الربيطانية ألنها كانت تطمح يف أن تكون الجمعية أكرث متثيالً من
سابقها املجلس االستشاري لشامل السودان ،وقد حاولت اإلدارة الربيطانية إقناع
األحزاب االتحادية عىل رأسها حزب األشقاء باملشاركة يف الجمعية لكن محاولتها
باءت بالفشل واستمر رفض حزب األشقاء للمؤسسات الدستورية وللحكم الربيطاين،
كام أن الحزب استفاد من هيمنته عىل مؤمتر الخريجني لبناء سند شعبي قوي ضد
هذه املؤسسات(((.
حاول الختمية تقديم العديد من املقرتحات للدخول للجمعية الترشيعية لكن
الزعيم إسامعيل األزهري أدان أي اقرتاحات يقدمها الختمية بعد الدخول للجمعية
الترشيعية وقال (...لن ندخلها ولو جاءت كاملة مربأة من كل عيب )...كان بعض
الختمية يرغبون يف الدخول للجمعية الترشيعية .األمر الذي أ ّدى لحال ٍة من الفتور بني
الختمية واألشقاء وكان السيد عيل املريغني يرغب يف أن يحرض الزعيم إسامعيل
األزهري من مرص ويواجه االستعامر الربيطاين من السودان وكان يخىش أن تسلِّم
بريطانيا السودان للسيد عبد الرحمن املهدي ويصبح ملكا عليه ولذلك عاد الزعيم
(((-محمد سعيد القدال ،تاريخ السودان الحديث ،مرجع سابق ،ص .505
(((-املرجع نفسه ،ص .509
(((-فدوى عبد الرحمن عيل طه ،مرجع سابق ،ص .56
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إسامعيل األزهري من القاهرة ليقود النضال ضد االستعامر الربيطاين من السودان
ويحقق االستقالل املنشود(((.

املصادر واملراجع:

جعفر محمد حامد ،رجال وتاريخ ،وزارة الثقافة والشباب والرياضة ،سلسلة ثقافية للجميع،
حصاد للطباعة.
دريه عبد الله مريغني ،عبد الله مريغني( ،ب.د)1999 ،م.
بشري محمد سعيد ،من تاريخ السودان السيايس ،الزعيم األزهري وعرصه ،مطبعة القاهرة
الحديثة ،القاهرة1990 ،م.
محمد عمر بارشي ،رواد الفكر السوداين ،دار العامل االسالمي ،بريوت1981 ،م ،ص .58
محمد سعيد القدال ،تاريخ السودان الحديث ،)1956-1821( ،ط ،2مطبعة جامعة افريقيا
العاملية ،الخرطوم.
محجوب عمر بارشي ،معامل الحركة الوطنية يف السودان ،املكتبة الثقافية ،بريوت1996 ،م.
عبداللطيف عبد الرحمن ،ملحات من الحركة الوطنية يف السودان ،رشكة الطباعة والنرش
املحدودة ،الخرطوم.
حسن أحمد ابراهيم ،تاريخ السودان الحديث1956-18821( ،م) ،دار النرش الخرطوم ،ط،6
1987م.
يواقيم رزق مرقص ،السودان يف الربملان املرصي1936-1924( ،م) ،مركز وثائق وتاريخ مرص
املعارص ،القاهرة1989،م.
مذكرات االمام عبد الرحمن املهدي ،مركز الدراسات السودانية ،القاهرة1996 ،م.
خالد حسني عثامن ،مؤمتر الخريجني ونشأة االحزاب السياسية ،كتابات سودانية ،كتاب غري
دوري ،العدد الخامس أغسطس  ،1994مركز الدراسات السودانية ،القاهرة.
جيمس روبرتسون ،السودان من الحكم الربيطاين املبارش إىل فجر االستقالل( ،ترجمة)
مصطفى عابدين الخانجي ،دار الجيل ،بريوت1996 ،م.
عثامن حسن أحمد ،ابراهيم أحمد حياة انسان بني االصالة والتحديث ،أفروجراف للطباعة
والتغليف ،الخرطوم1996 ،م.
محمد نجيب ،رسالة عن السودان ،املطبعة األمريية ،القاهرة1943 ،م.
بشري محمد سعيد ،خبايا وارسار يف السياسة السودانية (1954-1952م) ،دار جامعة الخرطوم
للنرش1993 ،م.
محمد عبدالحميد أحمد الحناوي ،معركة الجالء ووحدة وادي النيل (1954-19450م) الهيئة
املرصية العامة للنرش ،القاهرة1998 ،م.
فدوى عبد الرحمن عيل طه ،السودان يف عهد الحكم الثنايئ (1956-1899م) ،مركز محمد
عمر بشري ،للدراسات السودانية ،أم درمان1997 ،م.
(((-محجوب عمر بارشي ،معامل الحركة الوطنية يف السودان ،مرجع سابق ،ص .322-321

أشكالاجلهادواملقاومة ِإ َّباناالستعمار الفرنيسللمغرب:

«منطقة دكالة أنموذج ًا»
أنس صنهاجي

(((

عقب قصف الفرنسيني ملنطقة الشاوية (الدار البيضاء وأحوازها) واحتاللها
وجعلها نقطة انطالق الحتالل املغرب ،كتب املكلف باألشغال الفرنيس «سان
أولري» ( )Saint Oulirإىل وزير خارجيتهم «بيشون» ( ،)S.Pichonيف الرابع من
اوغست  /آب سنة 1907م ،يُطلعه عىل الوضع مبدينة الجديدة ،وعىل رضورة التحرك
لحامية األجانب من ردود فعل األهايل بعد قنبلة الشاوية ،ملتمساً منه إرسال سفين ٍة
حربي ٍة ملرىس الجديدة ،باعتبار فرنسا هي املخولة بحامية األجانب ،ويف الوقت

ذاته ،طلب القنصل الفرنيس بالجديدة من قائد األسطول الفرنيس بالدار البيضاء،
إرسال قوات الحتالل املدينة التي أصبح فرسانها خطرا ً عىل األجانب ،خاصة مع
إعالن املوىل عبد الحفيظ الجهاد ،إثر بيعته مبراكش يوم  16من اوغست  /آب سنة
1907م (((،وسيطرة منارصيه عىل بادية الجديدة ومدينة أزمور ،غري أن السفن الحربية
((( -أستاذ التاريخ املعارص -املغرب.
(((  -الخدميي (عالل) ،مقاومة األطامع الفرنسية بدكالة يف بداية القرن العرشين ،ط  ،2ندوة علمية بعنوان :دكالة
وتاريخ املقاومة باملغرب ،منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير ،دار أيب رقراق
للطباعة والنرش ،الرباط ،2010 ،ص.146 .
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الرابضة قبالة املدينة اقترصت عىل املراقبة واالنتظار ،ومبجرد اعتالء املوىل عبد
الحفيظ رسمياً ُس َّدة ِ
الحكم ،تخلّت فرنسا عن الخيار العسكري ،وع ّوضته بسالح
االستتباب السلمي عن طريق التحالف مع القواد الضعاف الذين يف حاجة إىل من
يعزز مكانتهم ويق ِّوي حضورهم ،ومن هؤالء القواد الذين ُر ِ
صدوا إلنجاز هذه املهمة،
القائد عيىس بن عمر ،الذي عملت فرنسا مع أمثاله عىل توسيع نفوذهم وتجميع
عدة مناطق تحت سلطتهم .ويف إطار السياسة نفسها استغلت فرنسا الطاعون الذي
رضب إحدى مناطق دكالة ،وعينت بعثة صحية ملحارصة املرض والقضاء عليه،
(((
مبع ّية فيلقني يتكونان من الكوم ،وعساكر بأحصنة.
وهكذا ساقت الظروف الداخلية والخارجية التي استبدت باملنطقة إىل إجهاض
مرشوع االحتالل املبارش ملدينة الجديدة سنة1907م ،والتي من أهمها:
 تق ّيد الحكومة الفرنسية مبعاهدات دولية تثنيها عن التوسع واالحتالل. نقض قواد الجديدة لبيعتهم للموىل عبد الحفيظ ،واعرتافهم من جديد بالسلطةالعزيزية.
 الخوف من تأذي الجالية األوروبية واليهودية جراء القصف وانتقام األهايل. -تكبّد القوات الفرنسية لخسائر جسيمة يف حربها مع قبائل الشاوية.

(((

ورغم املحاوالت التي قامت بها القبائل الدكالية لصد الزحف الفرنيس ،فإنها
سقطت يف األخري تحت نري االحتالل ،بعدما أبرم السلطان املوىل عبد الحفيظ صك
الحامية الفرنسية عىل املغرب يف  30من مارس سنة  ،1912لتنطلق بعدها أرتال
القوات الفرنسية من الشاوية وتحتل املنطقة.
وقد عاشت مدينة أزمور رد الفعل عينه الذي شهدته مدينة الجديدة ،األمر الذي
(1) - A.N.R, Carton n°P15, Lettre à monsieur le contrôleur civil chef de la circonscription des
Doukkala, 1919, p. 2.
((( -الخدميي (عالل) ،مقاومة األطامع… ،م.س ،ص ص.151-150 .
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دفع الجرنال «داماد» ( )Damadإىل استغالل الفرصة والتفكري إجرائياً يف جعل
أزمور يف متاس مبارش مع قوات االحتالل الفرنيس عىل طول واد أم الربيع ،وتأمني
الحدود الشاملية الغربية للشاوية (((،فخرج يوم 27من يونيو سنة 1908م ،يقود طابورا ً
فرنسياً من البيضاء وبرشيد قوامه  2000جندي ،وبعد وصوله يف  30من يونيو ،وجد
أبواب املدينة مغلقة ،واملراكب املستخدمة يف عبور النهر مربوطة عىل ضفته
اليرسى .وقد شهدت أزمور قبيل وصوله ،هجوماً يف صباح اليوم عينه من قبل
وحدات عزيزية ،غري أن املدافعني عن املدينة ر ُّدوها عىل أعقابها ،وغنموا ما كان
معها من مدافع ومعدات(((.وقد آزرت قوات «داماد» ( )Damadطرادة فرنسية رابطت
عىل مصب النهر بقيادة األمريال «فليبري» ( ،)Filiperوبعد مفاوضات قصرية ،اضط ّر
القائد الحفيظي حيس الكالوي إىل مغادرة املدينة صحبة جنوده صوب مراكش.
وهكذا فتح املجال إىل دخول القوات الفرنسية دون قتال.
وقد استند التدخل الفرنيس يف مدينة أزمور ،عىل جملة من املسوغات ،والتي
من أبرزها:
تجفيف منابع األسلحة امله ّربة لصالح الثورة الحفيظ ّية.
مساعدة املخزن العزيزي الستعادة أزمور.
تأمني االتصاالت واملبادالت التجارية بني الجديدة والبيضاء.
حامية مصالح األجانب ومحمييهم املغاربة عىل وجه الخصوص.

(((

التضييق الذي أصبح يتعرض له الفرنسيون بأزمور.

(((

((( -الشياظمي (محمد) »،أزمور بعد الجالء الربتغايل سنة  ،948/1541معلمة املغرب» ،ج  ،2م.س ،ص.360 .
(2)- B.E.S, « Azemmour », vol VI, n°16, Avril 1937, p. 116.
((( -الهيوز)بديعة( ،موقف فرنسا من احتالل داماد ألزمور من خالل وثيقة غري منشورة ،ندوة علمية تحت عنوان:
أزمورحارضة دكالة ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الجديدة ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،2007 ،
ص.127 .
((( -الخدميي (عالل) ،مقاومة األطامع… ،م.س ،ص ص.153 - 152 .
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وما لبثت قوات «داماد» أن دخلت املدينة حتى انسحبت منها ،بعد ما جاءها األمر
بالعودة فورا ً إىل قاعدتها بالشاوية ،وبالفعل ففي السادس من يوليو سنة 1908م ،تحركت
القوات يف اتجاه خط العودة(((  ،بعدما تركت حراسة بحرية مستقدمة من الرباط ،ومحلة
عسكرية مخزنية قوامها  400عسكري((( ،هذا باإلضافة إىل مجلس بلدي محيل ،يضم
 13عضوا مهمته مساعدة العامل الجديد عىل تسيري شؤون املدينة.
وكان من بني أبرز البواعث التي دفعت «داماد» ،إىل االنسحاب من املدينة هي:
 اعتبار هذا االحتالل نقضاً ملبدأ الحياد الذي التزمت به فرنسا يف إطار الرصاعبني األخوين.
 خرق فرنسا للفصل األول من ميثاق الجزيرة الخرضاء ،الذي ال يُجيز للرشطةالفرنسية التدخل يف ميناء أزمور(((.
كام أصدرت الحكومة الفرنسية مجموعة من املربرات ،التي حاولت من خاللها
إخالء مسؤوليتها املبارشة وهي:
 إصدار تقرير يبني فيه عدم رضاها عن عمل قائدها «داماد». مراسلته وتذكريه أنه ال يسمح له بعبور أم الربيع. االنسحاب فورا ً من املدينة إىل مركز أعامله (الشاوية).لكن يبدو أن السبب الرئيس واملنطقي النسحاب «داماد» من أزمور ،هي األزمة
(((
التي كانت ستتفجر بني فرنسا وأملانيا جراء ذلك (((،األمر الذي أجرب القيادة الفرنسية
إىل تسفيه عمل «داماد» ،واعتباره خارج حدود األوامر واالتفاق.
(1)- Bellaire ) M ,(Villes et tribus..., t 1, op.cit., p. 64.
(2)-B.E.S, « Azemmour », vol VI, n°16, Avril 1937, op.cit., p. 56.
((( -الهيوز)بديعة( ،موقف فرنسا ،...م.س ،ص.127 .
((( -الهيوز)بديعة( ،موقف فرنسا ،...م.س ،ص.128 .
((( -نفسه.
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ويف غمرة ذلك ،استغل القائد الرتيعي هذه األحداث املستجدة ،وقام بقيادة
هجوم ضد العزيزيني يف املدينة ،تكلل بإسقاط سلطتهم والقضاء عىل عاملهم الذي
قتل مع نجله ،ثم ُمثِّل برأسيهام عىل أبواب مدينة أزمور((( ،كام قام القائد الرتيعي
باعتقال ثالثة أفراد من قبيلة الحوزية كانوا يوالون غرماءه ،حيث رمى األول يف برئ
سحيق ،وأحرق الثاين ،وقتل الثالث رمياً بالرصاص((( ،ومل يقف عند هذا الحد،
بل نكّل بكل من ث َ ُبت تو ّرطه مع السلطة املندحرة((( .وهكذا أصبحت أزمور مركزا ً
سياسياً وعسكرياً متقدما ملواجهة العدو الفرنيس من جهة الشاوية((( بعدما فشلت
محاولة االحتالل ،األمر الذي فرض واقع سياسة شد الحبل بني السلطات الفرنسية
واملقاوميني الدكاليني ،حتى فرضت الحامية الفرنسية عىل املغرب سنة1912م(((.
ليبدأ فصل جديد من الرصاع الفرنيس ـ الدكايل ،تص َّدر بطولته القائد الرتيعي.
ففي  23من يوليو من السنة نفسها احتل الكولونيل «مانجان» ()Mangin
مدينة أزمور ،وجعلها نقطة مركزية لعمليات «التهدئة» بدكالة ،حيث استهل إجراءاته
باملنطقة بـ:
•جعل دكالة والشاوية تحت إدارة واحدة.
•إخضاع املنطقة بالطرق السياسية.
•تجنب قدر اإلمكان التدخل العسكري.
•القضاء عىل القائد الرتيعي وشيعته.

(((

فقبل غزو «مانجان» (  )Manginبشهرين ونيف مدينة أزمور ،دخل القائد الرتيعي
((( -ميشوبلري ،أزمور وضواحيها ،م.س ،ص.83 .
(2)- Feucher)Christian(, Mazagan (15141956-), l’Harmattan, Paris, 2011, p. 179.
((( -الخدميي (عالل) ،مقاومة األطامع… ،م.س ،ص.155 .
(4)- B.E.M, « Azemmour », vol VI, n°16, Avril 1937, op.cit., p.116.
((( -الخدميي (عالل) ،مقاومة األطامع… ،م.س ،ص.152 .
(6)- A.N.R, Carton n° P15, Lettre à …, op.cit., p. 3.
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تحت حامية القنصلية اإلسبانية ،مبساعدة كاتب القنصلية «ديجول» (،)Dujol
ووساطة اليهودي املغريب «جوزيف راهون» ( ،)Joseph Rahonورغم املعارضة
التي أبدتها اإلدارة الفرنسية ،ووزراء مغاربة أمثال محمد الجباص ،فإن إسبانيا رفضت
بشدة سحب هذه الحامية(((.
ومبجرد ولوج «مانجان» املدينة ،اتّجه مبارشة صوب قصبة القائد الرتيعي
إلسقاط آخر معقل ميكن أن يهدد الوجود الفرنيس باملنطقة((( .غري أن رد فعل القائد

كان رسيعاً ،حيث تسلل إىل دار اليهودي «سيكسو» ( )Siksouالتي كانت عىل مقربة
من مدينة الجديدة ،ليلة الثالث من اوغست  /آب سنة 1912م (((،ما دفع «مانجان»
إىل تعقبه ومحارصة ملجئه ،هذا اإلجراء جعل القنصل اإلسباين يستشيط غضبا،
ويحتج بشدة عىل الخارجية الفرنسية ،بحكم أن القائد الرتيعي هو محمي إسباين،
وأي ترصف ضده هو فعل خارج عن القانون(((.
ويف الخامس من غشت ،حاول مؤيِّدو القائد الرتيعي عىل الساعة التاسعة
ليال اقتحام الجديدة لتخليصه من الحصار ،فوقعت اشتباكات بينهم وبني الرماة
الفرنسيني ،استمرت زهاء إحدى عرشة ساعة (((،ويف اليوم املوايل قاد «مانجان»
حركة ضد املهاجمني ،مع ِّززا ً يف الوقت نفسه ِحصاره بفرقة من الرماة (((،ويف التاسعة
ليالً عاود الغرميان الرتاشق بالرصاص ملدة عرش دقائق ،دون أن يُسفر ذلك عن أي
نتيجة(((.
ويف السادس من الشهر نفسه ،أصبحت جل املتاجر واملؤسسات البنكية
((( -ركوك (عالل) ،املقاومة وأحداث من التاريخ اإلجتامعي يف األدب الشفوي املغريب ( ،)1956-1890منشورات
املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير ،مطبعة بني يزناسن ،سال ،2001 ،ص.203 .
((( -للتوسع يف املوضوع ،أنظر مجلة املناهل العدد  ،90/89السنة  ،2011ص.213 .
 .A.N.R, Carton n°P15, Lettre à…, op.cit., p. 3(3)-Feucher)Ch ,(Mazagan, (1514- 1956), op.cit,. p. 179.
(4)- Idem.
(5)- Idem.
((( -الخدميي (عالل) ،مقاومة األطامع… ،م.س ،ص.156 .
(7)- Feucher)Ch,( Mazagan (1514- 1956), op.cit., p.180.
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والتجارية واإلدارية خدماتها معلقة ،وسكان املنطقة متقوقعون يف منازلهم ،بعدما
جسوا من االستعدادات العسكرية املتأهبة القتحام ملجأ القائد الرتيعي ،لكن حدث
تو َّ
ما مل يكن يف الحسبان ،فبعدما نال التعب والقيظ والنوم من انتباه الجنود املحارصين،
اندفع الفارس املغريب يف الواحدة بعد الزوال ،محفوفاً ببعض رجاله وهو يشق صفوف
جنود «مانجان» ،حامالً ابنه الصغري يف إزار معقود بطوق حزامه((( .ونظرا ً للمفاجأة
واالرتباك الذي أصاب الجنود ،خابت كل الطلقات النارية التي سددت صوبه((( ،وإثر
ذلك استطاع القائد الرتيعي اإلفالت من قبضة «مانجان» ،غري أن بعض أتباعه قبض
عليهم ،فحكم عىل خمسة منهم بالقتل ،واثنني بالسجن((( ،يف حني ظل مصري القائد
الرتيعي يكتنفه الغموض ،فهناك من أورد أنه انخرط يف الجهاد ضد الفرنسيني إىل
جانب أحمد الهيبة ،وشارك يف معركة سيدي بوعثامن ،وهناك من أشار إىل مشاركته
يف الجهاد إىل جوار موحا أوحمو الزياين باألطلس املتوسط((( ،ثم انتقل بعد ذلك إىل
سوس ونزل يف ضيافة القائد العريب الدردوري ،لكن مالحقة الباشا الكالوي له دفعته
للفرار إىل تزنيت ثم إىل الصحراء وبعدها إىل كرسيف ،ليحط رحاله أخريا يف بني مالل
وبالضبط مبنطقة بواوزغت ،حيث وافته املنية بها سنة 1929م(((.
وهكذا يتضح أن تصفية القائد الرتيعي واملقاومة التابعة له ،كانت من أولويات
الحملة العسكرية عىل دكالة ،وذلك من أجل تصفية األجواء للمرشوع الكولونيايل
باملنطقة ورصف النظر عام قامت به فرنسا من خروقات حيال ميثاق الجزيرة الخرضاء،
ومن تعسفات اتجاه الساكنة(((.
وبعد أن نجح «مانجان» يف تصفية أو إبعاد خصومه من جهة دكالة ،بدأ يتطلع إىل
((( -الخدميي (عالل) ،مقاومة األطامع… ،م.س ،ص.156 .
((( -ركوك )عالل( ،املقاومة وأحداث ،...م.س ،ص.204 .
((( -جريدة السعادة ،حادثة الجديدة ،العدد  ،579األربعاء  10اوغست  /آب  ،1912ص.3 .
((( -دوتوي (جان) ،ترجمة عوام (عبد اللطيف) « ،إعالن الحامية عىل مدينة آزمور» ،مجلة املناهل،ع  ،90/89س
 ،31يونيو  ،2011ص.243 .
((( -ركوك )عالل( ،املقاومة وأحداث ،م.س ،ص.204 .
((( -دوتوي ( جان) ،إعالن الحامية ،...م.س ،ص.243 .
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إخضاع كل هوامشها املتاخمة ملدينة مراكش ،منتهجاً سياسة بقعة الزيت املعتمدة عىل
التوغل السلمي ،وقد استهل عمله باالتصال بعم السلطان الرشيف العمراين ،إلقناع
القواد الناشزين االمتثال لسلطة الحامية ،مقابل مبالغ مالية وامتيازات سياسية((( .لكنه مل
يكن يف مستوى املهمة ،حيث كان يقيض معظم وقته يف أبناك الجديدة يعد الدورو(((.
مجمل القول ،إن تضافر مجموعة من العوامل والحيثيات ،جعلت منطقة دكالة
عىل وجه الخصوص ،تسقط لقمة سائغة يف متناول املستعمر الفرنيس ،ويُعزا ذلك
باألساس إىل واقع اإلمكانيات املتباينة بني الغرميني عىل أكرث من صعيد ،ما فرض
خضوع منطقة دكالة إلدارة االحتالل مبنطق الغالب.
وإذا كانت مناطق مغربية معروفة ،استأسدت يف الدفاع عن مجالها مثل منطقة
الريف ،واألطلس املتوسط ،...فألن ظروفها أنتجت أوالً قياد ًة حصيف ًة واعي ًة
بقضيتها وإمكاناتها ،ثانياً استقرارها مبناطق تغلب عليها الحواجز الجغرافية ،ما
يجعلها صعبة االخرتاق ،وهذا ما يفتقده املجال الدكايل ،فاملعلوم أنه بعد اختفاء
القائد الرتيعي ،فُقد من ينهج نهجه أو يُتم ما بدأه ،بل عىل العكس من ذلك،
سارع جل قواد دكالة لالستسالم للسيد الجديد ،إما حفاظاً عن مواقعهم االجتامعية
أوالقبلية ،...أو طلباً للسالمة.
وانطالقاً من هذه االعتبارات نستنتج أن املقاومة الدكالية إبَّان هذه الفرتة ،ات َّسمت
بالضعف والتسليم ،ألسباب عدة ميكن إجاملها يف:
•طغيان الطابع السهيل املنبسط ،الذي جعل املجال فاقدا ً للمناعة التضاريسيّة
واملص ّدات الجغرافية((( ،األمر الذي جعل كل تحرك دكايل مسلح هو رضب
من رضوب االنتحار.
(1)- Feucher(Ch), Mazagan (1514- 1956), op.cit., p. 181.
(2)- A.N.R, Carton n°P15, Lettre à …, op.cit., p. 4.
((( -جامل (عبد اللطيف) ،املجال الجغرايف واملقاومة املسلحة ،منوذج منطقة دكالة ،ط  ،2ندوة علمية ،تحت
عنوان :دكالة وتاريخ املقاومة باملغرب ،منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير ،دار أيب
رقراق للطباعة والنرش ،الرباط ،2010 ،ص.53 .
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•تواضع القدرات العسكرية و ِقدم املعدات الحربية الدكالية.
•غياب قيادة كاريزمية تلتف حولها القبائل الدكالية ،لقيادة غامر املقاومة.
•سيادة املصالح الذاتية الضيقة لبعض النخب الدكالية.
فضعف املقاومة الدكالية ألسباب جغرافية وعسكرية ،ليس وليد مرحلة الحامية،
بل بدأ منذ االستعامر الربتغايل للمنطقة ،حيث يؤكد الباحث أحمد بورشب ،أن دكالة
هي املنطقة الوحيدة التي استطاع الربتغاليون الحصول فيها عىل مكتسبات سهلة،
مقارنة مع باقي مناطق الساحل املغريب (((،والسبب يف اعتقاده ،هي التضاريس
املنبسطة ،وكثافة السكان القريبة من الثغور التي س ّهلت عىل املستعمر مه ّمة
التحكم يف املنطقة ،حيث يقول« :مل تكن القبائل تجد مأوى تلجأ إليه ،ذلك أن
الجبل األخرض ،وجبال بني ماكر غري منيعة »...وبهذا تكون دكالة فاقدة لعامل وازن
استفادت منه قبائل الشامل عىل وجه الخصوص ،وهو قرب الجبال املرتفعة من
فضال عن التفوق الواضح للربتغاليني من حيث نوعية السالح
ً
الثغور املحتلة (((،هذا
(((
املستعمل ،والذي كان نارياً ،يف الوقت الذي كان فيها السالح الدكايل بدائياً.

 -Iخيار املقاومة السلمية بدكالة :ظروفها وأساليبها (-1930
1952م)

جلت منطقة أوالد فرج
 -1الحركة الوطنية بدكالة وتدابريها يف مواجهة الحامية :س ّ
أول انتفاضة ضد االستعامر الزراعي ،وذلك عقب صدور ظهري التحفيظ العقاري
سنة 1914م ،غري أن آلة القمع الكولونيالية استطاعت محقها يف مهدها((( .وقد ج ّدت
الحركة الوطنية يف املدن منذ فرض الحامية عىل دعم املقاومة املسلحة يف البوادي
((( -بورشب (أحمد) ،دكالة واالستعامر ،...م.س ،ص.10 .
((( -نفسه ،ص.22 .
((( -جامل (عبد اللطيف) ،املجال الجغرايف ،...م.س ،ص.52 .
(4)- A.N.R, Carton n°F160, Une lettre de chef de l’annexe de Sidi Benour à monsieur le contrôleur
civil chef de la circonscription des Doukkala, 1919, p. 4.
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واألرياف باألسلحة والعتاد ،ويف هذا الصدد تشري التقارير الفرنسية الصادرة سنة
1915م ،أن سلطات االحتالل نجحت منذ اندالع الحرب الكونية األوىل من كشف
مكامن الذخائر والعتاد يف مدينة الجديدة وأحوازها ،وإعدام كل من تبث تورطه يف
جلبها أوتخزينها أو التسرت عىل مخابئها ،وعليه ،تم إصدار أحكام اإلعدام مبحكمة
الدار البيضاء العسكرية سنة  1916يف حق  38مقاوماً دكالياً ،وكل العمالء واملجندين
املتعاونني معهم من الجنسيات األملانية والسويرسية واإلسبانية ،التي نشطت بقوة
يف خاليا منظمة غداة الحرب ،بغاية إضعاف الجبهة الداخلية الفرنسية وإرباكها
وزعزعة استقرارها وهزمها من الداخل(((.
وقد أ ّدى انهزام املقاومة املسلحة مبنطقة دكالة سنة 1912م ،واندحارها يف
الريف وجنوب املغرب ،إىل نهج خيار املقاومة السياسية كسبيل لنيل االستقالل،
وقد استهل هذا النهج حضوره مع الظهري الرببري سنة 1930م ،الذي بلور معارضة
حرضيّة أغلبها من الشباب املثقف ،عرب تأسيس أول حزب سيايس مغريب باسم
كتلة العمل الوطني سنة 1934م ،غري أنه انقسم عىل نفسه إىل حزبني سنة 1937م:
الحزب الوطني الذي تحول إىل حزب االستقالل سنة 1943م ،والحركة القومية التي
تحولت بدورها إىل حزب الشورى واالستقالل سنة 1946م ،فام بني 1934و1937م،
متكنت حركة املعارضة من استقطاب بورجوازية صغرى من الصناع والتجار التي
كانت ظروفهم صعبة ،فتمخض عن ذلك انتفاضة جامهريية اشتعلت رشارتها يف
جميع املدن املغربية ،عقب تحويل مياه نهر بوفكران الذي كان يزود أحياء مدينة
مكناس ومساجده لفائدة الكولون ،غري أن هذه االنتفاضة انتهت يف أواخر سنة
1937م ،إثر القمع العنيف الذي حاق بها ،واالعتقاالت التي تعرضت لها قيادات
الحزب الوطني((( ،األمر الذي جعل اللجنة التنفيذية للحزب بالرباط ،تعقد مؤمترا ً
مساء يوم  13من أكتوبر سنة 1937م ،بحضور فروع املدن املغربية ،إلعالن نهج
املقاومة الفعالة ضد سياسة الحامية الجائرة ،والدفاع عن الحريات املغربية ،لكن
((( -محمد البكراوي ،تساؤالت ومالحظات حول العمل الوطني املغريب قبل  ،1930ندوة علمية :دكالة وتاريخ
املقاومة باملغرب ،دار أيب رقراق ،منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومني وجيش التحرير ،ص.58.
((( -عياش (ألبري) ،املغرب واالستعامر ،...م.س ،ص ص.394 - 388 .
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يف يوم 25من أكتوبر ،أصدر املقيم العام قرارا ً بإلقاء القبض عىل عالل الفايس ونفيه
إىل الكابون ثم إىل إفريقيا االستوائية ،أما محمد اليزيدي وعمر عبد الجليل وأحمد
مكوار فنقلوا إىل مراكز مختلفة يف الصحراء املغربية(((.
ومل تكن أسباب االستياء والتذمر تنقص البورجوازية الحرضية الصغرى ،ألن
الرخاء الذي أحست به بعد الحربني كان عابرا ً ،ولذلك تفاقمت املشاكل التي
كانت تعاين منها بسبب األزمة التي أضعفت يف الوقت نفسه االقتصاد العاملي،

أما أوضاع الصناع الذين مثلوا وقتها أكرث من ثلث سكان املدن فقد أصبحت صعبة
للغاية ،حيث كانوا يعانون من مزاحمة املواد املصنعة املستوردة ،ومن ضياع
األسواق التقليدية مثل الجزائر والسنغال ،هذا فضال عن تقلص القدرة الرشائية
لزبنائها القرويني والحرضيني .أما اليد العاملة املستخدمة يف األوراش التي فتحت
خالل فرتة االزدهار ،فقد رسحت أو خفض عددها ،وأجورها أصبحت ال تكفيها
لسد رمقها ،أما الفالحون الذين تعرضوا من قبل لنزع أراضيهم ،فقد تـأث َّروا بالتدهور
الكبري ألمثان املنتجات الزراعية ونوائب األوبئة ،كام تعرض سكان الجبال للتفقري
نظرا الندماجهم يف اقتصاد السوق ،ومل يعد بحوزتهم أي مصدر للعيش(((.
لقد كان لحالة ضيق العيش املع ّممة هذه ،انعكاسات عىل التجارة ،وبصورة
خاصة تجارة التقسيط ،فأصبح التجار إىل جانب الصناع يعانون من الكساد ،وكان
املثقفون الذين ينحدرون يف معظمهم من هذه األوساط الحرفية والتجارية ،يكابرون
بدورهم من مشاكلهم الخاصة ،حيث وجد معظم هؤالء أنفسهم– وقد تلقوا تعليام
تقليديا يف الزوايا ويف جامعة القرويني ـ مبعدين من املناصب اإلدارية التي كانت
قبل الحامية مبثابة التتويج الطبيعي لدراستهم ،وقد ُوجد بجانبهم شباباً تلقوا تعليامً
عرصياً يف الثانويات الفرنسية ـ اإلسالمية ،وسمح لقلة من املحظوظني منهم بولوج
املعاهد ،ثم الذهاب ملتابعة دراستهم العليا يف باريس ،وهناك كانوا يتصلون برجال
((( -الفايس (عالل) ،الحركات االستقاللية يف املغرب العريب ،دار الطباعة املغرب ،تطوان ،دون تاريخ ،ص ص.
.220 - 218
((( -عياش (ألبري) ،املغرب واالستعامر ،...م.س ،ص.389 .
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السياسة من اليسار ،غري أن عالقتهم بطلبة شامل إفريقيا كانت أوثق ،كام أنهم تأثروا
بتيارات الفكر التي اجتاحت شعوب الرشق اإلسالمي ،وقادتهم إىل مواجهة اإلمربيالية
الغربية((( .وقد كان من هؤالء األفذاذ ،نخبة من الوطنيني الجديديني املنحدرين من
أصول فاسية ودكالية وسوسية((( منخرطة يف أنشطة الكتلة الوطنية سواء يف اجتامعاتها
الوطنية ،أو يف تحقيق أهدافها عىل املستوى الجهوي ،حيث كان من بني املؤسسني
للعمل الوطني بالجديدة ،أسامء يف مقدمتها :عبد الرحامن املسفر ،قاسم العراقي،
عبد السالم الرساج ،عبد الواحد التازي ،عبد القادر جسوس ،عبد الرحامن جسوس،
أحمد الحلو الشيخ ،محمد املسفر ،الحاج عبد الله خالد يحي ،الطالب بنجلون ،عبد
الواحد القادري((( .وكان قاسم العراقي ـ مندوب فرع حزب االستقالل يف الجديدة ـ
عىل رأس الحركة الوطنية بالجديدة ،إذ كان ميلك مكتب ًة (النجاح) مل يتورع يف تحويل
مرأبها إىل مخزن للمناشري ،ومكمنا لتوزيعها عىل الساكنة وأصحاب الدكاكني حني
تفرض الرضورة ،وهذا ما جعل نصف حياته يقضيها بني السجن والتحقيق ،األمر الذي
جعله مثار تقدير وإكبار من لدن ساكنة الجديدة وأحوازها ،وحسبنا يف ذلك ما قاله يف
حقه حسن هيكل (مدير مدرسة التهذيب الخاصة إبان الفرتة املدروسة) مشيدا ً بالقول:
إن الرجال مثل قاسم العراقي قليل وأمثاله يشكلون ثروة وطنية((( .وبعد تأسيس حزب
االستقالل رسمياً سنة 1944م ،استمر هؤالء الرواد ـ باستثناء عبد السالم الرساج الذي
انضم إىل حزب الشورى واالستقالل ـ يناضلون ضمن فرع الحزب يف الجديدة ،الذي
تشكل مكتبه عىل املنوال التايل:
•قاسم بن العريب العراقي :كاتب الفرع
•إدريس بن امحمد بن إدريس املسفر :الكاتب الثاين
((( -نفسه ،ص ص.390-389 .
((( -جسوس (عز الدين) ،التاريخ الشفوي ،املجلد الثالث ،منشورات املركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات،
بريوت .2015 ،ص237.
((( -املسفر (إدريس) ،صفحات من تاريخ الكفاح الوطني بالجديدة ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،2005 ،
ص ص.27-17 .
((( -جسوس (عز الدين) ،التاريخ الشفوي ،م.س ،ص237.

أشكال الجهاد والمقاومة إيان االستعمار الفرنسي للمغرب

285

•عبد الواحد بن موالي اليزيد القادري :أمني الصندوق
•أحمد بن بوشعيب بن الجياليل الزموري :مستشار
•عبد الله بن محمد الجياليل :مستشار
•بوشعيب بن عالل بن مبارك العيادي :عضو رئييس
•بوشعيب بن عالل بن الحاج أحمد :عضو رئييس
•عبد الرحامن بن الجياليل بن عيل :عضو رئييس:
•محمد بن الطاهر بن الحاج أحمد :عضو رئييس
•أحمد بن بوشعيب بن لحسن فرجي :عضو رئييس
•محمد بن عزوز بن عبد الكريم بنكريان :عضو رئيس(((.
وعىل غرار ما كانت تقوم به الحركة الوطنية ،مبختلف فصائلها يف أقاليم
املغرب ،قام عبد الرحامن املسفر والقاسم العراقي ،بإنشاء مدرسة حرة بالزاوية
النارصية بدرب الطويل خالل سنة 1937م ،وهي املدرسة التي تحولت إىل مدرسة
التهذيب عىل يد قاسم الزهريي .وأسس عبد السالم الرساج مدرسة أخرى بشارع
الزرقطوىن ،وأنشأت مدرسة ثالثة عىل يد عبد الرحامن املسفر والحاج عبد الله
يحي خالد وإدريس املسفر سميت مبدرسة الصفا الحسنية سنة 1945م .وكانت هذه
املدارس الحرة ،إىل جانب منظمة الكشفية الحسنية ،والفرق املرسحية واملوسيقية،
بداية للعمل الوطني املنظم ،حيث كان الهدف منها تعليم أبناء املدينة وخاصة األرس
الفقرية منها املحافظة عىل الهوية العربية اإلسالمية ،وزرع روح الوطنية واالستقالل
يف نفوس النشء الصاعد.
وقد جاء التعليم الحر كرد فعل عىل السياسة التعليمية الكولونيالية ،التي كان من
((( -املسفر (إدريس) ،صفحات من تاريخ الكفاح الوطني بالجديدة ،م.س ،ص.126 .
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بني أهدافها خلق متعلم مفتون بالثقافة الفرنسية وقيمها الحضارية ،وهذا ما دفع بعض
مناضيل الحركة الوطنية منذ سنة 1919م ،إىل فتح ورعاية مدارس خاصة بالتعليم
الحر ،بغية محاربة الجهل وبث الروح الوطنية ،وتعميق الشعور باملواطنة ودعم
الحركة الوطنية ،وكانت املدرسة التي أسسها محمد باليامين النارصي يف الرباط
سنة 1919م ،فاتحة هذه التجربة املتميزة ،لتعرف مدن سال ،فاس ،الدار البيضاء،
مكناس ،أسفي ،مراكش ،الصويرة ،تطوان ،بركان ،الجديدة ...التجربة نفسها .ويف
ثالثينيات القرن العرشين دخلت الحركة الوطنية عىل الخط ،فتوسع االهتامم بفتح
مدارس حرة كسبيل إلثبات الذات والتصدي للمخططات الكولونيالية يف املجال
التعليمي ،ورغم ما أدته هذه املدارس من دور يف إعداد وتعبئة نخبة واعية ومثقفة،
قادرة عىل مجابهة استبداد الحامية وأنصارها ،فإنها عانت الكثري من املشاكل
الهيكلية والتنظيم ،كام كانت مقراتها وبرامجها فضال عن روادها ومعلميها وأساتذتها
عرضة ملضايقات سلطة الحامية ورقابتها((( ،وكان اقتصارها يف الغالب عىل األقسام
االبتدائية ،نقطة ضعف مركزية يف هذه التجربة التعليمية ،ومدعاة النخراط تالمذتها
يف الثانويات الفرنسية ،كام أن هذه املدارس ورغم الجهود التي بذلت ،ظلت قارصة
عن تغطية كل املراكز والقرى املغربية((( .وقد احتضنت مدينة الجديدة مدرستني
حرتني خالل الفرتة املدروسة ،األوىل باسم مدرسة التهذيب ،والثانية باسم مدرسة
الصفاء الحسنية التي عانت األمرين قبل خروجها إىل حيز الوجود.
وتقرر تأسيس مدرسة الصفاء الحسنية يف اجتامع للجنة التعليم التابعة لفرع حزب
االستقالل بالجديدة ،الستيعاب تالميذ الحي الفقراء البالغني سن التمدرس ،وقد
أحدث لهذا الغرض لجنة لتنفيذ مرشوع املدرسة تحت إرشاف الحاج عبد الله بن
ابراهيم ،وخالد يحيى ،وإدريس املسفر ،وبعض وجهاء الحي الذي من بينهم الحاج
عبد الرحامن الحنصايل ،وعبد الرحامن الحمري ،والحاج أحمد الحمري ،ومحمد
((( -املحمودي (أحمد) ،حول التعليم الحر مبغرب الحامية ،أعامل ندوة بعنوان :دور املدارس الحرة للحركة الوطنية
يف النضال الوطني من أجل االستقالل والسيادة الوطنية ،منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش
التحرير ،دار أيب رقراق للطباعة والنرش ،الدار البيضاء ،2003 ،ص.12 .
((( -نفسه ،ص.53 .
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ولد السايب ،والسيد املعطي ،وكانت مهمة اللجنة ترتكز يف السهر عىل إخراج
مرشوع املدرسة إىل النور ،وتهييئ الظروف املادية واألدبية لذلك(((.
وبرزت يف البداية مشكلة رخصة فتح املدرسة ،إذ كان أمر الحصول عليها
صعبا ،لذلك قررت لجنة التعليم أن تكون مدرسة الصفاء فرعا ملدرسة التهذيب،
التي كان يديرها األستاذ قاسم الزهريي ،عىل أن تكون املدرسة مستقلة يف إدارتها،
وقد أسندت إدارة املؤسسة الجديدة إلدريس املسفر ،ليتم التعاون مبعيته مع الحاج
عبد الله بن إبراهيم يف البحث عن مكان إلقامة املدرسة ،فوقع االختيار عىل دار
كبرية يف قلب حي الصفاء ،كانت يف ملك املرحوم الحاج إسامعيل بن دغّة ،وبعد
إدخال بعض التعديالت عليها ،صارت مكونة من ستة فصول ،ومجهزة مبا يلزم من
التجهيزات التعليمية الرضورية ،وعىل إثر خالف سببه رفض قاسم الزهريي السامح
للقيمني عىل مدرسة الصفاء تسجيل التالميذ دون إرشافه ،أعلن أعضاء لجنة املدرسة
يف اجتامع قرار استقالل املدرسة التام عن أي مؤسسة((( ،ثم قدموا بعد ذلك ملفاً
رسمياً إىل مندوبية التعليم بغرض أخذ رخصة قانونية تسمح بفتح املدرسة ،ويف
الوقت ذاته تم إيفاد لجنة من املدرسة ملقابلة السلطان املغريب محمد بن يوسف
للتعجيل بالرخصة ،وبالفعل كتب العاهل املغريب إذناً مؤقتاً يفي بالغرض ريثام
يجهز الوصل الرسمي للرخصة ،لكن بعد أسبوع تم استدعاء إدريس املسفر مدير
املدرسة من طرف املندوب املخزين والباشا يأمرانه بإقفال املؤسسة ،لكنه رفض
ذلك معلِّالً أن املدرسة قد استهلت نشاطها التعليمي ،وأن نشاطها لن يتوقف إال
بترصيح كتايب من قبل املندوبية أو الباشوية ،لكن هذا الترصيح مل يبعث ،فظلت
املدرسة متارس نشاطها حتى انتقلت إىل بناية جديدة سنة  .((( 1947وقد جاءت
مالبسات هذا االنتقال إثر تقادم بناية املدرسة ،فقرر أعضاء لجنتها مبساعدة الحاج
عبد الله ،البحث عن أرض جديدة لبناء املدرسة ومصادر متويلها ،وفعالً تم االتصال
((( -املسفر( إدريس) ،صفحات ،...م .س ،ص ص.54 - 53 .
((( -نفسه ،ص ص.58 - 57 .
((( -املسفر( إدريس) ،صفحات ،...م .س ،ص.58 .
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بأعيان حي الصفاء ،الذين باركوا الفكرة وأبدوا استعدادا ً كبريا ً للمساعدة ،وعىل هذا
األساس ،تم االتصال بالسيد أحمد الرشقاوي ـ وهو صاحب رشكة للنقل ـ إلقناعه
بوهب قطعة أرض ،تبلغ مساحتها ستامئة مرت مربع كان ميلكها بالحي ،وبعد حيازة
األرض بدأت االستعدادات األوىل للبناء ،وبعد إمتام الخرائط والدراسات قدم طلب
رخصة لبناء املدرسة لكنه قوبل بالرفض ،غري أن إعادة تقديم الطلب بصيغة تحايلية
مفادها السامح ببناء رياض لفائدة عائلة املسفر نجحت ،فرشع يف بناء املؤسسة
التي كانت عبارة عن قاعات دون نوافذ خارجية تطل عىل الشارع العام((( ،ولرشعنة
تحويل هذا املبنى إىل مدرسة ،كتب مهندس من البلدية تقريرا ً يؤكد فيه أن البناية آيلة
للسقوط ،وأن وضعها يهدد التالميذ يف كل وقت وحني ،وبعد ذلك سجل يف محرض
أن السيد إدريس املسفر مالك الرياض يعري الرياض الجديد ليكون مقرا ً مؤقتاً إليواء
التالميذ ريثام ترمم بنايات املدرسة القدمية ،وقد ظلت هذه املؤسسة قامئة حتى بعد
نهاية الفرتة املدروسة(((.
وهكذا شكلت املدارس الحرة املستحدثة إطارا ً تعليمياً وتربوياً ،غايته الحفاظ
عىل الشخصية الثقافية والحضارية لإليالة املغربية ،وتجنيد كل متمدرسيها يف
صفوف الحركة الوطنية ملجابهة الوجود الفرنيس ،فالدفاع عن الهوية املغربية((( بكل
أبعادها ،كان من أهم األهداف التي دفعت رواد الحركة الوطنية إىل فتح مدارس
حرة يف مختلف ربوع املغرب ،بيد أن املحتل مل يقف مكتوف األيدي ،بل جد يف
التضييق عليها وسحب رخصها القانونية ،ووضع القائم منها تحت املراقبة الصارمة
لسلطة الحامية(((.
وكانت التربعات واإلعانات أهم مصدر مايل لتمويل هذه املدارس وأنشطتها
الرتبوية ،حيث كانت هناك صناديق خاصة تقدم يف الخفاء للمتربعني ،كام أسست
((( -نفسه ،ص.76 .
((( -نفسه ،ص.77 .
((( -املحمودي ( أحمد) ،حول التعليم ،...م .س ،ص ص.50 - 49 .
((( -ياسني (محمد ) ،سوسيولوجيا الخطاب الكولونيايل،ج  ،1بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا يف علم االجتامع،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز ،جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس ،1993-1992 ،ص.481 .
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فرقة خاصة تزاوج بني نرش الوعي الوطني وتطوير موارد هذه املدارس .وكانت
هذه األنشطة التعليمية والثقافية والسياسية والرتفيهية تخفي من ورائها حزبا رصينا
يتزايد أعضاؤه باستمرار ،وتتنوع أساليبه النضالية السلمية حتى سنة 1952م((( ،وكان
رص
لزيارة الزعيم عالل الفايس للجديدة عقب عودته من منفاه ،الدور الكبري يف ِّ
صفوف الوطنيني ،إذ اعتربها املراقبون زيارة تاريخية ألهبت الحامسة وق َّوت عزائم
املناضلني الدكاليني ،حيث أقيم عىل رشفه حفل لييل مبنزل والد إدريس املسفر،
وخالل الحفل قام تالميذ مدرسة الصفا الحسنية بتقديم رواية خالد بن الوليد ،كام
ألقى الزعيم كلمة عىل الحارضين مفادها ،أن نجاح الحركة الوطنية رهني بتمسك
أفرادها باإلسالم الصحيح .ومبارشة بعد الحفل ،عمدت السلطات إىل استدعاء والد
إدريس املسفر ،حيث طالبوه بإعطاء توضيحات حول ما حدث يف بيته ،م ّدعني أن
أحد الحارضين سب فرنسا بقوله تسقط فرنسا ،فأنكر الوالد هذه االتهامات ،وعلل
أن االحتفال كان مبناسبة ليلة املولد النبوي ،الذي تزامن مع وصول الزعيم عالل
الفايس إىل الجديدة ،وحرضوه جاء باعتباره عاملا كبريا ً ،وأن الحفل م َّر بسالم ومل
تصدر من الحارضين أي كلمة نابية يف حق أحد .وبعد ذلك أخيل سبيل الوالد بعد
تحميله مسؤولية ما سوف يحدث بعد ذلك(((.

-2اغتيال فرحات حشاد وإرضاب الثامن من دجنرب سنة 1952م

ظل هذا اليوم موشوما يف الذاكرة النضالية الدكالية ،فمن خالل اإلرضاب الذي
قام به التنظيم الوطني بالجديدة ،استطاع املناضلون إبراز الحارضة بصورة املدينة
الرائدة يف مضامر النضال الوطني ،إىل جانب مدن الدار البيضاء وفاس ومكناس،...
وأنها تشارك إخوانها داخل الوطن وخارجه آالمهم وتآزر قضاياهم ،حتى تنقشع الغمة
عىل املغرب واملغرب الكبري .ومن ومضات ذلك ،مشاركتها بقوة يف إرضاب الثامن
من دجنرب 1952م عىل خلفية اغتيال الزعيم التونيس فرحات حشاد يف الخامس
((( -املهناوي (محمد) ،املقاومة املنظمة بالجديدة بني  ،1952-1953ندوة علمية ،تحت عنوان :دكالة وتاريخ
املقاومة باملغرب ،منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير ،دار أيب رقراق للطباعة
والنرش ،الرباط ،2010 ،ص ص.187-188.
((( -املسفر (إدريس) ،صفحات ،...م.س ،ص ص.79-80 .
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من دجنرب من السنة نفسها ،وبسبب هذا الحدث الجلل ،استدعت األمانة العامة
لحزب االستقالل بالرباط ،مندوبها وكاتب فرع مدينة الجديدة السيد قاسم العراقي،
للتشاور حول اإلجراءات الواجب اتخاذها إلدانة الفعل اإلجرامي ،وجعل املناسبة
فرصة لفضح وإحباط املخططات التي تحاك ضد العرش والشعب ،غري أن وعكة
صحية جعلته ينيب عنه السيد إدريس املسفر الذي رافقه بوشعيب العيادي ،وقد
دار موضوع االجتامع حول تدابري وصم االغتيال ،واإلواليات الرضورية ملواجهة
تعنت املحتل بالشجاعة والرصامة الالزمتني ،مقابل تقديم تضحيات كبرية تسمع
صوت الشعب يف املحافل الدولية ،ونقض كل املؤامرات التي تستهدف القرص
أو رموز حزب االستقالل .وعند نهاية اللقاء عاد إدريس املسفر وصاحبه يحمالن
التعليامت الجديدة التي أبلغاها للمناضلني االستقالليني ،فتقرر تصعيد وترية
االجتامعات لتعبئة الوطنيني والوطنيات ،ويف يوم األحد سابع دجنرب من السنة
نفسها سلّم محمد بوستة رسالة من األمانة العامة لحزب االستقالل إىل السيد إدريس
املسفر ،فحواها يحث املناضلني عىل تنظيم إرضاب عام وشامل يوم االثنني الثامن
من دجنرب ،ومبجرد تلقيه الرسالة اجتمع مع رفقاء رضب النضال يف بيت عبد الواحد
القادري لتوزيع األدوار ،حيث تكفل الحاج عبد الله بن إبراهيم خالد يحي ،بإبالغ
أصحاب محالت البيع بالجملة (الهريان) ،وتكفل إدريس املسفر بإبالغ سكان حي
الصفا ،وتكفل الحاج الحسن الشلح بإبالغ التجار املنحدرين من سوس ،بينام تكفل
عبد الله النعامين والعريب الزموري بحي املستشفى ،وعهد ملحمد التازي مبهمة
االتصال برجال التعليم .والجدير بالذكر أن اليهود نفذوا تعليامت الحزب وشاركوا
يف اإلرضاب ،لكنهم عادوا وفتحوا محالتهم تحت ضغط سلطات الحامية ،التي
بدأت يف تكسري أبواب املحالت املغلقة(((.
وقد بدأ اإلرضاب بإغالق جميع املحالت التجارية الخاصة ببيع األثواب
ودكاكني البقالة ،وحوانيت الحالقني والحرفيني املسلمني ،وثالث محالت لبيع
الدخان ،ويف الليل تعرضت الكنيسة الكاثوليكية باملدينة للتخريب واإلحراق
((( -املسفر (إدريس) ،صفحات ،...م.س ،ص ص. 94-103 .
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وأتلفت أغلب محتوياتها ،بينام اتسم مساء يوم التاسع من ديسمرب /كانون األول،
بتطور الهيجان الشعبي داخل املدينة ،إىل حد إقامة متارس بالطرق الرئيسة بها،
وكانت هذه املتارس عىل شكل سد منيع ،تتكون من مواد مختلفة وأسالك ضخمة
ومصدات للسيارات .وأمام تصاعد الغضب الشعبي بالجديدة ،قررت السلطات
الفرنسية التحرك عىل النحو التايل:
•اعتقال احتياطي لقاسم العراقي وإدريس املسفر باعتبارهام املسؤولني عن
هذه «الفوىض».
•اعتقال احتياطي للحاج لحسن بن عبد الله الشلح أمني البقالني.
•البحث عن مدبري هذه اإلرضابات واملشاركني فيها(((.
وعىل هذا األساس بدأت مرحلة مطاردة الوطنيني بالجديدة ،ومهاجمة بيوتهم
ومحالتهم املهنية ،وبعد قضاء أكرث من شهر يف التحقيق الذي وصفه العميد «لويس
بريتي» باملضني ،كانت املحصلة اعتقال عرشات الوطنيني باملحجوزات التالية:
•عرش لوائح بها أسامء املناضلني ،وبرنامج اجتامع كان من املقرر أن يتم رسا ً
عند بوشعيب بن مبارك بن أحمد العيادي.

•منشوران سياسيان مرقونان بالعربية عند عبد الله بن الحاج أحمد.
•منشور سيايس مرقون بالعربية عند إدريس بن أحمد بن يوسف.
•منشور سيايس مرقون بالعربية عند الحاج لحسن بن محمد بن عبد الله(((.
وقد أوقف هذا التحقيق سلطات الحامية بالجديدة ،عىل مدى التنظيم الحقيقي
((( -املهناوي (محمد) ،املقاومة املنظمة بالجديدة بني  ،1952-1953ندوة علمية ،تحت عنوان :دكالة وتاريخ
املقاومة باملغرب ،املهناوي (محمد) ،املقاومة املنظمة بالجديدة بني  ،1952-1953ندوة علمية ،تحت عنوان :دكالة
وتاريخ املقاومة باملغرب ،م.س ،ص ص.189-190 .
((( -املسفر (إدريس) ،صفحات ،...ط ،1م.س ،ص ص.124-125 .
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ملجموعات العمل النضاىل باملدينة ،املرساة قواعده منذ عدة سنوات ،واملحيّنة
هيكلتة قبل وقوع هذه األحداث بوقت قريب ،وبالضبط منذ شهر سبتمرب /أيلول
من السنة نفسها .وقد أكد تقرير رسي بتاريخ  14من يناير سنة 1953م ،أمضاه رئيس
رشطة حفظ األمن بالجديدة ،يفيد أن إعادة الهيكلة هاته متت بدار قاسم العراقي
«الزعيم املحيل» ،كام ركز التقرير باألساس عىل تنظيامت املكتب املحيل لحزب
االستقالل باملدينة ،ورؤساء خالياه ،وخطته يف توسيع قاعدة التنظيم جامهرييا،
واستقطاب عنارص جديدة للعمل الوطني ،ليخلص التقرير إىل أن قاسم العراقي هو
الذي أصدر التعليامت بإرضاب الثامن من ديسمرب /كانون األول ،عن طريق رؤساء
الخاليا ،واالجتامع الذي ترأسه مبكتبة النجاح .وكانت األوامر التي أعطيت ،نقال عن
محرض اعرتافات بوشعيب بن أحمد بن مبارك العيادي عىل الشكل التايل:
•إغالق جميع الحوانيت يوم االثنني.
•تعطيل إجباري لكل املأجورين.
•إخبار املواطنني وإشاعة التعليامت بينهم(((.
واألكيد أن هذه التعليامت كانت مصحوبة بديباجة توضّ ح األسباب والغايات
من اإلرضاب ،إال أن العميدين يف تقريرهام تحاشياً ذكر ذلك بشكل واضح .وبهذا
استطاعت سلطة الحامية أن تضع يدها عىل أهم تنظيم نضايل باملدينة.
وقد الحظ رئيس رشطة حفظ األمن بالجديدة ،وجود ممثلني عن جميع الرشائح
االجتامعية بهذا التنظيم ،إذ رغم هيمنة العنارص املنتمية للربوليتاريا ،فإن ذلك مل
مينع من وجود بعض البورجوازيني وخاصة منهم التجار ،وكذلك بعض الفالحني
مثل عبد الله بن محمد بن الجياليل النعامي ،وأحمد بن عبد الله بن الحاج عباس
رسغيني ،الذي أرسل برقية والء وإخالص إىل القرص املليك مبناسبة عيد العرش
باسم الفالحني يف بداية عام  1952وإىل هيئة األمم املتحدة.
((( -املهناوي (محمد) ،املقاومة املنظمة بالجديدة بني  ،1952-1953ندوة علمية ،تحت عنوان :دكالة وتاريخ
املقاومة باملغرب ،م.س ،ص.190-191 .
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وكان املكتب املحيل لحزب االستقالل ،يقوم بتأطري الخاليا ويوجهها ،أما
األوامر والتعليامت فتصدر باسم قاسم العراقي ،وكان صلة الوصل بني هذا األخري
ورؤساء الخاليا يف غالب األحيان هم :عبد الله بن محمد النعامي ،وأحمد بن
بوشعيب بن الحسن فرجي ،والحسني بن أحمد اليويب .وكان قاسم العراقي هو الذي
يعني رؤساء الخاليا ويحدد أفرادها ،كام كان يعقد يف بيته اجتامعات خاصة مع
رؤساء الخاليا كل ثالثة أشهر ،باستثناء الحاالت املستعجلة ،وآخر اجتامع لرؤساء
الخاليا صحبة املكتب كان يف نونرب سنة 1952م بدار الكاتب العام إدريس املسفر.
وكانت األوامر والتعليامت تنقل إىل أعضاء الخاليا بواسطة رؤوسائهم .وكانت
أكرب خلية من حيث العدد ،هي تلك التي كان يرأسها محمد بن عزوز بنكريان ،حيث
تضمت أزيد من ستة وعرشين فردا ً ،وكان القسم إجبارياً ألي عضو يريد االنخراط
يف إحدى خاليا الحزب ،إذ يقسم ويده اليمنى عىل نسخة من القرآن الكريم ،بأن
يلتزم باإلخالص لله والوطن والتنظيم ،وبأن ينفذ األوامر وأال يخون رفاقه .كام يلتزم
كل عضو منخرط مبدئياً بدفع مساهمة شهرية ال تتجاوز يف الغالب الخمسني فرنكاً،
تدفع ألمني مال كل خلية ،الذي يسلمها بدوره ألمني الصندوق باملكتب أو لقاسم
العراقي مبارشة .ولتضليل سلطة الحامية واإلفالت من عيون رشطتها الرسية ،كانت
الخلية تعقد اجتامعاتها ليالً ويف محالت مختلفة ،فخلية بوشعيب العيادي عىل
سبيل املثال ،املتكونة من عرشين إىل خمسة وعرشين عضوا ً ،كانت آخر اجتامعاتها
حسب الرتتيب التايل :حيناً عند محمد بن بوشعيب (أمني الخلية) بحي القلعة ،وحيناً
عند محمد بن بوشعيب بن عبد الله قرب مصانع «بويسون» ( ،)Buissonويف أحايني
أخرى عند عبد الله السالم بن محمد العبدي بدرب غلف ،وكانت هذه االجتامعات
تتم مرة كل خمسة عرش يوما أو خالل كل الشهر ،وذلك تبعاً للظروف واملستجدات،
وكان برنامج االجتامع يتم عىل النحو التايل:
•الئحة بأسامء املتغيبني.
•الئحة بأسامء الحارضين.
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•التعريف بأهداف وتاريخ الحركة الوطنية.
•عرض ملظاهر التوتر الذي يشهده املغرب.
•وتنتهي االجتامعات بقراءة جريدة العلم واملناشري ونرشة األسبوع ،وبعد
رشح هذه املناشري ومداولة محتوياتها يتم إحراقها.
ويف ضوء هذه املعلومات التي تحصلت عليها اإلدارة الكولونيالية ملدينة
الجديدة ،قامت برتحيل قاسم العراقي و إدريس املسفر إىل سجن أزيالل دون
محاكمة ،وتقديم أعضاء مكتب فرع حزب االستقالل التسعة للمحاكمة ،بصحبة
رؤساء الخاليا ،وأعضائها التسعة والعرشين الذين توزعوا عىل املنوال التايل:
•الخلية األوىل :رئيسها محمد التازي يرشف عىل تسعة أفراد.
•الخلية الثانية :رئيسها محمد التازي يرشف عىل سبعة أفراد.
•الخلية الثالثة :رئيسها بوشعيب العيادي يرشف عىل سبعة أفراد.
•الخلية الرابعة :رئيسها محمد بنكريان يرشف عىل ستة أفراد.
وباملقابل أفرجت سلطات الحامية عىل مثانية وثالثني فردا ً بعد اعتقالهم
واستنطاقهم وهم:
•خلية محمد التازي :أحد عرش فردا ً.
•خلية بوشعيب العيادي :خمسة عرش فردا ً.
•خلية محمد بنكريان :إثنا عرش فردا ً.

(((

وبعد ثالث جلسات مبحكمة باشا مازغان ( 7فرباير و 9فرباير و 5مارس1953م)
نطق القايض بالحكم يف حق مثانية وثالثني مناضالً ،تراوحت بني ثالثة أشهر وسنة،
((( -املسفر (إدريس) ،صفحات ،...ط ،1م.س ،ص ص.127-128 .
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فهناك من سجن بتهمة التحريض يف املساجد ،مثل املناضل أحمد بن بوشعيب
الزموري ،وهناك من سجن بتهمة السب والقدح مثل املناضل عبد السالم بن محمد
بن الحبيب ،وهناك من سجن بتهمة إحداث الفوىض واالجتامع الرسي مثل املناضل
محمد بن عزوز ،وهناك من سجن بتهمة إنشاء مجموعات إرهابية مثل املناضل
أحمد بن عبد الله بن الحاج عباس رسغينى ،ومناضلون آخرون سجنوا بتهمة الشهادة
الكاذبة ،أو املشاركة يف املظاهرات ،أو إحداث البلبلة(((.
وهكذا استغلت اآللة القمعية الكولونيالية ،إرضاب الثامن من دجنرب سنة 1952م
لترضب بقوة التنظيامت الوطنية الحزبية والنقابية ،حيث تم حظر الحزب الشيوعي
املغريب ،وحزب االستقالل الذي صودرت صحيفته واعتقل قادته ،ليخيم عقب ذلك
نظام اإلرهاب البولييس عىل املغرب كله(((.
وإذا كان التنظيم الوطني االستقاليل بالجديدة وخارجها ،قد تلقى رضبة قاسية
إثر هذه املحاكامت ،فإن هذا مل يقف حائالً أمام مواصلة العمل النضايل ،فأغلب
هؤالء الذين سجنوا عادوا ملامرسة العمل النضايل فور ترسيحهم صحبة عنارص
أخرى ،لينخرط الجميع يف مقاومة االحتالل برشاسة أقوى ،إثر نفي السلطان محمد
بن يوسف سنة .((( 1953

-IIخيار املقاومة العنيفة بدكالة :بواعثها وأساليبها (-1953
1955م)
-1املقاومة املسلحة بدكالة :أسبابها وحيثياتها

كان لنفي السلطان محمد بن يوسف وعزله عن عرشه وشعبه ،الدور الحاسم
يف انتقال العمل الوطني من طوره الكالسييك املعتمد عىل املفاوضات ولغة النقد
((( -املسفر (إدريس) ،صفحات ،...ط ،1م.س ،ص.ص. 128-129 .
((( -عياش (ألبري) ،املغرب واإلستعامر ،...م.س ،ص ص.412.
((( -املهناوي (محمد) ،املقاومة املنظمة بالجديدة بني  ،1952-1953ندوة علمية ،تحت عنوان :دكالة وتاريخ
املقاومة باملغرب ،م.س ،ص.199 .
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والتعاليق السياسية والصحفية ،إىل العمل املبارش القائم عىل تبني الخطاب العنيف
واملجابهة بالسالح ،أي سيادة لغة البيانات واملنشورات املحرضة عىل التصفيات
الجسدية ،ورضب املصالح الفرنسية ،وقد برز يف هذه املرحلة فدائيون أبلوا البالء
الحسن يف زعزعة االستقرار وترويع املستوطنني وعمالء االحتالل ،أمثال الخطايب
املعروف بشقربل ،والفاطمي الطرمونية ،وحمو الطرمونية ،ومحمد الكايف ،ومبارك
أبو قاسم ،ومحمد بناجح ،وأحمد طالب ،والحاج بوشعيب الطاويس ،وأحمد األزرق،
وصابر مصطفى (((...ويف خضم ذلك كان الدكاليون الوطنيون خارج وداخل دكالة،
يشاركون إخوانهم املغاربة يف التظاهر والتعبري عن رفض السياسة الكولونيالية ،سواء
يف أحداث سنة  1944أو  1952أو 1955م ،مستعدين لتقديم أرواحهم وحريتهم قربانا
لكرامة الوطن والشعب والسلطان.
ففي يوم السبت  20اوغست  /آب بعد الزوال ،تجمهر يف ساحة موالي يوسف
ودرب غلف ودرب بورشيط ،شباب وكهول النضال الوطني ق ِّدروا ب ستامئة متظاهر،
ممتشقني صور السلطان محمد بن يوسف واألعالم الوطنية ،وزغاريد النسوة تحفهم
من جانب ،وهم عىل صوت واحد يصدحون بعودة السلطان الرشعي إىل البالد وإنهاء
االحتالل ،بيد أن التدخل العنيف لقوات االحتالل لثني املواطنني عىل املظاهرة،
دفعت املتظاهرين إىل تكسري وتخريب كل ما تأكد ملكه للكولونياليني ،فراغوا
يهشِّ مون ويكسِّ ون زجاج السيارات ويرضمون النار يف محالت بيع التبغ بساحة
موالي الحسن وساحة غاليني املعروفة اليوم بساحة عبد الكريم الخطايب وبعض
منازل املستوطنني الفرنسيني بالحي الربتغايل ،األمر الذي فرض عىل سلطات
االحتالل نقل مستوطنني فرنسيني ومغاربة يهود إىل القاعة الرياضية املغطاة ،خوفا
من أن يطالهم مكروه .ويف الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه ،طفقت قوات
االحتالل تبث يف مختلف مناطق املدينة قوات األمن والحراسة لتشديد املراقبة عىل
مداخل املدينة ومخارجها ،وضبط مفاصلها الرئيسة ،ويف الساعة الثامنة مساء أعلنت
حظر التج ّول أمالً يف احتواء االنتفاضة ،لكن الوضع ظل عىل ما هو عليه ،فحتى
((( -جريدة الصباح اإللكرتونية ،نصب تذكاري تكرميا لرموز املقاومة بدكالة ،الثالثاء 22يناير ،2013ص.4 .
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الساعة الثانية ليالً ،والقوات يف استنفار تام ورجال اإلطفاء يخبون النريان املستعرة
يف مناطق متفرقة ،ويخمدونها يف منزل العميل املعايش((( .ويف هذا الصدد يروي
لنا املهندس الطبوغرايف ورئيس املجلس البلدي السابق عبد الكريم بنكريان عن
حيثيات االنتفاضة وتفاصيلها بالقول« :يف البداية كنا أربعة شبان ،موالي مصطفى
أبو مروان امللقب بالعلوي ،وأحمد خشالعة ،ومصطفى بنكريان ،وعبد ربه ،كنا قد
اتفقنا عىل القيام باحتجاج نعرب فيه عن سخطنا جراء تعرض محمد الخامس للنفي.
اتفقنا عىل االلتقاء بساحة غاليني أمام مقر محكمة الباشا .ونحن يف الطريق كان
بعض رفاقنا ينضمون تدريجياً إىل مجموعتنا مثل أحمد رمزي وبوشعيب بوشتيه
والعريب بلفقري وعبد الرحامن الريفي .كان أخي مصطفى بن كريان يحمل يف يده
اليمنى لوحة رسمها ملحمد الخامس ألنه كان يجيد الرسم بحكم عمله معلام يف
مدرسة الصفاء .أما أبو مروان فكان يحمل سكينا .حني وصلنا إىل شارع موالي عبد
الحفيظ ،مرت أمامنا سيارة الرشطة ومل تنتبه إىل صورة محمد الخامس املرفوعة،
بعد ذلك قررنا أن يعود كل منا إىل حيِّه ليستنفر أصدقاءه ،لاللتحاق بصفوف
املستنكرين لخلع السلطان ونفيه بساحة قرب رضيح سيدي الضاوي .ويف الساعة
الثانية بعد الزوال من يوم السبت بدأ وصول املتظاهرين إىل النقطة املعلومة ،وما
إن تكاثر املتظاهرون حتى أخطرت سلطات الحامية ووصلت تعزيزاتها األمنية ،كان
املتظاهرون يهتفون بحياة امللك ،ثم رشعنا يف رشق سيارات «الجيب» البوليسية
بالحجارة الرابضة بعني املكان ،فام كان منهم إال أن بارشونا بوابل من الرصاص
الحي ،فتفرقنا عىل إثر ذلك إىل مجموعتني :مجموعة أبو مروان التي رشعت يف
حرق مباين السلطات الفرنسية بسانية بلعبارية (حيث اليوم مدرسة الرتيعي للبنات)،
ومجموعة عبد الكريم بنكريان التي ميمت وجهها صوب السوق القديم ودرب
الطويل لتخريب وإحراق املتاجر واملحالت الفرنسية ودور العمالء ،وكانت هذه
املجموعة تزداد أعدادها كلام تقدمت يف السري .غري أن املجموعة األوىل أصيب
وألقي عليه القبض ويف هذا السياق حىك
فيها أبو مروان برصاصة يف فخذه اليرسى
َ
(1)- Feucher)Christian(, Mazagan (1514- 1956), l’Harmattan, Paris , 2011 p.223.
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مصطفى نجمي أنه شاهد من سطح منزله املنتصب حذو مزرعة «برييز» عصبة من
املنتفضني حاولوا إشعال النار يف مزرعة املذكور ،لكنه استطاع أن يوقفهم بعد أن
أردى اثنني بسالحه الناري وكالب مزرعته((( .ورغم االعتقاالت الكبرية التي طالت
معظم املنتفضني بعد استعامل الرصاص الحي ،فإن االنتفاضة استمرت حتى اليوم
املوايل يف جل أحياء املدينة رغم القمع الذي طال املظاهرة .وقد كانت حصيلة
ت خمسة شهداء ،وقصفت أرواح
االنتفاضة مريرة من حيث الخسائر البرشية ،إذ أ ْم َن ْ
عميلني لالستعامر الفرنيس :األوىل تدعى زهراء الزخ ،والثاين مراسل محيل لصحيفة
الوداد املعروفة بوالئها لسلطات الحامية ،واملساندة لقرار خلع السلطان محمد
بن يوسف ،املدعو التباري املهاجي وشهرته املعايش ،صفي مبقر سكناه بدرب
طويل عىل يد الفدائيني ،واتهم أحمد التجاين امللقب بالزنبقي مع ثالثة من رفقائه
بتهمة قتله((( .أما الجرحى فبلغوا مثانية ،ومن أبرز هؤالء املدعو مصطفى أبو مروان
وامللقب بالعلوي ،إذ يروي صديق ُه أحمد خشالعة (نائب سابق لرئيس املجلس
البلدي بالجديدة) ،أنه وقتها كان عىل رأس املظاهرة يحمل يف اليد اليمنى صورة
كبري لصورة السلطان محمد بن يوسف ،ويف اليد األخرى سكينا وهو ينادي مبلء
صوته عاش امللك((( .وكان من بني املعتقلني يف املظاهرة عبد الله شاكر وأبو بكر
الربكاوي وعبد القادر مديح وبوشعيب اللباط ،وقد ارتفع عدد املعتقلني إىل الحد
الذي ضاقت بهم مفوضية الرشطة وسجن الجديدة ،فاضطرت سلطات االحتالل إىل
نقلهم إىل سجن أزمور الذي قضوا به ثالثة أشهر يف وضعية جد سيئة ،ثم نقلوا إىل
مخازن التعاونية املوجودة بطريق مراكش بالجديدة ،ملواصلة التحقيق معهم((( .ومل
يتم ترسيحهم إال بعد عودة السلطان إىل عرشه(((.
((( -الجامهري (املصطفى) ،مظاهرات  20اوغست  /آب بالجديدة من خالل الشهادات والوثائق ،مجلة الذاكرة
الوطنية ،العدد ،23ص.37 .
((( -الرايس مصطفى« ،مالحظات أولية حول عالقة شيوخ الزوايا باالستعامر يف الخمسينيات من خالل صحيفة
الوداد» ،مجلة املناهل يونيو  ،2011ص.273 .
(3)-Jmahri) Mustapha), « Souvenir marocain el Jadida au temps du protectorat», les cahiers d’El
Jadida, Avril 2009, p. 26.
((( -الجامهري (املصطفى) ،مظاهرات  20غشت ،...م.س ،ص.37 .
((( -جسوس (عز الدين) ،التاريخ الشفوي ،م.س ،ص.244 .
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أمـا الخسـائر املاديـة التـي ترتَّبـت عـن االنتفاضة ،فتمثَّلـت يف إحـراق أكرث من
أربعين منـزالً بـدرب الحجـار ،والحي الربتغـايل ،وحي بـن إدريس ،وحـي الركبة،
وحـي ماشـان((( ،ودرب بنيـس ،وزنقـة العرصـة ،ودرب النخلـة ،وزنقـة مـوالي عبد
الحفيـظ ،وتخريـب محلات خاصـة بزنقـة إسـحاق حمـو ،وتخريـب منقـوالت
يف ملكيـة أجانـب أمثـال الطبيـب فيردي والصيـديل إنكـرو وامليكانيكي ريكس،
مسـت كافـة أطراف املدينـة((( .وتؤكـد الرواية
وهـذا مـا يدل على أن االحتجاجات َّ
الشـفهية أن مـا حـدث كان بإرشاف وتنسـيق قاسـم العراقي وإدريس املسـفر وعبد
الواحـد القادري.
وإذا كانت مدينة الجديدة قد اقرتن ذكرها يف تلك األيام الصعبة بسجن العذير،
فألن أسامء بارزة من الزعامء الوطنيني املغاربة زجت يف زنازنه ،أمثال :عبد الرحيم
بوعبيد ،محمد الفايس ،أبو بكر القادري وغريهم ،أو تم إقبار رفاتهم بعد إعدامهم،
أمثال عبد العايل وعبد العزيز بن شقرون ،والعريب بن محمد(((...
وحينام انطلقت املقاومة املسلحة يف مختلف مناطق املغرب ،كان أبناء دكالة
من بني السبَّاقني إىل االنخراط فيها ،حيث كان املقاوم أحمد بن الحاج عىل سبيل
املثال يز ّود بعض الدكاليني باملسدسات والقنابل ،التي كان يخ ِّبئها عند أرسة مقاومة
تحمل لقب مستعني بقبيلة العونات ،والجدير بالذكر أن أم هذه األرسة كانت هي
العقل املدبِّر للعمليات الفدائية التي كان أبناؤها يقومون بها((( ،وكان مقاومو منطقة
«متوح» من أشهر املناضلني الذين واجهوا سياسة «جوان» االستعامرية ،حيث نشطوا
يف مختلف الخاليا الفدائية ،سواء داخل دكالة أو خارجها ،بحكم وجودهم يف مدينة
الدار البيضاء ،التي باتت تختزل كل رشوط وعنارص الرصاع التي أنتجتها املرحلة
((( -املرجع نفسه.
((( -بوهادي ( بوبكر) ،انطالق املقاومة املغربية ومساهمة أبناء دكالة يف نشاطها ،ندوة علمية ،تحت عنوان :دكالة
وتاريخ املقاومة باملغرب ،منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير ،دار أيب رقراق
للطباعة والنرش ،الرباط ،2010 ،ص ص206 - 207 .
((( -املرجع نفسه ،ص ص.206 - 207 .
((( -رساج الدين (عبد اللطيف) ،دكالة ،...م.س ،أنظر املوقع اإللكرتوينwww. Siraj.3abber.com:
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الكولونيالية ،فاملقاوم عيل بن امليك كان من أشهر الفدائيني الدكاليني الذين كانوا
ينفذون العمليات الفدائية بالدار البيضاء(((.
وانصبت مجهودات املقاومني بالخصوص ،عىل رضب مصالح االحتالل
الفرنيس بدكالة ،واملتجسدة يف ضيعات املع ِّمرين املنترشة يف املنطقة ،حيث تم
إلحاق أرضار جسيمة بها سواء عن طريق إتالف املعدات الفالحية ونهب املوايش
وقطع األشجار املثمرة ،وتخريب املرافق األساسية بها ،أو عن طريق إرضام النار
يف مخازن الحبوب والتنب وإحراق املحاصيل ،هذا إىل جانب مهاجمة الكولون
وتصفية البعض منهم((( ،ولعل أشهر حادثة يف هذا املجال ،هي القنبلة التي فجرها
املقاومون بأربعاء العونات يف إحدى ضيعات الكولون((( ،اليشء الذي خلق جوا ً من
ال ُّرعب يف أوساطهم اضطرت بعضهم إىل االنتقال إىل مدينة الدار البيضاء(((.

ومل يفلت من عقاب املقاومني رقاب املتعاونني مع االستعامر ،فاملقاوم
التجاين من قبيلة العونات كان معروفا بهذا النوع من االغتياالت((( ،كام لجأ مقاومو
مدينة الجديدة إىل التنسيق مع مقاومي الدار البيضاء لتصفية عمالء االستعامر ،مثل
الرشطي العميل الحمدوين الذي قتل يف  20من اوغست  /آب سنة 1954م بسبب
تعقب الوطنيني ،وإمعانه يف تعذيبهم أثناء االعتقال((( ،واعتامدا ً عىل رواية الخلفي
فإن اغتيال الحمدوين انربى له يف الجديدة كل من العريب القرطبي ومحمد بن
شقرون((( ،اللذان نفذا العملية بنجاح لكن الحظ شاكلهام حني اكتشف أمرهام
وأودعا السجن ،واملصري نفسه لقيه العميل املعايش الكاتب العدل وموثق العقود،
((( -نفسه.
((( -بوهادي ( بوبكر) ،انطالق املقاومة املغربية ومساهمة أبناء دكالة يف نشاطها ،ندوة علمية ،تحت عنوان:
دكالة وتاريخ املقاومة باملغرب ،م.س ،ص ص.206 - 207 .
((( -رساج الدين (عبد اللطيف) ،دكالة ،...م.س ،أنظر املوقع اإللكرتوينwww. Siraj.3abber.com:
((( -بوهادي ( بوبكر) ،انطالق املقاومة املغربية ومساهمة أبناء دكالة يف نشاطها ،ندوة علمية ،تحت عنوان:
دكالة وتاريخ املقاومة باملغرب ،م.س ،ص ص.206 - 207 .
((( -رساج الدين (عبد اللطيف) ،دكالة ،...م.س ،أنظر املوقع اإللكرتوينwww. Siraj.3abber.com:
((( -جريدة الصباح اإللكرتونية ،نصب ،...الثالثاء 22يناير ،2013م.س ،ص.4 .
((( -جسوس (عز الدين) ،التاريخ الشفوي ،م.س ،ص.242.
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الذي ف ّر من الدار البيضاء إىل الجديدة بعدما تو ّعده وطنيوها بالقتل ،لكن أيدي
الفدائيني طالته يف مظاهرات اوغست  /آب  ،1955إذ أكدت رواية الربكاوي أنه ذبح
أمام داره بعد أن تم إحراقها((( .أما املحالت واملتاجر الفرنسية خاصة محالت التبغ
أو املعروفة ببيع بضائع املحتل ،فكانت مرتكز أهداف عمليات تخريب وتفجري
الفدائيني ،هذا إىل جانب قطع أسالك الهواتف ،وإتالف املعدات وكل ما من شأنه
تأمني رشوط العيش الرفيه لألوروبيني بدكالة.
ومل يقترص النشاط النضايل للدكاليني فقط عىل مدينة الدار البيضاء ،بل شاركوا مع
إخوانهم املغاربة يف مدن أخرى يف تظاهراتهم ومنظامتهم وخلياتهم الرسية ،كام هو
الشأن بالنسبة للطويس بوشعيب الذي استشهد يف أحداث خريبكة يوم  20اوغست
 /آب سنة 1955م ،وبنطريق امبارك الذي نشط ضمن مجموعة حامن الفطوايك يف
مدينة الدار البيضاء و مراكش .وتجنباً للمتابعة أو االعتقال ،انتقل العديد منهم نحو مدن
شامل املغرب ،وقاموا هناك مبد يد املساعدة للفارين من املنطقة الفرنسية ،ونشطوا
يف جمع وإرسال السالح للمقاومني ،مثل عبد الله النارصي الذي استقر مبدينة القرص
الكبري ،كام التحق العديد منهم بفرق جيش التحرير وخاضوا معه أهم املعارك(((.
أما داخل منطقة دكالة ،فقد متيز العمل الفدايئ بتنوعه ،حيث تراوح مابني العمل
النضايل املنظم ضمن مجموعات فدائية وخاليا استقطبت العديد من أبناء دكالة،
والعمل الفدايئ العفوي الذي مل يخل يف بعض األحيان من تجاوزات ومبالغات،
اتخذت صبغة أعامل انتقامية وتصفية حسابات ،وهذا يشء يقرتن عادة بالفرتات التي
يع ُّمها الغليان الشعبي.
ومن املنظامت التي ارتبط ذكرها بأعامل املقاومة بدكالة نذكر عىل سبيل املثال:
املنظمة الرسيّة ،املنظمة الحسنية ،اليد السوداء ،نصيب من جهنم ،وقد اتخذت هذه
املجموعات مقرا ً لها وألعاملها أهم التجمعات الحرضية والسكانية بدكالة ،سواء
((( -املرجع نفسه ،ص.243 .
((( -جريدة الصباح اإللكرتونية ،نصب ،...الثالثاء 22يناير ،2013م.س ،ص ص.207 - 208 .
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بالجديدة أو سيدي بنور أو العونات أو الزمامرة أو أوالد فرج ،ومن األسامء التي نشطت
يف تلك املجموعات هناك :األشهب ،وبلجو مبارك ،والحسن النارصي ،وصابر
الفاطمي ،ومستعني ،واملصدق ،والتباري ،والنعامي ،وبدري ،...هذه األسامء منها من
استشهد ومنها من عذِّب ،ومنهم من بقي يف السجن حتى إعالن االستقالل(((.
ومل تكن املرأة الدكالية غائبة عن املقاومة السلمية منها واملسلحة ،إذ كانت
النساء تشكل السند الحقيقي ألزواجهن وأهلهن ،فال ننىس أن اجتامع مختلف هياكل
التنظيامت الوطنية كانت تتم يف املنازل .وكانت راضية املسفر زوجة قاسم العراقي

منوذجا للمناضلة الدكالية ،حيث كانت حارضة يف كل املحطات النضالية التي
شهدتها املنطقة ،إضافة إىل دورها يف التعبئة والتوعية والتعريف بأهمية املقاومة
للنساء الاليئ يجهلن مالبسات القضية الوطنية ،لتحفيز أهلها عىل االنخراط يف
العمل الوطني ،وتعزيز صفوف خاليا فرع حزب االستقالل بالجديدة .وقد بدا
نشاطها واضحا عندما ألقي القبض عىل زوجها قاسم العراقي (((،إذ كانت عىل رأس
النساء الجديديات يف االحتجاجات ،كام كانت من املوقعات عىل عرائض املساندة
لوثيقة االستقالل ،ومل تتخلف عن املشاركة يف أحداث الثامن من دجنرب سنة
1952م استنكارا ً لعملية اغتيال الزعيم التونيس فرحات حشاد((( .وعند نفي السلطان
كانت هي املسؤولة عن الحركة النسائية مبدينة الجديدة ،تندد وستنكر عىل طليعة
املظاهرات النسائية باملدينة خلع السلطان وجرائم الحامية إىل جانب مقاومات
أخريات أمثال خديجة وفطومة وجميلة الصديقي وزوجة أحمد بن بوشعيب الزموري
وفاطمة النعامي وعيشة النعامي ،وعند عودة السلطان محمد بن يوسف من منفاه،
أصبحت هي املسؤولة عن الحركة النسائية الوطنية بالجديدة(((.
(((-بوهادي ( بوبكر) ،انطالق املقاومة املغربية ومساهمة أبناء دكالة يف نشاطها ،ندوة علمية ،تحت عنوان:
دكالة وتاريخ املقاومة باملغرب ،م.س ،ص.209 .
((( -املكاوي(أحمد) ،سجن العذيرومحاولة قمع حركة املقاومة املغربية ،ندوة علمية ،تحت عنوان:
دكالة وتاريخ املقاومة باملغرب ،منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير ،دار أيب رقراق
للطباعة والنرش ،الرباط ،2010 ،ص.199 .
((( -موسوعة الحركة الوطنية واملقاومة وجيش التحرير باملغرب ،الجزء الثاين ،املجلد السادس ،ص ص.886-885 .
((( -املسفر (إدريس) ،صفحات ،...ط ،1م.س ،ص.130-131 .
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وإىل جانب راضية املسفر ،اشتهرت عيشة النعامي أخت املقاوم عبد الله
النعامي بنضالها املتفاين ،رغم منع زوجها وتهديدها بالطالق بسبب مشاركتها يف
العمل الوطني ،وخروجها يف املظاهرات ،وجمعها للمناضالت يف بيتها ،وحضورها
ملجمل االجتامعات واللقاءات املنعقدة مبقر حزب االستقالل أو ببيت إحدى
املناضالت الدكاليات .وبعد نفي السلطان اتشحت السواد وأقسمت أال تخلعه حتى
يعود من منفاه وميأل عرشه ،وللتعجيل من هذا املرتجى س ّعرت مع بقية املؤمنني
بالقضية وهي يف شهور الحمل من أُوار املقاومة والنضال ،عرب توزيع السالح
وتخزينه وتفريق املناشري املناهضة لالستعامر ،إىل جانب رعاية أرس السجناء
والشهداء واملتابعني ،وإذكاء روح الوطنية يف نفوس النساء والتوعية بعدالة القضية
الوطنية بينهن ،...بيد أن نشاطها الوطني الذي طبق آفاق مدينة الجديدة وأحوازها،
جعل املحتل يزمع اعتقالها سنة  1953بدار العريفة الكائن بدرب النخلة الذي قضت
به سنة كاملة قبل أن تخرج برصاح مؤقت(((.
والزالت الذاكرة الجديدية تذكر نساءها الاليئ أبلني بالء األبطال ،حني خرجن
يف مظاهرات  20من اوغست  /آب سنة  ،1955ملد الفدائيني بقنينات البنزين والغاز
املخبأ بني ثنايا الحايك لتفجري محالت بيع التبغ((( .كام مل تنس املرأة الدكالية القروية
ومساهامتها يف املقاومة املسلحة ،من خالل تخزين السالح وإيصاله للمقاومني
وتخبيء الفدائيني ومتويه سلطات الحامية ،ومن أبرز هذه الفدائيات نذكر عائشة زوجة
العريب ،وأم أرسة مستعني املنتميتان إىل قبيلة العونات((( ،واألكيد أن كل قبيلة و ُد َّوار
ومدرش يف دائرة دكالة كانت فيها نساء ق َّدمن تضحيات جسيمة يف سبيل نيل حرية
االستقالل.
صفوة القول ،لقد استهدفت أعامل املقاومة الدكالية سواء من خالل العمل
(((-ماجدة بنحيون ،جوانب من تاريخ املقاومة النسائية باملغرب (دكالة منوذجا) ،الذاكرة الوطنية ،العدد ،2015 ،24
ص.97-96 .
((( -جامهري(املصطفى) ،مظاهرات  20غشت ،...م.س ،ص.37 .
((( -رساج الدين (عبد اللطيف) ،دكالة ،...م.س ،أنظر املوقع اإللكرتوينwww. Siraj.3abber.com:
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التلقايئ أو املنظم ضمن املجموعات السالفة الذِّكر ،رموز االستغالل االستعامري
واملتعاونني معه ،وتفاوتت مابني التحريض وتوزيع املناشري باألسواق والدواوير،
والتخريب والتصفية الجسدية ،وقد استفاد املقاومون يف نشاطهم من قربهم من
مدينة الدار البيضاء((( ،ومن الدعم الذي يقدمه حزب االستقالل.
 -2أساليب قمع حركة املقاومة الدكالية :السجون واملعتقالت أمنوذجاً
شكلت املعتقالت والسجون باملغرب ،أدا ًة من األدوات العديدة التي وظفتها
سلطة االحتالل الفرنيس إلرهاب الوطنيني املغاربة ،وكرس شوكتهم وإحباط تطلعهم
نحو الحرية واالستقالل ،حيث تج َّرع املقاومون بني جنبات الزنازن وردهاتها ألوان
العذاب والهوان ،بل تح ّول جزء من مجالها إىل مقربة لباق ٍة من الشهداء ،الذين
أصدرت يف حقهم املحاكم العسكرية حكم اإلعدام ،ومن أشهر السجون التي
اشتهرت بفظاعتها يف التنكيل بالوطنيني نذكر:
أ -سجن العذير
يقع سجن العذير عىل بعد أحد عرش كيلومرتا من مدينة الجديدة ،عىل الطريق
الرئيسة رقم  8الرابطة بني أزمور والجديدة ،وقد رشع يف بنائه سنة  1916يف هذه
املنطقة لألسباب التالية:
•خصوبة أرايض العذير.
•تشغيل املعتقلني والسجناء بأجور بخسة ،أو دون مقابل يف األرايض التابعة
للسجن أو أرايض الكولون.
•الهدوء النسبي الذي عرفته منطقة دكالة قياسا مبناطق أخرى.
وقد سلمت إدارة الفالحة ثالمثائة هكتار من أرايض العذير ملصلحة السجون،
مقابل استخدام املعتقلني والسجناء يف أشغال الفالحة لفائدتها ،وقد ظلت هذه
((( -نفسه.
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املساحة تتسع إىل أن وصلت إىل  1515هكتارا ً سنة 1956م((( .وقد مورست قسوة
عىل املعتقلني يف هذه املؤسسة قل مثيلها ،حيث يروي املعتقل أبو بكر القادري
عىل األسلوب السادي يف استقبال النزالء الجدد ،الذين كانت رؤوسهم تتفصد
دماً واآلالم تستبد بأجسامهم جراء شفرة الحالقة غري املشحوذة التي ت ُحلق بها
شعورهم((( ،أما عبد الرحامن بوعبيد الذي قىض أربعة أشهر بالعذير ،إثر األحداث
التي تلت تقديم عريضة االستقالل ،فقد وصف أيامه فيه قائالً« :مت ُّر يف ذهني اآلن
صور من حيايت يف السجن كرشيط متتزج فيه القسوة واألمل والعذاب بحكايات
التخلو من الطرافة(((.»...
وعقب املظاهرات املطالبة باالستقالل التي ع َّمت شوارع وجدة سنة 1944م،
ألقي القبض عىل مجموعة من املتظاهرين ،وقبل أن ينقلوا من السجن املحيل إىل
عني عيل مومن والعذير ،خاطبهم مدير السجن قائالً...« :إن من يذهبون إىل العني
سيجدون أمامهم الرئيس «كونتي» وهو لطيف ويعرف بعضكم وسأتصل به ألوصيه
بكم خريا ً ،أما الذاهبون إىل العذير فسيجدون بعض الصعوبات »...ويف السياق ذاته
أورد قدور الورطايس أحد املعتقلني الوطنيني ما نصه :وصباح الجمعة 19من فرباير
سنة  ،1944نقل واحد وعرشون أخاً م َّنا إىل العذير وقد علمنا أنَّهم واجهوا أنواعاً من
الشقاء والتنكيل(((.
ويف شهادات حية عن معانات الوطنيني واملقاومني يف هذا املعتقل الرهيب،
نجد رواية إبراهيم لهاليل الذي يلخص معاناته فيه ـ إثر األحداث التي أعقبت نفي
السلطان محمد بن يوسف ـ فيام ييل:
((( -املكاوي(أحمد) ،سجن العذيرومحاولة قمع حركة املقاومة املغربية ،ندوة علمية ،تحت عنوان :دكالة وتاريخ
املقاومة باملغرب ،منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير ،دار أيب رقراق للطباعة
والنرش ،الرباط ،2010 ،ص ص.219-220 .
((( -القادري(أبو بكر) ،مذكرايت يف الحركة الوطنية من  1930إىل  ،1940الجزء  ،1مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء ،1992،ص.454-456 .
((( -جريدة اإلتحاد اإلشرتايك ،سجن العذير 13،يناير ،1992ص ص.5-6 ،
((( -جريدة العلم ،جحيم العذير ،األربعاء 10يناير  ،1988ص.7 .
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•القيام باألشغال الشاقة يف الحقول واملقالع ،وتحت سياط الحراس ،وإذا
اشتىك السجني من العياء أو من ضخامة الحمولة (حبوب ،تراب ،حجر،)...
أو ضبط مرتاخيا« ،فكنت ال أسمع إال تحرك ...آه ...أدفع ...أجبد ...أتقعد
المك ،أهنا ماكني وطنية (((»...
•العمل يف ضيعات املعمرين التي توجد عىل بعد عرشة إىل ثالثني كيلومرتا
عن السجن ،حيث يتحتم عىل السجني قطع هذه املسافة الطويلة مشياً.
•غياب النظافة سواء تعلق األمر بغرف النوم أو الل ّباس ،بحكم العمل طول
النهار وعدم استبدال البذلة الجنائية ،وغزو الحرشات للغرف.
•ندرة زيارة الطبيب ،بل هذه الزيارة تتحول أحياناً إىل عسف إضايف إذا اعترب
الطبيب السجني متامرضاً ،إضافة إىل ما يصاحب الزيارة من ركل ورفس
وكالم ساقط.
رضرا ً ،ألنه
•رداءة الوجبات الغذائية ،وكان املحكوم عليهم باإلعدام أكرث ت ّ
أي وجب ٍة غري مهيأ ٍة داخل السجن ،وتلخص رسالة الشهيد
مينع عليهم تناول ّ
موالي عيل بن موالي العريب إىل محاميه الفرنيس ،وضعيته بإحدى زنازن
العقاب بالقول« :إن صحتي يف خطر نظرا ً لكوين أسكن زنزانة بصحبة رفيق،
طول الزنزانة مرت وأربعني سنتمرتا ً وعرضها مرت وخمس وعرشون سنتمرتا،
اليشء الذي يسبب يل صعوبات يف جهاز التنفس ،حيث ال يوجد بهذه
الزنزانة ال نافذة وال ماء وال مرحاض ،وأؤكد لكم أنها خاصة بالعقاب ،ومل
أستطع تناول الطعام والرشاب داخلها(((».
وكرد عىل قساوة هذا السجن ،ومنها استمرار حمل األصفاد ليالً ،شن املعتقلون
املحكوم عليهم باإلعدام ،إرضاباً عن الطعام خالل يومني من شهر أكتوبر سنة
((( -لهاليل (إبراهيم) ،بعد نفي رمز األمة الهامم ،أحكام من شهور وأعوام إىل اإلعدام (سجن العذير من 1953/ 8 / 20
 إىل  ،)20-11-1955مطبعة نجم الجديدة ،1986 ،ص.170 .((( -لهاليل (إبراهيم) ،بعد نفي ،...م.س ،ص.161 .
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1954م ،وتكررت اإلرضابات خالل شهري مارس وأبريل من سنة 1955م ،كام نُظمت
مظاهرات بهذه املؤسسة السجن ّية يف فرباير سنة 1956م ،وهو ما جعل مسؤويل
السجن يضط ُّرون لطلب التعزيزات العسكرية من جنود ودركيني((( ،وبسبب اإلهامل
والقمع ،تويف بسجن العذير عدد من الوطنيني((( منهم:
•املصطفى بن محمد املصطفى من تافوغالت ،مات يف 23من فرباير سنة
1955م ،بعدما حوكم بتهمة إعادة تنظيم حزب ممنوع.
•أوسيدان أوقسو أوحساين من آيت ورير ،مات يف  19من يونيو سنة 1955م،
بعدما حوكم بتهمة سب حاكم.
•الهاشمي البكاي بن بركان ،مات يف  4من يوليو سنة 1955م ،بعدما اتهم
بإخالل النظام.
•الفقري عيل ،قتل عىل يد حارس فرنيس برصاصة من خارج شباك السجن ،إثر
مشادة كالمية بينه وبني القاتل ،بسبب ضبطه وهو يقرأ خلسة جريدة تتحدث
عن وقائع إرضاب ديسمرب 1952م(((.
وقد انضاف إىل هؤالء الشهداء ،مجموعة من املقاومني الذين حوكموا أمام
محاكم عسكرية ،وصدرت يف حقهم عقوبة اإلعدام ،وقد بلغ عددهم تسعة عرش
شهيدا ،وكانت الئحة املنفذ فيهم حكم اإلعدام ،مرشحة للتزايد لوال استفادة ثالث
عرش حالة من عفو رئاسة الجمهورية الفرنسية ،التي حولت اإلعدام إىل السجن
املؤبد مع األشغال الشاقة ،كام استفاد عرشة متهمني من العفو الشامل مبوجب
الظهري الرشيف الصادر عن السلطان محمد بن يوسف املؤرخ يف  19من ديسمرب
سنة 1955م((( ،ومن بني الذين متتعوا بهذا العفو ،نذكر عباس بن الحاج املدين من
((( -املقاومة وجيش التحرير ،دون نارش ،الوثيقة الرابعة ،ج ،1مطبعة الرسالة ،الرباط ،1986 ،ص ص.42-61 .
((( -لهاليل (إبراهيم) ،بعد نفي ،...م.س ،ص.163 .
((( -نفسه ،ص.163-173 .
((( -لهاليل (إبراهيم) ،بعد نفي ،...م.س ،ص ص.158-159 .
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مدينة أزمور ،أما أحكام اإلعدام التي نفذت ،فتمت مابني  22من أبريل سنة 1955م
والثاين من اوغست  /آب من السنة نفسها ،واستهلت بإعدام محمد بن أحمد البقال،
وعيل بن الطاهر بن يحي ،والعريب بن محمد ،وانتهت بإدريس الحرزي وعالل
األودي ،وعبد الله الشفشاوين(((.
ب-معتقل آيت محمد
وجد هذا املعتقل بني أحضان جبال أزيالل ،يف منطقة مرتفعة تتساقط عليها
الثلوج بكرثة ،وكانت جدرانه املتآكلة املرسبلة بالثقوب ،تجعل السجني كأنه وسط
ثالجة ،ومن بني املقاومني الدكاليني الذين سجنوا بهذا املعتقل ،مناضلو حزب
االستقالل أمثال قاسم العراقي ،وإدريس املسفر ،وذلك عقب إرضاب سنة 1952م
املندد باغتيال الزعيم النقايب فرحات حشاد ،حيث قضوا فيه سنة كاملة قبل انتقالهم
إىل سجن أغبالو نكروس(((.
ج -معتقل أغبالو نكروس
معتقل يقع يف دائرة مدينة بني مالل ،وهو عبارة عن ساحة كبرية محاطة بالغرف،
حالته جد مهرتئة وشقوقه تسكنها الثعابني والحرشات ،وكان نظام الطعام فيه ال يتحول
عن الشعري ،حيث يقدم يف الصباح للمعتقلني عىل شكل خبزتني ،مصحوبتني بإبريق
شاي ،ويف املساء يقدم مبخر يف إناء مملوء (البلبولة) ،ويف يوم كل ثالثاء وجمعة
كان يضاف عىل الشعري قطع لحم املاعز(((.
وبعد قنبلة السوق املركزي للدار البيضاء ،مل ّت سلطات الحامية املعتقلني
السياسيني يف السجون الكربى ،الذي كان هذا املعتقل من أبرزهم ،وقد تجمع
فيه أبرز املقاومني يف أحداث تقديم وثيقة االستقالل ،وأحداث إرضاب ديسمرب
((( -املكاوي(أحمد) ،سجن العذيرومحاولة قمع حركة املقاومة املغربية ،ندوة علمية ،تحت عنوان :دكالة وتاريخ
املقاومة باملغرب ،م.س ،ص.125 .
((( -املسفر (إدريس) ،صفحات ،...م.س ،ص.114.
((( -املرجع نفسه.
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1952م ،واملتهمني يف أحداث تفجري املاريش سنطرال ،...والذين من أشهرهم:
املختار السويس ،محمد الفايس ،املهدي بن بركة ،أحمد اليزيدي ،محمد العلمي،
أحمد بناين ،إدريس املحمدي ،إبراهيم الكتاين ،عبد الكريم بنجلون التوميي ،عنرت
بنشميس ،الحاج الحسني ،أحمد املشهوري ،موالي هاشم العلوي ،أحمد الترب،
سعيد أحيزون ،بنسامل الكرواين ،أبا موح من زاوية الشيخ ،البشري بلعباس ،امحمد
بن الجياليل بناين ،املهدي الصقيل ،فضول الصايغ ،عبد اللطيف الصايغ ،عيل
بركاش ،بسامل الكرواين ،إدريس املسفر ،قاسم العراقي ،أحمد بن الحسني،(((...
وكانت عتمة هذا السجن ال تضيئه سوى املناقشات األدبية ،واأللعاب الرياضية،
والقفشات واملستملحات الطريفة ،الصادرة عن بعض املعتقلني السالفي الذكر.
قصارى القول ،سامت سلطات الحامية املقاومني املعتقلني ،مختلف ألوان
العذاب الجسدي والنفيس ،وقتلت باقة منهم بأعصاب سادية ملؤها الحقد
والكراهية ،عىس أن تكتم األصوات املطالبة بالكرامة واالستقالل ،غري أن عزمية
وصمود املقاوم الدكاىل /املغريب ،كانت أقوى من اآلالت اإلرهابية التي وظفها
املحتل .ومل تفتئ الذاكرة الدكالية تذكر املقاوم أحمد كربوب من منطقة بولعوان
يردد إثر اعتقاله «والله ما نسيني وال نبيع ديني» ،وكلام رضبه جالدو سجن سيدي
بنور يكيل له بالشتائم عوض أن يستعطفهم .وعىل شاكلته كان املقاوم امحمد رساج
الدين ،وبالبكاج ،وبالخوصة ،هذا األخري كان من فرط التعذيب يفقد وعيه ،وحني
يستفيق يظل ثابتا عىل موقفه(((.

خالصة الفصل الثاين

تضافرت مجموعة من العوامل والحيثيات ،يف بعث وإحياء مشاهد املقاومة
والجهاد يف كل ربوع املغرب ،إذ تحكمت يف خياراتها ـ السلمية أو العنيفة ـ أحداث
فرضتها ظروف ومؤثرات داخلية (انهزام املقاومة املسلحة ،الظهري الرببري ،التنكيل
((( -نفسه ،ص.141 -114.
((( -رساج الدين (عبد اللطيف) ،دكالة ،...م.س ،أنظر املوقع اإللكرتوينwww. Siraj.3abber.com:
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برموز الحركة الوطنية ،نفي السلطان محمد بن يوسف )...وأخرى خارجية (امليثاق
األطليس ،حركات التحرر العاملية ،)...كانت منعطفاً حاسامً يف تغيري منحنيات
خريطة الطريق املرصوفة من قبل الحركة الوطنية لتحقيق غاياتها .وقد أسهمت
اإلسرتاتيجية االقتصادية التي انتهجتها إدارة الحامية ،يف رضب مصالح فئات
عريضة من التجار والحرفيني يف العمق ،حينام تم إغراق السوق املغربية باملنتجات
األجنبية .فالنظام االقتصادي الرأساميل الجديد الذي أرست الحامية قواعده ،ألحق
رجة عنيفة يف أسس البنية اإلنتاجية التقليدية وأودى بثوابتها ،األمر الذي أدى إىل
إضعاف الكثري من الحرف وتجارتها ،بل وإفالس بعضها ،هذا الوضع خلق جوا
شعبيا مشحونا باالمتعاض والتذمر ،مهد بشكل أو بآخر إىل تعزيز وتقوية صفوف
الحركة الوطنية وجيش التحرير من مختلف فئات املجتمع املترضر .ويف خضم
ذلك استفادت دكالة من نشاط أحزاب سياسية وطنية وازنة (حزب االستقالل ،حزب
الشورى واالستقالل ،الحزب الشيوعي) ،ومن قربها من مدينة الدار البيضاء ،التي
فتحت معها قنوات االتصال والتنسيق النضايل ،لتصفية رموز االستغالل االستعامري
وأذنابه ،وقد تنوعت أنشطته يف هذا املجال مابني التحريض وتوزيع املناشري من
جهة ،والتخريب واالغتياالت من جهة أخرى ،سواء يف إطار العمل املنظم أو العمل
التلقايئ العفوي.

خامتة

م َّرت منطقة دكالة منذ القرن الخامس عرش إىل حدود القرن العرشين بتجربتني
استعامريتني متباعدتني يف الزمن ومختلفتني يف شكل وأهداف االحتالل
(االستعامري الربتغايل والفرنيس) ،انسجاماً مع روح العرص الذي نشأت فيه الظاهرة
االستعامرية األوروبية خالل العرصين الحديث واملعارص ،ولكنهام تجربتني نتجت
عنهام نفس ردود الفعل املحلية من طرف السكان ،الذين أبانوا عن تلقائية الجهاد
واملقاومة ،ويف مرحلة الحقة برزت الحركة الوطنية تعبريا ً عن رفض الضغوطات
األجنبية األوروبية.
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فمنطقة دكالة كغريها من املناطق املغربية الساحلية ،رسمت تاريخها انطالقاً من
تفاعالتها مع املجال وخصوصيته املنفتحة عىل البحر ،فكل الحضارات املتوسطية
التي انطلقت يف بسط نفوذها انطالقاً من هيمنتها البحرية ،كان لها إسهام يف ترك
بصامتها بهذه املناطق منذ التاريخ القديم مع الفينيقني والرومان ...وصوالً إىل مرحلة
القرن الخامس عرش الذي شكل انطالقة مسار تحول شامل ليس فقط عىل مستوى
أش أيضاً لبداية التحول األكرب عىل املستوى العاملي،
املجال املتوسطي ،وإنَّ ا َّ
حيت متت النقلة العظيمة عىل كل املستويات االقتصادية واالجتامعية والسياسية،
مك ِّرسة الهيمنة األوروبية بقيادة الرأساملية التي انتهت إىل مرحلة اإلمربيالية ،حيث
جدت يف مرحلة نضجها اإلمربيايل يف دمج مجموعة من الشعوب البعيدة عن
جغرافية أوروبا يف حساباتها ورصاعاتها ،بحكم التهافت القوي الذي تشكِّل يف
سياق نشوء الدول الوطنية ،واحتدام النزعات القومية باملركز األورويب.
وقد نجم عن التنافس األورويب ،سواء إبان العرص الحديث أو خالل الفرتة
املعارصة ،عن تعرض املغرب للضغوطات األوروبية ،تحددت معاملها بقوة يف
مرحلتني :مرحلة الغزو الربتغايل ومرحلة االحتالل الفرنيس ،حيث كان الهدف
متعدد لالستغالل ،ومل تخرج منطقة دكالة عن هذه املشاريع االستعامرية ،بل ميكن
القول عىل أنها شكلت للربتغال مجاالً إسرتاتيجياً ال محيد عنه سواء يف بعدها
االقتصادي أو الجيوسيايس ،األمر نفسه بالنسبة للفرنسيني الذين حافظوا عىل الطابع
الفالحي لدكالة محاولني جعلها تلبي حاجياتهم من املوارد الزراعية ،ومل يكن من
السهل تطبيق هذه املخططات دون االصطدام مع أهلها الذين دافعوا بكل اإلشكال،
ويف كل الظروف طلبا يف انعتاقهم من نري االحتالل ،وهم واعون ومق ِّدرون للوضع
حق تقديره .ومهام قلنا يف بطوالت أهل دكالة ،فلم يكن الهدف اإلجرايئ هو خدمة
هذا األفق فقط ،وإنَّ ا قصدنا الوصول إىل خالصات واستنتاجات نابعة من دراسة
مراحل هذا التطور التاريخي وتركته التي ال زالت حية بيننا ،نلتقط تأثريها العميق يف
املجتمع الدكايل ،والصورة املكتملة للشخصية الوطنية املدافعة عن الرتاب بكل ما
أوتيت من قوة ورباط الخيل.
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لقد أسست منطقة دكالة عرب التاريخ لذاكرة املقاومة املحلية ،وجسدت ما
تجتمع فيه كل املناطق املغربية بقبائلها فيام تعلق مبواجهة األجنبي وروح الجهاد
التي استمرت قامئة دون نقصان ،فأي تقييم لحركة الجهاد واملقاومة الدكالية ،يجب
أن يخضع ملنطق مطابقتها مع وسطها الطبيعي وظروفها السوسيو اقتصادية وتركيبتها
البرشية ...وكل العنارص املشكلة للذات الجمعية ،حتى ال نسقط ضحية األحكام
القيم ّية واألحكام الجاهزة التي ميكنها تبخيس التاريخ املحيل والجهوي ،وتحتفي
القضايا التي حاولت هذه الدراسة إبرازها بأهمية ورضورة كتابة التاريخ الجهوي
لدكالة والحفاظ عىل موروثها بشكل عام دعامً للذاكرة واملجتمع،
خصوصاً ونحن يف إطار خطاب الجهوية املوسعة الذي يؤمن بخصوصيات
املناطق ويحرتم ما مييزها خدمة ألفق األهداف الوطنية املوحدة ،ودكالة مثلت وال
زالت وحدة جهوية متميزة بكل تجليات التميز (الطبيعي ـ االقتصادي ـ االجتامعي
ـ الثقايف.)...

املجتمع املغريب يف النص الرحلي اجلاسويس
الفرنيس خالل القرن التاسع عشر :

المنطلقات واألهداف
(((

محمد بوعزة

أعترب القرن التاسع عرش مرحلة االزدهار اإلمربيايل ألوروبا بعد أن وصلت عتبة
متقدمة من التطور يف منظومتها الرأساملية ،فزادت مشاكلها االقتصادية ،وتوت ُّراتها
االجتامعية ،واشتدت حساباتها الجيوسياسية ،فتق ّوى مبدأ الدفاع عن املصلحة
القوم ّية يف خطاب الدول ،وتح ّولَت أوروبا إىل مرك ِز رصا ٍع بني أقطاب االنشغال
ٍ
أحالف متعادية ،تتسابق عىل رفع شأنها السيايس
بالشعوب األخرى ،منضوية يف

حل متع ِّد َد الوظائف ملشاكلها ،وتيقَّنت بأن
بكل الوسائل ،فأضحت اإلمربيالية ً
تهدئة الوضع األورويب يفرض البحث عن مستقبلها خارج جغرافية قارتها ،من خالل
الهيمنة عىل شعوب ما وراء البحار.
التغي يف مسارات ال ّدول الرأساملية وإرصارها عىل التخلّص من
واكب هذا
ّ
قضاياها املقلقة عن طريق االستعامر« ،تزكية معرف ّية وعلم ّية» من املعاهد والجامعات
وبعض املفكرين ،حيث بدأت الطروحات املؤيدة لسياسة الغزو ،بذريعة نرش
((( -باحث واستاذ التاريخ املعارص يف كلية اآلداب والعلوم االنسانية .جامعة سايس  -فاس  -اململكة املغربية.
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الرسالة الحضارية ،ودمج األقطار األخرى يف مدار الحداثة بإخراج مجتمعاتها من
حالة الطبيعة إىل حالة الثقافة .وهي مربرات ك َّرست معناها لخدمة هدف رشعية
الخطاب االستعامري وجعله مقبوالً يف األوساط العامة ،فتج َّند العلامء والباحثون
واملغامرون ...الكتشاف العوامل املجهولة من القارات ،وجمع املعلومات عن
الشعوب التي ال يعرفون عنها إال القليل ،وترابطت هذه األهداف التي قد تبدو ألول
وهلة أنها علمية ،مع األهداف االقتصادية (املوارد األولية ،واألسواق) واألهداف
السياسية (التنافس حول املستعمرات) واالجتامعية (التخلص من حاالت التوتر
حدتا لتنتجا خطاباً
التي شهدها املجتمع األورويب) ،فتحالفت السلطة مع العلوم وتو َّ
استعامرياً منسجامً متناغامً يف املنطلقات ،ومتحدا ً يف منتظر األهداف.
مل يخرج املغرب عن سياق هذا االهتامم االستعامري خصوصاً بعد احتالل
فكب الهدف االستعامري املجاور للمغاربة ،وتطلع بكل
فرنسا للجزائر سنة 1830مُ ،
حالة أبرز من
السبل للسيطرة عليهم ،فبدأت سياسة االخرتاق املتنوعة ،ولعل الر َّ
غامر وقاد مرشوع التع ّرف إىل املغرب وجمع كل املعلومات عن البالد والعباد...
يف أفق االكتشاف والفهم واإلدراك لبنية املجتمع املغريب ،حتى يتس ّنى للسلطة
االستعامرية تطبيق مرشوعها عىل األرض بأليات مفكّر فيها من قبل ،وأدوات متوقعة
النتائج من قبل ،فانطلقت الرحالت تخرتق املجاالت املغربية ،بوادي وحوارض،
متخفية تقتنص املشاهد وتسرتق السمع وتستطلع مجريات األمور ،وقد كانت هذه
الرحالت بإرشاف املعاهد واملج َّمعات العلمية الفرنسية ،أو أنها مغامرة فردية قادت
صاحبها الكتشاف مجاهل املغرب ،فجاءت العديد من الكتب املنشورة يف هذا
الصدد بعناوينها امللفتة لرغبة االكتشاف التي استوطنت ذهنية الرحالة.
ونتيجة ذلك ،أصبحت صورة املجتمع املغريب يف الكتابات الفرنسية ،ويف
حالة وكتبوه ونرشوه ،وبالرضورة حدثت حاالت
الفهم السائد مبنيَّ ًة عىل ما جمعه الر ّ
تناقض بني ما يرونه (واقع الحال باملغرب) وبني ما يتم َّنونه (احتالل املغرب)،
فسقطت األحكام الجزافية واالستعالئية مستوطنة متونهم مربرة لصورة التخلف
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والبدائية واملوت والتفكك والعدائية املتوحشة ...كعنارص مربرة متنح طموحاتهم
االستعامرية رشعيتها ،وهنا تطرح قض ّية الكتابات ال ّرحل ّية وأهميتها باعتبار خط
تحريرها ومقاصدها املعرفية ،يف الكتابة التاريخية ورصد تحوالت املجتمع املغريب
خالل القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين ،فالكتابات الرحلية الفرنسية مهمة
يف بناء فهم عام .ولكن من الرضوري وضعها يف سياقها الذي أنتجها ،أي التعامل
معها بحذر واالستفادة منها مع خيانة بعدها االستعامري.

 -1النص الرحيل وأهميته يف كتابة التاريخ
ال يحتاج النص الرحيل لكثري عناء من لدن الباحث لتبيان أهميته يف البحث
التاريخي أو للكشف عن مركزيته يف بناء املعرفة التاريخية ،فاألمر محسوم من لدن
املؤرخني الذين تن َّبهوا مبكرا ً إىل نوعيته فقد ساهموا يف إخراجه للفضاء العلمي بعد
تحقيقه ودراسته ،فربزت املصنفات التاريخية يف هذا املجال ،وعرف بني املتخصصني
العديد من الباحثني املؤرخني الذين استوطنوا حقل االهتامم به حتى أصبحت أسامؤهم
ملصقة بهذا الصنف من الكتابات واملصادر التاريخية التي ال ميكن تجاهلها ،ويعترب
لرتسب الوعي العلمي بقيمة كتب الرحالت يف استجالء ما
هذا االهتامم انعكاساً ّ
أهملته املصادر التاريخية السياسية أو التقليدية بحكم أنها مل تكن يف إمكانها االحتفاء
بأكرث ما ركزت عليه ،عىل اعتبار قدرة الرحالة يف تجميع عنارص معلوماتية عن كل ما
أحاط به خالل رحلته مشاهد ًة وسمعاً ومعايشةً .فام هي املميزات األساس ّية لنصوص
الرحلة؟ وما مظاهر أهميتها بالنسبة للمشتغل يف حقل التاريخ؟.
 1-1النص الرحيل ومميزاته:
ينضوي النص الرحيل ضمن الكتابات التي ولدت عىل أثر مخاض رحلة قام
بها صاحبها يف املكان والزمان ،فكان الراوي واملتحكم يف األصوات املتعددة
نصه ،وقد عرف هذا الجنس الرسدي منذ القديم وشهد عرب املراحل التاريخية
ببطن ّ
تراكامً كمياً ونوعياً فازدادت أهميته مع تطور العلوم اإلنسانية واإلبداع األديب وقد
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زاد تطوره بتزايد عدد الرحالة والنصوص الرحلية املكتوبة((( ،ويرتبط مس ّمى النص
بالرحيل ملصدره الناتج واملرتبط بالرحلة أي السفر والرتحال عرب املكان والزمان
كام تعنيها لغوياً ،أي أن صاحب الرحلة انتقل من مكان آلخر ،فام يه ّمنا منها
حالة الذي ارتحل عن وعي ورغبة يف االكتشاف
ونقترص عىل اإلهتامم به هو الر َّ
ود ّون رحلته وأخرج رسده من الشفاهي إىل املد ّون م َؤ ِّسساً مليالد وثيقة مكتوبة،
وبالتايل فاملرتحل املقصود يف هذا الصدد هو الذي سعى من خالل تنقالته الرحلية
التعرف عىل عوامل جديدة واألماكن التي مل يكن يعرفها أو كانت مجهولة بالنسبة إليه
وملجتمعه ،فحرض الدافع الذايت واملوضوعي لعملية تسجيل وتوثيق رحلته حتى
أصبحت وثيقة تاريخية وجغرافية ....مام ينسجم مع روح الرحلة بإعتبارها عملية
كشف النقاب عن املجهول من الناس واألرض(((.
واملتخصصني
وقد أثار هذا النوع من األشكال الرسدية نقاشاً بني املهت ّمني
ّ
حول مسألة تصنيفه يف جنس تعبريي محدد ،ومل ينته هذا النقاش أو يتوقف بحكم
انفجارية النص الرحيل وتشظّيه وانفالته من عمل ّية املوقعة ألنه يرفض الظهور بلون
واحد فالتجاذبات التي تستوطنه تجعل الناقد األديب والباحث يف العلوم اإلنسانية
أمام حالة رسدية متحركة عرب ثالثة صيغ :الرسد ،الوصف ،التعليق((( لينبلج خاللها
نصاً لطاملا أعاد أدبيات املعارف القدمية املستعملة يف كتابة الرحلة ،حني ميتزج
الخطاب الرسدي يف بنائه بني ما هو جغرايف وتاريخي واثنولوجي ولساين وبني
األحالم واألساطري ومقاطع من الكتابة الرومانسية ...ألنه يحيك تقنية االستطراد
والتناص ،مؤسساً لحالة متوت ِّرة داخل املنت بني ما ميثل الواقع وبني ما ميثِّل الخيال
واألسطورة ،واملتخيل الذايت لكاتبه((( ..فتقنية الكتابة تجعل عملية الرسد تقرتب
(1)- Nedjma , benachour , « voyage et écriture la littérature autrement » ,in revue ,Synergies Algérie
,N 3,2008,p.202
((( -حسني محمد فهمي ،أدب الرحالت،عامل املعرفة ،عدد  ،138يونيو ،1989ص.15،
»(3)-Grégoire Holtz et Vincent Masse, «ETUDIER LES Récits de voyage : bilan,questionments,enjeux 
in, revue d études francaises,N2 ,2012,p. 10
(4)- Sabine Roux, Le document et de voyage a traces et cheminements hybrides comme médiateurs
de savoirs, Thèse de doctorat Universités Toulouse 2 le Mirail, 2012, p .18
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من الرواية وخاضعة ملحددي الكتابة التاريخية (الزمن واملكان) فالبناء يتم عىل
أرضية متحركة ـ إن صح التعبري ـ تتجاوز انتظارات القارئ وأفق توقعاته ألن صاحب
الرحلة يط ّوع الكتابة باعتباره راوياً وكاتباً ...وال يقترص عىل الرتاوح بني هذه األدوار
والحاالت ألنه ما يلبث أن مي َّر نحو التجيل الثالث األكرث تقلّبا حينام يدمج ذاتية
وينتقل بها يف مرفولوجية نصه ليربز نوعا ثالثا هو السرية الذاتية(((.
فهذه املداخل تكشف عن التموجات التي يعيشها النص الرحيل نتيجة
الدينامية والحركية التي تسببها مسألة املزج بني مختلف األجناس التعبريية
وأيضا إختالف زوايا االنطالق يف عملية رسدها والحبكة التي تشكل مسارها مام
يُجيل عىل صعوبة بل ميكن الزعم باستحالة اإلمساك مبفاصل هذه التقاطعات
والخروج بخالصة معرفية ومنهجية متكن من تصنيف كتابات الرحلة إىل حقل
رسدي معني ،وهي قض ّية تتوحد فيها نصوص الرحالت بجميع أصنافها ولغاتها
وانتامءاتها الحضارية أي ينطبق عليها نفس األمر ،وهو ما عمل عليه البحاثة من
مختلف التخصصات وخصوصاً الذي يشتغل منهم بالتحديد عىل هذا الصنف
من الكتابات والذين أجمعوا عىل هذه املميزات التي تحكم النصوص الرحلية
وصعوبة إكسابها هوية محددة تنضوي بها يف تصنيف معيَّ وثابت(((.
(1)- Ibid. p .20
(((-اشتغل العديد من الباحثني املغاربة والعرب كغريهم من الباحثني األجانب عىل نصوص الرحالت وعملوا عىل
متابعة مسار منوال الكتابة فيها وقد اصدر هؤالء كم مهم من الكتب واملقاالت التي شكلت بيبليوغرافيا متكاملة بني
ما يشكل منها املنهجي وبني ما ميثل فيها املعريف ،ونسجل ايضا اختالف مقارباتهم وخالصاتهم حول نصوص
الرحالت مام اثرى املكتبة العربية وتحولت بعض األسامء إىل أيقونات يف مجال االشتغال بالنصوص الرحلية ومن
بني هذه االنتاجات:
 شعيب حليفي ،الرحلة يف األدب العريب :التجنس ،آليات الكتابة ،خطاب املتخيل ،سلسلة كتابات نقدية ،الهيئةالعامة لقصور الثقافة ،القاهرة2002 ،
 حسني فهيم ،أدب الرحالت :،دراسة تحليلية من منظور إثنوجرايف ،سلسلة عامل املعرفة ،املجلس الوطني للثقافةوالفنون واآلداب ،الكويت1989 ،
 جورج غريب ،أدب الرحلة :تاريخه وأعالمه ،دار الثقافة ،بريوت،ط1966 ،1 عبد النبي ذاكر ،الواقعي واملتخيل يف الرحالت األوربية إىل املغرب( ،د.ط) ،مطبعة منشورات كوثر ،الدار البيضاء،..1997
عبد النبي ذاكر ،عينات الكتابة ،مقاربة مليثاق املحيك الرحيل العريب ،د.ط ،منشورات مجموعة البحث األكادميي
يف األدب الشخيص ،املغرب 1998
–عبد النبي ذاكر ،إسرتاتيجية الغرائبية يف الرحلة البطوطية ،منشورات مدرسة امللك فهد العليا للرتجمة ،مطبعة ألطوب
ريس ،طنجة.1996 ،
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ومـادام االنشـغال بسـؤال جـدوى تعامـل املـؤرخ مـع نصوصهـا ،فالرحلـة
لذاتهـا هـي األهـم بالنسـبة له ،فلا يه ّمـه منهـا تسـميتها أو تصنيفها كام هـو الحال
بالنسـبة للتخصصـات األخـرى وخصوصـا التـي تشـتغل يف حقـل اآلداب ،بحكـم
أن إجرائيـة النـص الرحلي تتجلى يف مـا مينحـه مـن آفـاق توثيقيـة ومـا توفـره من
معطيـات تفيـد يف رصـد تغيرُّ معامل املـكان عرب الزمـان وتتبُّـع مظاهـر التحوالت
الشـاملة التـي تصفهـا الرحلات .فام هـي تجليـات أهمية كتـب الرحالت بالنسـبة
للمؤرخ؟
 - 1-2النص الرحيل مصدراً أساسياً بالنسبة للكتابة التاريخية:
انتبه املؤرخ املغريب إىل أهمية هذا الصنف من املصادر فاحتضنها وحقق
الكثري منها فأخرجها ودرسها لتربز العديد من كتب الرحالت،التي مل يتوقف
النقاش عن معامل جاذبيتها ورضورة االشتغال عليها باعتبارها تتضمن شواهد وتوثيق
لألحداث واملشاهد بكل تفاصيلها ،بل يصبح الرحالة الشهود املميزين من خالل
شهادتهم عن عرصهم عرب صيغ تفيد املعاينة واملعايشة (رأيت – سمعت )...فتلتقط
األحداث واألخبار وتسجل يف الذاكرة إىل أن تتم كتابتها (بنفس دور الصحفي
حاليا) ،ولكن هذه الصفة قد تشوش عليها األحكام السابقة الصادرة عن نفسية وذهنية
هؤالء الرحالة والتي تعمل عىل تسييج تصوراتهم السابقة املحمولة يف ثنايا رؤيتهم
العامة ملا يكتشفونه ويصطدمون به ثقافياً(((.
واألهمية األكرث متييزا للرحالت هي أنها مصدرا ً مشرتكاً لكل التخصصات ومنها
تصدر متواليات الرسد التي تخاطب القارئ املتعدد فتمنح الصورة األشمل عن عرصها
بكل ما حمله ،وما تبقى منه داخل الرحلة يستوطن الكلامت واألشياء التي وصلتنا
 عبد الرحيم مؤدن ،أدبية الرحلة ،ط،1دار الثقافة للنرش والتوزيع ،الدار البيضاء.19965 ، عبد الرحيم مؤدن ،الرحلة يف األدب املغريب ،النص-النوع -السياق ،إفريقيا الرشق ،املغرب.2006 ،.عبد الرحيم مؤدن ،الرحلة املغربية يف القرن التاسع عرش ،مستويات الرسد ،ط،1دار السويدي للنرش والتوزيع،اإلمارات ،األهلية للنرش والتوزيع ،األردن,2006 ،
(1)- Sarga Moussa , « Le récit de voyage ,genre « pluridisciplinaire» A propos des voyages en Egypte
au 19 siecle,in,Sociétés et Repésentation.N 21 ,2006,p. 252
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إىل عرصنا باعتبارها عالمات عن ما مىض((( ،وإن لكل عرص كلامته وأشيائه التي تعرب
عنه وتجسد عالماته التاريخية ،وضمن هذا الفهم فإن كل مرحلة زمنية معينة متارس
نوعاً من الوحدة التي تغطي فعل الكتابة ورشوطها لتنسكب وفق تصور ينبع من روح
الثقافة الناظمة لها وللمجتمع فتأيت نصوص الرحالت مدرجة يف هذا السياق التاريخي
ومحكومة بصداه وأثره ،أي أن املؤرخ ال يهمه منها إال ما يبحث عنه ،فحتى لو كانت
الرحلة سرية ذاتية فإنه يستثمر ويستعمل منها «ما قد يحكيه املؤلف عن نفسه ليفهم به
ومن خالله ما له ارتباط باملؤسسات االجتامعية واالقتصادية والثقافية»(((.
وال تنعزل أهمية كتب الرحالت بالنسبة للمؤرخ عن ما متثله من غنى بالنسبة
لكل التخصصات األخرى ،فنصوصها املفتوحة تشكل فرصة معرفية ومنهجية أمام
الباحثني إلكتشاف عوامل الحياة يف شموليتها .وال يخرج أيضاً املنتج الرسدي
العريب عن هذا اإلطار ،فحينام يعمل املؤرخ عىل تجميع مصادره عن التاريخ العريب
واإلسالمي مثال ال يكفيه ما قاله املؤرخون عن الفرتة التي تشغل باله فقط وإمنا ينفتح
عىل كتب ومصادر عديدة (الرتاجم ،النوازل الفقهية ،السري ،كتب الجغرافيا ،...وكتب
أدبية) بحثاً عن ما يؤثث يف نهاية الحقبة التاريخية التي يقوم بدراستها ،فالرحالت
ال ميكن تفاديها آو تجاوزها يف عملية البحث والتنقيب املصدري والتي متكّن من
فكل ما كُتب خالل املرحلة التي تهم املؤرخ واملنشغل
النظر إىل الرسد يف شموليته ّ
مهمً وقادرا ً عىل كشف ما هو مغ ّيب عنه ،لننسجم مع ما لفت إليه بنباهة
بها يُعترب ّ
راقية الباحث املغريب «عبد الفتاح كليطو» حينام قال« :إن دراسة الرسد لن تتقدم ما
دام الجري مستمرا وراء «التخصص» وما دام العديد من الباحثني مل يتفطنوا إىل أن
ميدان اهتاممهم ينبغي أن يكون (التشديد عىل الواو بالكرس) الرسد العريب مبختلف
(((-يعترب عمل املفكر الفرنيس ميشيل فوكو رائدا يف لفت االنتباه إىل ما وصلنا من الكتابة التي تناولت املايض والتي
بالرضورة تنمدج ضمنها كتب الرحالت ملخصا هذا األمر يف عنوان كتابه :الكلامت واألشياء فكل مرحلة تاريخية
تحتفي برشوطها املميزة والخاصة التي متيزها عن املراحل األخرى وتختلف أيضا حول ما هو مقبول وما غري مقبول
للمزيد ينظر :ميشيل فوكو ،الكلامت واألشياء،فريق الرتجمة ،مطاع الصفدي،سامل يفوت،جورج ايب صالح ،كامل
اصطفان ،بدر الدين عردويك ،مركز االمناء العريب،بريوت.1990،
(((-عبد املجيد القدوري،سفراء مغاربة يف اوربا يف الوعي بالتفاوت،منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية
بالرباط،1995،ص.10،
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فنونه ومظاهره .إن الحواجز التي نضعها بني األنواع لها ما يربرها ،ولكنها تظل نسبية،
فهناك خيوط كثرية تشد األنواع فيام بينها وعىل عدة مستويات.(((»...
فهذا اإلنفتاح واالشرتاك يف القراءة والتأويل واألخذ من نصوص الرحالت ال
تلغي انتامء القارئ والباحث من تخصصه وال تفقده رؤيته املنهجية بل تقويه وتسلمه
إىل تجربة يكتشف فيها املشرتك بني العلوم اإلنسانية ،بالقدر نفسه الذي توجهه إىل
رضورة اإلطاللة عىل علوم مساعدة لفك شفرات النص املشتغل عليه ،فتتغذى قدراته
وتتقوى أساليبه عرب ما يكتسبه من مهارات منهجية توسع من أفق زاوية نظره لألشياء،
وما دام الحديث هو بصدد أهمية النص الرحيل بالنسبة لعمل املؤرخ فإن العالقة قامئة
ومتداخلة بني ما يتض َّمنه عمل كتابة هذا النص وبني ما ينسجه مع انشغاالت املؤرخ،
فتعقيد وتركيب هذا النص يتجىل يف تداخل ما هو أديب مبا هو تاريخي ،وهو ما قد يبدو
نت رحيل يأخذ معناه ووجوده من سياقه التاريخي فحتى لغته
فكل م ٍ
مربكا عند تحديده ّ
بكل تركيباتها ومنهجيتها ال تخرج عن هذا السياق ،فكأننا أمام مصدر من مصادر تحديد
هوية ثقافة وعرص معينني بكل تفاصيلهام ،فقد اعترب الراحل «ادوارد سعيد» أن الرحلة
شكل هويايت لإلسترشاق اشرتك مع العلوم التقليدية ورؤية املؤسسات التي سادت
يف زمن هذه الرحلة بأوروبا مبعنى أن هناك «تركيباً أصيالً» بني مقاربة تاريخية وأدبية أو
بتعبري أخر جاذبية الفائدة املتبادلة ألجل تاريخية النصوص وتناص التواريخ (((.
فالعديد من املوضوعات يف البحث التاريخي تم تغطيتها ،من حيث املعطيات
الخربية واألحداث واألوضاع االقتصادية واالجتامعية ،بفضل كتب الرحالت
ونصوصها وهو أمر محسوم بني جل املؤرخني ،ففي املجال التداويل العريب
واإلسالمي شكلت الرحلة أهميتها انطالقا من ثقافة الرحلة والسفر التيجسدتها الرحلة
صوب الحج وطلب العلم باإلضافة إىل الدوافع األخرى التجارية واالستكشافية....
أو الرحالت الرسمية املبعوثة من طرف الحاكم مثل بعثات السفارات الدبلوماسية...
وقد شكل هذا التنوع فضاء بحثيا للمؤرخ أدرك جدواه وحيويته يف الحصول منه عىل
(((-عبد الفتاح كليطو ،الحكاية والتأويل،دراسات يف الرسد العريب ،دار توبقال.............ص6،
(2)- Grégoire holtz…op,cit.p .11.
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ما ميكّنه من إغناء املعرفة التاريخية عرب تجميع عنارص املشهد التاريخي الذي ساد
يف مكان ما خالل زمن الرحلة(((.

-2النصوص الرحلية الفرنسية (الجاسوسية) يف حرضة املجتمع
املغريب:
كان الغرض املعريف من املدخل السابق الذي تم التطرق فيه إىل أهمية النص الرحيل،
وخصوصية مناولة املشتغل يف الحقل التاريخي عليه ،وما يضفيه هذا النص من تنويع يف
الرؤية للواقع املرسوم عن مرحلة القرن التاسع عرش ،واكتشاف أوجه اهتامماتها ،هو إبراز
دور النصوص الرحلية الفرنسية وخصوصاً الجاسوسية منها يف الكشف عن الشخصية
املغربية خالل هذه املرحلة الزمنية ،وكيف تجىل حضورها ،من خالل منطلقات حددت
خط تحرير الكتابات الفرنسية ورؤيتها ،وباحت بأهدافها املضمرة واملعلنة .فام هو سياق
الرحالت الجاسوسية الفرنسية؟ وما هي منطلقاتها وأهدافها؟.
 2-1املغرب يف صلب االهتامم االستعامري الفرنيس :البدايات والسياق
واملنطلقات
تتضح عنارص السياق التاريخي وامتداداته األوىل بجعل هذه الرحالت ضمن
منظور العالقات التي ربطت بني العامل اإلسالمي والعامل املسيحي ،وما سجلته
من حاالت مد وجزر ،انتقلت من وضعية التوازن إىل وضعية اختالل التوازن لصالح
أوروبا ((( ،وبالتايل ميكن اعتبار الرحالت األوروبية يف مغرب ما قبل القرن التاسع
(((-نوفل محمد نوري ،الروايات التاريخية يف كتابات الرحالة املسلمني يف العرص العبايس بني الحقيقة واالسطورة
(دراسة تحليلية) ،مجلة أبحاث كلية الرتبية األساسية ،مجلد  ،11العدد ،1،2011ص.251 ،
(((-تحددت العديد من اإلصدارات العلمية عن هذه العالئق من خالل كتب الرحالت،ليست األوربية فقط وإمنا حتى
الرحالت املغربية يف اتجاه أوربا ،وللمزيد من االطالع عىل النوع من الكتابات يف هذا املجال ينظر:
 عبد املجيد القدوري ،سفراء مغاربة يف أوربا ،1922-1610يف الوعي بالتفاوت،منشورات كلية االداب والعلوماالنسانية بالرباط .1995
املغرب وأوربا ما بني القرنني الخامس عرش والثامن عرش،مسالة التجاوز ،املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء.2000،
 سعيد بنسعيد العلوي ،أوروبا يف مرآة الرحلة ،صورة اآلخر يف أدب الرحلة املغربية املعارصة ،منشورات كلية اآلداببالرباط .1995
 الطيب بياض ،رحالة مغاربة يف أوروبا بني القرنني السابع عرش والعرشين :متثالث ومواقف ،منشورات كلية اآلدابوالعلوم اإلنسانية عني الشق جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء.2016 ،
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عرش ،قد مهدت للرحالت املعنية بالدرس عىل مستوى الصورة االستباقية املنقولة
حول املغاربة ،بحيث األوىل (رحالت األوروبني يف العرص الوسيط والحديث)
كرست النظرة العدائية األوروبية ،إذ كتب الطبيب االنجليزي ليمربيري )Lampriere
لذي أقام يف حرضة السلطان سيدي محمد بن عبد الله 1791-1790م ،ما ييل(((:
 عندهم جهل تام بالتاريخ السيايس للدول األجنبية. هنا يف املغرب يقطن جنس من األنذال يرجعون يف أصولهم إىل أولئك األعراباملتوحشني الذين يقدمون إىل املدن الكربى قصد الرسقة وقطع الطرق.
وقبله كتب الفرنيس بيدو دون سان اولون ( )Pidou de saint-olonالذي بُعث
سفريا ً لفرنسا سنة 1693م إىل بالط املوىل إسامعيل يف قضية افتداء األرسى ،أبياته
الشعرية عىل نفس املنوال (((:
 اعترب هذه األمة السمراء أكرث ملعونة حيث ال مكان عندها للرشف أو الصدق أو اإلميان ودأبها نقض األقوال وخيانة التعهدات عقولهم مغرورة وقلوبهم متبجحة وباختصار فهم متوحشو الشعور قبيحو املظهرفهذه النظرة العامة والفرنسية الخاصة تجاه املغربيني ،مل تكن معزولة عن تاريخ
العداء اإلسالمي ـ املسيحي ،وأثره عىل عالقات الدول والشعوب يف ما بينها
والتصورات التي حملوها وروجوها عن بعضهام البعض ،ومل ينكرس هذا الحاجز
(((-روالن لوبيل ،الرحالة يف الفرنسيون بالد املغرب ،...ص.66 ،
(((-نفسه،ص.67-66،
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العدايئ ،بل تطور إىل إرادة الهيمنة عند األوروبيني ،بعدما إستطاعوا الخروج من
جغرافيتهم مع بدايات القرن الخامس عرش يف سياق ما عرف بالكشوفات الجغرافية
وإستمر تطورهم إىل أن وصلوا درجة مرحلة اإلمربيالية ،خروجا للبحث عن مستقبلهم
مرة أخرى يف ما وراء البحار(((.
فجاء حدث غزو الجزائر  1830من طرف فرنسا،ليكرب حلمها بتطلعها الحتالل
املغرب وإدماجه يف نسق هيمنتها ،ومجال سلطتها اإلمربيالية .خصوصاً وأن اشتداد

املنافسة عىل املستعمرات بني الدول األوروبية ،شجع املؤسسات العامة والخاصة،
وح َّمسها للفعل االستعامري واندمجت يف هذا الخضم املراكز الجامعية والعلمية،
والكل بدأ بدعم الرحالت االستكشافية قصدجمع املعلومات الشاملة عن املجتمعات
األخرى .فتطور عالقات املغرب وفرنسا وما راكمته من صدام عسكري ومفاوضات
جعل فرنسا تفكر بجدية يف رضورة توسيع مجالها االستعامري عىل حساب املغرب،
فحشدت قواها ووجهت تركيزها نحو أفق السيطرة عليه وضمه للمرتبول ،ويؤكد هذا
األمر بوضوح حتى الفرنسيني أنفسهم فيقول أحد الباحثني الذين عايشوا فرتة الحامية
الفرنسية ،واهتم بدارسة الرحالت الفرنسية التي كان موضوعها املغرب قائالً« :تزامن
ظهور املغرب يف تاريخنا األديب مع ظهوره تقريباً يف تاريخنا السيايس (((»...ويف
خضم هذا االنشغال السيايس اإلمربيايل برز االهتامم العلمي واملعريف يف تناغم تام
مع املرشوع االستعامري ،وهو ما حول املغرب إىل قبلة للرحالة واملهتمني والباحثني
سواء منهم
الجمعني للمعلومات املختلفة أو املهتمني بالقضايا االجتامعية(((.
ّ

فربزت العديد من األسامء الفرنسية التي أنتجت كتابات عديدة حول الظواهر
االجتامعية املغربية سعت من خاللها تحويل املجهول معلوما بالنسبة للفرنسيني
دولة وشعباً ،ومن جملة هؤالء نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص :اوغست مولرياس،
ايدموند دويت ،ميشوبلري ،شارل دوفوكو ....،وآخرون أغلبهم مل يستطيعوا االنفالت
(((-عبد الكريم غالب  :قصة املواجهة بني املغرب والغرب،دار الغرب االسالمي،بريوت ،2003 ،ص.72 .
(((-روالن لوبيل،الرحالة الفرنسيون يف بالد املغرب ،من القرن 16اىل ثالثينيات القرن العرشين ،تعريب ،حسن
بحراوي ،دار األمان ،الرباط ،2017 ،ص.11،
((( -نور الدين الزاهي :املدخل لعلم االجتامع املغريب ،وجهة نظر ،الرباط .2011 ،ص.14 ،
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من سطوة وهيمنة الدور املحدد لهم مسبقا يف إطار املرشوع االستعامري الفرنيس
للمغرب ،فخضعوا بذلك إىل انجذابات ،يت ّم فيها االنضباط إىل االختيارات الكربى
جه العلمي» ،واتباع منهجية مرتكزة عىل
للمؤسسة السياسية وامالءاتها بعيدا ً عن «املو ّ
املوضوعية ،فتحولت بذلك إىل آلية تتحرك وفق األهداف الكولونيالية من خالل مهمة
تحضري املداخل املعرفية التي متكن من فهم الواقعة االجتامعية املغربية وتفسري
معطياتها الثقافية(((.
حدا ً إزاء املغرب ،وال
وال يعني هذا األمر ،أن التوجه االستعامري الفرنيس كان مو َّ
حتى حول الكيفية التي يجب أن يتم بها اخرتاقه ،بل كانت هناك خالفات واختالفات
يف النظر إىل ما يجب أن يكون من وسائل عمل ،ومن سياسات عن بعد وغريهام
مام يسمح بتجاوز حالة «الخصاص املعلومايت» الذي تعانيه املؤسسة السياسية
والعسكرية والدبلوماسية ،باإلضافة للخالفات التي كانت بني أجنحة السلطة سواء
يف باريس أو الجزائر حول هذه األمور ،ففي هذا الصدد يقول نور الدين الزاهي:
«ظل املغرب منذ 1880م وإىل حدود بداية القرن العرشين موضوع رصاع بني
فرنسيي املرتبول والجزائر .رصاع يعكس تضارب املصالح بني الجامعات السياسية
والبريوقراطية واالقتصادية املتنافسة ،ودرجات تعارضها يف الجواب عن السؤال :أية
سياسة يجب إتباعها يف املغرب؟ يف خضم تلك الرصاعات مل يكن من املدهش
أن يكتشف املرء أن مسالة مراقبة البحث يف مجال العلوم االجتامعية ظلت قضية
جوهرية بالنسبة ملختلف هذه الجامعات.(((»...
فالسياق االستعامري هو املؤطّر لخروج الرحالة من أرض فرنسا بهدف مغامرة
يف أرض املغرب التي يجهلونها ،مل تكن قضية ترتبط بدوافع ذاتية عنهم ،وإمنا بدوافع
(((-للتدقيق أكرث يف البناء النظري لهؤالء الذين اهتموا بالشأن املغريب من الداخل وحاولوا جاهدين فهم بنياته
وذهنياته ،إنهم ركزوا عىل املناطق غري املعروفة يف غالبيتهم ،خصوصا بنية القبائل باعتبار أن املجتمع املغريب
تشكل آنذاك ( القرن  )19يف اغلبه بالبوادي مقابل ساكنة حرضية قليلة ،وبدلك شن هؤالء الدارسون تركيزهم عىل
املجاالت القروية النها تضم اكرث عدد الساكنة املغربية،للمزيد حول هذه املسألة ينظر :املختار الهراس :القبيلة
والسلطة :تطور البنيات االجتامعية يف شامل املغرب ،نرش املركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني،
مطبعة الرسالة ،الرباط.1988 ،
((( -املدخل لعلم االجتامع املغريب ،مرجع سابق،ص،ص.14-13:
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مرتبطة بهذا السياق الذي خلق لهم الجو املحفِّز للقيام مبا قاموا به ،فقد كان جوا ً
محموماً من التسابق والتنافس حتى بني الرحالة أنفسهم باختالف جنسياتهم األوروبية
للوصول إىل مجاهل األماكن الداخلية العميقة يف القارات ،واكتشاف الشعوب وثقافتها
ونقل كنوز معرفية عنها ،فهم يدركون متام اإلدراك ما تعنيه هذه املعلومات يف أوروبا،
من طرف الفاعلني السياسيني والعسكريني ورجال املال واألعامل ...والجامعات...
وهي تجليات كشفها الباحث الفلسطيني الراحل ادوارد سعيد يف كتابه الرائد واملشهور
يف هذا املجال «االسترشاق»((( والذي قلب املعادالت األوروبية حينام فجر خطابها
من الداخل بكشف زيفه الذي هيمن ملدة طويلة ،ليبني كيف أن ما نسجه األوروبيون،
ضمن ما صنفوه من العلوم واملعارف التي تكون الشعوب األخرى موضوعا لها ،هو
يف حقيقته مضموناً أكادميياً لرؤية استرشاقية ،وأن الرحالت ونصوصها هي األخرى
وظفت يف هذا املدار إلثبات وتكريس بداوة وإنحدار وتعصب وعدوانية الرشق ،التي
(((
تفرض رضورة تدخل الرجل األبيض صاحب الرسالة الحضارية.
لقد كان هذا السياق وهذه املنطلقات االستعامرية ،مفروضاً من باب الرضورة
املنهجية للحديث عن الرحالت الجاسوسية الفرنسية التي ق َِدمت إىل املغرب
خالل القرن التاسع عرش ،بشكل متواصل وكل منها تكمل األخرى ،و ُو ِسمت
«بالجاسوسية»((( إلبراز هدفها الحقيقي من جهة ،وللفت اإلنتباه إىل أهمية معلوماتها،
(((-استطاع املفكر الفلسطيني الراحل ادوارد سعيد تكسري الرؤية النمطية التي حفل بها اإلنتاج املعريف الغريب بكل
تخصصاته وكشف حقيقة انه ما أسسته هذه املعارف الغربية حول الشعوب األخرى ،هو يف حقيقته يضم كثريا من
األوهام ،ويعرب فقط عن تربيرات يراد بها الهيمنة عىل هذه الشعوب املستعمرة،وان مفهوم الرشق ماهو اال صناعة غربية
ال وجود لها يف جغرافيا ،انه رشقهم الذي بنوه يف أساطريهم املعرفية،ولذلك يعترب كتابه ( االسترشاق ،املعرفة،السلطة،
اإلنشاء) الصادر سنة ،1978أساس كل باحث يشتغل يف مجال الخطابات الكولونيالية وما قبلها.
(((-خالد السعيد ،ادوارد سعيد ناقد االسترشاق ،قراءة يف فكره النقدي ،مكتبة مؤمن ،بريوت،2011،ص.106-81،
(((-عكست الكتابات الناتجة عن رحالت جاسوسية والتي اتخذت من املغرب موضوعا لها طابع التسابق نحو جمع كم
هائل من املعلومات وقد شمل هدا التسابق املجتمع والدولة عىل السواء ،فإذا متكنوا بطرقهم وضغطهم من التعرف إىل
بعض مظاهر البنية املجتمعية يف البوادي واملدن فإنهم ظلوا عىل إرصار يف اكتشاف القرص السلطاين وحاشيته ودائرته
الخاصة...وخصوصا ما حاكوه حول قضية الحريم.وقد حاول البعض اخرتاق هدا املجال املحرم بالنسبة لهم ،إال أن
الرقابة املخزنية الشديدة حالت دون ذلك ومع مرور السنوات متكن بعض الفرنسيني خالل القرن العرشين من االقرتاب
من املجال السلطاين ،وعىل راسهم كابرييل فري ،الذي الف كتابا عن مشاهداته داخل القرص باعتباره مصور السلطان،
وقد جاءت محاور الكتاب الذي ألفه ملشاهد شملت كل املجاالت ،ومنها عادات وتقاليد وحياة السلطان والحاشية وما
إىل دلك ،وهذا تعبري عن قدرة الرحالة والباحثني يف استكامل املخطط االمربيايل ومده باملعطيات االستخباراتية الالزمة.
للمزيد من املعلومات انظر :كابرييل فري :يف صحبة السلطان ،ترجمة ،عبد الرحيم حزل،جدور للنرش ،الرباط.2003 ،
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بحيث أن البعد الجاسويس يجعل الرحالة أكرث دقة ،وأكرث مقاومة النطباعاته،
وإغراءات البعد الغرائبي الذي هيمن عىل العديد من الرحالت األخرى ،وهو متييز
رضوري ،وبالتايل ال ميكن تجاوز الزخم املهم من املادة التاريخية التي تركتها
هذه الرحالت الجاسوسية ،ولذلك سيتم الرتكيز عىل منوذجني من هذه الرحالت،
أولهام :شارل دوفوكو من خالل كتابه التعرف عىل املغرب ،وثانيهام كتاب «املغرب
املجهول» لصاحبه اوغست مولرياس .فكيف تجىل الواقع املغريب يف الرحلتني.؟
 2 -2املغرب من خالل جاسوسية شارل دوفوكو ((((:)Charles de Foucauld
وصل شارل دوفوكو إىل مدينة طنجة ـ قادماً إليها من الجزائر ـ يوم  20يونيو1883
متخفياً يف زي يهودي ،مستعيناً بيهودي مغريب يدعى «مردويش أيب رسور» ،وواضعاً
يف كف يده بطاقة ال تتجاوز حجمها خمس سنتيمرتات مربعة ،وقلم رصاص قصري
الحجم أيضاً ،حتى تسعفه هذه الطاكتيكات التي يبدو إنها مجربة لديه من قبل،
وتضمن له تسجيل معلوماته بأمان دون أن يشعر به املغاربة ،فجال العديد من
مناطق املغرب ملدة بلغت  12شهرا ً ،أي إىل حني مغادرته الرتاب املغريب انطالقا
من وجدة إىل الجزائر يوم  23ماي ،1884اكتشف فيها املناطق البعيدة عن املدن
وغري املعروفة ،أي عوامل القبائل واملغرب الداخيل ،متمكنا من إنجاز ك ٍّم مه ٍّم من
الرسومات والبيانات والخرائط ،كان يد ّون أي يشء مهام صغر شأنه((( ،ويلتقط جميع
املعطيات ويسجل يف ذهنه كل املشاهد ،لقد كان مبثابة أداة تسجيل وتصويرصوتية
ومرئية ،باإلضافة إىل ما دونه كتابة وعىل املبارش كرؤوس أقالم ملالحظاته حتى
(((-ولد يف 15شتنرب 1858يف مدينة اسرتاسبورغ يف عائلة تعود أصولها للنبالء متيزت بالحفاظ عىل التقاليد
الكاثوليكية،فقد ولديه وهو ال مل يتجاوز سن السادسة من عمره فتكفل به جده القيادي يف الجيش الفرنيس،التحق
باملدرسة العسكرية ليعجب بتخصص الجغرافيا الذي كان انذاك بدأ يف تطوير اتجاهاته وتجاوز بعد الوصف للطبيعة
تضاريسا ومناخا وترشب االسس االخرى للتفكري العسكري وعلم االسرتاتيجية والتخطيط ،سريسل إىل الجزائر سنة
 1880ليشارك يف محاربة مقاومة بوعاممة فادر كان ساحة الحرب ليست ميدانه املفضل وان االرتباط باملؤسسة
العسكرية ليست اختياره الصائب،ويفرس البعض قراره مبا عاشه من صعوبات يف بداية حياته ،فكان هذا القرر بداية
التفكري يف مرشوعه الذايت االكرب الذي هو القيام برحلة نحو املغرب .ينظر:
Kninah.Abdeslam , Images Françaises du Maroc avant le Protectorat (siècle 17- 20),thèse de doctorat
Université d’Avignon, Année universitaire 2015- 2016 ,p.318- 321.
(((-شارل دو فوكو ،التعرف عىل املغرب  ،1884-1883ترجمة املختار بلعريب،دار الثقافة ،الدار البيضاء،1999،ص.5،
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ال يعول يف كل الحاالت عىل عملية االستذكار ،فهذه األساليب والتقنيات البسيطة
والصرب عىل ركوب املخاطر ،ومواجهة الصعاب ،جعلته متلبسا حقيقيا بشخصية
أي جاسوس مد َّرب ،وقد صدر كتابه املعنون «التعرف عىل املغرب» سنة(((1888م.
مل ينطلق يف رحلته إال بعد تنسيق مسبق مع املمثل الدبلومايس الفرنيس يف
طنجة ،الذي قدم له مساعدات عديدة أفادته كثريا يف أداء مهمته ،مام يربز أن
املرشوع مل يكن فردياً يف بعده العام ،وإمنا كان هدف كل فرنيس سواء يف الجزائر
جسد هذا األمر يف قوله« :ز َّودين أورديكا (ممثل فرنسا يف طنجة)
أو يف فرنسا ،وقد َّ
بجميع التوصيات التي قد تكون مفيدة يل من خالل سفري :مل توجد لو رسالة
واحدة بني هذه الرسائل مل تخدم مصالحي فيام بعد ،(((»..فهذه الرسائل باسم ممثل
فرنسا كانت موجهة لكل الذين لهم قدرة عىل توفري الحامية للرحالة ،وأبرزهم رشيف
وزان موالي عبد السالم الذي وفر له من يحميه ،من خالل شبكة رجاالت الزاوية
يف العديد من املناطق املغربية ،فهذه التغطية األمنية ـ إن صح التعبري ـ املرافقة،
دعمت عمله الجاسويس وسهلت مأموريته ،يف مغرب كان من الصعب أن يتنقل فيه
أورويب دون حامية.
 2-3املجال والسكان والسلطة  :عنارص ركز عليها شارل دوفوكو
أي جاسوس حينام يقرر بدأ عمله ،من الرضورة أنه يخضعه ملبدأ :املطلوب يف
دولته ،والذي يكون مجهوالً عندها ،يحدد فيه املجاالت املركزية يف اهتاممه من
املجاالت الهامشية ،فذهنية شارل دوفوكو كانت مرتبة وفق أهداف مسطرة من قبل،
يرنو إىل حلم مل يسبقه إليه أي أحد تكوينه املتنوع وتدريبه العسكري سيساعدانه
يف تطبيق هذه األهداف ،واملتجلية يف ضبط املعامل األساس لطبيعة األرض
(((-اعترب روالن لوبيل الباحث الفرنيس متخصص يف صنف الرحلة،كتاب شارل دو فوكو بأنه  « :ميثل ،بدون منازع،أهم
رحلة أنجزت داخل املغرب من طرف اوريب منذ قرن من الزمن...فهو قد وصف لنا مواقع ما تزال ماثلة للعيان ،وتوغل
يف نفسية أناس مل يتغريوا كثريا رغم كل التحوالت التي حصلت من حولهم ،وتعمق يف طرح قضايا سياسية واقتصادية
ما تزال تحافظ عىل راهنيتها،واجامال يحمد له انه قد عبد الطريق يف اكرث من مكان امام اجيال الباحثني.وكل هطا له
وزنه وسيبقى ألمد طويل» .انظر،روالن لوبيل ،الرحالة الفرنسيون يف بالد املغرب،مرجع سابق،ص.166،
(((-نفسه،ص.11،
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املغربية ومميزاتها ،ورصد املجتمع املغريب وبنيته العامة ،واختالفاته وثقافته،
وطرق تفكريه ...وأيضاً معرفة نظام السلطة السياسية وأجهزتها ومدى حجم قدراتها
وإمكاناتها املتاحة ،فأثناء رسد رحلته ،يجعلك تتابعه وكأنه ممسك بأداة تصوير
تصف ما تراه وصفاً دقيقاً ،وحينام تسنح له الفرصة بإدخال رؤيته النابعة من طموحاته
االستعامرية ،يقحم خالصاته حول سلوك معني أو مشهد ...محاوالً تبيان أفضال
الحضارة الغربية واإلعجاب الذي تناله.
يقول يف هذا الصدد «كنت الحظت ،منذ وقت ،وهو أمر مل انته من معاينته فيام
بعد ،إن الحجاج ،بصفة عامة ،أكرث أدبا وبشاشة من باقي املسلمني» فهذا القول
يطرح السؤال ،ما الرس يف هذا اإلطراء عىل الحجاج املغاربة؟ يأيت جوابه حينام
يربر ذلك« :يجعلهم سفرهم الطويل عىل اتصال بالغربيني فرييهم سفرهم كهذا أوال
أن ليس هؤالء الغربيون بالوحوش املخيفة لهم فيفاجأ هؤالء الحجاج ويعرتفون
بالجميل ...ثم تجعلهم سفننا البخارية وسككنا الحديدية يعجبون بنا عند رجوعهم
من الحج (((»...ال يرتك أي فرصة للكشف عن ما يتمناه للمغاربة أال وهو انفتاحهم
عىل الحضارة ،هذا االنفتاح لن يتأىت إال تحت قيادة فرنسا طبعاً.
وت َخفِّيه يف صفة اليهودي مل تبعده عن إبداء امتعاضه مام تقول به ديانة اليهودية
يف قضية الراحة األسبوعية املقدسة يوم السبت ،والتي رأى فيها مضيعة للوقت ،وأنها
سترسق منه ساعات طوال ميكنه من خاللها جمع املزيد من املعلومات« ،يجب أن
ال تتفاجأ وأنت تحرر إذ قد يفىش رسك وسيعلم اآلخرون أنك لست يهودياً .هل
رأيتم يوما يف املغرب يهودياً يكتب يوم السبت؟ إنه محظور»((( .لهفته هذه عىل
عدم تضييع الوقت نابعة ،فيام يبدو ،من توجساته التي تصاحب أي جاسوس ،يفكر
يف العواقب التي تيل أمر انكشاف رسه ،إنها حالة نفسية رافقته طوال رحلته ،فكانت
محفِّزا ً عىل تكثيف وترسيع عملية جمع املعلومات ،ويف نفس الوقت الزيادة يف
الحيطة والحذر.
(((-شارل دوفوكو ،التعرف عىل املغرب ،مرجع سابق،ص.21
(((-نفسه ،ص.25،
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فكل مدينة وصلها إال ويقدر عدد ساكنيها ويصف بنيتها الداخلية والخارجية
ويتحدث عن جوارها ،دارساً أسباب ضعفها االقتصادي ،انطالقاً من مقايستها
الالشعورية مع املدن األوروبية ففي حالة فاس مثال ،ويف صدد الحديث عن التجارة
املتشعبة لهذه املدينة والتي متتد ملناطق بعيدة ومتنوعة يقر بأنه «قد تكون تجارة
جد واسعة مثل هذه ثروات هائلة يف بلد آخر غري املغرب لكن هنا عدة أسباب تقلل
من األرباح :أوال أمثان النقل املرتفعة والذي يكون عىل ظهور الجامل أو البغال،
ثم أماكن املكس املتعددة املوجودة يف طرق شامل جبال األطلس وأخريا الخفر
الرضوري جنوب هذه السلسلة ،كل هذه املعطيات تضاعف قيمة النفقات عىل
األقل .ثم يحدث أن تهاجم القوافل باستمرار .(((»...فهذه التفسريات املقدمة عن
الوضع العام للنشاط التجاري ،تجد صداها يف واقع الحال آنذاك يف مغرب القرن
التاسع عرش ،وتعد مالحظات تأملية دقيقة يف طبيعة األعطاب التي واجهت املجتمع
املغريب وأعاقت تطوره.
ومل يغفــل أي أمــر ارتبــط بالدولــة وطــرق تدبريهــا للفضــاء االجتامعــي
والطبيعــي والســيايس ....مدفوعــاً برغبــة الباحــث عــن نقــط الضعــف وعــن
نقــط القــوة انســجاما مــع أهدافــه فمالحظاتــه يف عمقــه تحيــل عــى رغبــة
التطابــق مــع القــراءة املوضوعيــة التــي ميكنهــا أن متنحــه صــورة املغــرب
يف حقيقتــه ،ويف أرضــه ،ال املغــرب الــذي صورتــه كتابــات مــن ســبقوه
مــن الرحالــة ،التــي احتفــت مبظاهــر خياليــة ال عالقــة لهــا بحقيقــة الوضــع
املغــريب ،فالدولــة املغربيــة هــي العــدو األول لفرنســا ،فهــي أضعــف مــن
توحيــد البــاد ،ودليلــه يف ذلــك انقســام القبائــل إىل بــاد املخــزن وبــاد
الســيبة وبالتــايل ال وجــود لســلطة واقعيــة ،أو مركزيــة إداريــة شــديدة ميكنهــا
التحكــم يف الجهــات واألقاليــم والحــوارض والقبائــل ،مصــورا ً الوضــع
النظامــي العــام يف حالــة اهــراء ،يكفيــه ســبباً بســيطاً حتــى ينهــار ،إنــه مل
ميتلــك نفســه أمــام جــروت طموحاتــه وطموحــات بــاده االســتعامرية ،فقــدم
هــذه القــراءة املتعســفة وأصــدر بشــأنها أحكامـاً جزافيــة ،ال يتــم التمييــز بينهــا
(((-نفسه،ص.34 ،
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وبــن األحــكام التــي أصبحــت منطيــة يف كل الكتابــات الفرنســية حــول
املغــرب(((.
فسيكولوجية نص الرحلة يعيش تش ُّنجاً ،نتيجة عدم استطاعته تجاوز عقدة التفوق،
التي تتحكم يف الغريب عموماً والفرنيس خاصة .الناظر يف تاريخ ووضع شعب مجاور
يختلف عنه متام االختالف ،حيث تعمل ذاكرته عىل الضغط عىل هذا النص حتى
يستضيف مرة تلو األخرى ما يثبت حاجة املغاربة «للنور الغريب» وبالتايل للهيمنة
الفرنسية ...وإال مباذا يفرس كالمه اآليت؟« :لهذا كم شاهدت من املغاربة ،راجعني
من الجزائر ،يحسدون جريانهم عىل ما هي عليه وضعيتهم :ما أعذب أن يعيش املرء
يف سالم ،سواء ملك الكثري أو القليل ما أعذب أن يستفيد مام ميلك دون خوف،
الطرق اآلمنة ،السكك الحديدية ،التجارة دون مشاكل ،احرتام امللكية ،سلم وعدالة
للجميع :هذا ما رأوه وراء الحدود الجزائرية املغربية ،كم قد يصري بلدهم البائس إىل
حد ما رغم أنه الغنى إىل حد ما ،سعيدا يف مثل هذه الظروف»(((.
مل يغفل شارل دوفوكو ظاهرة سياسية عرفها املغرب خالل القرن التاسع عرش،
وهي عملية العالقة بني القبائل والسلطان ،والتي إن ساءت ،تربز عملية عسكرية
سلطانية ،تحت مسمى «الحركة» .فطغى هذا املشهد عىل مجساته الذهنية ،والتقطها
مناسبة ليكشف ما يخفيه ،أي إبراز الضعف والوهن املغريب وإن هذه العالقة
محكومة بالعداء وعدم الثقة ،حيث خالل وقوفه عىل حركة السلطان الحسن األول
يف تادال سنة  1883عرب ما حيك له عنها ،فاختزلها يف أنها حركة عسكرية تنظم
كل سنتني أو أقل تقريباً ضد القبائل إلخضاعها أو لعملية جمع الرضائب ...ليبني
بعد ذلك كيف أن هذه الحركة توضح بعدم خضوع العديد من املناطق للمخزن،
(((-يتجىل هذا االمر يف قوله  « :ال توجد يف بالد املخزن أبدا أداة ادارية،وال توجد ابدا عدة قبائل مهمة او عدة مدن
من مثة سلطة مصري اداري واحد .لكل قبيلة ذات اهمية برشية عدد ،لكل حارضة ،لكل اقليم قايد معني مبارشة من
طرف السلطان وال يخضع لسلطة هذا االخري .يضاف الة هذا ،كام هو الحال يف العواصم مثل فاس ومراكش ويف
القبائل الكربى مثل حاحا والشاوية فان السلطة موزعة بني عدة عامل يحملون لقب باشا يف مدن االقامة اإلمرباطورية
مراكش وفاس ومكناس ولقب قايد يف باقي الحاالت االخرى .هذا التفتيت األقىص الغاية منه تجنب اليشء.هم
السلطان الدائم أن يسهر عىل اال يصبح أي كان يف مملكته غنيا جدا واال يكون له نفوذ كبري :اذ يكفي حدث ضئيل
لقلب عرشه املتداعى ،».شارل دو فوكو ،التعرف عىل املغرب ،الجزء االول،ص.36،
((( -شارل دو فوكو ،التعرف عىل املغرب ،الجزء االول ،ص.55 ،
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قائال« :مل يبق للحكومة إال سكان شواطئ وهي مجموعة برشية توفر جنودا دون
املستوى يف هذه الظروف»((( .لكنه يستدرك ليعرتف بقدرة السلطان الحسن األول
عم ساد فيها قبله ،حيث اسكت صوت الرصاعات يف العديد
يف تحسني األحوال ّ
من املناطق.
وبنفس االيقاع والوهج تابع مسريته ،يف مناطق الصحراء عرب األطلس املتوسط
مخرتقا أفاقا تضاريسية متنوعة ،مكتشفاً قبائل وتقاليد ..وكأنه يجعل رحلته تختم
مراحلها بالخط الرشقي للمغرب املجاور للجزائر ،وهو أمر مل يكن بشكل اعتباطي،
وإمنا مرتبط بتخطيط مسبق ،حتى وصل مدينة وجدة محطته األخرية التي كانت
نهاية رحلته يف مغرب استكشفه باحرتاف ّية جاسوس مدرب ،لقد حقق حلمه ،ومنح
السلطات االستعامري يف الجزائر وفرنسا كتاباً كشَّ افاً لألعالم واألماكن ،والقضايا
االجتامعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية ،التي تهم املغاربة ،مسنودا ً يف ذلك
بتوضيحات كثرية من الرسومات والخرائط(((.
 2-4اوغست مولرياس ( ) AUGUST MOLIERASواملغرب املجهول.
ميكن الجزم أن الكتاب الذي خلَّفه شارل دو فوكو قد أث َّر عىل العديد من
املهووسني بالرحلة االستكشافية والتجوال االستخبارايت ،ولعل «اوغست مولرياس»
يعد أحد هؤالء ،ونجد لهذا التقدير إشارات يسندها العنوان الذي اختاره مولرياس
«املغرب املجهول» .وأيضاً للكم الهائل للخرائط والتفصيل عن األماكن ،والوضعيات
االجتامعية والسياسية واالقتصادية بشكلها العام ،باإلضافة إىل أن مسؤويل الجزائر
بقوا عىل نفس منوال اإلرصار يف رضورة كشف مجاهل املغرب .فمن هو مولرياس؟
وما حيثيات كتابه الجاسويس؟
(((-نفسه،ص.88،
(((-تطرق الرحالة يف معظم قضاياه إىل توصيف الطرق واملسارات والسكان ( الزي املأكل واملرشب والتقاليد)...
وبحث يف العالقات بني العنارص االقتصادية والسياسية واالجتامعية ،ودور التضاريس واملناخ،والنفسية العامة
للمغاربة مبا يخدم اهدافه االستعامرية املنعكسة يف متمنياته بان يكون لفرنسا مستقبال يف بالد املغرب املجهول
الذي أصبح بفضل هذه الرحلة الجاسوسية معلوما يف عديد اموره ،وتلزم االشارة اال ان املرتجم قسم عمل دوفوكو إىل
جزأن :الجزء االول تضمن املنت كامال والجزء الثاين خصصه مللحق الخرائط والرسومات...
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كان اوغست مولرياس أستاذ اللغة العربية يف وهران ،ألَّف كتابه «املغرب
املجهول» دون أن يتنقل إىل املغرب بل أوكل األمر لشخصية من القبايل الجزائرية
يطلق عليها لقب الدرويش ويحمل اسم محمد بن الطيب ،الذي جال يف مناطق
الريف وجبالة مدة  23سنة ،وقد وظف صاحب الكتاب عمق معرفته للغة العربية
ومعلوماته عن بعض عوائد القبائل ،فهذا الكتاب املنشور سنة 1885م وسنة 1899م
تناول الشامل الغريب للمغرب ،أي منطقة الريف وجبالة ،حتى أصبح هذا «البحث
األصيل يشكل عمالً ذا قيمة رفيعة»((( ،قيمته املتعددة لكل الباحثني من مختلف
التوجهات العلمية ،فالكتاب يطرح قضية إشكالية اإلنسجام بني زمن الرحلة ،التي
خاضها رحالته محمد بن الطيب ،وبني زمن كتابتها من طرف مولرياس ،أي بني عملية
الحيك وما تعرفه ،وبني عملية الرسد وما خضعت له من توجيهات ذهنية شعورية أو
ال شعورية من طرف كاتبها ،فهذا األمر يتطلب بدوره تحليالً دقيقاً يف أفق قراءة نقدية
تحتويه باألسئلة يف ذات االتجاه.
فبعيدا ً عن حيثيات إنتاج الكتاب ،ما يهم يف هذا السياق هو إبراز نوعية املعلومات
التي تصدر عن الذات الرسدية املتخفية ،والتي تضمر البعد الجاسويس يف روحها،
ألنها تستطيع بسبب هذا املوجه أن تفصل بني ما ينعكس يف داخلها مام تراه وبني
ما تحاول نقله «بأمانه» ،وأما ذاتيتها فتأيت يف الغالب يف صفة التعليق والربط بني
املظاهر والتحليل والرتكيب ،مام ميكن القارئ استغالل هذه املعلومة مبعزل عن
ذاتية كاتبها ،تقسيمه للكتاب خضع لتقسيم اثني ،مخصصا الجزء األول للريف
والثاين ملنطقة جبالة ،التي تصل إىل مقدمة جبال الريف جنوباً ،مل يستطع هو األخر
الخروج من منطية األحكام الجاهزة ،فالريف بالنسبة إليه هو مجرد مجال للتوحش(((.
ففي تحليله هي بالد الفوىض وإنتشار السالح والعصبية والعداء لألجانب ،إنها
منطقة ال تعرف استقرارا ،مقارناً بني املغرب املهتز أمنياً ،وبني الجزائر الذي ينعم
يف السلم واألمان ،وكأنه يعيد نفس الرتنيمة التي ر َّد َدها قبله الرحالة الفرنسيون
(((-روالن لوبيل ،الرحالة الفرنسيون يف بالد املغرب ،مرجع سابق،ص.183،
(((-اوغيست مولرياس ،املغرب املجهول ،الجزء االول ،اكتشاف الريف ،ترجمة عزالدين الخطايب ،منشورات
تيفراس نريف،2007،ص.22،

المجتمع المغربي في النص الرحلي الجاسوسي الفرنسي

333

اآلخرون ،فأحكامه ال تقبل املراجعة ،وال تتطلع إىل فسح مساحة الحضور اإليجايب
للمغريب املوجود خلف الحدود ،إنها بالنسبة إليهم األرض املوعودة التي يجب
الهيمنة عليها ،ونقل أهلها من «حالة الطبيعة إىل حالة الثقافة» ،وقد حاول تعزيز
أحكامه مبا اعتربه الفوىض العارمة التي يعيشها املجتمع الريفي ،ألنه ينظر إليها
انطالقا من ثقافته الغربية ،ومنظومته الفكرية ومرجعيته االستعامرية ،فهذه املحددات
ال ميكنها أن تدفعه لرؤية النظام أو االعرتاف بوجوده ،ألنه يربر لوضعية استعامرية
آتية يف املستقبل يراها قريبة عىل التحقق ،فاملجتمع الريفي يعيش يف نظره« :فوىض
منظمة ،بكل املتعارضات واملتناقضات املحلية ملفهوم من هذا النمط ،وميكن
اختزالها باألساس يف غريزة الدفاع ويف روح التعاون»(((.
ويف سياق هذه األحكام املطلقة ،يتناول بالتفصيل خطاطة األنساب العرقية
واألصول البرشية املكونة لساكنة املغرب ،معتربا ً أن العرق األمازيغي والعرق العريب
يهيمنان عىل املكونات األخرى ،فاألمازيغ يشكّلون ثلثي الساكنة ،والعرب الثلث
املتبقي ،مبيناً عىل أن العريب يتميز بكل املميزات السلبية ،شُ غلهم الشاغل السلب
والنهب والحرب ،ألنهم مل يخضعوا لنمط النظام والتنظيم ،عاشوا يف مجاالت
جغرافية واسعة ومتفرقة« ،نصف متوحشني»((( ،ملصقا بهم جميع التهم التي دأبت
الكتابات الفرنسية ترديدها يف إطار اعتامدها مبدأ الثنائيات :عرب /بربر – قبائل
مخزن /قبائل سيبة ....فمدحه العنرص األمازيغي الهدف منه خلق هذه االنقسامات،
وإثبات واقعيتها وتاريخيتها ،حيث يحاول جعل أصول األمازيغ أقرب إىل األوروبيني
ألن هناك يف نظره أوجه تشابه عديدة(((.
هذه املداخل التي يضفي عليها طابع التحليل الواقعي والعلمي إمنا هو مجرد
(((-اوغست مولرياس ،املغرب املجهول ،الجزء االول ،مرجع سابق،ص.21،
(((-نفسه،ص.34
(((-يقر يف ذات السياق من خالل نص يف مقدمة الكتاب ما ييل « :فوراء الحدود الوهرانية يوجد ماليني من الرجال
يف حاجة إىل الهداية وتوجد منطقة شاسعة يف حاجة إىل االصالح.وامتنى ان تستحرض فرنشا هذا االمر دوما...
انني نشأت تحت سلطان فكرتني مازالتا حارضتني إىل يومنا هذا وهام  :معرفة جارنا الغريب  -وادراجه ضمن الدائرة
الخاضعة لتأثري فرنسا ».انظر ،املغرب املجهول ،املرجع السابق ،ص.3،
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غطاء ملا يضمره يف خاطره ،فحني يناقش مصالح فرنسا يف الريف يتطلع بحرقة
يعب به عن حلمه يف
إىل معرفة ما يحتفظ به املستقبل ،إذ يطرح السؤال الذي ّ
الهيمنة عىل منطقة الريف« :هل من املمكن مستقبال استعامل هذه البوتقة الشاسعة
التي تنفتح بشكل كبري عىل ريح الشامل ،عندما تحل الحضارة املتسامحة محل
التعصب؟((( .لكنه رسعان ما يخون شعار الرسالة الحضارية الفرنسية التي يروجها
حينام يطمح لريى فرنسا مهيمنة عىل البالد وتاركة العباد يف ثقافتها وتقاليدها دون
مس بنية املجتمع الثقافية ،مقابل استغالله اقتصاديا واجتامعيا وسياسيا((( ...وكأنه
يرى بعني املستقبل ما تحقق فيام بعد ضمن نظام الحامية الفرنسية.
ففي الجزء الثاين سار عىل نفس املنوال ،مبتواليات الرسد الوصفي للمناطق
الجبلية ،والظواهر التي تعرفها والرصاعات والصفات ،والتقسيامت القبلية الكربى،
التي جعل منها مدخال لوضع عرض تاريخي واجتامعي واقتصادي ،من خالل رصد
األنشطة السائدة ،وعادات السكان ومساكنهم وكل ما يهمهم ...وهو بذلك يقدم
القبيلة تلو القبيلة ،يجول بالقارئ يف رحابها ،هذا ما يربز أهمية هذه املعطيات
وتجددها يف كل وقت وحني ،وانفتاحها عىل كل املناوالت ،كام خصص صفحات
عن املصالح التجارية وتنافس الدول األوروبية عىل االمتيازات التجارية املغربية،
وكلام منحت له فرصة إال وفسح املجال لنفسه لالستنقاص من املغاربة وحضارتهم،
فعن النظام التعليمي الخاص بهم يقول« :هذا االنغالق يف الظالمية ،الذي ليس حكرا
عىل املسلمني وحدهم فقط (يعني اليهود) ،ال يسع املرء إال أن يحلم بثورة جذرية
يف النظام الرتبوي الحايل ،هذا النظام القائم عىل التعليم الديني الضيق واملتعصب،
دون أي نقد فلسفي ،أو أيّ ِة دراسة محايدة لتاريخ األديان»(((.
ويف اختتام عرض معطياته االستخباراتية ،يفسح املجال للترصيح مبرشوعه،
(((-نفسه ،ص.104،
(((-نفسه،ص.41-40،
(((-اوغست مولرياس،املغرب املجهول ،الجزء الثاين،ترجمة عز الدين الخطايب ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء،2013،ص.672،

المجتمع المغربي في النص الرحلي الجاسوسي الفرنسي

335

وطموحه االستعامري انطالقاً من اهتامماته الذاتية وانشغاالته ،وكأنه يدعو لتحالف
السلطة والعلم ،ألجل تنفيذ ما يطمح إليه كل املعجبني بالظاهرة اإلمربيالية،
واملستلبني بوهم الرسالة الحضارية ألوروبا ،إذ يقول« :يجب أن نرسل إىل املغرب
مبعوثني ميثلون الفكر الحر ،ألنهم الوحيدون القادرون عىل هزم التعصب اإلسالمي،
ويجب أن نرشع يف الحملة املقدسة واملساملة للعقول ...ونرش األنوار وسط ماليني
املتعصبني الذين يعتربوننا من أشد أعدائهم ،ألننا ال نشاطرهم معتقداتهم الدينية...
والحال أنه بإمكاننا التنبؤ مبستقبل زاهر ومتنور للمغرب ،من خالل هذه االستعارة
الجميلة الصادرة عن أحد الفالسفة املتصوفة بالشامل غرب إفريقيا والتي تقول:
الغرب مليح وعندنا عليه األدلة ...الشمس تغرب فيه ومنو تطلع األهلة»(((.

 -3النص الرحيل الجاسويس يف ميزان النقد:

تطرح النصوص الرحلية الفرنسية عامة والجاسوسية منها خاصة ،نقاشاً يف مدى
أهميتها يف الكتابة التاريخية املتعلقة مبرحلة القرن التاسع عرش ،وحتى الكتابات التي
دارت يف فلكها وامتدت إىل القرن العرشين ،يف إطار ما يسمى باملنتوج الكولونيايل،
فهي كتابات ودراسات وأبحاث ورحالت حاولت فهم ثقافة املجتمع املغريب برمتها،
سواء التي تخص املجال القروي وساكنته أو املجال الحرضي وأهله ،أو حضورها
عىل مستوى الرتاتبية االجتامعية ومتايزها بني الفئات االجتامعية ،بحثاً منها يف تحقيق
فهم الحركة الداخلية للمجتمع املغريب .ألن النظام االستعامري كان يف حاجة إىل «...
جمع املعلومات ،وكذا بلورة متثل ملايض وحارض هذا املجتمع .ويكشف السياق
االستعامري يف املغرب عن وجود عالقة متميزة بني السياسة واملعرفة .فعال ،فاألفكار،
والنظريات واألساطري املكونة للمعرفة االستعامرية ستلعب دورا ً حاسامً يف تحديد
العمل السيايس (((».وهو يؤكد بشكل مبارش ترابط الهدف العلمي بالسيايس يف اطار
تحالف املعرفة والسلطة لبلوغ املراد اإلمربيايل.
(((-املغرب املجهول،مرجع سابق،ص.698-697،
(((-عبد الله بلمليح  :التاريخ السيايس للمغرب ابان االستعامر  :البنيات السياسية ،ترجمة  :محمد الناجي ،افريقيا
الرشق ،الدار البيضاء ،2014 ،ص.243
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وقد ينحو بنا هذا التحليل إىل التشكيك يف مصداقية ما قدمته هذه الكتابات
الرحلية حول املغرب عىل أساس طبيعة الرسالة التي حملتها الصورة االستعامرية
املقدمة عنها ،وهو ما يؤكِّده «بول باسكون» بالقول «إن الشعور الوطني الذي رافق
بحيوية التوسع األورويب ملا وراء البحار ،قد خلق مناخاً ثقافياً عاماً مل يستطع
املثقفون أنفسهم اإلفالت منه .فهل هناك فرنيس قبل 1930م مثال مل يضع علمه يف
خدمة التوسع االستعامري؟»(((.
فهذا األمر قد يشوش عىل من يقوم باستنطاق هذه الكتابات ،بحثاً عن املادة
التاريخية ،مام يجعله يف حرية من أمره ،يف العالقة مبا تطرحه من معلومات .خصوصاً
رسعة ،واالستعالء الحضاري
أمام قوة حضور األحكام الجاهزة واالنطباعات املت ّ
كعنارص مبثوثة يف روح أغلب الدارسني االستعامريني ،ولكن رغامً عن ذلك ،فال
ميكن تجاوز هذه الكتابات أو حتى تجاهلها يف ظل غياب كامل لكتابات أخرى
موازية ،وهو ما جعل األستاذ سعيد بنسعيد العلوي يقر...« :انه من جهة أوىل ميكننا
من تبني صورة املغرب يف مرحلة هامة من مراحل تطوره ،مرحلة بداية املواجهة
بني منطني من أشكال الوجود السيايس واالجتامعي ،والثقايف وذلك عىل نحو ما
تظهر به هذه الصورة عند من كان يعترب غريا أو آخر أي مختلف ومخالفا يف امللّة
والحضارة والوجود ،وهو من جهة ثانية يلقي أضواء كاشفة عىل معرفتنا بثقافة وذهنية
(((
من كان املغرب عنده غريا ً أو آخرا ً وهو االسترشاق الفرنيس».
وإنطالقا من هذه الحيثيّات فقد أصبحت الركائز األيديولوجية واملرجعية
اإلمربيالية ،واردة يف مرشوع غزو واستعامر املغرب وعقدة التفوق الحضاري،
كمؤرشات ثابتة عىل طبيعة االسرتاتيجية التي احتكمت إليها الكتابات الفرنسية،
منعكسة يف قالب جاهز يعمل عىل صياغة تنميطات حادة وأحكام جاهزة ،وتصنيف
ومقارنات متعسفة إزاء مظاهر الثقافة املغربية ،ونظمه السياسية واالجتامعية ،التي
(((-نفسه.243 ،
(((-سعيد بنسعيد العلوي ،املغرب يف االسترشاق الفرنيس ،ندوة :املغرب يف الدراسات االسترشاقية ،مطبوعات
اكادميية اململكة املغربية ،مراكش  ،1993ص .38
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نظر إليها ضمن سياق ما سبق ذكره ،لكن هذه االسرتاتيجية كانت يف أقىص صور
املخاتلة ،ألن ظاهرها يحيل عىل البحث العلمي واملوضوعية ،وباطنها يكشف
عن ما يتمناه الفرنسيون ،ومن خالل هذه الدراسات كانت الغاية هي املساعدة عىل
تسليم املغرب إىل إدارة باريس السياسية بعد أن يتم الكشف عن خباياه وأرساره.
ال ميكن للقارئ والباحث يف التاريخ ويف التخصصات األخرى أن يتنكر للعمل
مم قد يسجل
الذي قام به املسترشقون والدارسون والرحالة ...األجانب ،بالرغم ّ
عليهم من إغراق يف ما متيزت به كتابتهم املوجهة سياسياً وأيديولوجياً ،وهو ما
بدأه مع مرحلة الثامنينيات املفكرون املغاربة يف العالقة بسؤال التعامل مع اإلرث
االستعامري ،فمنهم من ارتكن إىل اإلكتفاء بإتهام االستعامر ،واعتباره رشا ً مستطريا ً،
ومنهم من حاول أن يتعامل مع تركته األدبية بأسلوب يروم املوضوعية واالبتعاد عن
االنضباط لردود الفعل الرافضة ،يف إطار نظرة توفيقية والحفاظ عىل نفس املسافة
بني الكتابات الوطنية واألجنبية وهو أمر نكتشفه مع «نجيب بودربالة» الذي أيَّد
رضورة اتخاذ رؤية هادئة حول االستعامر وأثاره .(((...أما «عبد الكبري الخطيبي» فقد
اختار طريق النقد املزدوج ،ألنه مينح القدرة عىل التمييز بني الخطابات واملفاهيم
املتصفة بقدرة مازال ميكن استعاملها ،ومن جهة أخرى ميكن من ضبط املفاهيم
التي يجب تصنيفها يف تاريخ املعرفة ،وبالتايل فتحليل البناء املعريف أمر حاسم
ورضوري يف نظره كإسرتاتيجية للتخلص من االستعامر فعلياً(((.

خامتة:

شكّلت الكتابة الرحل ّية ـ وال زالت ـ نصوصاً مميزة تجمع يف أحشائها كل االمتدادات
اإلبداعية والتعبريية وتحتضن كل األصوات والقضايا واإلشكاليات ...ألنها تنتمي إىل
جنس أديب منفتح انفتاح الرحالة عىل العوامل التي اصطدم بها جسدياً ،وحسياً فوصف
(((-نجيب بودربالة ،من اجل رؤية مهادنة حول االستعامر ،تعريب  :محمد بنشقرون ،املجلة املغربية لالقتصاد
واالجتامع،عدد ،07الرباط،1984،ص.40،
(((-عبد الكبري الخطيبي ،تخليص السوسيولوجيا من النزعة االستعامرية ،تعريب :زبيدة بورحيل ،املجلة املغربية
لالقتصاد واالجتامع ،عدد ،07الرباط ،1984 ،ص.7،
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عبت عن اندماجه الذايت ،وما
ما رآه وما سمعه ...وما قفز إىل ذهنه من متثّالثّ ،
صحب ذلك من حالة تشنج تثاقفي بحثا عن ما يخالف ثقافته وما يشبهها ،فالرحلة هي
واقعها تجربة متعددة الحواس ال تخضع ملنطق محدد بعينه ،ميكن من خاللها الحكم
عليها بضوابط املنهجية التي اعتاد الباحثون والنقاد استعاملها .ألنها تنفلت من الضبط
نتيجة االرتباط الشديد بني الوصف الخارجي والحكم الداخيل للرحالة فانتقاله بني
األمكنة واألزمنة خالل مسار رحلته هو يف نفس الوقت رحلة داخلية يسلكها تكشف
عن تضاريس ومورفولوجية متثُّالته ورؤيته لألشياء والناس واألماكن...
وهي لذات السبب وغريه ،مهمة للباحث يف التاريخ ،ألنها توفر يف عواملها
الداخلية فضاءات من زمن مىض تساعده يف إعادة تشكيل الواقعة التاريخية أمام
نظره ،فحينام نتحدث عن النص الفرنيس الجاسويس فالهدف هو هذا البعد ،إعادة
صياغة الوضع نظريا ،كيف كان ،كيف طمحت فرنسا لغزو املغرب ،واألساليب
التي استعملت يف ذلك ،وأثر طموحاتها السياسية آنذاك ...باإلضافة إىل األهمية
اإلسرتاتيجية لهذه النصوص يف إلتقاط عنارص التاريخ التي ميكنها إخبارنا عن
مغرب القرن التاسع عرش ،فبالرغم من أنها كانت كتابات مغرضة إال أنه ال ميكن
االستغناء عنها ،بل االنفتاح عليها رضورة معرفية ألجل فتح آفاق املناولة التاريخية
ألي موضوع إقتصادي أو سيايس أو اجتامعي أو دبلومايس أو عسكري ...بالرضورة
ستجد له متاساً بنوع ما مع كتب الرحالت.

االستيطان األورويب يف املغرب

آثاره االجتماعية والسياسية
جالل زين العابدين

(((

أدت الهيمنة االستعامرية والسياسة الفالحية التي اتبعتها سلطات الحامية الفرنسية
باملغرب إىل إحداث تحوالت اقتصادية واجتامعية عميقة يف الوسط القروي؛ حيث
ت َّم هيكلة بناه اإلنتاجية عىل أساس مقتضيات السوق الفرنسية واملراكز الرأساملية،
فاحتكر األوروبيون الفالحة العرصية املعتمدة عىل التقنيات واملفاهيم الزراعية
الحديثة والتي تحظى مبختلف أشكال الدعم من إقامة بنيات تحتية ،ونظام املكافآت
املتعددة واملتنوعة للمستوطنني الزراعيني لتسهيل غرس جذورهم يف الرتبة املغربية
أوالً ،ولتسهيل اندماجهم يف االقتصاد الفالحي الفرنيس ثانياً.
وإىل جانب الفالحة الكولونيالية ،نجد الفالحة املغربية التي أحاطتها سياسة
الحامية بحزام من البؤس والتخلف ،فكان من نتائجها تجميد وتفتيت هذه الفالحة
رغم أهميتها االقتصادية واالجتامعية بالنسبة للسكان الحرضيني والقرويني عىل
السواء ،فأغلقت أمامها جميع أبواب الطموح لتجاوز وضعية الفالحة املعاشية ،وقد
((( -أستاذ التاريخ املعارص  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك الدار البيضاء.املغرب.
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أدت األشكال الجديدة من االستغالل التي رافقت االستيطان األورويب إىل ظهور
تناقضات اجتامعية عميقة مست األرس والقبائل ،وأعادت تصنيف املجتمع املحيل
حسب املهن والدخل ومستوى املعيشة ،كام أدت إىل زعزعة كيان املجتمع
املغريب ،وإىل تصدع البنى والعالقات القبلية لتحل محلها عالقات اإلنتاج املبنية
عىل امللكية الخاصة لوسائل اإلنتاج والفردانية والتاميز االجتامعي ،وإىل بروز
عالقات اجتامعية مل يألفها املجتمع املغريب الذي كان مبنياً عىل التآزر والتضامن
وعىل أساس عالقات القرابة وروابط الدم وأوارص التضامن القبيل.

أوالً :الفالحة املغربية يف اسرتاتيجية سلطات الحامية الفرنسية
 – 1الفالحة املغربية قبل الحامية

كانت الفالحة تلعب دورا ً اجتامعياً واقتصادياً مهامً يف حياة املغاربة ،وقد ظلّت
لوقت طويل تقوم عىل عالقات ترتكز عىل عاملني أساسني :اإلنتاج املحيل واالستهالك
الذايت للسكان ،فكانت تقوم بتلبية حاجياتهم كامً ونوعاً .غري أنها عانت من توايل
سنوات الجفاف التي كانت متتد أحياناً لفرتات طويلة ،كان آخرها الجفاف الذي امتد
لخمس سنوات بشامل املغرب بني سنتي 1978م و1883م ،وإىل سبع سنوات يف
الجنوب أي إىل حدود سنة  .1885كام عانت من االجتياح الكثيف لجحافل الجراد ،إذ
يُربز نيكوال ميشيل ( )Nicolas Michelأنه بني 1800م و 1912م اجتاح الجراد  32مرة
جهات مختلفة من املغرب يف ظل انعدام إمكانية محاربته .يضاف إىل هذه املشاكل
مشكل البنية العقارية املعقّدة وغري املساعدة ،والتي مل متنح السالسة واملرونة الكافية
لالستثامر يف الفالحة ،حيث إن امللك ّية الخاصة لألرض مل تكن منترشة يف املغرب
قبل الحامية ،وكانت محصورة جدا ً يف أرايض بعض العائالت الكربى .وكانت األرض
تتوزع من الناحية القانونية إىل:
 األرايض الجامعية أو أرايض القبائل ،وهي أرايض يف ملكية الجامعة والميكن الترصف فيها أو تفويتها.
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 أرايض املخزن ،وهي أرايض تابعة للدولة وتشمل األمالك املخزنية وكل ما الميكن امتالكه ألنه يف مصلحة العموم مثل الشواطئ والغابات.
 أرايض الجيش ،وهي أرايض تابعة للدولة أقطعتها لبعض القبائل مقابل تقدميهالخدماتها العسكرية لصالح املخزن.
 أرايض األحباس ،وهي األرايض التي تم توقيفها عىل األحباس ،وهي كذلكال ميكن تفويتها.
 أرايض الخواص ،وهي أرايض يف ملكية األفراد لكن كام سبقت اإلشارة إىلذلك ظل انتشارها محدودا ً.
مل يكن التعقيد الذي ميَّز البنية العقارية يف املغرب محفِّزا ً لإلنتاج واالستثامر
الفالحي بالنسبة للمغاربة فحسب ،بل شكّل حاجز ص ٍّد قانوين بالنسبة لألوروبيني
الطامعني المتالك األرايض املغربية مام جعلهم يناورون عن طريق املخالطة
والحامية القنصلية ،قبل أن يطرحوا املوضوع للتفاوض عىل أساس أحقيتهم يف
امتالك العقار مقابل أدائهم للرضائب الفالحية ،وهو موضوع تطرقت إليه املواد 11
و 12و 13من مؤمتر مدريد ،واملادتني  59و 60من مؤمتر الجزيرة الخرضاء.
وإذا كان إنتاج هذا القطاع قد ظل تحت رحمة التقلُّبات املناخية وعاىن من البنية
العقارية املعقدة ومن األساليب التقليدية املستعملة ،فإن عوامل أخرى أسهمت يف
تغيري مالمحه ،خاصة اإلكراهات الجديدة التي أفرزها التدخل االستعامري .ذلك
أن دخول املستعمر إىل املغرب وما تبعه من جحافل املع ِّمرين ،أدى إىل خلخلة
هذا التوازن من خالل استيالئهم عىل أجود وأخصب األرايض الفالحية ،فأخذت
وسائل العيش تتضاءل بالنسبة للفالحني تدريجياً بسبب نقص مساحة األرايض
الصالحة للزراعة ،ويقول القبطان روميو ( )Capitaine Romieuيف هذا الصدد عن
بني وراين «إن دخولنا البالد قد أخَّل بالتوازن العريق بني أعداد السكان وبني اإلنتاج،
وهو توازن كان يفيد السكان أنفسهم ،فأعطى املع ِّمرون أزىك األرايض التي كان
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الناس يستغلونها ( )...وحددت مناطق الغابات وأسندت إدارتها إىل مصلحة املياه
والغابات ،وذلك ما اعترب نقصا من حقوق السكان عىل هذه املناطق».

 -2االستيطان الزراعي وانعكاساته عىل الفالحة املغربية

كان الجرنال ليوطي حذرا ً منذ البداية يف تعامله مع مسألة األرض يف املغرب ،فقد
كان يدرك أن «مس آلة دقيقة عىل شاكلة التنظيم االجتامعي للمغرب ( ،)...ميكن أن
تكون له انعكاسات خطرية جدا ً عىل أمن وتنظيم البالد .ويجب التحرك باحتياطات
دقيقة ،وعدم اإلقدام عىل تغيري الوضعية القانونية لألرايض الجامعية إال بعد أن
تكون قواعد الغزو قد ترسخت ،وحتى تكون اإلدارة قد بدأت تسري بشكل طبيعي».
ومل يكن من السهل العثور عىل صيغة متنع االبتزاز الذي جرى يف الجزائر ،وتحول دون
تجريد الفالحني املغاربة من أراضيهم ،مع ما عرفوا به من تعلق وارتباط غريزي بأرضهم
وغريتهم عليها ،فنشط تفكري ساسة الحامية عىل مستوى التحليل والترشيع واستنباط
رشع
الحلول ،لوضع أسس بناء ضخم من التأويالت والنظريات والنصوص القانونية ،ت ِّ
ربر ابتزاز الفالحني والسيطرة عىل أراضيهم ،تارة باسم اسرتجاع أرايض الدولة التي
وت ِّ
استوىل عليها السكان يف مراحل ضعف السلطة املركزية ،وتارة بحجة الحصول عليها
بالتواطؤ مع عنارص قياديّة يف السلطة املركزية ،وتارة أخرى لعجز الفالحني وعدم
قدرتهم عىل اإلدالء بالوثائق الرضورية التي تؤكد ملكيتهم لألرض.
وهكذا س َّنت إدارة الحامية مجموعة من الترشيعات شكَّلت القاعدة القانونية
نص عىل تسجيل
للنهب واالبتزاز ،فأصدرت ظهري  12اوغست  /آب 1913م الذي َّ
العقارات ،ورضورة التدقيق يف الوثائق املدىل بها .فأصبح لكل قطعة أرض مبقتضاها
سند عقاري يحمل اسامً ورقامً وتصميامً للملكية ،وس ّهل ذلك تسلّط األجانب عىل
األرض لجهل املغاربة باإلجراءات القانونية الجديدة .ثم صدر ظهري  7يوليوز 1914م
فجعل األرايض الجامعية وأرايض األحباس وأرايض الكيش ،غري قابلة للتفويت،
ووضعها تحت حامية الدولة التي أصبح لها حق مراقبتها وتسيريها .غري أنه بعد
سنتني ( )1916تم تأسيس «لجنة استعامر األرايض» من أجل تشكيل وتوزيع قطع
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األرايض القروية ،وقررت سلطات الحامية انسجاماً مع مبادئ االستعامر املختربة،
تدعيم االحتالل العسكري بإسكان عائالت فرنسية يف القرى املغربية ،وسيكون
لهذه العائالت تأثري حضاري عىل الفالحني املغاربة باملثل الذي ستعطيه لهم .وبعد
نهاية الحرب العاملية األوىل ،صدر ظهري جديد يف  27أبريل 1919م جعل األرايض
الجامعية تحت رقابة مجلس وصاية له صالحيات تفويت أرايض الجامعات لطرف
ثالث ،فاقتطعت أجزاء مهمة من األرايض تحت غطاء املصلحة العامة ،وسهلت
االستيالء عليها لفائدة الكولون بطرق رشعية غري منازع فيها ،فتدهورت الجامعات
ولحق التفقري بأفرادها وتغريت الهياكل الزراعية التقليدية مام انعكس عىل الوضع
االجتامعي لسكان البوادي.
إن ما تجب اإلشارة إليه هو أن السيطرة واالستيالء عىل أرايض الفالحني يف املغرب،
قد ارتبط إىل حد كبري بالغزو العسكري ،فاملستوطنون املزارعون كانوا يسريون عىل
حد تعبري أحمد تافسكا ،يف عصابات مسلحة خلف القوات االستعامرية التي تتوىل
إبادة ومطاردة السكان لتتيح املجال للمستوطنني للحصول عىل أمالك فالحية ،وتزيل
كل ما من شأنه أن يشعرهم بأنهم غرباء يف مجتمعهم الجديد ،وتصفهم الصحافة
االستعامرية بأنهم «طالئع جيش قوي» .لذلك قامت السلطات الفرنسية بتمهيد الطريق
أمام االستيطان الزراعي وتدعيمه ،ألنه هو الذي يعطي حضورا ً واستمرارا ً للنفوذ الفرنيس
باملغرب ،وهو ما يوضحه كاديل ( )J .Cadileبقوله« :لقد تم االستيطان الرسمي برشق
تازة يف 1924م ،ويف الريف ما بني 1926م و1930م باملوازاة مع التهدئة العسكرية».
وقد وصل هذا االستيطان إىل أقىص تأثريه يف حياة الفالحني ،كام يؤكد ذلك ألبري
عياش حيث يقول «يف الريف الرشقي وسهول ما بني تازة ووجدة وزعت القبائل
الرحلية سابقاً فيام بينها أرايض فقرية تزرعها بالحبوب ( )...غري أن الهجرة نحو السهول
املستعمرة تبدو مفروضة».
ونشري إىل أن االستيطان الزراعي كان قد تعرقل تط ّوره يف بداية الحامية بسبب
متسك املغاربة بأراضيهم ،واستمرار املقاومات املسلحة يف عدة مناطق بشكل
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أعاق االستيطان األورويب .وبعد القضاء عىل هذه املقاومات أصبح الفرنسيون أحرارا ً

وسارعوا إىل الحصول عىل املزيد من أرايض األهايل املغاربة مام أدى إىل تدمري
القاعدة االقتصادية للفالحني املغاربة الذين تزايدت أراضيهم املغتصبة واملسلوبة،
«خمسة» ،أو إىل عامل يف املزارع األوروبية ،كام
وتح ّول قسم كبري منهم إىل
ّ
تحول الوسط القروي إىل مصدر واسع النطاق للهجرة سواء كان داخل البالد أو إىل
خارجها.
وهكذا وجدت تشكيلة من املعمرين نافسوا الفالحني املغاربة الذين أصبحوا
يف درجة دنيا مقارنة معهم ،ألن زراعاتهم التقليدية ذات اإلنتاج البسيط مل تصمد
أمام الزراعات املنتجة يف الضيعات األوروبية العرصية املستفيدة من األسمدة
الكيامئية ،والبذور املنتقاة ،كام أن الفالحني املغاربة مل يستفيدوا من االمتيازات
املختلفة التي منحتها سلطات الحامية للمعمرين األوروبيني .فرغم أن الظهائر مل
متيّز بني األهايل واملستوطنني من حيث حق االستفادة من املنح واملكافآت ،إال أن
إمكانيات الفالحني املغاربة املتواضعة ال تسمح لهم باستيفاء الرشوط املحددة لنيل
هذه املكافآت .فكيف ميكن الحديث عن إدخال تقنيات وأساليب حديثة يف عملية
ج ِّردوا من أراضيهم الخصبة؟
اإلنتاج أو الزراعة عىل الطريقة األوروبية لفالحني ُ
لقد ظل الفالح املغريب خارج منظومة اإلرشاد الكولونيايل ،الذي ركَّز عىل توعية
الكولون األورويب بأهمية ورضورة استعامل األساليب العرصية يف الفالحة ،كام
حرص الفالحون األوروبيون عىل عدم انتقال املعرفة بهذه األساليب العرصية إىل
جريانهم الفالحني املغاربة ،ليحافظوا عىل تفوق إنتاجهم ،فبقي الفالحون املغاربة
يعتمدون عىل ما ورثوه عن أسالفهم من طرق ووسائل زراعية تقليدية ،وهو ما كان يدفع
أحيانا بعض الفالحني املغاربة إىل «التجسس املعريف» عىل الكولون األورويب عرب
رس تخلف
استخدام معارفهم وأصدقائهم العاملني يف مزارع األوروبيني ،الكتشاف ّ
رس عدم تأث ّر حقول الكولون بأمراض تجتاح املنطقة،
إنتاجهم عن إنتاج األوروبيني ،أو ّ
أو طرق تخلص األوروبيني من أعشاب ضارة تعجز األساليب التقليدية عن مكافحتها.
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وواجه الفالحون املغاربة باإلضافة إىل تربص املعمرين بأراضيهم ،عوامل طبيعية
أرهقتهم وزادت من بؤسهم مثل الجفاف ،والعواصف الرعدية والثلجية والجراد وهو
ما أسهم يف تأزيم وضعية الفالحني وتراجع مستواهم املعييش ،كام دفعتهم يف
العديد من األحيان إىل الخروج عن القبيلة ،يف إطار هجرات جامعية للبحث عن
مصدر عيش مالئم ،يع ّوض النقص الحاصل يف املدخول الفالحي.
أما الرضيبة الفالحية (الرتتيب) فقد شكلت إىل جانب العوامل السابقة عبئا
ثقيالً عىل الفالحة األهلية ،مام زاد يف تأزميها .ومل تكن مصلحة الرضائب تأخذ
يف الحسبان ظروف الفالحة املغربية ،حيث كانت تحدد مبلغها بناء عىل تقديرات
اللجنة الجهوية املكلفة بوضع تقديرات إنتاج املغاربة ،وعىل ضوء ذلك كانت
تتم عملية تحديد الرتتيب الواجب عىل كل فالح ،وكذلك إعداد تقديرات اإلنتاج
الفالحي ،كام أن هذه التقديرات مل تكن تتم عىل أساس بحث موضوعي لوضعية
الفالحة واألشجار املثمرة ورؤوس املاشية التي توجد يف حوزة املغاربة ،بل كانت
تتم بناءا ً عىل تصورات أعوان السلطة املحلية التي غالبا ما كانت تجانب الواقع،
ليجد الفالح نفسه ملزماً مببالغ تفوق إىل حد كبري محصوله الفالحي.

ثانياً :بعض اإلجراءات االصالحية للحامية الفرنسية يف
مجال الفالحة املغربية

اتخذت اإلدارة الفرنسية عدة مبادرات ،لتظهر أنها تريد النهوض بالفالحة
املغربية التقليدية وإصالح العامل القروي ،فت َّم التفكري يف إنشاء تعاونيات
فالحية تقوم بتخزين املنتوج وتحويله وبيعه وتقديم قروض لصغار الفالحني
لحاميتهم من امل ُ َرابني ،ويتعلق األمر مبا كان يعرف بـالجمعيات أو«الرشكات
االحتياطية األهلية» ( )Sociétés Indigènes de Prévoyanceأو ( )SIPالتي
أُنشئت ونُظمت مبقتىض ظهري  26ماي 1917م املغيَّ بظهري  19يوليو 1917م،
وظهري  12أبريل 1912م ،وظهري  28نوفمرب 1921م ،ثم ظهري  28يناير 1922؛
وهي عبارة عن مؤسسات مدنية تحدث بقرار وزاري يحدد دائرتها الرتابية،
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تشمل إلزاماً كل الفالحني األهليني غري املحميني املسجلني يف قامئة الرتتيب.
وتهدف إىل إعانة الفالحني بالقروض ،مادية كانت أو عينية ،ليتمكنوا من مواصلة
أعامل فالحتهم ومن توسيع نطاقها ،واعتامد التقنيات الحديثة الرضورية يف ميدان
الفالحة وتربية املاشية واملساهمة يف تطبيقها ،وتهدف أيضا إىل حامية الفالحني
األهايل من املضاربات العقارية(الربا ـ االحتكار) ،كام ميكنها أن تقوم مقامهم عند
الحاجة بإلغاء كل رهن أو التزام يبدو لها مبالغا أو العمل عىل الحد منه ،واملساهمة
كذلك يف عقد تأمينات ضد الكوارث الفالحية (حريق ،موت املوايش ،جراد.)...
السلفات واإلعانات ،كان بإمكان الرشكات االحتياطية
وإضافة إىل تقديم
ُّ
األهلية ،إحداث جمعيات تعاونية يعهد إليها هي األخرى بصيانة املنتوج
وتحويله وتسويقه وفق الرشوط املتبعة يف املؤسسات الصناعية (مضاربة،
احتكار ،تحقيق القيمة املضافة ،)...وذلك ـ كام ينص عليه ظهري  24أبريل
1937م ـ بعد الحصول عىل ترخيص من إدارة الداخلية استنادا إىل موافقة إدارة
الفالحة والتجارة والغابات ،وكذا املسؤول عن الصناعة التي قد يهمها األمر
ويف هذا الصدد شهدت سنة 1937م باملغرب تأسيس « 11تعاونية أهلية فالحية
( )Coopérative Indigène Agricoleأو ( )CIAمبقتىض ظهري  24أبريل 1937م يف
مجموعة من املدن ،الرباط ،البيضاء ،القنيطرة ،مكناس ،فاس ،تازة ،وجدة ،واد زم،
مازاكان ،آسفي ،ومراكش .وحتى ال نعطي إلجراءات سلطات الحامية أبعادا ً أكرث من
حجمها ،نتساءل ماهي حقيقة وفعالية هذه املحاوالت التحديثية؟
مل تؤد هذه املجهودات يف الواقع إىل النتائج املرجوة من طرف األهايل
ألسباب عديدة ،ذلك ألن إدارة الحامية كانت تسعى من وراء كل املبادرات
التي اتخذتها يف هذا املجال إىل االستحواذ عىل أقىص ما ميكن من األرايض
لتوزيعها عىل املستوطنني ،وإىل تكوين «طبقة» متوسطة من الفالحني الذين
يزكون سياستها ،والحد يف الوقت نفسه من الهجرة القروية للحفاظ عىل حشود
العامل الفالحني الذي ميكن استثامرهم يف ضيعات املعمرين .فالقبائل
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ارتفعت معاناتها من هذه القروض التي كانت متنحها هذه التعاونيات املحلية
الفلحون امليسورون،
بفوائد عالية ،كام أن هذه القروض مل يكن يستفيد منها إال ّ
أما صغار الفالحني فقد كانوا يف حالة عدم تأدية ديونهم يف األجل املحدد عرضة
لفقدان أراضيهم ،أضف إىل هذا أن عدم إرشاك الفالحني ،وهم املعنيون األساسيون
بكل ما تقرره الرشكات االحتياطية األهلية ( )SIPوالتعاونيات الفالحية األهلية ()CIA
يف اتخاذ القرار ،أفرغ الجانب التعاوين التي تدعو إليه هذه املؤسسات من كل
مضمون حقيقي ،وجعل منها مجرد مجال لتكوين األطر التقنية واملراقبني أكرث منها
مجاال لتكوين الفالحني وتحسني أوضاعهم.
وأنشأت اإلقامة العامة إضافة إىل هاتني التعاونيتني ،مركزية التجهيز الفالحي
للبيزانا ( )Central d’Equipement Agricole du Paysanatأو ( )C.E.A.Pبظهري
 26يناير 1945؛ وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املدنية واالستقالل املايل،
تهدف إىل تنمية الفالحة وتربية املاشية ،بتقديم قروض للفالحني وتأطريهم تقنياً
وبيع املعدات الفالحية أو كرائها لهم.
وإلنجاز مهامها ،اعتمدت مركزية ال ( )C.E.A.Pعىل مكاتب محلية تقوم بتقديم
معلومات حول التكوين الكيميايئ للرتبة ونوعية األسمدة التي ينبغي استخدامها
وطريقة محاربة التعرية واألمراض النباتية لقطاع التحديث الفالحي (Secteur de
 )Modernisation du Paysanatأو ( )S.M.Pاملنشأ بظهري  5يونيو 1945م ،وهو
عبارة عن مؤسسة عمومية تسريها السلطة املحلية ،ترمي إىل تحقيق أهداف مادية
واجتامعية وأخالقية ،تتمثل يف تحسني اإلنتاج وتوجيه الفالحني نحو زراعات جديدة
والعمل عىل تطبيق مخطط للتنمية وتحسني أوضاع الفالحني االجتامعية ،وذلك ببناء
املدارس واملستوصفات ودور السكن قصد تحسني أوضاع الفالحني االجتامعية،
وإرشاكهم يف مداوالت مجالس( )S.M.Pقصد تهيئتهم لتح ّمل مسؤولياتهم
مستقبالً.وعموماً كانت ترمي «البيزانا» من خالل تدخالتها هاته تحقيق تغيري جذري
وإصالح شامل يف حياة الفالح املغريب .فالتعليم اإلجباري ،واملراقبة الطبية ضد
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األمراض ،واملساعدة االجتامعية واستخدام اآلالت ،...ستسهم يف توعية الفالح
وتجعله يتحرر من االعتقادات الروتينية والقيود التي كانت تقف عائقا أمام تقدمه.
وبال شك فاإلصالح سيكون صدمة نفسية صادرة عن املكننة ،وهو ما سيؤدي إىل
زعزعة أمناط اإلنتاج التقليدية والرفع من القدرة اإلنتاجية للفالح ثم تغيري منط عيشه..
بعد أن فرضت فرنسا سيطرتها عىل املغرب وتوغلت داخل أراضيه وجدت أمامها
عددا ً من خدام املخزن ،وهم الفئات الحاكمة املكونة من شيوخ القبائل والقواد
واألعيان وبعض الزوايا .وقد أبقى االستعامر عىل معظم هذه الفئات وامتيازاتها
األدبية واالجتامعية ،ومنحها مساحات كبرية من األرايض الزراعية عند إدخال نظم
تسجيل األرايض ليك تكون دعامة وسندا ً للمحتل ،ولكنه ج َّردها يف املقابل من
نفوذها السيايس الحقيقي ألنه أصبح الحاكم الفعيل للبالد .وظلت هذه الفئات أداة
مسخَّرة من طرف االستعامر حيثام يريد واجهة إلضفاء الرشعية عىل بعض سياساته
االستيطانية(((.
وقد أدت الهجرة القرسية بفعل التدخل االستعامري يف القرى إىل فقدان املغرب
لتوازنه السكاين جغرافياً ،حيث أفرغت البادية من سكانها ،وازدحمت املدن بعرشات
اآلالف من املهاجرين الفلَّ حني ،الذين فقدوا كلياً أو جزئياً صلتهم املاضية بعامل
جروا اإلطار التقليدي
الزراعة وال رابطة تاريخية لهم بعامل املدينة ومجتمعها ،وف َّ
للمدن التاريخية املغربية ،وشكَّلوا قاعدة كبرية من العاطلني وأشباه العامل يف
خدمة االقتصاد الرأساميل األورويب ،ووضعوا بذلك اللبنة األوىل يف تكوين الطبقة
العاملية املغربية(((.
وبإدخال منط اإلنتاج الرأساميل االستعامري عملت سلطات الحامية عىل
تفكيك امللكية الجامعية للقبائل املغربية ،والتي هي أساس التضامن القبيل.
ومركزت سلطات الحامية امللكية الفردية لألرض ووسائل اإلنتاج األخرى ،وأصدرت
(((  -عبد السالم أديب ،الرصاع الطبقي والتحوالت االقتصادية والسياسية يف املغرب ،منشورات النهج الدميوغرايف،
الرباط.2005 ،ص.82:
(((  -أحمد تافسكا ،تطور...مرجع سابق ،ص.67:
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من أجل ذلك سلسلة من القوانني لتدعيمها وتعميمها .واستهدفت من ذلك تسهيل
عمليات انتزاع أجود األرايض ،وجعلتها تحت ترصف املع ِّمرين .وأدى ذلك إىل
فصل الفالح عن أرضه ،وبالتايل عن «جامعته»وعشريته وقبيلته .ووقع تحول وتدجني
لدور «الجامعة» لدى القبيلة ،وصدرت قوانني تحدد مهمتها الجديدة((( .ففقدت
«الجامعة» سلطتها السابقة ،وأصبحت تابعة ومراقبة من طرف سلطات الحامية.
ون َفذَت عن طريقها إدارة الحامية ،بشكل أعمق لنسف جدور الحياة الجامعية القبلية.
وهكذا ظهر منط امللكية الفردية لألرض ،وتحولت العالقات داخل القبيلة من
عالقات عرشية يف مفهومها التقليدي القديم إىل عالقات اقتصادية ترتكز عىل امتالك
رؤساء القبائل والقواد ورؤساء الطرق الصوفية لألرايض الزراعية الواسعة ،وتحول
سائر أفراد القبيلة بالتدريج إىل فالحني أُجراء يف أرايض زعامئهم.
وما لحق الزراعة من تغري يف منط ملكيتها لحق تدريجياً ملكية املاشية ،فقد
تحولت هذه األخرية من ملكية عشرية مشاعية إىل ملكية أرسية أو فردية ،ولكن
النشاط الرعوي مل يتطور يف وسائله بالدرجة أو الرسعة نفسها اللتان تطورت بهام
الزراعة يف البادية املغربية ،لذلك يظل الفائض االقتصادي املتولد من هذا النشاط،
والقابل للتوزيع واالستحواذ من خالل اآلخرين محدودا ً للغاية(((.
إن االستعامر الذي أدخل الرأساملية إىل البالد مل يزد إال يف تأزمها ،ومل يسهم
خم َسة ومزارعني أو يد
إال يف «بلرتة» أهاليها وتهميشهم ،وتحويل أغلبيتهم إىل َّ
عاملة بخسة يف متناول املعامل االستعامرية التي تحول ثروات البالد إىل بلدها
األصيل .صحيح أن االستعامر قد ساهم يف عرصنة الفالحة باملكننة وتقنيات الري
الحديثة ،ولكن ليس لصالح البسطاء من املغاربة بل لصالح املستوطنني أو لصالح
«األرستقراطية العقارية» التي ستستويل بعد االستعامر ،عىل ما سمي ب «أرايض
املع ِّمرين املسرتجعة»؛ ولكن صحيح أيضاً أن الرأساملية االستعامرية قد أسهمت
(1)-Abdeljalil Ben Abdellah, «Société et gestion des ressources dans le haut Atlas central, cas des Ait
ougoudid», revue Abhath, n°4, 1994, pp.56- 57.
(((  -عبد السالم أديب ،مرجع سابق ،ص.82:
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يف تفكيك املجتمع املغريب وأشكال تضامناته التقليدية ،ورشدت العائلة وقتلت
اآلالف من األهايل املغاربة تحت ذريعة التهدئة والسلم((( .فكان السلم والتهدئة
الكولونياليني «مساهمة فعالة يف إيقاف صريورة التاريخ االجتامعي الداخيل بتجميد
البنيات املحلية ،وبإدخال تحول اقتصادي اجتامعي وسلويك»(((.
ومع تطور نظام ملكية األرض ،وظهور تقسيم العمل ومنو املبادالت التجارية

تحل تدريجياً
بدأت تتبلور عملية التاميز االجتامعي .وقد أصبحت هذه العالقات ُّ

محل التاميزات القبلية التقليدية القامئة عىل أساس عالقات القرابة وروابط الدم
وأوارص التضامن القبيل .وقد ساهم التغلغل التدريجي لعالقات اإلنتاج الرأساملية
يف هذا التحول من غري أن تختفي متاما البنيات التقليدية بل حدثت عملية مزاوجة
وتهجني بني الهياكل والتاميزات القبلية التقليدية والعالقات والتاميزات الرأساملية
الحديثة(((.
وهكذا أخذت عمليات التاميز االجتامعي تسري يف اتجاهات متعددة .فالتغيري
الذي أجراه الفرنسيون يف شكل امللكية ،مل يؤ ُّد إىل خراب الفئات اإلقطاعية ،بل
أسهم يف تبلورها وصياغة معاملها ورسم حدودها ليك تكون سندا ً قوياً للمستوطنني
األجانب .كام ظهرت فئة من املغاربة املكونني من كبار مالك األرض الذين ال
يقومون بزراعة أراضيهم بأنفسهم .وغالبا ما كانوا يقومون بتأجري أراضيهم للفالحني
عمالً زراعيني لفالحتها .وأغلبية هؤالء املالك كانوا يقطنون املدن،
أو يستأجرون ّ
وبهذا مل يكن بينهم وبني قراهم وفالحيها أية روابط وثيقة أو عالقات شخصية(((.
لقد أدت التغيريات االستعامرية الكبرية إىل تحول أعداد كبرية من الفالحني إىل
عامل يتقاضون أجرا ً ،فقد وجدت هذه الفئة من الفالحني نفسها محرومة امللكية
((( -الهادي الهروي ،القبيلة ،اإلقطاع واملخزن -مقاربة سوسيولوجية للمجتمع املغريب الحديث ،1934- 1844-
افريقيا الرشق ،الدار البيضاء ،2004،ص.312-311:
(2)-Abdelatif Ben chrifa,Culture, Changement Social et Rationalité, in Pratiques et résistances
culturelles au Maghreb, Sous la direction de Noureddine Sraib, Ed CNRS,1992, p :141
(((  -عبد السالم أديب ،مرجع سابق ،ص.85:
((( -املرجع نفسه والصفحة نفسها.
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وعاجزة عن تطوير مق َّدراتها المتالك إنتاجها تدفعها حركة مزدوجة ،فعليها من جهة
أن تجد عمالً مأجورا ً يضمن لها حياتها ،وعليها من جهة ثانية ،يك ال تفقد كل يشء،
أن تحافظ عىل تضامن تقليدي معني عائيل قروي ورثته من ماضيها .وكان الوصول إىل
ظروف العمل املأجور يحصل بعقد فردي شفهي بني العامل وصاحب املزرعة وهذا
مام أدى إىل نشوء شكل جديد من تبعية العامل الذي كان قد تحرر من التبعية السابقة
لإلقطاعيني.
إن هذه الفئة من األجراء التي منت ونشأت يف ظل السيطرة االستعامرية قد
تضخم حجمها برسعة كبرية ،وقد حصل هذا التوسع يف حجمها بشكل رئييس عىل
حساب الفئات االجتامعية األخرى والتي اضطرها اإلفقار املتزايد إىل االلتحاق
بسوق العمل ،بسبب سياسة الدمج االقتصادي للسلطات االستعامرية(((.
ونشير إىل صعوبـة التحديـد الدقيـق لعـدد اليـد العاملـة الزراعيـة وتوزيعهـا
خلال فترة الهيمنـة االسـتعامرية ،ويزيـد يف تعقيـد هـذه املهمـة أن الزراعـة
األوروبيـة كانـت تعتمـد على اليـد العاملـة املغربيـة اعتمادا ً كليـاً ـ وأن الكثرة
السـاحقة مـن هـذه اليـد العاملـة موسـمية تـأيت مـن املناطـق القريبـة مـن مـزارع
األوروبيين ،أو مـن أقاليـم بعيـدة مثـل سـوس ودرعـة وتافياللـت واألطلـس
والريـف ودكالـة والرحامنـة وعبـدة وبني حسـن ،أما العمال الدامئـون يف مزرعة
أوروبيـة مسـاحتها  250هكتـارا ً فيختلـف عددهـم باختلاف املناطـق والظـروف،
ويتراوح بين أربعـة واثنـي عشر عاملاً يف أحسـن األحـوال ،منهـم عامـل أو
عاملان أوروبيـان متخصصـان يف تغيير آالت املزرعـة واإلرشاف على عمـل
العمال املغاربـة(((.
وعىل عكس العامل املغريب ،كان العامل األورويب يتمتع بكثري من االمتيازات
منها ،عقود عمل مضبوطة ،وأجرة مرتفعة ،وسكنى ،ومكافآت ترتاوح قيمتها بني ألفني
(((  -املرجع نفسه ،ص.86:
(((  -أحمد تافسكا ،تطور...مرجع سابق ،ص.89:
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وعرشة آالف فرنك سنوياً باإلضافة إىل امتيازات أخرى منها االستفادة من خدمات
املستوصفات ،واملدارس ألبنائهم(((.
ومن األهمية مبكان اإلشارة إىل أن التنظيم النقايب يف البادية املغربية قد واجه
صعوبات عديدة لعدم استقرار العامل نتيجة للسياسة االستيطانية والتقاليد الفالحية،
وعدم وجود الوعي السيايس والنقايب ،وانتشار األمية ،ومحاربة سلطات االحتالل
ألي نوع من النشاط النقايب .أما «النضال الطبقي» يف البادية فقد كان معدوماً أيام
االستعامر الفرنيس ألن التناقض الرئييس بني االستعامر والحركة الوطنية قد غطى
كل رصاع.
كام تحولت أعداد كبرية من الفالحني إىل مزارعني
صة حيث يحصل
باملحاص َ
َ
املزارع عىل حصة عينية من املحصول بعمله هو وأفراد أرسته يف أرض املالك.
وتراوح نظم اقتسام املحصول بني «املرابعة» أي بربع املحصول و«املخامسة» أي
بخمس املحصول حسب الرتتيبات واألعراف السائدة يف الوسط القروي(((.

خامتة

يتضح من املعطيات السالفة الذكر ،أن االستعامر الفرنيس أحدث تحوالت
عميقة بالبوادي املغربية ،متثلت يف تحول أخصب أراضيها إىل مزارع كولونيالية،
بعدما قامت إدارة الحامية بنسف املؤسسات واملبادئ التي كان يقوم عليها
املجتمع املغريب ،والتي كانت تشكل عائقاً أمام احتالل األرض املغربية ،حيث
غريت الوضعية القانونية لألرض بس ِّن ترسانة من الترشيعات شكَّلت السند القانوين
لالستحواذ عىل أرايض املغاربة ،وتوزيعها عىل الكولون األورويب ،مام أدى إىل
حدوث تحوالت يف شكل البنية العقارية .وحرص األوروبيون عىل تطبيق أشكال
االستغالل الرأساميل يف األرايض املغتصبة ،باعتبار األرض مبثابة رأسامل يد ُّر
(((  -املرجع نفسه ،ص.90:
(((  -عبد السالم أديب ،مرجع سابق ،ص.87:
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دخالً أي ينتج فائض قيمة ،فركَّزوا عىل إنتاج مزروعات تسويقية يوجه إنتاجها
لتلبية حاجيات الجاليات األوروبية ،ويص َّدر جزء منها إىل الخارج لتلبية متطلبات
املرتبول ،مستفيدين من مساعدة ودعم إدارة الحامية من إقامة للبنيات التحتية ،ومن
مختلف التسهيالت املالية والتقنية.
أما الفالحة املغربية املحلية التي كانت تلعب دورا ً اجتامعياً واقتصادياً ألكرثية

السكان ،فقد تعرضت خالل فرتة الحامية إىل تحوالت عميقة ،نتجت عام لحقها
يف عالقتها باالقتصاد االستعامري الذي سيطر عىل أجود أرايض الفالحني املغاربة
بشتى الطرق والوسائل ،وحرصهم يف املناطق القاحلة ،فتضاءلت وسائل عيشهم،
كام تص َّدعت البنى والعالقات القبلية عىل التآزر والتضامن وعىل أساس عالقات
القرابة وروابط الدم وأوارص التضامن القبيل ،لتحل محلها عالقات اإلنتاج املبنية
عىل امللكية الخاصة لوسائل اإلنتاج والفردانية التاميز االجتامعي ،وهي عالقات
اجتامعية مل يألفها املجتمع املغريب بل كانت وليدة التحوالت التي رافقت التدخل
االستعامري .وقد دفعت األوضاع واملتغريات الجديدة بالعديد ممن نزعت منهم
أراضيهم إىل العمل كعامل يف ضيعات املعمرين ،أو الهجرة إىل املدن ليشكِّلوا
النواة األوىل «للربوليتاريا».

مقاومةالكوفةلالستعمار الربيطاينيفثورةالعشرين

(مؤتمر الكوفة نموذ ًجا)
محمد عبدالرحمن عريف

(((

أحاول يف هذه الدراسة عرض بعض ما بدأَت به بريطانيا من محاولة لض ِّم العراق
ملرشوعها يف الهند ،ودور الكوفة يف مقاومة هذا املرشوع ،متمثالً يف دور ثوار
جا لهذا الدور).
الكوفة ودعمهم لثورة العرشين وت َّم اختيار (مؤمتر الكوفة منوذ ً
أحاول كذلك أن أع ِّرج عىل بعض جذور تلك املطامع واملصالح يف العراق
وأهمية تحققها ،وذلك عندما بدأت القيادة العسكرية الربيطانية بوضع الخطط
العسكرية الحتالل جنوب العراق عن طريق الخليج العريب ،بعد أن شكّلت حكومة
الهند لجنة رباعية عام 1911م ،جاء يف تقريرها يف كانون الثاين/يناير 1912م ،عىل
رضورة احتالل العراق ،من خالل تنشيط القناصل الربيطانيني يف بغداد والبرصة
واملوصل عىل إعداد املعلومات العسكرية واالقتصادية عن الجيش العثامين
وتسليحه وتوزيعه ،ووضع الخرائط العامة عن العراق وال سيام التوزيع العشائري.
((( -أستاذ يف جامعة عني شمس  -جمهورية مرص العربية.
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قاومت السلطة املحلية العثامنية االحتالل الربيطاين ،وأيدها رجال الدين
العراقيني يف إصدار فتاوى (مقاتلة الكفار) التي اتخذت اشكالً متباينة يف الرد عىل
هب أالف العراقيني من عرب وأكراد بقيادة رجال الدين يف النجف
االحتالل ،إذ ّ
األرشف وكربالء املقدسة لوقف الزحف الربيطاين عىل مدن العراق أبرزها موقعة
(الشعيبة) يف نيسان /أبريل 1915م التي تص َّدر املشهد الحريب فيها علامء الدين
ومراجع التقليد يف الفرات األوسط فضالً عن جهود القيادات العشائرية يف املناطق
األخرى ،ونددت الجرائد العراقية باالحتالل ودعت املواطنني إىل القتال والتصدي
له بكل السبل املتاحة.

األهداف الربيطانية يف العراق

لقد كانت خطة بريطانيا يف العراق االكتفاء باحتالل والية البرصة فقط ،ولكن نجاح
ُغي خطتها والتقدم الحتالل بغداد وفقًا العتبارات
ق ّواتها يف احتالل البرصة جعلها ت ّ
سياس ّية وجدت فيها تهدئة الحالة يف إيران ،وإبعاد العثامنيني عن التجمع العسكري
فضل عن تقوية مركز
ً
مستقبل عىل املحتلني الربيطانيني،
ً
يف العراق الذي سيؤث ّر
بريطانيا يف الهند من خالل صعوبة اتصال العثامنيني بأفغانستان وتحريض قبائلها
الحدودية مع الهند عىل الثورة ضدها.
حا من السياسة الدولية أن بريطانيا رسمت لوجودها يف العراق ما يضمن
كان واض ً
طويل ،فعزمت عىل تهدئة الحال ،ووجدت من األفضل لها كسب ود الدول
ً
بقاؤها
حا يف ترشين الثاين/
املتحالفة معها يف منطقة الرشق األوسط ،فأصدرت وفرنسا ترصي ً
نوفمرب 1918م ،خففت فيه من قيودهام عىل العرب أيام الحرب العاملية األوىل ،وسمحتا
بعودة العراقيني إىل بالدهم ،وأ َّملتهم عىل توفري األمن وفرض النظام واالرتقاء ببالدهم
ريا ،وتأسيس حكومة وإدارة وطنية تستمد سلطتها من رغبة السكان الوطنيني ،وإعادة
خ ً
القومية العراقية إىل الحياة ،وأن غايتهام يف العراق وسوريا (االعرتاف بهذه األقطار
تأسيسا فعل ًيا .وأن تساعدا عىل تعميم التعليم والتهذيب وأن
مبجرد تأسيس حكومات
ً
تضعا ح ّدا ً للتفرقة التي طاملا توخَّاها األتراك يف سياستهم).
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ليس احتالل بريطانيا للعراق يف أثناء الحرب العاملية األوىل ،وليد سياسة آنية
أوحى بها إرشاك الدولة العثامنية بالحرب ،وإمنا استجابة ملطامع بريطانية قدمية
بأرض العراق ،ألهمية موقعه الجغرايف ذي الصلة الوثيقة بني ما يجري يف شبه القارة
الهندية ومسارها يف الخليج العريب ،فضالً عن وجود النفط الباعث األسايس اآلخر
التجاه بريطانيا نحو العراق ،ولضامن نجاح سياستها عىل أساس األسواق الجديدة
واملواد الخام فيه ،وما أن فكرت أ ّن سياستها ستصطدم بوابل مقاومة القبائل العربية
الخليجية املعارضة لها ،حتى أقامت مركزا ً تجارياً لها يف البرصة وعززت ذلك بنشاط
عالقتها بالدولة العثامنية ،من خالل بعثة (جسني) ملعرفة صالحية النقل يف نهري
دجلة والفرات ومسحهام ألغراض املالحة ظاهرا ً وألغراض سياسية عسكرية باط ًنا،
من خالل بسط نفوذها عىل العراق متهي ًدا ملا يتيرس لها عملها فيه يف املستقبل،
ساعدتها عىل ذلك اإلرساليات الربيطانية الطبية والتبشريية وفتح دوائر الربيد
الربيطانية يف بغداد والبرصة(((.
إن السمة الغالبة عىل األفكار والخطط واملشاريع لالحتالل الربيطاين يف
العراق أيًا كانت الجهة التي صدرت عنها الرسمية فيها أو قرارات القادة العسكريني
هي تحقيق املصلحة الربيطانية قبل كل يشء ،فعملت عىل إصدار القوانني التي
تتطلبها األوضاع املحلية التي تبنتها اللجان العسكرية الربيطانية ،يجاريها فيام تصبو
إليه بعض شيوخ القبائل يف املحكومني بأعرافهم العشائرية ،ثم رسمت سياستها
املستقلة فيام تراه ممكنا عىل نظام سيايس هيكيل للدولة ككل يف أنظمة جزئية
ذات وظائف متخصصة كالسلطات (الترشيعية والتنفيذية والقضائية) مبتغية بذلك
تحقيق مآربها االستعامرية بصورة مامثلة ملحيطها الدويل نظريًا ،اختلفت فيه عن
الواقع الفعيل ،التي اغاضت العراقيني بتلمسهم أن بريطانيا أنكرت وعودها وقراراتها
لحامية أمن العراق وااللتزام بصون الكرامة واحرتام العراقيني ،وعملت عىل إساءة
معاملتهم يف وطنهم وعظـّمت املكانة االجتامعية لعشائر العراق محاول ًة منها
((( -فالح محمود خرض ،عبد الكريم حسني عبد ،سياسة االحتالل الربيطاين للعراق يف منطقة الفرات االوسط -1917
1920م ،مجلة كلية الرتبية األساسية ،جامعة بابل ،العدد السادس ،آزار /مارس  ،2012ص.417
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لفصلها عن الكيان املدين واستخدامهم كسالح قوي مع املتغريات الجديدة ،األمر
الذي ولّد جراحات بليغة ومؤملة عىل املستويات السياسية واالجتامعية نتج عنها
قيام التمردات والثورات(((.
لقد شخصت مظاهر السياسة الربيطانية يف منطقة الفرات األوسط خاصة ،ما
خفي منها يف دراسة الوثائق الربيطانية الرسية وما نرش وقتها يف الكتب والصحف
املحلية ،التي أظهرت واقع العراق السيايس واالجتامعي وما نتج عنها يف قيام
الثورات واالنتفاضات املحلية يف معظم مناطق العراق وباألخص مدن الفرات
األوسط وعشائرها وبتوجيه مبارش من املرجعيات الدينية التي كانت رافضة لسياسة
املحتل الربيطاين ،حتى رضخت حكومة االحتالل ملطاليب الثوار وأجربتها عىل
تغيري سياستها يف تشكيل الحكومة العراقية املؤقتة يف ترشين األول /أكتوبر عام
1920م ،ورسمت لكل ما سيحدث لها سياسيًا باختيارها وقبولها مليالد اململكة
العراقية يف  23آب 1921م(((.

منو املصالح الربيطانية يف العراق

برز أهمية موقع العراق يف نظر السياسة الربيطانية مع ازدياد أهمية منطقة الخليج
العريب دول ًيا وتصاعد الرصاعات السياسية واالقتصادية العاملية فيها ،وال سيام أن
بريطانيا توسعت تجارتها يف منتصف القرن التاسع عرش ،وأصبح بوسع املقيم
الربيطاين يف العراق أن يحقق مساعي دولته وطموحاتها بكلمة منه إىل الحكام
العثامنيني يف اسطنبول ،والتي مل يفتأ بعض من زعامء العشائر العراقية أن يطلب
الحامية أو العون من املقيم يف التأثري بالوالة العثامنيني أحيانًا(((.
رسمت بريطانيا طريقاً برياً بامتداد نهري دجلة والفرات ،وسريت باخرتني فيهام،
ملعرفة صالحية النهرين للمالحة ،بعد أن تخلت عن مرشوع (باملرستون) يف مد
((( -فالح محمود خرض ،عبد الكريم حسني عبد ،املرجع السابق ،ص.417
((( -املرجع السابق ،ص.418
(((  -ستيفن همسيل لونكريك ،اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ،ترجمة جعفر الخياط ،مطبعة االديب ،ط،6
بغداد1985 ،م ،ص.307
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خط حديدي عرب وادي الرافدين عام 1857م((( ،وقد شجع ذلك األملان يف وضع
خطة إلقامة سكة حديد ترمي الوصول بها إىل بغداد والخليج العريب ثم إيجاد قاعدة
بحرية عىل الخليج ،فضال عن تغلغلها يف الدولة العثامنية باعتقادها أن العراق
رأس جرس سهل املنال القتحام الهند ،لذلك أصبحت سياسة األملان تشكل خطرا ً
عىل املصالح الربيطانية يف الهند ،األمر الذي حفَّز بريطانيا عىل رسعة االندفاع
العسكري نحو الرشق األوسط والعمل عىل توطيد العالقات الجيدة مع دول الخليج
العريب وعقد املعاهدات ،وقد وجدت هذه الدول فيها صيانة ملركزها ضد السلطان
العثامين والشاه اإليراين عىل حد سواء((( ،فضلً عن بعث بريطانيا إىل العراق دوائر
مخابراتها العسكرية والسياسية ،عمالء بصفة سائحني ومبرشين وآثاريني ،لتحصل
عىل معلومات أدق عن العراق من النواحي السياسية واالجتامعية واالقتصادية.
وشيئاً فشيئاً حصل الربيطانيون عىل النفوذ التام يف العراق وهابهم الوالة العثامنيون
وأصبحوا ذوي سطوة عالية ،ويف األكرث أداروا وكاالت قنصليات الدول األخرى يف
العراق ،ولهم ثالث قنصليات واحدة يف البرصة وأخرى يف بغداد وثالثة يف املوصل،
يديرها وكيل سيايس ثم مقيم ،وكانت وظيفتا القنصل واملنقب األثري تتحدان يف
شخص واحد ،وكان تحت ترصف القنصل باخرة تالزمه يف أعامله عىل الدوام(((.
متتع الوكالء الربيطانيون بحريَّة التنقل يف العراق ،وحصلوا عىل امتيازات كثرية يف
املالحة النهرية ودوائر الربيد الهندية ،وأصبحت منزلتهم نافذة ومحرتمة يف األوساط
السياسية واالجتامعية العراقية ،واستفاد منهم بعض شيوخ العشائر والتجار ،وبذلك
حصلت بريطانيا عىل القسط األوفر يف التجارة بني الشعوب األوروبية يف العراق(((.
وقد رسخت بريطانيا دوافعها وغاياتها السياسية يف العراق بواسطة التسرت بإقامة
((( -هرني فوسرت ،نشأة العراق الحديث ،الجزء األول ،ترجمة سليم طه التكريتي ،مطبعة الفجر ،بغداد-1989م،
ص.58
((( -املصدر نفسه ،ص.68
((( -ستيفن همسيل لونكريك ،املصدر السابق ،ص.335
(4)- Langley K,M,The Industrialization of Iraq,Caambridge,1961,P,24.
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املشاريع االقتصادية وطرح شعارات املصلحة العامة ومنفعة العراق بإطالق عناوين
التمجيد للعراقيني وخدمة اإلنسانية ،ومحاوالت إعادة تذكري العراقيني مبايض بالدهم
املجيد وتراث إمرباطورية العرب املسلمني فيها ،وتربير ما قد تقتضيه املشاريع
التي سيحققونها من نفقات تضهد خزينة الدولة إلمتام ضبط فيضان نهري دجلة
والفرات وإنشاء السدود ملصالح الزراعة ،وتنفيذ املشاريع العمرانية والصناعية،
التي من شأنها تنمية الرغبة الربيطانية يف وضع قدمها يف العراق ،وعىل ذلك سعى
الربيطانيون إىل أقامة صداقات حميمة وكثرية مع العراقيني(((.
سعت بريطانيا بواسطة رشكاتها (لنج والرشكة العثامنية للمالحة النهرية)((( التدخل
بدبلوماسية عالية يف أوساط الحكومة العثامنية للحصول عىل امتيازات اقتصادية
كبرية يف والياتها والسيام يف العراق ،منافسني يف ذلك الدبلوماسية األملانية
الناجحة يف العالقات التجارية واالقتصادية مع العثامنيني ،وبحنكة الوكيل الربيطاين
(كلوديوس ريج) دخل العراق حظرية النفوذ الربيطاين ،ومتكن من السيطرة عىل
الجهاز الحكومي وأن يكون مهيباً ويف موقع الصدارة والكلمة النافذة يف بغداد ،وقد
سارت العالقات الربيطانية ـ العراقية من بعده بالشكل الذي حقق املصالح الربيطانية
يف العراق((( ،وكادت الرشكات الربيطانية أن تحصل عىل استغالل املناطق النفطية
يف الدولة العثامنية ،إال أن إصدار السلطان عبد الحميد الثاين ( 1876ـ 1909م) فرماناً
يقيض بنقل ملكية األرايض النفطية يف العراق من الخزينة الخاصة إىل أمالك الدولة،
خيب آمال الربيطانيني يف عقد ذلك االتفاق(((.

أسباب ومقدمات ثورة العرشين يف العراق

ويف وسط تلك التحديات الكربى تجسد موقف العراقيني الرافض لالحتالل

(((-زيك صالح ،منشأ النفوذ الربيطاين يف بالد مابني النهرين ،بغداد-1949م ،ص.142
(((-عالء موىس كاظم ،الدبلوماسية الربيطانية يف العراق 1823-1808م ،مجلة افاق عربية ،عدد  12آب 1980م ،ص
ص .108-107
(((-املصدر نفسه.
(((-عبد الفتاح ابراهيم ،عىل طريق الهند ،دار الشؤون الثقافية ،ط ،2بغداد-2004م ،ص.178
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ونظامه الجديد يف محاولته تطبيق أسس سياسته يف الهند إىل مواقف ثورية وشديدة
رسخت يف أذهانهم عىل أن من
فقد التزم األهايل بفتاوى رجال الدين يف البالد الذي َّ
ريا ما
يعمل مع الربيطانيني يع ّد كاف ًرا ،وصاروا يلعنوهم يف الشوارع واملقاهي ،وكث ً
تحول موقف الناس إىل مجابهة مسلحة منتظمة ،ففي مدينة النجف األرشف قادت
(جمعية النهضة اإلسالمية) الرسية الثورة الشعبية ضد االحتالل والتي كانت لها وق ًعا
ريا عىل العشائر يف تهيأة وتنظيم القتال يف املنطقة(((.
كب ً
تفجرت انتفاضات شعبية ضد الربيطانيني يف املناطق الكردية كلفتهم خسائر كبرية
وال سيام يف السليامنية ،التي رسعان ما أفصحت بريطانيا بعد أن ملست خطورتها عىل
أمن املنطقة وعرقلة سياستهم فيها عن سياستها الجديدة يف املنطقة من خالل إخبار
نص عىل ما يأيت( :خولتني
األكراد مضامني كتاب وكيل الحاكم املليك العام الذي َّ
حكومة صاحب الجاللة أن أطمئنكم شخصيًا بأنها ال تنوي انتهاج سياسة انتقامية نحو
األكراد عن األعامل التي ارتكبت خالل الحرب ،لكنها مستعدة ملنح العفو العام عن
الجميع ...وترغب حكومة صاحب الجاللة أن أطمئنكم بأن املصالح الكردية سوف
ال يغض النظر عنها يف مؤمتر الصلح)((( ،والتي مل تضمن لألكراد فيام بعد الوفاء
بوعدها وتنفيذ مقرراتها ،وسايرت سياسة تركيا يف مخططاتها تجاههم يف سياسة الصهر
العنرصي والقمع الدموي ،ويف كربالء املقدسة وبابل وبغداد وغريها من املدن عقدت
االجتامعات والندوات والتي كان لرجال الدين فيها قصب السبق يف قيادتها إذ طالبوا
بتشكيل حكومة عراقية مستقلة وإنهاء االحتالل ،وردا ً عىل تلك التحديات ألقت القوات
الربيطانية القبض عىل بعض رجاالتها ونفتهم إىل جزيرة هنجام(((.
ترك االحتالل الربيطاين بصامته عىل املجتمع العراقي من األوجه جمي ًعا ،عىل
أساس (فرق تسد) القامئة عىل تعزيز ربطه بأسواقها الخاصة واألسواق الرأساملية
عامة ،من خالل االعتامد املبارش يف أقل عدد ممكن من رؤساء ومتنفذي العشائر
(((  -عبد الرزاق الحسني ،ثورة النجف ،مطبعة العرفان ،ط ،5صيدا1983 ،م ،ص ص.41-30
(((  -املس بيل ،املصدر السابق ،ص ص.214-213
(((  -محمد حسني الزبيدي ،العراقيون املنفيون إىل جزيرة هنجام ،دار الحرية ،ط ،2بغداد1989 ،م ،ص.44
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العراقية ،وأقاموا عالقات معهم منذ االحتالل يف تركيز القوة االقتصادية (األرض)
والسلطة (اإلدارية) بأيدي الشيوخ(((.
رأى العراقيون يف االحتالل الربيطاين الغالء غري املعهود ،إذ ارتفع سعر خبزه
اليومي خالل سنوات قليلة مبقدار  2.5 :1.5مرة والشاي مبقدار ثالث مرات والسكر
ريا ماأصبحت هذه املواد توزع بالبطاقات(((.
مبقدار خمس مرات ،وكث ً
إزاء ذلك قامت السياسة الربيطانية عىل سرت سياستها يف إشغال مسؤوليها
العاملني يف العراق ممن يفتقرون إىل الخربة اإلدارية والحنكة السياسية والجهل
بطبيعة املجتمع العراقي ،يف أن العراقيني غري قادرين عىل اإلدارة بنفسهم ،وصار
املوظفون األجانب الجدد صارمني يف تطبيق األنظمة والقوانني ال يراعون فيها أح ًدا،
ريا ما كانوا يعاملون الناس بعدم االحرتام ،عىل النحو الذي اعتادوا عليه يف الهند
وكث ً
بغض النظر عن الفرق بني شخصية ونفسية العراقي والهندي((( ،وتحفظت السلطة
الربيطانية عىل عودة الضباط العراقيني من سوريا وتركيا الذين كانوا يؤلفون نخبة
املثقفني العراقيني آنذاك ،قد جعلها هذا األمر يف مأزق سيايس واجتامعي عندما
عزمت عىل ترشيح األمري (فيصل) ملكًا عىل العراق والقبول برشوطه يف إدارة الدولة
الجديدة((( ،عززه الرتحيب الشعبي الكبري باألمري (فيصل) يف معظم مدن العراق.
أناسا عوا ًما ومنبوذين يف املجتمع بعض املناصب
قلَّد الحكام الربيطانيون ً
اإلدارية ،ويف أمور الرشطة ألبستهم رساويل قصرية مل يألفها العراقيون من قبل،
وأقامتهم يف الشوارع واألزقة ،وفرضت عىل املارة أن يسريوا يف الجهة اليرسى من
((( -كانت وسيلة مؤثرة عىل املجتمع يف إطاعتهم لرئيسهم الذي وجدوا فيه ضامن حل مشاكلهم والتقرب به من
سلطة االحتالل عند املراجعات الرسمية .وضح ذلك يف تقرير الحاكم السيايس الربيطاين يف العامرة قوله (لقد
ساعدنا أيام الحرب إبقاؤنا عىل شيخ واحد يف مقاطعات كبرية ...إن املهامت اآلتية جعلت من الرضوري والعميل
إسناد الشيوخ الكبار) .انظر ،محمد سلامن حسن ،طالئع الثورة العراقية ،العامل االقتصادي ،الثورة العراقية األوىل،
مطبعة النعامن ،ط ،2بغداد1958 ،م ،ص ص.18-17
(((  -عيل آل بازركان ،الوقائع الحقيقية يف الثورة العراقية ،مطبعة االديب ،بغداد1954 -م ،ص.15
(((  -عبد العزيز القصاب ،من ذكريايت ،بريوت -1962م ،ص ص .199-198
(((  -وميض جامل عمر نظمي ،ثورة 1920م ،بريوت  1985ص.173
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الشارع ،ومن خالف تلك األوامر وسلك الجهة اليمنى سه ًوا كان يتعرض لإلهانة
أو يرضب بالسوط يلفحه جنود االنضباط العسكري((( ،األمر الذي أزعج الفئات
االجتامعية وولّد عندها االستياء والكره يف التعامل أو إنجاز متطلبات اإلدارة
الناجحة ،فضالً عن سامع الحكام الربيطانيني شكاوى الفالحني من دون األخذ
برباهني املالكني ،مام أدى إىل التقليل من مكانتهم يف املجتمع وأصبحت طبقتهم
مستاءة من الحكومة ،فانضموا إىل التجمعات والتنظيامت السياسية والرسية ذات
األهمية بني الفئات االجتامعية والدينية املشرتكة(((.
لقد سار الحكام الربيطانيون عىل أسلوب هدر كرامات الناس من خالل الرضب
واإلهانة والزجر وعىل طريقة ما نقلته قصص ألف ليلة وليلة يف خروج امللوك ،فيقدم
الرشطي أو العسكري بيده عصا وبخطوات رسيعة يرصخ بأعىل صوته (قوموا...
قوموا) عىل الجالسني يف املقاهي والراجلني يف الشوارع ليُحيُّوا الضابط الربيطاين
املار يف ديرتهم ،والذي يقوم بدوره بتحية الواقفني بابتسامة ساخرة واستخفاف
مقيت ،ومن مل ينتبه له النشغاله بحديث مع زميله أو بابتياع حاجة انهالت عليه
السياط((( ،وكمثال عىل ذلك ولد سلوك حاكم النجف األرشف الكابنت (كرين هاوس
 ،)F. S. Greenhouseالقسوة واألمل واإلهانة عىل مجتمع املدينة من خالل إساءته
عند السري يف الشارع وهو يدفع أمامه من يستعمل السوط ليرضب به الناس لفسح
الطريق أمامه(((.
كام أجربت رشطة اإلدارة الربيطانية شيوخ القبائل من العراقيني عىل النزول من
ظهور خيولهم عند دخول املدينة من مسافات بعيدة فضال عن إصدارهم األوامر
املهينة واملخجلة بإبقائهم واقفني مدة طويلة تحت الشمس الحارقة وإجبارهم
((( -عيل الوردي ،الجزء الخامس ،املصدر السابق ،ص.23
((( -وبذلك احدث االحتالل طبقات اجتامعية اصبح فيها املحرتم ذليلً والذليل محرتم ،ويسء احرتام االرشاف
وذوي النسب الرفيع ،الذي كان بارزًا يف العهد العثامين .انظر ،ستيفن همسيل لونكريك ،العراق الحديث ،الجزء
األول ،ص.193
(((  -طالب مشتاق ،اوراق ايامي ،الجزء األول ،دار واسط للدراسات والنرش ،بغداد1989 -م ،ص.90
(((  -جعفر محبوبة ،مايض النجف وحارضها ،الجزء االول ،ب ط ،صيدا 1353 -ﻫ ،ص.249
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بالعمل عىل جمع فضالت الخيل وإفرازاتها (الروث) إمعانا منهم بالتنكيل واإلهانة(((،
ومن كان منهم يخالف نظام السري يف شوارع املدينة ويف الجرس بركوب الحيوانات
(الحمري ،الخيل واإلبل) كان يعاقب بالرضب املربح بعصا غليظة((( ،ففي مدينة
الديوانية وهي مدينة عشائرية أمر (امليجر دييل) أن يرتجل الخ َّيال عن ظهر حصانه
قبل وصوله إىل البلدة بخمسامئة مرت ويخلع عقاله ويسري مشيًا عىل األقدام(((.
أما محاكمهم فكانت شاذة ومنافية ألبسط قواعد العدل ،فيخرب الحاكم السيايس
يف الديوانية املتنازعني أنه سريمي العملة النقدية املعدنية عىل األرض ،فإن كانت
صورة (طره) فسيحكم لصالح فالن ،وإن كانت كتابة (كتبة) فسيحكم لخصمه(((،
وانطوت تلك األعامل عىل االستخفاف بعقول الناس وإذاللهم إذ كانت تلك
املحاكامت أشد وطأة من سلوك الوالة العثامنيني.
اتخذت حكومة االحتالل اجراءات صارمة ضد (األشقياء) وحملة السالح،
ليل وهو حامل سالحه باإلعدام ،وشاهد
فقد حكمت عىل من يلقى القبض عليه ً
املواطنون صباح كل يوم جثثًا معلقة عىل املشانق ،فولدت تلك السياسة ذع ًرا بني
الناس وعزموا عىل التخلص من اسلحتهم برميها يف األنهر واألبار أو بدفنها تحت
األرض ،وشاع بني الناس أن املحتلني جلبوا معهم القطط القادرة عىل كشف السالح
املخبوء يف البيوت عن طريق الشم(((.
ركزت السياسة الربيطانية عىل تقويض مقومات اإلقطاع وترسيخ دعامئه وتنظيم
أسسه قانون ًيا من أجل تكوين قاعدة اجتامعية مضمونة ميكن االعتامد والركون إليها
يف الحكم ،وبذلك عملت عىل إصدار (قانون دعاوى العشائر املدنية والجزائية)
املستمد من النظام الهندي ،من خالل االعتامد عىل أقل عدد من أبرز متنفذي الريف
(((  -عبود الهيمص ،ذكريات وخواطر عن احداث عراقية يف املايض القريب ،مطبعة الراية ،بغداد1991 -م ،ص.43
(((  -عيل الوردي ،الجزء الرابع ،املصدر السابق ،ص.401
(((  -املصدر نفسه ،الجزء الخامس ،ص.32
(((  -عبود الهيمص ،املصدر السابق ،ص.42
(((  -عيل الوردي ،الجزء الرابع ،املصدر السابق ،ص .401
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وذلك من خالل تركيز السلطة السياسية واإلدارية يف أيدي الشيوخ((( من املتعاونني
مع سلطات االحتالل ،ومبوجب ذلك القانون فصل املجتمع العشائري قانونًا عن
املحاكم املدنية ،حيث سمحوا بالعمل بالفصل يف أمور العدالة بني رجال العشائر،
واحتوى القانون عىل مواد عقابية مل يألفها الناس حتى قبل اإلسالم ،فقد عرضت
املنازعات عىل محاكم عشائرية لتحقيق الرضا من خالل دفع دية الدم إىل أهل
القتيل أو فصل االعتداءات مببالغ يحددها املجلس العشائري وبحضور الضابط
السيايس الربيطاين ليكون لحكومة االحتالل نصيب ايرادي من املبلغ املدفوع
باعتباره تأكيد املسؤولية الجامعية لسلوك الفرد ،إلذالل الشعب العراقي ومتزيق
وحدته االجتامعية وحتى الدينية(((.
ونتيجة للموقف املقاوم ملنطقة الفرات األوسط للسياسة الربيطانية سار االحتالل
يف تلك املنطقة بسياسة خاصة متثلت باختيار بعض الشيوخ املوالني لها دون
مراعاة للقواعد املتعارف عليها يف وراثة املشيخة ،من أن الرئاسة العامة يف العشرية
الكبرية تنحرص حسب العرف العشائري يف ساللة الرئيس األكرب دون أخوته أو ابنائه
لكن اإلنكليز اختاروا لرئاسة العشرية ممن أبدى لها الصداقة والوالء أو كانت له
صلة سابقة بهم يف العهد العثامين بغض النظر عن مقامه الحقيقي يف عشريته(((،
وكان لتلك السياسة أثر كبري يف اندالع ثورة العرشين وبروز بعض املواقف املؤيدة
للمحتل الربيطاين فيام شكلت املعارضه الغالبية العظمى لتلك السياسة الهوجاء،
وإمعاناً بإذالل الشيوخ وإضعاف مكانتهم ،سمحت حكومة االحتالل بقبول شكاوى
الفالحني ضد شيوخهم وان كانت ملفقه وغري صحيحة والنظر فيها ،حتى أصبحت
طبقة املالكني والشيوخ من أكرب املعارضني واملستائني من سياسة الحكومة
الربيطانية (((.
((( -للمزيد من املعلومات عن القانون ينظر :نظام دعاوى العشائر املدنية والجزائية ،املصدر السابق.
(((  -هرني فوسرت ،نشأة العراق الحديث ،الجزء األول ،ترجمة سليم طه التكريتي ،مطبعة الفجر ،بغداد1989 -م ،ص
ص .340-339
((( -عيل الوردي ،الجزء الخامس ،املصدر السابق ،ص28؛ انظر وثيقة عزل وتنصيب الشيوخ يف امللحق.
((( -فالح محمود خرض ،عبد الكريم حسني عبد ،املرجع السابق ،ص.442
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مارست حكومة االحتالل أساليب أخرى منها سياسة التحبب إىل السكان
وأظهرت تلك السياسة يف مدينة بغداد بصورة خاصة يف محاولة لدحض الدعاية
العثامنية ضدهم ،فصاروا يظهرون االحرتام للمساجد واملراقد املقدسة وسمحوا
بإقامة الشعائر الدينية املختلفة وزاروا رجال الدين يف بيوتهم لكسب و ِّدهم معلنني
حبهم لإلسالم وخدمتهم لرجاله ،ولعل هذه السياسة أتت أكلها من خالل التقرب
من رجال الدين من الطائفة السنية إذ أغروا علامءها بقبول الوظائف واالهتامم بدوائر
األوقاف وأغدقوا عليهم األموال ،ويف املقابل اهتموا بالطبقة الشعبية من الطائفة
الشيعية فراعوا مواكبها وطقوسها الحسينية التي تقام يف شهر املحرم وق ّدموا لهم
ما تحتاجه تلك املواكب من مظاهر الحامية واملواد النادرة كصفائح النفط ونسيج
األكفان((( ،وباملقابل نكلت بقياداتهم الدينية التي وقفت أمام تطلعاتهم يف السيطرة
عىل مقدرات البالد من خالل الفتاوى التي نبهت األهايل إىل خطورة السياسات
االستعامرية عىل مستقبل العراق وأهله .إن هذه السياسة التي اتبعتها القوات املحتلة
سعي من سلطة
أججت من خاللها الطائفية املقيتة بني أبناء البلد الواحد يف
ٍ
االحتالل لتمزيق وحدة املجتمع العراقي ومامرسة سياسة التنكيل بقياداته الدينية
من خالل كيل االتهامات السياسية لهم أو اعتبارهم من املحرضني عىل إثارة الفنت
وتهويل تلك األموريف أيام املناسبات الدينية املختلفة((( ليكون تأثريها ووقعها أكرب
يف النفوس من أجل بث الفرقة بني مكونات أبناء الشعب العراقي.
لقد أشاع املحتل الربيطاين النعرات الدينية واملذهبية بأسلوب مقيت يف أكرث
مدن العراق ،حيث أشار التقرير اإلداري الربيطاين لشهر ترشين األول 1918م أن
ٍ
قاض سني يف مدينة النجف األرشف ،فضالً عن
اإلدارة الربيطانية تعتزم تعيني
ثياب موحدة بحسب
إصدار تعليامت عىل العامل العاملني عندها بإجبارهم ارتداء ِ
انتامئهم القومي والطائفي ،فالعامل السنة يرتدون كوفية حمراء وعقال أسود ويرتدي
إخوانهم من الشيعة كوفية زرقاء وعقال أبيض ،وربط فئة املسيحيني الدينية بوشائج
(((  -عيل الوردي ،الجزء الرابع ،املصدر السابق ،ص.398
((( -فالح محمود خرض ،عبد الكريم حسني عبد ،املرجع السابق ،ص.443
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قوية مستغلني بذلك ما خلفته مظاهر السياسة العثامنية يف املجتمع((( ،لتمزيق لحمة
الشعب العراقي وإضعافه من خالل تلك السياسة ،والواضح أن سياستها يف إظهار
الطائفية سيعود عليها بالنفع السيايس الذي ستجده يف تعلق املسيحيني واليهود
بحكمها ،فضالً عن تهيئة ورقة رابحة لديها عن طريق بث كوامن الفرقة والحقد بني
أبناء املذاهب اإلسالمية أحدها تجاه اآلخر ،وأصبحت هذه السياسة ورقة رابحة
تربزها متى جاءت الحاجة إليها للضغط عىل املذهبني بوسائل تصطنعها ،وكان أبرز
أعاملها إلثارة أبناء الطائفة الشيعية استحواذ السلطات الربيطانية عىل أوقاف الشيعة
واإلرشاف عليها بشكل مبارش(((.
أججت السلطة الربيطانية املشاعر العربية للمواطنني يف زرع النزاعات القومية
والدينية والقبلية وعمدت إىل إهانة السكان من كبار السن واألطفال من العرب
واألكراد عىل حد سواء ومل يتورع ضباطها يف الكف عن ذلك ،وحطّم جنودها
تراثهم اآلثاري والحضاري يف بعض املدن العراقية القدمية((( ،وعزمت يف شامل
العراق عىل كسب االثوريني الهاربني من زعامئهم يف مدينة عقرة وأسكنتهم قرب
مدينة بعقوبة والقسم اآلخر حلُّوا يف بعض املناطق الكردية من أرايض الفالحني
األكراد التي طردتهم منها ،وتع ّد هذه القضية من أوائل قضايا التغيري (الدميغرايف)
العرقي والقومي للسكان ،األمر الذي زاد يف حدة النزاع بني األكراد واالثوريني ،كام
استخدم الجيش الربيطاين فوجني من االثوريني املدربني يف بعقوبة إلخضاع مناطق
(العامدية والكويان وبرواري السفىل والعليا)((( ،وركزت السلطة الربيطانية عىل زرع
الشّ قاق بني القوميات والقبائل واألديان املختلفة ،عندما دمجت منطقة األيزيدين
مبنطقة جبل سنجار إداريا((( ،لتدب النزاع املستحكم بينهام ،مبتغية بذلك استمرار
(((  -كامل مظهر احمد ،الطبقة العاملة الكردية ،التكوين وبداية التحرك ،مطبعة دار الكتب ،بريوت-1981م ،ص
ص.45-44
((( -فالح محمود خرض ،عبد الكريم حسني عبد ،املرجع السابق ،ص.443
((( -محمد طاهر العمري املوصيل ،الجزء الثالث ،املصدر السابق ،ص.104
((( -املس بيل ،فصول من تاريخ العراق القريب ،ترجمة :جعفر الخياط ،دار الكتب ،ط ،2بريوت1971 ،م ،ص.220
((( -ل .ن ،كوتلوف ،ثورة العرشين الوطنية التحررية يف العراق ،ترجمة عبد الواحد كرم ،دار الحرية ،بغداد-1971م،
ص.128
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أعامل العنف والقتال بني املنطقتني وإبعادهام عن مقاتلتها ثم تثبيت سياستها عليهام
باسم الحفاظ عىل أمن املنطقتني(((.
عزمت السلطة الربيطانية عىل متزيق أوارص العالقات االجتامعية العشائرية فيام
يدب بينهم وبني البعض اآلخر الحزازات واألحقاد،
بني أبناء العشائر مام أدى إىل أن ّ
األمر الذي وصل يف نهاية املطاف إىل حد االقتتال بني تلك العشائر ،فقد أقدمت
قبيلة عنزة برئيسها (فهد بن هذال) املوايل لربيطانيا هجومها عىل مضارب عشرية
(عطية أبو كلل) قرب الساموة املتهم بقتل القائد الربيطاين (مارشال) يف النجف
األرشف ،األمر الذي أجربه عىل تسليم نفسه للسلطات الربيطانية قبل نهاية نيسان
عام 1918م((( ،ومل تفلح السلطة الربيطانية يف متزيق شمل عائلة (آل كمونة) املتنفذة
يف كربالء املقدسة وتأجيج خالفاتها مع أرسة (آل العواد) ،فضال عن اعتقال كبريها
(فخري كمونة) من لدن السري (برييس كوكس) الحاكم املليك العام وتهديد شقيقه
(محمد عيل) باإلقامة يف بغداد ليبقى تحت أنظار السلطة الربيطانية ،والتي انتهت
سيادتهام ومكانتهام يف كربالء املقدسة بنفيهام إىل الهند عام 1917م(((.

صادرت قوات االحتالل مطبعة الوالية ،عند دخولها مدينة البرصة ورأت أن
تستخدمها يف طبع نرشاتها وبياناتها إلطالع السكان عىل سري املعارك يف العراق
ولتستعني بها عىل توطيد سلطان سياستها ومتطلباتها ،وللحيلولة دون استخدامها
من اآلخرين ضدهم((( ،وكانت تلك النرشات تقرأ بصوت عال عىل تجمع حشود
الناس يف املقاهي ،لتؤث ّر أخبارها يف حمل الناس عىل (التأثر بالدعاية املؤيدة
للربيطانيني)(((.
ومنعت السلطة املحتلة العراقيني من إصدار الجرائد الوطنية والسياسية ،حيث
((( -فالح محمود خرض ،عبد الكريم حسني عبد ،املرجع السابق ،ص.444
((( -املس بيل ،املصدر السابق ،ص.126
((( -املصدر نفسه ،ص ص.116 115-
(((  -املس بيل ،املصدر السابق ،ص .61
(((  -هرني فوسرت ،الجزء الثاين ،املصدر السابق ،ص ص .343-342
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سمحت فقط بصدور الجرائد الرسمية التابعة للسلطة (جريدة املوصل ونجمة
الكركوكية التي تصدر نصفها باللغة الرتكية والنصف اآلخر بالعربية ،وجريدتا العرب
البغدادية واألوقات البرصية وإىل جانبها صدرت جريدة برصة تاميز باللغة اإلنكليزية)
وأصدرت مجلة واحدة بعنوان (اللسان األدبية)((( ،وكانت كتابات تلك الصحف
واملجالت وسيلة دعائية للمحتلني ،إذ كانت السلطة املحتلة تدفع لتلك الجرائد
أجورا ً عالية ملن ينرش مقاالً أو قصيدة ميجد فيها االحتالل ويعظم قادته ،وبذلك
أخذت القصائد (العصامء) أو املقاالت (الرنانة) تنهال عىل تلك الجرائد وهي تلهج
مبدح سلطة االحتالل الربيطاين وذم األتراك ،وحملت املقاالت أسامء بتواقيع
مستعارة ،فصحيفة العرب وصفت العرب بأهل الحضارة والعلم والشهامة والوفاء،
و(األتراك أهل عبث وجهل وفساد وقد ُعرفوا بنكث الوعود)((( ونعتتهم الجريدة
بكلامت مقيته ومشينه يف أنهم ما جاؤوا (األتراك ـ أي وربك ـ فاتحني ،بل مخربني
عائثني) ((( وربطت الجريدة بني سياسة الترتيك والتجنيد من أن (غرض االتحاديني
يف تجنيد الناس بعد ترتيكهم كان لغرض أن يحولوا دون تعلمهم علوم الدين وأداء
فرائضه ،وليك يهجروا املساجد والجوامع((( ،وعىل العكس من ذلك مجدت
سام محض حينام أقدمت
الجريدة باالحتالل الربيطاين وصورته بأنه كان (بدافع ٍ
عىل خوض الحرب يف العراق ف ُق ِّيض لها النرص ،ودخلت جيوشها الباسلة بغداد،
مصافحة العرب ،مصافحة الحبيب لحبيبته)((( ،لقد ولّدت تلك السياسة مجموعة
منافقة ومتقلبة يف نظر املواطنني العراقيني ،قالت عنهم املس بيل إ ّن (الكلامت عند
الرشقيني هي مجرد ألفاظ التعني شيئا فقد يقولون اليوم شيئا وينقضونه غدا ،وهم
اليرتكون هذه العادة أب ًدا)((( ،وباملقابل عملت سلطة االحتالل عىل كبح حرية الكالم
واالجتامعات وراقبت السياسيني والنخب املثقفة من خالل جواسيسها ،وحددت
((( -عبد الله الفياض ،الثورة العراقية الكربى سنة 1920م ،مطبعة االرشاد ،بغداد-1963م ،ص ص.159-158
((( -جريدة العرب يف 1918/2/28م.
((( -املصدر نفسه يف 1917/7/17م.
((( -املصدر نفسه يف 1917/12/28م.
((( -املصدر نفسه يف 1917/7/31م.
(6)- Elizebeth Burgoyne (Certrude Bell) -London 1921- vol. 2,p. 57- 58.
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مضامني املناهج الدراسية العامة ،لتحقيق ما يضمن سياستها وأهدافها يف العراق،
مستقبل(((.
ً
باعتقادها بأنها الوسيلة الوحيدة لنهضة البالد الثقافية واالجتامعية
كام أفشت بريطانيا يف العراق تعاطي املخدرات وسمحت عل ًنا من غري وازع
أخالقي ،إذ أمرت أنظمتها عىل إصدار تعليامت خاصة يف زراعة (الخشخاش)
الذي يدخل يف إنتاج (األفيون) ،وسمحت باسترياده وخصصت رسوم جمركية
يدفعها املستورد ومنحت إجازات للبيع العام لتسهيل توصيله إىل جميع أنحاء
العراق((( ،ساعية من خالل ذلك إىل تحقيق نتائج اجتامعية سلبية تؤثر عىل الروابط

االجتامعية ،وإضفاء حالة االنتشاء منه بتخدير عقول الشعب وخموله مؤديًا إىل
إبعاده عن معتقداته وإميانه بدينه ،وسلوك هاوية الرذيلة واملوبقات التي تبعده عن
املطالبة بحقوقه وتضعه يف الرشك املذموم اجتامع ًيا ودين ًيا(((.

كانت محصلة سياسة االحتالل الربيطاين تعزيز التناقضات واملشكالت
االجتامعية ،التي أدت إىل أن يرزح العراق تحت كابوس أشد وطأة وأكرث خبثًا وتنو ًعا
عام كان عليه يف العهد العثامين ،وربطته بأسواقها خاصة واألسواق الرأساملية عامة،
وأصبح االحتالل يف نظر العراقيني واقعا مرفوضا إىل درجة أنهم مل يتأثروا بإجراءاته
اإليجابية مقارنة مبا رسى عليهم يف العهد العثامين ،فكان صورة قامتة للمحتل الذي
فرض إرادته بحكم مركزي قوي أفىض بتحقيق أهدافه االستعامرية(((.
عىل الرغم من ورود تلك املساوئ يف سياسة االحتالل الربيطاين إال أن هذا
الدور مل يخل من محاسن يف تهيئة بعض العراقيني لالتصال باملدنية الغربية اتصاال
مبارشا والتأثر فيهام حسبام تقتضيه األحوال االجتامعية والفكرية لهم ،فقدمت
الحكومة الربيطانية منوذجاً لحكومة حديثة أكرث حداثة من حكومة العثامنيني يف
نرش النظام وإطاعة القانون ومعالجة مشاكل البالد وتوضيح فكرة الحكومة الجديدة
((( -فالح محمود خرض ،عبد الكريم حسني عبد ،املرجع السابق ،ص.445
((( -املس بيل ،املصدر السابق ،ص.267
((( -فالح محمود خرض ،عبد الكريم حسني عبد ،املرجع السابق ،ص.446
((( -نفس املرجع والصفحة.

370

نحن وأزمنة االستعمار

وهيأت الظروف املالمئة لقيام الدولة العراقية الحديثة عام 1921م ،التي أدت إىل
حدوث تبدالت جوهرية يف مختلف نواحي الحياة االجتامعية والسياسية(((.
ففي مجال مكافحة مرض الكولريا الذي ظهرت أعراضه يف العراق ،صدرت
أوامر مشددة بفرض التطعيم اإلجباري عىل معظم السكان ،ونقل كل مريض مشتبه
به إىل مستشفى العزل ،وصاحب تلك اإلجراءات إجراء مبنع السفر إال ملن يحمل
وثيقة تطعيم ضد املرض((( ،وإن كانت بادرة حسنة وصحية إال أن الناس ضجرت
من هذه اإلجراءات وتهربوا من رجال التطعيم ،وانترشت وثائق تطعيم مزورة تباع
خفية عن أنظار الحكومة للمسافرين ،فضال عن كتامن أمر املصابني باملرض عن
الحكومة يك ال تنقله إىل مستشفى العزل العتقادهم أن هناك من يقتل مرضاهم(((.
وصف التقرير الرسمي الربيطاين حالة بغداد االقتصادية باآليت( :الصعوبات
ناشئة عن قلة وسائل النقل ،ومل تتوفر وسائل النقل لتصدير الجلود والصوف واملواد
الخام األخرى التي تجمعت يف بغداد قبل احتاللنا ،والتي نحن يف حاجة ماسة لها
يف الوطن ويصدق ذلك عىل التمور أيضاً ...وعىل هذا فقد تأثر الوضع املايل يف
والية بغداد يف صورة عكسية ولكنه ما لبث أن تحسن)((( ،ومدت اإلدارة الربيطانية
يف وقت قصري جدا ً عام 1918م خطوطاً حديدية بني بغداد والحلة مع خط فرعي
من الحلة إىل الكفل وآخر من النارصية إىل الساموة ،فضالً عن تحسني الطرق
الصالحة لحيوانات الحمل فقط لتمكني املركبات من استعاملها((( ،والتي سهلت
عملية جباية الرضائب يف لواء الحلة ،كام بادرت اإلدارة الربيطانية إىل إلغاء بعض
الرضائب مثل رضيبة األشغال العامة ورضيبة التعليم وغريها من الرضائب اإلضافية،
العتقادها أن االستمرار يف استحصالها سيؤدي إىل استياء تام ،وهو ما حصل يف
أوساط العشائريني يف الديوانية ،واشتىك عشائر عفك عام 1919م من تزايد املقادير
((( -نفس املرجع والصفحة.
((( -عيل الوردي ،الجزء الرابع ،املصدر السابق ،ص.400
((( -فالح محمود خرض ،عبد الكريم حسني عبد ،املرجع السابق ،ص.446
(4) -Reports of The Baghdad Wilayat، 1917، P,3.
((( -غسان العطية ،العراق نشأة الدولة ،ترجمة عطا عبد الوهاب ،دار الالم ،لندن-1988م ،ص .334
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املحصلة وتقاوم الدفع سلامً((( ،والذي يدل عىل مدى االهتامم الواضح من جانب

سلطات االحتالل بالجانب التجاري واالقتصادي دون االهتاممات األخرى ملا توفره
لهم تلك العملية من أرباح مالية كبرية وإنعاش للسوق العراقية بعد أن حلت به األزمة
االقتصادية عند دخول جيوش االحتالل الربيطاين ألراضيه(((.
كان (برييس كوكس  )Persy Kocksأول من شغل منصب املندوب السامي
الربيطاين يف العراق ،ومنحت له السلطات الترشيعية والتنفيذية ،ثم خلفه املقدم
عي موظفني بريطانيني وهنود إلدارة الوحدات
(ويلسون) عام 1917م ،الذي ّ
الحكومية ،ورفعت منزلة رئيس الحكام السياسيني إىل حاكم مليك عام له صالحيات
املخابرة مبارشة مع الحكومة الربيطانية ترسل تقاريره إىل وزير الدولة لشؤون
الهند معتمدين يف سلطتهم عىل القوات املسلحة والرشطة ومجموعة من العمالء
الرسيني(((.
وجدت بريطانيا يف توحيد قياداتها مع رؤساء العشائر املوالني لها والعاملني
تحت امرة الضباط السياسيني ،وسيلة لحامية طرق املواصالت املارة يف مقاطعاتهم،
واإلسهام يف بعض األعامل اإلدارية وٍالقضائية ،ومنحتهم لذلك صالحيات واسعة
يف اعتقال املجرمني والنظر يف بعض الدعاوى القضائية ،وعىل جمع الرضائب لقاء
فضال عن االستفادة منهم يف تنفيذ السياسة االستعامرية يف مناطقهم،
ً
نسبة معينة(((،
ومساعدتها يف كبح االنتفاضات املحدودة ،يف حني بقيت عشائر (البدو) متمتعة
باالستقالل التام ومعفوة من دفع الرضائب للسلطات الربيطانية مقابل اعرتاف
رؤوسائها باإلدارة الربيطانية املدينة عليهم.
اختلفت سياسة اإلدارة الربيطانية يف كردستان ،عىل الرغم من خضوع بعض
((( -املصدر نفسه ،ص ص .335-334
((( -فالح محمود خرض ،عبد الكريم حسني عبد ،املرجع السابق ،ص.446
((( -ل .ن .كوتلوف ،املصدر السابق ،ص114؛ املس بيل ،املصدر السابق ،ص.232
((( -محمد طاهر العمري املوصيل ،تاريخ مقدرات العراق السياسية ،الجزء الثالث ،مطبعة دار السالم ،بغداد-1925م،
ص.5
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مناطقها إىل سلطة الضباط السياسيني ،إال أنها مل تتبع السياسة املركزية التي اتبعتها
يف املناطق الجنوبية والوسطى من العراق ،وقررت تعيني زعامء القبائل الكردية
طويال حيث أخضعت
ً
ورجال الدين كرؤساء للوحدات اإلدارية((( ،والتي مل تستمر
مدينة السليامنية إىل سلطاتها املبارشة بعد إبعاد الشيخ (محمود الربزنجي) عن
السلطة عام 1919م.

ثورة العرشين يف النجف

أعلنت الثورة يف مدينة النجف األرشف يوم 21متوز /يوليو،بالتشاور بني رجاالت
الدين وشيوخ العشائر فيها ،وعند إعالن الثورة يف املدينة انسحب معاون الحاكم
السيايس للمدينة حميد خان من الرساي الحكومي بهدوء وبدون أي مشاكل
وأصبحت مدينة النجف األرشف بعد إعالن التمرد تحكم نفسها بنفسها وأصبحت ال
تخضع لسلطة اإلدارة الربيطانية املتواجدة يف العراق حيث تقرر يف النجف تشكيل
مجلسني هام املجلس الترشيعي واملجلس التنفيذي عىل أن يكون عدد أعضاء
املجلس التنفيذي للمدينة أربعة أشخاص وهم رؤساء املحالت األربعة املوجودة
يف النجف وعىل أن يكون عدد أعضاء املجلس الترشيعي مثانية أشخاص يجرى
انتخابهم من املحالت حيث جرت االنتخابات يف يوم 25آب /اغسطس.
جاءت املفاوضات ،وكانت أوىل رشوط القائد اإلنجليزي للوفد هو تسليم األرسى
الذين كانوا معتقلني يف خان شيالن بالنجف فجرى تنفيذ الطلب وسلم األرسى يف
اليوم الثاين إىل القوات اإلنجليزبة ولكن اإلنجليز مل يعلنوا جميع رشوطهم للوفد
وذلك النشغال قواتهم يف القتال يف مناطق أخرى ويف صباح يوم 16ترشين الثاين/
نوفمرب تىل اإلنجليز عىل علامء ووجهاء النجف األرشف بقية الرشوط عليهم وذلك
بعد أن قاموا بحشد العديد من قواتهم بالقرب من املدينة وقد تم تنفيذ جميع رشوط
اإلنجليز وبعدها دخلت تلك القوات املدينة وقامت بإغالق باب السور وقامت مبنع
الدخول والخروج من وإىل املدينة إال بإذن منها وقد استمر هذا الحال ملدة  24يو ًما.
((( -كامل مظهر احمد ،دور الشعب الكردي يف ثورة العرشين العراقية ،بغداد 1978 -م ،ص ص.96-79
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رصاع اإلنجليز يف الكوفة

بعد هذا التاريخ أضطر رؤساء العشائر املرتددين إىل االنضامم إىل الث َّوار تحت
ضغط الرأي العام الذي كان يعد كل من ال ينضم إىل الثورة كاف ًرا نرصان ًيا وقام الثوار
ومن انضم معهم بحصار الحامية اإلنجليزية املوجودة يف الكوفة والتي كان يقدر
شخصا مؤلفة من الجنود ،الشبانة ،الرشطة واملوظفني وكان يرأس
عدد أفرادها بـ750
ً
الحامية امليجر نوربري وقد بدا الحصار الفعيل للحامية يف يوم 21متوز /يوليو،
وأناط الثوار بأمر الحصار بعلوان الحاج سعدون رئيس بني حسن ،وقد كانت الحامية
قد تحصنت يف الخانات املرشفة عىل النهر كام كانت الباخرة الحربية آير فالي قد
رست يف النهر تجاه الحامية لحاميتها ،وقد كانت الطائرات اإلنجليزية تقوم باإلغارة
عىل الكوفة طيلة مدة الحصار من خالل اإلغارة عىل الحامية ويف يوم  24متوز/
يوليو ألقت إحدى الطائرات ثالث قنابل عىل جامع الكوفة الكبري فأدى ذلك إىل
مقتل العديد من الناس الذين كانوا متواجدين يف الجامع ،وقد استمر حصار الثوار
للحامية اإلنجليزية زهاء ثالثة أشهر ويف يوم 17ترشين األول/اكتوبر ،وعند الساعة
حا وصلت القوات اإلنجليزية إىل األطراف الشاملية من البلدة وكان الثوار
الثامنة صبا ً
متجمعني يف البلدة وبعد معركة ما بني الطرفني استطاعت القوات اإلنجليزية دخول
البلدة وكان ذلك عند الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم كام تم يف اليوم
نفسه فك حصار الحامية اإلنجليزية ويف يوم  20من نفس الشهر استعادت القوات
اإلنجليزية املدفع الذي كان الثوار قد غنموه منهم يف معركة الرارنجية والذي كان قد
أستعمل يف قصق الحامية اإلنجليزية أثناء فرتة حصارها.
نشطت األفكار القومية الهادفة إىل تحقيق استقالل العراق بني املثقفني العراقيني
يف املدن ،كقوة ثورية تقف بحزم يف املعسكر املعادي للسياسة الربيطانية،
وساندتهم أعداد كثرية من الحرفيني والعامل والتجار الصغار ،مك ِّونني قاعدة
ال يف
حا وف َّع ً
سياسية احتضنتها األحزاب السياسية الرسية التي لعبت دو ًرا واض ً
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قيادة العمليات العسكرية ضد االحتالل ،فضمت جمعية (حرس االستقالل)((( يف
بغداد النخب املثقفة السياسية ورجال الدين من املجتهدين والشيوخ الوطنيني،
وأقامت هذه الجمعية عالقات تنظيمية مع املرجعيات الدينية ورؤساء عشائر الفرات
األوسط ،ورفعت شعار االستقالل التام للعراق ،وأسهمت يف تحشيد الشعب العراقي
ضد االحتالل الربيطاين عام 1920م((( ،ويف مدينة النجف األرشف تشكلت جمعية
(النهضة اإلسالمية) من علامء ورجال الدين فضالً عن النخب املثقفة بجناحني األول
(السيايس) يقوم أعضاءه باالتصاالت السياسية والتنظيمية بني املواطنني ،والثاين
(الفدايئ) يسعى إىل محاربة سلطات االحتالل ،التي كانت لهام عالقات حسنة مع
جمعية حرس االستقالل((( ،و(الجمعية الوطنية اإلسالمية) يف كربالء املقدسة(((،
تحت إرشاف آية الله العظمى الشيخ (محمد تقي الحائري الشريازي)((( ،فضال عن
وجود حزب (العهد العراقي) ،الذي رأى رجاله يف املفاوضات مع بريطانيا أمرا ً
رضورياً لنجاح القضية العربية عامة والعراقية خاصة.
بغية تهدئة الحالة السياسية يف العراق ،ورغبة بريطانيا يف تحقيق االستقالل
الشكيل وفقاً ملا ن ّوه عنه الترصيح الربيطاين ـ الفرنيس يف ترشين الثاين 1918م،
أظهرت السياسة الربيطانية أن العراقيني غري مؤهلني لتحمل االستقالل الذايت(((،
((( -جمعية سياسية وطنية تشكلت يف نهاية شهر شباط عام 1919م يف بغداد ،برئاسة (السيد محمد الصدر) وعضوية
(جالل بابان ،محمود رامز ،شاكر محمود املرافق ،عارف حكمت ،حسني شالل ،سعيد حقي ،عبد املجيد يوسف،
عبد اللطيف حميد ،الحاج محي الدين السهروردي ،عيل افندي واخرون) ،من منهاجها تسعى الجمعية وراء استقالل
البالد العراقية استقالال مطلقا ولها موقف ومشاركات وطنية يف ثورة العرشين .عبد الرزاق الحسني ،الثورة العراقية
الكربى ،املصدر السابق ،ص ص .81-79
((( -عبد الرزاق الحسني ،الثورة العراقية الكربى ،مطبعة دار الكتب ،ط ،5بريوت1982 -م ،ص ص.81-77
((( -عبد الجبار حسن الجبوري ،االحزاب والجمعيات السياسية يف القطر العراقي1958-1908م ،دار الحرية ،بغداد-
1977م ،ص ص .55-54
((( -املصدر نفسه ،ص.54
(((  -ولد يف مدينة شرياز (جنوب ايران) يف سنة 1256هـ1840/م ،ونشأ بها ،ثم هاجرها إىل العراق سنة 1271هـ ،واقام
يف مدينة كربالء وتدرج يف الدراسات الدينية وبعدها انتقل إىل مدينة سامراء واصبح استاذا لجمع كبري من طالبي
العلم ،وبعد احتالل القوات الربيطانية مدينة سامراء سنة 1917م ،انتقل إىل مدينة الكاظمية يف مدينة بغداد ،وبعد مدة
توجه إىل مدينة كربالء يف منتصف سنة 1336هـ 23 /شباط 1918م ،وتويف يف  10آب 1920م .للمزيد من املعلومات
انظر :كامل سلامن الجبوري ،محمد تقي الشريازي ،القائد االعىل للثورة العراقية الكربى 1920م ،مطبعة برهان ،قم
-1427هـ2006/م ،ص.43
((( -امني سعيد ،الثورة العربية الكربى ،الجزء الثاين ،مطبعة القاهرة ،القاهرة1935 -م ،ص ص.17-16
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ووجوب إجراء االستفتاء العام خالل املدة من نهاية عام 1918م وبداية عام 1919م،
حول نظام الحكم ،الذي دعت له رؤساء العشائر وممن ارتبطت مصالحهم مع
السلطات الربيطانية ،يف التصديق عىل صيغة معينة تضمن الرشوط التي وضعتها يف
إبقاء الحكم الربيطاين املبارش ،وجاءت األسئلة املوجهة إىل سكان العراق باإلجابة
عليها((( وهي:
هل يرغبون يف دولة عربية واحدة ،تحت الوصاية الربيطانية ،متتد من الحدود
الشاملية لوالية املوصل حتى الخليج العريب؟.
هل يرغبون يف هذه الحالة يف رئيس عريب باالسم يرأس هذه الدولة الجديدة؟.
من هو الرئيس الذي يريدونه يف هذه الحالة؟.
تفاوتت أراء املواطنني يف اإلجابة ،وظهر للربيطانيني أن سياستهم يف ضم العراق
إىل مستعمراتهم ،تقاوم بأكرثية الشعب العراقي ،ورفضهم للمقرتحات ،التي وجدت
الفئات السياسية العراقية املثقفة وعلامء الدين وشيوخ عشائر الفرات األوسط ،عىل
رضورة النضال ضد االستعامر للحصول عىل االستقالل((( ،وعززتها فتوى آية الله
الشيخ (محمد تقي الحائري الشريازي) يف كربالء املقدسة بأن (ليس ألحد من
املسلمني أن ينتخب ويختار غري املسلم لإلدارة والسلطنة عىل املسلمني)((( والتي
كانت صفعة قوية للسياسة الربيطانية ،نسفت أطامعها وأهدافها يف العراق ،ولكبح
نشاط الحركة الوطنية حثت السلطات الربيطانية عىل وضع ح ِّد للجامعات النشطة
ملقاومة االحتالل بإبعادهم خارج العراق وإيداع اآلخرين يف السجون.

بعد تعاظم الحركة الوطنية ونشاطاتها البارزة يف معظم مدن العراق ،وبغية تهدئة
الوضع ألغت السلطات الربيطانية اللجنة الخاصة التي يرأسها (بونكهام كارتر
 )Bongham Karterمدير دائرة العدلية يف العراق ،الذي يقرتح فيه تشكيل مجلسني
((( -عبد الرزاق الحسني ،الثورة العراقية الكربى ،ص.46
((( -محمد طاهر العمري املوصيل ،الجزء الثالث ،املصدر السابق ،ص.60
((( -عبد الرزاق الحسني ،الثورة العراقية الكربى ،ص.49
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األول (مجلس دولة) كسلطة تنفيذية يتألف من رئيس عريب يتمتع بنفوذ ومنزلة اجتامعية
مرموقة وأحد عرش عضوا ً ،ستة من الربيطانيني وخمسة من العرب ،يعينهم أو يعزلهم
املندوب السامي ،ميثلون دوائر الدولة أو سكرتريين فيها ،وثانياً املجلس الترشيعي
تعينه هيئات محلية تكون نفسها منتخبة ومن غري أعضاء مجلس الدولة ميثلون املدن
واملناطق الريفية حسب عدد السكان ،فضال عن متثيل الطوائف اليهودية واملسيحية
فيه ،فيصبح العدد الكيل للمجلس حوايل خمسني عضوا ً لسن الدستور ،ويكون
رئيس املجلس من غري املنتخبني إن مل يوجد مرشح مناسب للمنصب ،وصالحية
املجلس وضع القانون األساس عىل غرار قانون األساس املرصي لعام 1913م،
كنموذج يحتذى به بعد إجراء بعض التعديالت عليه ،وجعل ملجلس الدولة صالحية
إصدار القوانني وفرض الرضائب ،وإضافة جملة مواد متعلقة بواجبات املجلس
وصالحياته التي ال تخرج عن التأثري السيايس الربيطاين عليه ،ويف فقرات املرشوع
الجديد الذي وضعته بريطانيا لنظام الحكم ،يحتفظ املوظفون الربيطانيون بسلطاتهم
الرسمية السابقة ،ويهيمن (مجلس الدولة) املتكون من الربيطانيني والعراقيني عىل
السلطة التنفيذية ،وتحت إرشاف املندوب السامي يف العراق((( ،الذي مل يضمن
للعراقيني صدق اشرتاكهم يف الحكم ،حيث كان يف طيات املجلس منح حق
الرفض املطلق (الفيتو) للمندوب السامي حول القرارات ،فضال عن عدم إعطاء
رئيس املجلس العريب حق التصويت إال بعد تعادل األصوات بني أعضاء املجلس
والتي كانت مجمل مقررات مجلس الدولة هي صالحية استشارية ،لتثبيت بريطانيا
طريقة الحكم مبرشوع الدستور الذي ستصدره يف العراق.
جرت اتصاالت واسعة بني جمعية (حرس االستقالل) وشيوخ العشائر
واملرجعيات الدينية ،لحث الجميع عىل االستعداد للثورة ،وقيام التظاهرات
واالجتامعات الشعبية ،ورفع شعارات تدعو إىل إطالق رساح املعتقلني ،لذلك
اضطر (ويلسون) إىل امتصاص نقمة الشعب عىل سياستهم من خالل اجتامعه بوفد
;(1)- lreland، P. W. Iraq. Astudy in Political development، London، 1937,P,305
الرس ارنولد ويلسن ،الثورة العراقية ،ترجمة جعفر الخياط ،دار الرافدين ،ط ،2بريوت2004 -م ،ص ص .48-45
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املفاوضة يف حزيران 1920م ،الذي ماطل بتنفيذ مطاليب الوفد يف إقامة الحكم
الوطني املستقل ،وتعاظمت إجراءات السلطة الربيطانية القمعية بهذا الشأن ،حيث
أفىض آية الله الشيخ (الحائري الشريازي) عىل دعوة املواطنني لالنضامم للحركة
يف بغداد((( ،وأصبح الوضع السيايس يف غاية التوتر عندما أفتى آية الله (الحائري
الشريازي) بالجهاد (مطالبة الحقوق واجبة عىل العراقيني ،ويجب عليهم ضمن
مطالبتهم رعاية السلم واألمن ،ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية اذا امتنع االنكليز
عمال مرشوعاً
ً
من قبول مطالبهم)((( ،وبذلك أصبحت الثورة املسلحة ضد بريطانيا
مبوجب الرشيعة اإلسالمية.
مل تكن الحكومة الربيطانية راغبة يف تغيري سياستها يف العراق وعزمت عىل إلحاقه
مبستعمراتها ،فقامت مبناورات سياسية لخداع الشعب العراقي من خالل إجراء بعض
التنازالت السياسية وشق وحدة الفئات الوطنية ،بغية االستفادة من كسب الوقت يف
تهدئة الحالة ،والقضاء عىل املظاهر املسلحة وزج القيادات الشعبية يف السجون
أو النفي إىل جزيرة هنجام ،يف الوقت الذي حطم مؤمتر (سان رميو) عام 1920م
آمال الوطنيني العراقيني بتثبيته عىل قرارات (سايكس ـ بيكو) باقتسام العراق وسوريا
ولبنان وفلسطني بني بريطانيا وفرنسا ثم إصداره قرار فرض االنتداب الربيطاين عىل
العراق ،الذي صدم العراقيني بعقم أملهم يف إنشاء دولة عراقية مستقلة ،وكشف تنكر
املستعمرين للوعود التي قطعوها عىل أنفسهم للشعب العريب ،ففشل الربيطانيون
يف تهدئة الحالة من خطورة نفور العراقيني من كلمة (االنتداب) بتربيرهم عىل لسان
املندوب السامي (برييس كوكس) [إنني أقرر بأن الكلمة (منتدب) قد طرحت من
قبل الشخص الذي اوىص بها ،وهو الرئيس ويلسون ...أي أنه الشخص الذي يتعهد
بتقديم الخدمة إىل اآلخر بالنسبة إىل امللكية املودعة يف يديه من لدن اآلخرين،
فالكلمة (اآلخرون) يقصد بها عصبة األمم ،يف حني أن كلمة انتداب هي العقد الذي
تقدم الخدمة مبوجبه ،غري أن الكلمة يف العراق أخذت معناها اآلخر الذي يعني
((( -عبد الرزاق الحسني ،الثورة العراقية الكربى ،ص ص.145-129
((( -املصدر نفسه ،ص.145
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بطلب السيادة من لدن دولة ما]((( ،ومهام يكن ترتيب العبارات ومضمونها فهي ال
تخرج عن معنى االستعامر.
مل ِ
تجد نفعاً املفاوضات السياسية التي عقدت بني مندويب الشعب وأصدقاء
الحكومة ومواليهم مع نائب الحاكم املليك (ويلسن) يف  28مايس 1920م ،إذ كانت
املفاوضات أشبه باملناظرة التي يعقدها الفرقاء لكسب الجولة ودحر الخصم دون
التوصل إىل حل ينال موافقة الطرفني ،وبذلك أظهر للعراقيني أن قضيتهم ال تحل إال
بقيام الثورة املسلحة التي أعلنت يف الثالثني من حزيران 1920م ،والتي توقع قيامها
وكيل الحاكم السيايس الربيطاين ضد حكومتهم يف مضمون رسالته إىل الجرنال
هالدن يف حزيران 1920م قوله (إنه من املحتمل أن تحدث اضطرابات خطرية يف

البالد خالل الشهرين القادمني)((( وأكدتها (املس بيل) يف رسائلها (لقد م َّر علينا
أسبوع ميلء بالحوادث ،ازدادت فيه دعاة الوطنيني ...وكان املتطرفون يدعون إىل
االستقالل وال يريدون االنتداب)(((.

نصه يف جريدة العراق حول
أصدرت السلطة الربيطانية منشور رقم  70نرش َّ
تحديد سياستها النهائية يف العراق من أنها ستجعل فيه حكومة مستقلة تضمن
استقاللها جمعية عصبة األمم ،وإلزامها بتشكيل قانون أسايس واستشارتها أهايل
العراق يف مسألة تشكيله مع مالحظة حقوق (األجناس املختلفة املوجودة يف بالد
العراق ورغائبها ومنافعها)((( ،فهو وثيقة رسمية واضحة س َّوغت بريطانيا فيه سياستها
االستعامرية التي سرتبط العراق بالقرارات الدولية املهيمنة عليها ،وبهذا الشأن لقيت
معارضة شديدة من الوطنيني العراقيني ،فضال عن تطور املوقف الحريب يف الفرات
األوسط وظهور الحركات املسلحة ضد القوات الربيطانية يف تلك املناطق.
لقد مارست بريطانيا سياسة االستبداد يف العراق القامئة عىل اضطهاد سكانه

((( -جريدة العراق يف 2حزيران1920م.

(1)- The letters، Vol، 11,PP,535 -536.
(2)- Haldane، Op,Cit، P,36.
(3)- The letters، Vol، 11,P,397.
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ومعاملتهم بقسوة يف ثورة العرشين ومضت عىل هذا األسلوب يف محاول ٍة منها لكسب
بعض رؤساء العشائر وجعلهم موالني لها خدمة يف تحقيق أهدافها ومصالحها،
فانضوى بعضهم للخدمة املدنية عند الضباط السياسيني الربيطانيني فحققت بذلك
سلطة داخلية محكمة ،لها نفوذ كبري عىل املواطنني منفذة أوامرهم وخولتهم عىل
قمع املعارضني والسيطرة األمنية يف مناطقهم ،فالشيخ (عمران السعدون) قائم
مقام الهندية رافق معاون الحاكم السيايس الربيطاين يف مدينة (طويريج) الكابنت
(جاردين) يف  19متوز1920م وسايره يف التوسط إىل مخيم الكوفة إلجراء الرتتيبات
لوقف القتال ،وانقطعت تلك املفاوضات مع الثوار((( ،حيث أث َّرت سلباً يف العالقات
ح ِذر
العشائرية يف املنطقة ،و ُعلم عند العشائر أن والء الشيخ (عمران) غري أكيد و ُ
منه ،فضال عن معارضته للعشائر التي حررت مدينة الكفل التابعة إدارياً لقضاء الهندية
يف  20متوز يف كبح نشاط الثوار وه َّددهم بالتعاون مع الربيطانيني يف مقاومتهم(((،
وعىل العكس من ذلك عمل امليجر (دييل  )Deelyإىل (الحاج مخيف) مكيدة عند
حضوره ملقره يف الديوانية وأمر باعتقاله وسوقه إىل البرصة ثم نفيه إىل جزيرة هنجام
مع املنفيني هناك(((.
كام استخدم املحتلون أسلوب حجز األشخاص (رهائن) حيث عملت القوات
الربيطانية يف الديوانية عىل وضع خطة عسكرية لالنسحاب منها إىل الحلة ،فأطلق
امليجر (دييل) رساح الشيخ (شعالن العطية) رئيس عشائر األكرع بعد أن حجز شقيقه
الشيخ (جبل العطية) وابنه (موجد الشعالن) كرهائن للرب بالوعد الذي قطعه بعدم
مقاتلة الجيش املنسحب يف حدود قبيلته(((.
نكثت السلطة الربيطانية وعدها بقيادة امليجر (نوربري  )Noorberyومل ِ
تف
مبواثيقها عندما وقعت اتفاقية هدن مع الثوار يف الكوفة يف متوز 1920م ،باتفاق
((( -املس بيل ،املصدر السابق ،ص.450
((( -عيل الوردي ،الجزء الخامس ،املصدر السابق ،ص.274
((( -عبد الرزاق الحسني ،الثورة العراقية الكربى ،ص.214
((( -عيل الوردي ،الجزء الخامس ،املصدر السابق ،ص.282
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اإلفراج عن املنفيني واملعتقلني العراقيني ووقف القتال يف الرميثة وإجالء الحكام
الربيطانيني من مناطق الفرات األوسط وإجراء االستفتاء واملفاوضات من الربيطانيني
عىل أساس منح العراق االستقالل والحرية مقابل تعهد رؤساء القبائل يف فك
الحصار عن الحامية الربيطانية يف أيب صخري الذي تم تنفيذه من لدن العراقيني(((،
حيث وافتهم القوة الربيطانية يف مقاتلتهم بعد أن حصلت عىل مرادها بنقض االتفاق.
مارست السلطة املحتلة أساليب أخرى منها التجويع والحرمان من خالل قيامهم
بإتالف املزارع والبساتني وقطع املياه عن مدينة كربالء املقدسة إليقاع األذى يف
سكانها ومزارعها التي قال فيه الجرنال هالدن (ملا كانت كربالء مسؤولة إىل حد غري
قليل عن قيام الثورة فإين رغبت يف االستيالء عىل ناظم الحسينية الذي كان يبعد عن
الفرات مبائتي ياردة ،ليك أجعل سكان البلدة يشعرون بعذاب الحرمان من املاء)
وتشفَّى مبعاناة ومشقَّات سكان كربالء املقدسة قائالً (فالضغط املعنوي الذي
نتج عن اظهار مقدريت عىل حرمانهم َم ِعني الحياة كان بال شك عظيامً)((( ،وسارت
سياستهم عىل حرق بيوت ممن اشرتكوا يف الثورة يف شامل العراق يف منطقة دلتاوه
ودور الرؤساء الزيباريني والربزانيني ومصادرة أموالهم((( ،وأتلفت مزارع وحقول قرى
قضاء الهندية وحرق مضيفي الشيخ (شمران) رئيس عشرية آل فتلة والشيخ (جياد
املحمد) رئيس الرباجع ،وقامت مبصادرة وقتل أعداد كبرية من رؤوس األغنام
واألبقار والخيل يف املنطقة((( ،ومل ت ُ ِعر اهتامماً بالقوانني الدولية وحقوق اإلنسان،
فأقدمت عىل إعدام من أرسته من الثوار دون تحقيق أو محاكمة(((.
وتم قصف املدن والقرى بقذائف الطائرات واملدافع التي مل يسلم منها حتى
املتعبدين يف مسجد الكوفة ،وفتكت قنابلهم بأجساد الكثريين نرش خربه الثوار ببال ٍغ
((( -عبد الله الفياض ،املصدر السابق ،ص.274

(2)-. Haldane، OP,cit، P,147
((( -جريدة العراق يف  4ترشين األول 1920م؛ املس بيل ،املصدر السابق ،ص.227
((( -فريق املزهر الفرعون ،الحقائق الناصعة يف الثورة العراقية سنة 1920م ونتائجها ،مطبعة النجاح ،ط ،2بغداد،
1955م ،ص.423
((( -أمني سعيد ،الجزء الثاين ،املصدر السابق ،ص.70
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إن (جناية االنكليز عىل املعابد وإلقاء القذائف النارية عىل مسجد الكوفة ،قتل
النساك واملتعبدين)(((.
استلمت قيادة االحتالل الربيطاين سبعني ألف بندقية من عشائر الفرات األوسط
بعد ثورة العرشين ،يف حني مل يجمع من عشائر املنتفك أية قطعة سالح (ألسباب
استثنائية)((( ،حيث كان املحتلون يبتغون من ذلك تحقيق أمرين ،األول بقاء هذه
العشائر عىل والئها وإخالصها لهم والثاين تكيد بهم كقوة ميكن أن تستغلها يف
رضب العشائر األخرى املعارضة لسياستها يف مناطقهم.
اعرتف وكيل الحاكم املدين العام (ويلسن) بتقريره الرسي عىل (انتعاش الروح
القومية) وأن ثورة العرشين جعلت (الشك يحل محل اليقني) والذي غري فكره
فضال عن
ً
السيايس يف تحويل العراق إىل هند ثانية وإقامة حكم بريطاين مبارش(((،
تزويد الحكومة الربيطانية مندوبها الجديد للعراق (برييس كوكس) األكرث هدو ًء
ودبلوماسية من سابقه يف سياسته مع العراقيني ،تعليامتها السياسية يف رسم مستقبل
العالقة بينهم والعراق مبوجب معاهدة جديدة ال بصك االنتداب القديم((( ،والعمل
عىل تأليف حكومة عراقية مؤقتة تعتمد العراقيني يف إشغال مناصبها الوزارية ،الذي
سعى بصعوبة عىل اختيار شاغليها ممن يعرفون بـ(املعتدلني) عىل حد تعبريه لهم
اإلملام باألمور اإلدارية والحكومية ،حيث مل يتورع من أجل الحصول عليهم إال
بنرش اإلعالنات الرسمية التي حددت فيها العراقيني ممن سبق انتخابهم ملجلس
األعيان ومجلس املبعوثان العثامين((( ،فضال عن بعثه الكتب الخاصة للعراقيني
املوجودين خارج العراق ممن لهم دراية يف أمور السياسة واإلدارة((( ،فوقع تعيينه
((( -عبد الرزاق الحسني ،الثورة العراقية الكربى ،ص.221
((( -ستيفن همسيل لونكريك ،العراق الحديث من سنة 1950-1900م ،الجزء األول ،ترجمة سليم طه التكريتي ،مطبعة
حسام ،بغداد-1988م ،ص.205
(3)- Wilson، A. T. Mesopotamia، 19171920-، A clash of Layalties، London، 1931، P,54.
((( -عبد الله الفياض ،املصدر السابق ،ص.327
((( -جريدة العراق يف  12متوز1920م.
((( -مجيد خدوري ،عرب معارصون ،ادوار القادة يف السياسة ،الدار املتحدة للنرش ،بريوت  1973 -م ،ص.58
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عىل حكومة عراقية برئاسة (عبد الرحمن النقيب)((( يف  25ترشين األول 1920م
الذي وافق عىل أن يعمل تحت إرشاف املندوب السامي الربيطاين ،وكانت بريطانيا
تريد لهذه الحكومة ان تكون جرسا ً بينها وبني الشعب العراقي إلقامة شكل نظام
الحكم الذي تقرره هي بنفسها ،وجعلت عىل رأس كل وزارة مستشارا ً بريطانياً لتوجيه
سياستها من خالله ،وبذلك حكمت بريطانيا العراق حكامً مبارشا ً ،فعينت لكل
لواء وقضاء حاكامً عسكرياً من ضباط الجيش الربيطاين ،ممن مل ميارسوا الشؤون
اإلدارية واملدنية ،الذين اِزدروا الناس واحتقروهم وعاملوهم بخشونة ،ووضعوا نظاماً
مستمدا ً من عادات وأوضاع غري مألوفة عند العشائر العراقية((( ،واعرتفت السلطة
الربيطانية باألساليب اإلدارية الفوضوية التي مارسها موظفوها يف العراق ،من خالل
استخدامها (الجنود والضباط الذين مل يألفوا االشتغال يف املناصب اإلدارية...
ومل يطّلعوا عىل وسائل اإلدارة ويجهلون األحوال والظروف التي تحيط بهذه البالد
(العراق) ...وإن فريقاً منهم ضعيف يف اإلدارة ...غري كفؤ للقيام بوظائفه ومنهم من
كان يرسل تقريرا ً ويعقبه بأخر يختلف فحواه عن التقرير األول)((( ،وبذلك وجدت
بريطانيا ترشيح األمري (فيصل بن الحسني) لعرش العراق األفضل ألداء مهمتها يف
العراق ،دون اعرتاض شعبي ،لحل مشاكلها يف العراق ،وإبعاد العراقيني عن اللجوء
إىل السالح مرة أخرى ،فضالً عن تعويضه عام فقده يف مملكة سوريا بنظامه املعتدل
الذي سيكون يف نظرهم خري ضامن لهم يف التصدي للتيارين الكاميل والبلشفي
حا يف العراق(((.
الذي ظهر تأثريهام واض ً
((( -من وجهاء مدينة بغداد ونقيب ارشافها ،ولد سنة 1261هـ1845/م وتقلد نقابة االرشاف بعد وفاة اخية سنة
1315هـ1898/م ومنحه السلطان العثامين (عبد الحميد الثاين) نيشانا من الدرجة الثالثة سنة 1297هـ1880/م ،وكان
مقدرا من الحكومة العثامنية وعند احتالل الربيطانيني مدينة بغداد عام 1917م ،لقي الحظوة عندهم وعني اول رئيس
لوزراء العراق عام 1920م واستقال سنة 1922م ،وتويف سنة 1345هـ1927/م .أيب املعز السيد محمد القزويني ،طروس
اإلنشاء وسطور اإلمالء ،تحقيق :جودت القزويني ،ب ط ،بريوت1418 -ﻫ1998/م ،ص .139
((( -فاضل حسني وعبد الوهاب عباس القييس وآخرون ،تاريخ العراق املعارص ،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد-1980م،
ص.23
(3)- Haldane، OP، Cit، P,36.
(((-فاروق صالح العمر ،حول سياسة بريطانيا يف العراق1921-1914م ،دراسة وثائقية ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد 1977 -
م ،ص ص.105-104
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عاىن امللك (فيصل) من الثقل السيايس الذي اكتشفه ،يف التعامل مع إرث
ثقيل خلفه حكم عثامين متخلف واحتالل بريطاين استعامري يشوبه التشابك
وعقدة مستعصية ،وجد فيصل يف تخفيف أثارها (يف املراوغة والتلون ونقض
العهود)((( عمل طوال سنوات حكمه العراق من تتويجه يوم  23أب 1921م وحتى
وفاته يف  7أيلول 1933م((( ،بنشاط منقطع النظري نابع عن رغبة صادقة يف إقامة
الدولة الحديثة يف حدود اإلمكان ،ونزاهة مشهودة.

مقدمات مؤمتر الكوفة

وسط كل األحداث السابقة ،ويف يوم  17متوز /يوليو عقد يف مدينة الكوفة مؤمت ٌر
لعقد هدنة ما بني الثوار يف منطقة لواء الشامية والنجف واإلنجليز وقد حرض املؤمتر
جر (توربري) الحاكم اإلنجليزي للواء الشامية والنجف(((.
عن الجانب اإلنجليزي املي ُ
ومثَّل الثوار باإلضافة إىل رؤساء العشائر املوجودة يف املنطقة كل من الشيخني عبد
الكريم الجزائري وجواد الجواهري اللذان كانا مندوبني عن آية الله الشيخ فتح الله
ريا ما بني الطرفني عىل هدنة تكون مدتها أربعة أيام
األصفهاين وقد تم االتفاق أخ ً
ابتدا ًء من اليوم األول من شهر ذو القعدة لسنة  1338هجري املوافق ليوم  17متوز/
يوليو حيث تنسحب حامية أبو صخري إىل الكوفة من دون أن يصيبها أي أذى وقد
تعهد من جانبه امليجر نوربري مبراجعة الحاكم العام ببغداد حول مطاليب الثوار يف
اللواء وهي :العفو العام عن جميع العراقيني مبن فيهم أهل الرميثة ،الشامية والدغارة.
وتوقف جميع الحركات العسكرية وإصالح سكة الحديد ونقل القوات العسكرية
من مكان إىل آخر .وإطالق رساح جميع املعتقلني واملنفيني .وتشكيل املؤمتر
العراقي(((.
(((-أمني الريحاين ،ملوك العرب ،اإلعامل الكاملة ،املجلد األول ،الجزء الثاين ،ب-ط ،بريوت  1980 -م ،ص.327
(((-عبد املجيد كامل التكريتي ،امللك فيصل األول ودوره يف تأسيس الدولة العراقية الحديثة1933-1921م ،دار
الشؤون الثقافية ،بغداد  1991 -م ،ص.320
(((-عيل الوردي ،ملحات اجتامعية من تاريخ العراق الحديث ،الجزء الخامس ،ص.265
(((-املرجع السابق ،ص.270
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مل تستمر الهدنة املوقعة ما بني الطرفني التي كان أمدها أربعة أيام إذ تم اِخرتاقها
من قبل كال الجانبني يف اليوم الثالث أي يف يوم  19متوز ويرجع السبب الرئييس
يف خرق الهدنة من قبل الثوار هو أن الكثري منهم قد ندموا يف إعطاء هذه الهدنة
وتخليص حامية أبو صخري من الحصار بعد أن كرث عليهم النقد والتجريح ،حيث
هاجم ثوار املنطقة خمسة شخاتري وهي محملة بامل ُؤن والعتاد لنقلها لغرض إمداد
حامية الكوفة ويف الوقت نفسه هاجم نفر من أهل الكوفة الرساي الحكومي املوجود
يف املدينة وقاموا باالستيالء عليه(((.
بعد هذا التاريخ اِضطر رؤساء العشائر املرتددون إىل االنضامم إىل الثوار تحت
ضغط الرأي العام الذي كان يعد كل من ال ينضم إىل الثورة كاف ًرا ((( .وقام الثوار
ومن اِنضم معهم بحصار الحامية اإلنجليزية املوجودة يف الكوفة والتي كان يقدر
شخصا مؤلفة من الجنود «الشبانة» الرشطة واملوظفني ويرأس
عدد أفرادها ب 750
ً
تلك الحامية امليجر نوربري وقد بدا الحصار الفعيل للحامية يف يوم  21متوز وأناط
الثوار أمر الحصار بعلوان الحاج سعدون رئيس بني حسن((( .وقد كانت الحامية
قد تحصنت يف الخانات املرشفة عىل النهر كام كانت الباخرة الحربية آير فالي قد
رست يف النهر تجاه الحامية لحاميتها(((.
وقد كانت الطائرات اإلنجليزية تقوم باإلغارة عىل الكوفة طيلة مدة الحصار عىل
الحامية ويف يوم  24متوز ألقت إحدى الطائرات ثالث قنابل عىل مسجد الكوفة
الكبري فأدى ذلك إىل مقتل العديد من الناس الذين كانوا متواجدين يف املسجد(((.
وقد استمر حصار الثوار للحامية اإلنجليزية زهاء ثالثة أشهر ويف يوم  17من
شهر ترشين األول وعند الساعة الثامنة صباحا وصلت القوات اإلنجليزية إىل
(((-عيل الوردي ،مرجع سابق ،ص.271
(((-عيل الوردي ،مرجع سابق ،ص.272
(((-عيل الوردي ،مرجع سابق ،ص.343
(((-عيل الوردي ،مرجع سابق ،ص.344
(((-عيل الوردي ،مرجع سابق ،ص.348
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األطراف الشاملية من البلدة وكان الثوار متجمعني يف البلدة وبعد معركة ما بني
الطرفني استطاعت القوات اإلنجليزية دخول البلدة وكان ذلك عند الساعة التاسعة
والنصف من صباح نفس اليوم(((.
كام تم يف اليوم نفسه فك حصار الحامية اإلنجليزية ويف يوم  20من نفس الشهر
استعادت القوات اإلنجليزية املدفع الذي كان الثوار قد غنموه منهم يف معركة
الرارنجية والذي كان قد أستعمل يف قصف الحامية اإلنجليزية أثناء فرتة الحصار
لها(((.

الخامتة

منذ النصف الثاين من القرن التاسع عرش امليالدي ،تركزت سياسة االستعامر
الربيطاين يف الهند عىل العراق ،من خالل الصلة الوثيقة بني ما يجري يف شبه القارة
الهندية ومسارها عرب الخليج العريب ،والتي نتج عنها إجبار العراق عىل تحقيق
أهداف االستعامر الربيطاين بعد ض ِّمه إىل املنترصين يف الحرب العاملية األوىل ،يف
ميدان شاسع من السياسة العامة واإلدارة ،معتقدة أنها ستضمن نجاح سياستها عىل
أساس وجود األسواق الجديدة واملواد الخام فيه ،كام عملت سلطة االحتالل عىل
إصدار قوانني تطلبتها األوضاع املحلية واإلدارية بعيدة عن واقع العراق السيايس
واالجتامعي ،تبنتها لجانها العسكرية مبعاونة شيوخ القبائل املؤيدين لالحتالل
ببقائهم يف حكمهم حسب العرف العشائري ،رافقها ترصفات حكامها الحمقى يف
التعامل مع العراقيني ويف التأثري املبارش يف املجتمع العراقي من خالل سياسة (فرق
تسد) ،كان محصلتها تعزيز التناقضات واملشكالت االجتامعية والسياسية يف منظور
منشور الجرنال (مود) وهدفها يف تضليل العرب وخداعهم بسعيها إىل نهوضهم مرة
أخرى واستعادت مكانتهم السياسية وفق مبدأ (تقرير املصري) الذي وجدت فيه أيرس
وسيلة للسيطرة عليهم وتحقيق سياستها الواضحة املنفذة يف الهند ومرص.
(((-عيل الوردي ،مرجع سابق ،ص.147
(2)- Edinburgh 1922 -(Haldane (Insurrection in Mesopotamia. P 192.
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فرضت سلطة االحتالل الحكم املركزي املبارش عىل العراق وتفننت يف
استحصال الرضائب القامئة والجديدة ،التي أثقلت كاهل العراقيني بأعبا ٍء اقتصادي ٍة
كبرية ،وأتبعت سياسة الرتكيز يف توسيع نفوذها وترسيخ دعائم اإلقطاع وتطوير
مقوماته بأسس قانونية من خالل اعتامدها عىل أقل عدد من عمالئها سواء العشائر أو
املتنفذين يف املدن يف حكم العراق ،من خالل ترشيعاتها وقراراتها املكرسة أغلبها
بشأن األرض والعشائر وأحكامها.
توسع املوقف الذي تبناه الربيطانيون تجاه استقالل العراق السيايس من شقة
الخالف بينهم وبني العراقيني ،وفشلت خططهم يف حكم العراق حكامً مبارشا ً وربطه
بحكومة الهند ،وكان الفتقار العاملني السياسيني الربيطانيني يف العراق إىل الخربة
اإلدارية والحنكة السياسية وجهلهم بطبيعة املجتمع العراقي ،وراء ايقاعهم يف نشاط
املقاومة الوطنية املسلحة ورفض الشعب لسياستهم القامئة ،وفشلهم يف تفكيك
أوارص الشعب ولحمته يف تأجيج الطائفية نتيجة الوعي الفكري الواضح لدى علامء
الدين ،ونتيجة لذلك حصل عكس ماكان اإلنجليز يخططون له عندما متسك الناس
مبراجع تقليدهم وفتاوى قياداتهم الدينية ،التي وحدت موقف العراقيني وجمعت
كلمتهم يف رفض االحتالل ومقاومته املسلحة يف ثورة العرشين ،والتي نتج عنها
انهيار مخططات اإلنجليز االستعامرية يف جعل العراق مستعمرة لها من خالل
متسكهم بالقرارات الدولية بفرض االنتداب عليه ،والتي أجربها العراقيون عىل إعادة
النظر يف سياستهم تجاه العراق ،بأسلوب ذيك يضمن لربيطانيا مصلحتها يف العراق
بوسائل جديدة ،عبَّ عنها حكامهم يف خطاباتهم ومذكراتهم بقول املندوب السامي
برييس كوكس (إن دولة إنكلرتا ارسلتني للمساعدة ،واالتفاق مع أرشاف ورؤساء
العراق لنحصل عىل الغاية املطلوبة للطرفني وتأليف الحكومة العربية حكومة
مستقلة بنظارة دولة انكلرتا ،ولقد جئت لهذا املقصد)((( ،وإن مل يكن هناك حتى قرار
متخذ بشأن شكل الحكم يف العراق فقد اقرتح (برييس كوكس) بوثيقة مؤرخة يف
(((-عبد الرزاق الحسني ،تاريخ العراق السيايس الحديث ،الجزء األول ،املكتبة العرصية ،ط ،2صيدا 1957م،
ص.157
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قائل (إن املندوب السامي قد تساعده إذا تطلب األمر وزارة نصفها من
نيسان 1918م ً
األهايل ونصفها من املوظفني الربيطانيني ،ورمبا يستندها مجلس إداري أو هيئة ما
استشارية تتألف بأجمعها من أعيان البالد البارزين ...وإذا أريد تنصيب رأس رمزي
فهو يويص بنقيب بغداد وهو أحد الذوات املسنني)((( واعرتفت صحفهم بسياستهم
درسا عمليًا يف الكفاءة ،غري
الفاشلة بأنها (منحت الشعب العريب من دون ريب ً
أن هناك أشياء أخرى أع ّز عىل قلب اإلنسان وإىل قلب العريب بصفة خاصة من
الكفاءة ،والسيام حني يتم دفعه بثمن باهظ ،فالعرب اليوم أقل متت ًعا بالحرية مام
كانوا عليه تحت حكم األتراك ،وأنهم اآلن يدفعون ثالثة أضعاف ما كانوا يدفعونه
من الرضائب)(((.
مل تكن الحكومة الربيطانية راغبة يف تغيري سياستها يف العراق وعزمت عىل إلحاقه
مبستعمراتها ،فقامت مبناورات سياسية لخداع الشعب العراقي من خالل إجراء بعض
التنازالت السياسية وشق وحدة الفئات الوطنية ،بغية االستفادة من كسب الوقت يف
تهدئة الحالة ،والقضاء عىل املظاهر املسلحة وزج القيادات الشعبية يف السجون
أو النفي إىل جزيرة هنجام ،يف الوقت الذي حطم مؤمتر (سان رميو) عام 1920م
آمال الوطنيني العراقيني بتثبيته عىل قرارات (سايكس ـ بيكو) باقتسام العراق وسوريا
ولبنان وفلسطني بني بريطانيا وفرنسا ثم إصداره قرار فرض االنتداب الربيطاين عىل
العراق ،الذي صدم العراقيني بعقم أملهم يف إنشاء دولة عراقية مستقلة ،وكشف تنكر
املستعمرين للوعود التي قطعوها عىل أنفسهم للشعب العريب ،ففشل الربيطانيون
يف تهدئة الحالة من خطورة نفور العراقيني من كلمة (االنتداب) بتربيرهم عىل لسان
املندوب السامي (برييس كوكس) إنني أقرر بأن الكلمة (منتدب) قد طرحت من
قبل الشخص الذي أوىص بها ،وهو الرئيس ويلسون ...أي أنه الشخص الذي يتعهد
بتقديم الخدمة إىل اآلخر بالنسبة إىل امللكية املودعة يف يديه من لدن اآلخرين،
(1) - F. O. 371/ 4148 - 13298. War Cabinet- Eastern Committee. Secret. 39th Meeting. November
27,1918. Annex.
مقتبس عن غسان العطية ،املصدر السابق ،ص.223
(((-جريدة املانجسرت غارديان يف  24متوز 1920م ،مقتبس عن هرني فوسرت ،الجزء األول ،املصدر السابق ،ص.141
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فالكلمة (اآلخرون) يقصد بها عصبة األمم ،يف حني أن كلمة انتداب هي العقد الذي
ت ُق ّدم الخدمة مبوجبه ،غري أن الكلمة يف العراق أخذت معناها اآلخر الذي يعني
بطلب السيادة من لدن دولة ما((( ،ومهام يكن ترتيب العبارات ومضمونها فهي ال
تخرج عن معنى االستعامر.
مل ِ
تجد نفعاً املفاوضات السياسية التي عقدت بني مندويب الشعب وأصدقاء

الحكومة ومواليهم مع نائب الحاكم املليك (ويلسن) يف  28مايس 1920م ،إذ كانت
املفاوضات أشبه باملناظرة التي يعقدها الفرقاء لكسب الجولة ودحر الخصم دون
التوصل إىل حل ينال موافقة الطرفني ،وبذلك أظهر للعراقيني أن قضيتهم ال تحل إال
بقيام الثورة املسلحة التي أعلنت يف الثالثني من حزيران 1920م ،والتي توقع قيامها
وكيل الحاكم السيايس الربيطاين ضد حكومتهم يف مضمون رسالته إىل الجرنال
هالدن يف حزيران 1920م قوله (إنه من املحتمل أن تحدث اضطرابات خطرية يف
البالد خالل الشهرين القادمني)((( وأكدتها (املس بيل) يف رسائلها (لقد مر علينا
أسبوع ميلء بالحوادث ،ازدادت فيه دعاة الوطنيني ...وكان املتطرفون يدعون إىل
االستقالل وال يريدون االنتداب)(((.
أصدرت السلطة الربيطانية منشور رقم  70نرش نصه يف جريدة العراق حول
تحديد سياستها النهائية يف العراق من أنها ستجعل فيه حكومة مستقلة تضمن
استقاللها جمعية عصبة األمم ،وإلزامها بتشكيل قانون أسايس واستشارتها أهايل
العراق يف مسألة تشكيله مع مالحظة حقوق (األجناس املختلفة املوجودة يف بالد
العراق ورغائبها ومنافعها)((( ،فهو وثيقة رسمية واضحة سوغت بريطانيا فيه سياستها

االستعامرية التي سرتبط العراق بالقرارات الدولية املهيمنة عليها ،وبهذا الشأن لقيت
معارضة شديدة من الوطنيني العراقيني ،فضال عن تطور املوقف الحريب يف الفرات
األوسط وظهور الحركات املسلحة ضد القوات الربيطانية.

((( -جريدة العراق يف 2حزيران1920م.

(1)- The letters، Vol، 11,PP,535- 536.
(2)- Haldane، Op,Cit، P,36.
(3)- The letters، Vol، 11,P,397.
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مارست بريطانيا سياسة االستبداد يف العراق القامئة عىل اضطهاد سكانه ومعاملتهم
بقسوة يف ثورة العرشين ومضت عىل هذا األسلوب يف محاولة منها لكسب بعض
رؤساء العشائر وجعلهم موالني لها خدمة يف تحقيق أهدافها ومصالحها ،فانضوى
بعضهم للخدمة املدنية عند الضباط السياسيني الربيطانيني فحققت بذلك سلطة
داخلية محكمة ،لها نفوذ كبري عىل املواطنني منفذة أوامرهم وخولتهم عىل قمع
املعارضني والسيطرة األمنية يف مناطقهم ،فالشيخ (عمران السعدون) قائم مقام
الهندية رافق معاون الحاكم السيايس الربيطاين يف مدينة (طويريج) الكابنت
(جاردين) يف  19متوز1920م وسايره يف التوسط إىل مخيم الكوفة إلجراء الرتتيبات
لوقف القتال ،والتي انقطعت تلك املفاوضات مع الثوار((( ،حيث أثرت سلباً يف
العالقات العشائرية يف املنطقة ،و ُعلم عند العشائر أن والء الشيخ (عمران) غري
أكيد وحذر منه ،فضال عن معارضته للعشائر التي حررت مدينة الكفل التابعة إدارياً
لقضاء الهندية يف  20متوز يف كبح نشاط الثوار وهددهم بالتعاون مع الربيطانيني يف
مقاومتهم((( ،وعىل العكس من ذلك عمل امليجر (دييل  )Deelyإىل (الحاج مخيف)
مكيدة عند حضوره ملقره يف الديوانية وأمر باعتقاله وسوقه إىل البرصة ثم نفيه إىل
جزيرة هنجام مع املنفيني هناك(((.
كام استخدم املحتلون أسلوب حجز األشخاص (رهائن) حيث عملت القوات
الربيطانية يف الديوانية عىل وضع خطة عسكرية لالنسحاب منها إىل الحلة ،فأطلق
امليجر (دييل) رساح الشيخ (شعالن العطية) رئيس عشائر األكرع بعد أن حجز شقيقه
الشيخ (جبل العطية) وابنه (موجد الشعالن) كرهائن للرب بالوعد الذي قطعه بعدم
مقاتلة الجيش املنسحب يف حدود قبيلته(((.
نكثت السلطة الربيطانية وعدها بقيادة امليجر (نوربري  )Noorberyومل ِ
تف
((( -املس بيل ،املصدر السابق ،ص.450
((( -عيل الوردي ،الجزء الخامس ،املصدر السابق ،ص.274
((( -عبد الرزاق الحسني ،الثورة العراقية الكربى ،ص.214
((( -عيل الوردي ،الجزء الخامس ،املصدر السابق ،ص.282
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مبواثيقها عندما وقعت اتفاقية هدنه مع الثوار يف الكوفة يف متوز 1920م ،باتفاق
اإلفراج عن املنفيني واملعتقلني العراقيني ووقف القتال يف الرميثة وإجالء الحكام
الربيطانيني من مناطق الفرات األوسط وإجراء االستفتاء واملفاوضات من الربيطانيني
عىل أساس منح العراق االستقالل والحرية مقابل تعهد رؤساء القبائل يف فك
الحصار عن الحامية الربيطانية يف ايب صخري الذي تم تنفيذه من لدن العراقيني(((،
حيث وافتهم القوة الربيطانية يف مقاتلتهم بعد أن حصلت عىل مرادها بنقض االتفاق.
ومارست السلطة املحتلة أساليب أخرى منها التجويع والحرمان من خالل
قيامهم بإتالف املزارع والبساتني وقطع املياه عن مدينة كربالء إليقاع األذى يف
سكانها ومزارعها التي قال فيه الجرنال هالدن (ملا كانت كربالء مسؤولة إىل حد غري
قليل عن قيام الثورة فإين رغبت يف االستيالء عىل ناظم الحسينية الذي كان يبعد عن
الفرات مبائتي ياردة ،ليك اجعل سكان البلدة يشعرون بعذاب الحرمان من املاء)
وتشفى مبعاناة ومشقات سكان كربالء قائالً (فالضغط املعنوي الذي نتج عن اظهار
مقدريت عىل حرمانهم َم ِعني الحياة كان بال شك عظيامً)((( ،وسارت سياستهم عىل
حرق بيوت ممن اشرتكوا يف الثورة يف شامل العراق يف منطقة دلتاوه ودور الرؤساء
الزيباريني والربزانيني ومصادرة أموالهم((( ،وأتلفت مزارع وحقول قرى قضاء الهندية
وحرق مضيفي الشيخ (شمران) رئيس عشرية آل فتلة والشيخ (جياد املحمد) رئيس
الرباجع ،وقامت مبصادرة وقتل اعداد كبرية من رؤوس األغنام واألبقار والخيل يف
املنطقة((( ،ومل تعر اهتامماً بالقوانني الدولية وحقوق اإلنسان ،فأقدمت عىل إعدام
من أرسته من الثوار دون تحقيق أو محاكمة(((.
وقصفت املدن والقرى بقذائف الطائرات واملدافع التي مل يسلم منها حتى
املتعبدين يف مسجد الكوفة ،وفتكت قنابلهم بأجساد الكثريين نرش خربه الثوار
((( -عبد الله الفياض ،املصدر السابق ،ص.274

(2) - Haldane، OP,cit، P,147.
((( -جريدة العراق يف  4ترشين األول 1920م؛ املس بيل ،املصدر السابق ،ص.227
((( -فريق املزهر الفرعون ،املصدر السابق ،ص.423
((( -أمني سعيد ،الجزء الثاين ،املصدر السابق ،ص.70
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ببال ٍغ إن (جناية االنكليز عىل املعابد وإلقاء القذائف النارية عىل مسجد الكوفة ،قتل
النساك واملتعبدين)(((.
استلمت قيادة االحتالل الربيطاين سبعني ألف بندقية من عشائر الفرات األوسط
بعد ثورة العرشين ،يف حني مل يجمع من عشائر املنتفك أية قطعة سالح (ألسباب
استثنائية)((( ،حيث كان املحتلون يبتغون من ذلك تحقيق أمرين ،األول بقاء هذه
العشائر عىل والئها وإخالصها لهم والثاين تكيد بهم كقوة ميكن أن تستغلها يف
رضب العشائر األخرى املعارضة لسياستها يف مناطقهم.
واعرتف وكيل الحاكم املدين العام (ويلسن) بتقريره الرسي عىل (انتعاش الروح
غي فكره
القومية) وأن ثورة العرشين جعلت (الشك يحل محل اليقني) والذي ّ
فضال عن
ً
السيايس يف تحويل العراق إىل هند ثانية وإقامة حكم بريطاين مبارش(((،
تزويد الحكومة الربيطانية مندوبها الجديد للعراق (برييس كوكس) األكرث هدو ًء
ودبلوماسية من سابقه يف سياسته مع العراقيني ،تعليامتها السياسية يف رسم مستقبل
العالقة بينهم والعراق مبوجب معاهدة جديدة ال بصك االنتداب القديم((( ،والعمل
عىل تأليف حكومة عراقية مؤقتة تعتمد العراقيني يف إشغال مناصبها الوزارية ،الذي
سعى بصعوبة عىل اختيار شاغليها ممن يعرفون بـ(املعتدلني) عىل حد تعبريه لهم
اإلملام باألمور اإلدارية والحكومية ،حيث مل يتورع من أجل الحصول عليهم إال
بنرش اإلعالنات الرسمية التي حددت فيها العراقيني ممن سبق انتخابهم ملجلس
األعيان ومجلس املبعوثان العثامين((( ،فضال عن بعثه الكتب الخاصة للعراقيني
املوجودين خارج العراق ممن لهم دراية يف أمور السياسة واإلدارة((( ،فوقع تعيينه
((( -عبد الرزاق الحسني ،الثورة العراقية الكربى ،ص.221
((( -ستيفن همسيل لونكريك ،العراق الحديث ،الجزء األول ،ص.205
(3)- Wilson، A. T. Mesopotamia، 19171920-، A clash of Layalties، London، 1931، P,54.
((( -عبد الله الفياض ،املصدر السابق ،ص.327
((( -جريدة العراق يف  12متوز1920م.
((( -مجيد خدوري ،عرب معارصون ،ادوار القادة يف السياسة ،الدار املتحدة للنرش ،بريوت 1973 -م ،ص.58
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عىل حكومة عراقية برئاسة (عبد الرحمن النقيب)((( يف  25ترشين األول 1920م
الذي وافق عىل العمل تحت إرشاف املندوب السامي الربيطاين ،يف حكومة أريد
لها أن تكون جرسا ً بني املندوب السامي الربيطاين وبني الشعب العراقي إلقامة
الحكم املقرر ،وجعلت عىل رأس كل وزارة مستشارا ً بريطانياً لتوجيه سياستها من
خالله ،وحكم العراق حكامً مبارشا ً ،فعينت لكل لواء وقضاء حاكامً عسكرياً من
ضباط الجيش الربيطاين ،ممن مل ميارسوا الشؤون اإلدارية واملدنية ،الذين اِزدروا
الناس واحتقروهم وعاملوهم بخشونة ،ووضعوا نظاماً مستمدا ً من عادات وأوضاع
غري مألوفة عند العشائر العراقية((( ،واعرتفت السلطة الربيطانية باألساليب اإلدارية
الفوضوية التي مارسها موظفوها يف العراق ،من خالل استخدامها (الجنود والضباط
الذين مل يألفوا االشتغال يف املناصب اإلدارية ...ومل يطلعوا عىل وسائل اإلدارة
ويجهلون األحوال والظروف التي تحيط بهذه البالد (العراق) ...وإن فريقاً منهم
ضعيف يف اإلدارة ...غري كفؤ للقيام بوظائفه ومنهم من كان يرسل تقريرا ً ويعقبه بآخر
يختلف فحواه عن التقرير األول)((( ،وبذلك وجدت بريطانيا ترشيح األمري (فيصل بن
الحسني) لعرش العراق األفضل ألداء مهمتها يف العراق ،دون اعرتاض شعبي ،لحل
مشاكلها يف العراق ،وإبعاد العراقيني عن اللجوء إىل السالح مرة أخرى ،فضالً عن
تعويضه عام فقده يف مملكة سوريا بنظامه املعتدل الذي سيكون يف نظرهم خري
ضامن لهم يف التصدي للتيارين الكاميل والبلشفي الذي ظهر تأثريهام واضحاً يف
العراق(((.
(((  -من وجهاء مدينة بغداد ونقيب ارشافها ،ولد سنة 1261هـ1845/م وتقلد نقابة االرشاف بعد وفاة اخية سنة
1315هـ1898/م ومنحه السلطان العثامين (عبد الحميد الثاين) نيشانا من الدرجة الثالثة سنة 1297هـ1880/م ،وكان
مقدرا من الحكومة العثامنية وعند احتالل الربيطانيني مدينة بغداد عام 1917م ،لقي الحظوة عندهم وعني اول رئيس
لوزراء العراق عام 1920م واستقال سنة 1922م ،وتويف سنة 1345هـ1927/م .أيب املعز السيد محمد القزويني ،طروس
اإلنشاء وسطور اإلمالء ،تحقيق :جودت القزويني ،ب ط ،بريوت1418 -ﻫ1998/م ،ص .139
((( -فاضل حسني وعبد الوهاب عباس القييس وآخرون ،تاريخ العراق املعارص ،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد 1980 -م،
ص.23
(3)- Haldane، OP، Cit، P,36.
((( -فاروق صالح العمر ،حول سياسة بريطانيا يف العراق1921-1914م ،دراسة وثائقية ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد -
1977م ،ص ص.105-104
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عاىن امللك (فيصل) من الثقل السيايس الذي اكتشفه ،يف التعامل مع إرث
ثقيل خلَّفه حكم عثامين متخلف واحتالل بريطاين استعامري يشوبه التشابك
وعقدة مستعصية ،وجد فيصل يف تخفيف أثارها (يف املراوغة والتلون ونقض
العهود)((( عمل طوال سنوات حكمه العراق من تتويجه يوم  23أب 1921م وحتى
وفاته يف  7أيلول 1933م((( ،بنشاط منقطع النظري نابع عن رغبة صادقة يف إقامة
الدولة الحديثة يف حدود اإلمكان ،ونزاهة مشهودة.
ريا يف تطور الوعي السيايس
الثورة العراقية وإن فشلت عسكريًا ،لكنها أسهمت كث ً
والثوري بني السكان ،وأظهرت دالئل نضوج سيايس يف الفرات األوسط السيام عند
بعض كبار علامء الدين الذين ح َّركوا الشارع وشيوخ العشائر يف رفض جميع أنواع
فضل عن مطالبهم
ً
السلطة املفروضة من خارج العشرية والرغبة يف تجنب الرضائب،
بديل
ً
السياسية يف تحقيق االستقالل وتقرير املصري وإقامة حكم وطني يف العراق
عن الحكم الربيطاين املبارش.

((( -أمني الريحاين ،ملوك العرب ،اإلعامل الكاملة ،املجلد األول ،الجزء الثاين ،ب-ط ،بريوت  1980 -م ،ص.327
((( -عبد املجيد كامل التكريتي ،امللك فيصل األول ودوره يف تأسيس الدولة العراقية الحديثة1933-1921م ،دار
الشؤون الثقافية ،بغداد 1991 -م ،ص.320
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رحلة التوظيف من االستشراق إلى اإلسالموفوبيا
أرشف بدر

(((

تنسب املصادر الصهيونية لناثان برينباوم ( )Nathan Birnbaumابتكار مصطلح

«الصهيونية» سنة  ،1890إذ تع ِّرف نفسها كـ «حركة تحرر وطني هدفها عودة الشعب

اليهودي لوطنهم واستعادة السيادة عىل أرض إرسائيل»((( ،وهذا ما ذهب إليه املسترشق

برنارد لويس ( )Bernard Lewisحيث ع َّد الصهيونية حركة تحرر وطني للشعب

اليهودي((( .بينام يرى عبد الوهاب املسريي أنه من الصعب تعريف الصهيونية وذلك

لعدة أسباب ،من أهمها أن املصطلح يشري إىل نزعات وحركات ومنظامت سياسية
غري متجانسة بل متناقضة أحياناً يف أهدافها ومصالحها ورؤيتها للتاريخ أو يف أصولها

اإلثنية أو الدينية أو الطبقية((( .ومع إقرارنا بصحة ما ذهب إليه املسريي ،إال أن أصول

((( -باحث وأكادميي من فلسطني.
(2)-Definition of Zionism. https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/zionism.html،
Jewish Virtual Library.
(3)-Bernard Lewis، «The Anti-Zionist Resolution»، Foreign Affairs، Vol. 55، No. 1، Oct. 1976، pp.
54- 64. https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/1976- 10 -01/anti-zionist-resolution
(((-عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،ط( ،1القاهرة :دار الرشوق ،)1998 ،ص.13 :
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البحث العلمي توجب اعتامد مفهوم محدد للمصطلحات األساسية التي يدور حولها

البحث ،مع العلم بأننا سنصطدم بتعريفات مجزوءة للصهيونية ،كتعريف قاموس

أكسفورد ( )Oxford Dictionaryلها بأنها« :حركة سياسية اهتمت بشكل أسايس
بإقامة دولة مستقلة للشعب اليهودي ،وهي اآلن تهتم بتطوير دولة إرسائيل»((( .بالرغم
من ذلك ،فإننا سنعتمد يف بحثنا عىل تعريف موسوعة السياسة الذي ينص عىل أن

الصهيونية« :دعوة وحركة عنرصية دينية استيطانية إجالئية مرتبطة نشأة وواقعاً ومصريا ً

باإلمربيالية العاملية ،تطالب بإعادة توطني اليهود وتجميعهم وإقامة دولة خاصة بهم
يف فلسطني بواسطة الهجرة والغزو والعنف كحل للمسألة اليهودية»((( ،مع تحفظنا

عىل تعريفها كحركة دينية ،فالصهيونية استخدمت الدين كأداة إضافة إىل أن معظم
مؤسيس الصهيونية علامنيون.

اختلف الباحثون يف مجال االسترشاق حول تعريفه كمصطلح؛ فهل هو حركة

أم علم أم ظاهرة ،فأحمد بهنيس يرى بأنه «حركة علمية غربية (أوروبية) هدفها

دراسة شؤون الرشق كافة (سياسية /اقتصادية /تاريخية /جغرافية /أنرثوبولوجية)
لخدمة األهداف االستعامرية للسيطرة عىل بلدان العامل الرشقي (اإلسالمي)»(((.
بينام نجد أن املسترشق األملاين رودي بارت ( )Rudi Paretيذهب إىل أن كلمة

االسترشاق مشتقة من كلمة رشق ،وكلمة رشق تعني مرشق الشمس ،وعىل هذا

يكون االسترشاق عبارة عن «علم الرشق أو علم العامل الرشقي»((( .أما مالك بن

نبي فريى أن املسترشقني هم الكتاب الغربيون الذين يكتبون عن الفكر اإلسالمي

(1)- Oxford Dictionaries، Zionism. https://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/zionism
(((-عبد الوهاب الكيايل (محرر) ،موسوعة السياسة ،ط( ،1بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)1983 ،ج،3
ص.659 :
((( -أحمد بهنيس ،االسترشاق اإلرسائييل ...سامت وأهداف ،تقرير القدس الشهري الصادر عن مركز اإلعالم العريب،
(الجيزة :مركز اإلعالم العريب ،السنة الثامنة ،العدد  ،95نوفمرب  ،)2006ص.91 :
(((-رودي بارت ،الدراسات العربية واإلسالمية يف الجامعات األملانية( ،ترجمة :مصطفى ماهر)( ،القاهرة :دار الكتاب
العريب ،)1967 ،ص.11 :
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وعن الحضارة اإلسالمية ،والذي ميكن تصنيفهم من حيث الزمن إىل طبقة القدماء

كجرير دريياك والقديس توما األكويني( ،)Thomas Aquinasوطبقة املحدثني مثل

كا ّرا دوفو(  )Carra de Vauxوغولدتسيهر ( ،)Goldziherأو تصنيفهم من حيث
االتجاه العام نحو اإلسالم واملسلمني يف كتاباتهم؛ فهنالك طبقة املادحني للحضارة
اإلسالمية وطبقة املنتقدين لها املشوهني لسمعتها((( .وذهب إدوارد سعيد إىل اعتبار
االسترشاق ظاهرة ،مع ِّرفاً إياه بأنه «أسلوب غريب للهيمنة عىل الرشق ،وإعادة بنائه،

والتسلط عليه»((( .يف هذا البحث سيُعت َمد عىل تعريف سعيد ،وذلك لدقة رؤيته
وتعريفه لالسترشاق.

قسم سعيد االسترشاق يف كتابه إىل االسترشاق الجامعي ،واالسترشاق املسيحي
ّ

الغريب أو الديني ،واالسترشاق املعلمن املبطن ،واالسترشاق السيايس ،بينام يجد
أحمد ساميلوفيتش ( )Ahmed Smillovicبأنه ميكن تقسيم االسترشاق بنا ًء عىل
دوافعه املتعددة ،وعىل رأسها :التاريخية ،والنفسية ،واالقتصادية ،واإليديولوجيا،
والدينية ،واالستعامرية ،والعلمية((( ،فاالسترشاق من وجهة نظره ميثل حركة متواصلة

الحلقات يحاول الغرب فيها التعرف إىل الرشق علمياً وفكرياً وأدبياً ،ثم استغالله

اقتصادياً وثقافياً واسرتاتيجياً وجعله منطقة نفوذ له يسيطر فيها عىل العامل بأرسه(((.
وميكننا القول إن رؤية ساميلوفيتش ال تتعارض مع ما ذهب إليه سعيد من ناحية

جوهر االسترشاق ،فاالختالف بينهام ليس جوهريّاً بل شكليّاً.

يرتبـط اإلطـار النظـري لالسـترشاق (مـن وجهـة نظـر سـعيد) ببعـض األفـكار

واملذاهـب واالتجاهـات املتطرفـة التي تسـود الثقافـة من وقت آلخـر ،بحيث نجد
(((-مالك بن نبي ،إنتاج املسترشقني وأثره عىل الفكر اإلسالمي الحديث ،ط( ،1بريوت :دار اإلرشاد ،)1969 ،ص.5 :
((( -إدوارد سعيد ،االسترشاق /املفاهيم الغربية للرشق( ،ترجمة :محمد عناين) ،ط( ،1القاهرة :رؤية للنرش والتوزيع،
 ،)2006ص.46 :
((( -أحمد ساميلوفيتش ،فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص( ،القاهرة :دار الفكر العريب،)1998 ،
ص.52-40 :
((( -املرجع نفسه ،ص.39 :
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ص�ورة لغوي�ة للشرق ،وص�ورة فرويدي�ة( ( ،)Freudianوصـورة شـبنجلرية (�Spen
 ،)glerوصـورة داروينيـة ( ،)Darwinismوصـورة عنرصيـة((( ،وهكـذا فإننا نجد أن

األطروحـات الخاصـة بتخلـف الشرق وانحطاطـه وعـدم مسـاواته بالغـرب ،ترتبط

بيسر بالـغ باألفـكار الخاصـة باألسـس البيولوجيـة للتفـاوت العنصري ،والتـي

أضيـف لهـا مذهـب داروينـي يبرز الصحـة «العلميـة» لتقسـيم األجنـاس البرشيـة
إىل أجنـاس متقدمـة وأجنـاس متخلفـة((( .فنجـد اتفاقـاً عاماً بني املسـترشقني عىل

إحـدى صـور الداروينيـة التـي تقول بـأن الرشقيين ميثلـون البقايا املنحطـة لعظمة

سـابقة((( ،وذلـك بهـدف تربيـر احتالل الشرق واسـتعامره ،وهـذا ما التقطـه منظّرو
الصهيونيـة وبنـوا عليه الفكر الصهيوين؛ فبحسـب املسيري ،بنيـت الصهيونية عىل
عـدة أسـس فكرية مـن أهمها فكـرة اإلنسـان الطبيعـي ،ورضورة عودة اإلنسـان إىل
الطبيعـة ليعيـش حسـب قوانينها البسـيطة ،ومن هنـا فإن الدعـوة الصهيونيـة للعودة

إىل صهيـون (فلسـطني) هـي عـودة للطبيعـة ،مع ربـط هذه الفكـرة بفكـر فريدريك
نيتشـة ( )Nietzsche Friedrichالقائـم عىل اإلميان باإلنسـان األعىل «السـوبرمان»

( ،)Supermanالـذي يجسـد القـوة وال شـأن لـه بالخير أو الشر؛ فنجـد أن آحـاد

هعـام ( ( )am’Ahad Haأحـد منظـري الصهيونية) قـد كتب يف مقالـة «إعادة تقويم

القيـم» :اليهـود ليسـوا مجـرد أ ّمـة بل هـم سـوبر أ ّمـة أو األمة العليـا .إضافـة لذلك

اسـتعانت الصهيونية بفكر تشـارلز دارويـن (( )Darwin  Charlesالفكر الدارويني)
القائـم على النظـر للواقـع باعتبـاره رصاعـاً ال يهـدأ؛ رصاع الجميـع ضـ ّد الجميع،
البقـاء فيـه لألقـوى ،وذلـك مـن أجـل تربيـر االسـتعامر باسـم البقـاء لألقـوى ،مع

ربـط ذلـك بنظريتـه التي تفترض أ ّن هنالـك تفاوتـاً عرق ّيـاً وبيولوج ّيـاً وحضاريّاً بني
قاسما فكرياً مشتركاً بني االسـترشاق
األجنـاس((( .بنـا ًء على ذلك نجـد أن هنالك
ً

((( -إداورد سعيد ،االسترشاق ،ص.72 :
((( -املرجع نفسه ،ص.324 :
((( -املرجع نفسه ،ص.388 :
(((-عبد الوهاب املسريي ،مقدمة لدراسة الرصاع العريب اإلرسائييل ،ط( ،1دمشق :دار الفكر ،)2003 ،ص.82-78 :
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والصهيونيـة قائـم على النظـرة االسـتعالئية العنرصيـة مـع إدعـاء النقـاء والتفـوق،
وبالتـايل فـإن اإليديولوجيـا االسـتعامرية الغربيـة املبنيـة على مفاهيم االسـترشاق

(سـنناقش الحقـاً اعتماد االسـتعامر على مفاهيـم االسـترشاق) تعـ ُّد أحـد أهـم
املصـادر لإليديولوجيـا الصهيونية.

يصعـب تقسـيم االسـترشاق إىل حقب تاريخيـة ،ومع ذلـك يرى عبـد الله محمد

أن القـراءة الغربيـة االسـترشاقية تنقسـم إىل ثلاث دوائـر تاريخيـة م ّر بها املسـلمون
وهـي :دائـرة الرتاكـم العدايئ املغلـوط ،وتبـدأ منذ بزوغ اإلسلام وتنتهـي بتضعضع

قـوة الدولـة العثامنيـة يف نهاية القرن الــ  ،17وتليها مرحلة اإلرث االسـتعامري ،وتبدأ

مـع إرهاصـات انهيـار الدولـة العثامنيـة وبـروز دور محمـد علي يف مصر ،وأخيرا ً

مرحلـة االسـتعامر واالنطالق نحو العاملية ،وتبدأ بعد سـقوط الدولـة العثامنية وبزوغ

فجـر الدولـة الحديثة يف العامل اإلسلامي ،حيث يعزو املسـترشقون فشـل التحديث

إىل طبيعـة املسـلمني والديانة اإلسلامية غير املتطابقة مـع الدميوقراطيـة ،حتى أ ّن

بعـض أصحـاب املدرسـة االسـترشاقية الحديثـة كربنـارد لويـس يدعـي أن مناهضـة
العـرب واملسـلمني لـ«إرسائيـل» يعـود إىل تعصبهـم وعـدم تقبلهم مفاهيـم الحداثة

التـي تؤهلهـم للتعايش السـلمي مـع غريهم(((.

النظرة االسترشاقية
يتضمـن االسـترشاق مـادة علميـة تتخللها أفـكار التفـوق األورويب وشـتى ألوان

العنرصيـة واإلمربياليـة ،وقـد اسـتمدت الصهيونيـة نظرتهـا للعـرب مـن املفاهيـم
االسـترشاقية ومـن ثـم طورتهـا اسـتنادا ً إىل نظرتهـا العنرصيـة((( ،يـرى سـعيد أن

االسـترشاق يف نهايـة األمـر هـو رؤيـة سياسـية للواقـع ،وهـذه الرؤيـة مبنيـة على
(((-عبد الله محمد ،مؤسسات االسترشاق والسياسة الغربية تجاه العرب واملسلمني ،دراسات اسرتاتيجية  ،57ط،1
(أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2001 ،ص.29-8 :
((( -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.52 :
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تعزيـز الفـرق بني املألـوف (أوروبـا أو الغـرب أو نحـن) األذكيـاء /املوضوعيني/
العقالنيين ،وبين الغريـب (الشرق أو هـم) األغبياء /غير العقالنيني /الفاسـدين/

غير املوضوعينيني((( .فهـا هـو املسـترشق الفرنسي رونيـه دوشـاتوبريان (�Cha

teaubriand)(1768ـ )1848عىل سـبيل املثال يصف سـكان مرص من املسـلمني

جسـدتها الصهيونية
بالشـعب الغبـي املنحط((( ،هـذه النظرة االسـتعالئية العنرصية َّ

مـع بدايـة نشـأتها؛ ففـي االجتماع الـذي عقـده مـارك سـايكس ()Mark Sykes

(كمنـدوب عـن الحكومـة الربيطانيـة) يف  1917/2/7مع قـادة الصهيونيـة لالطالع

على مطالبهـم ،تركـزت مطالبهم حول عدم مسـاواتهم مع سـكان فلسـطني العرب
ألنهـا بلاد متخلّفـة ،والحقـوق املتسـاوية تكـون يف البلاد املتقدمـة وفلسـطني

تحتـاج مـن يط ّورها ،وذلـك موجود عنـد اليهـود (األوروبيني) وحسـب((( .وذهب
املسـترشق جورج بوش (( )Bush  Georgeج ّد الرئيـس األمرييك) (1796ـ)1859

يف كتابـه «محمـد مؤسـس الديـن اإلسلامي ومؤسـس إمرباطوريـة املسـلمني»
(and of ،The Life of Mohammed: Founder of the Religion of Islam

 )the Empire of the Saracensإىل وصـف العـرب واملسـلمني بأنهـم أعـراق

منحطـة وحشرات وجرذان وأفـا ٍع((( ،هـذه األوصاف تكـررت يف خطبـة للحاخام

عوفاديـا يوسـف (( )Ovadia Yossefالرئيـس الروحـي لحـزب شـاس « )»Shas
يف آب /أغسـطس  ،2004بثتهـا الفضائيـات اإلرسائيليـة ،يقـول فيهـا« :إ ّن اليهودي
عندمـا يقتـل مسـلامً فكأمنـا قتل ثعبانـاً أو دودة ،وال أحـد يسـتطيع أن ينكر أن كالًّ
مـن الثعبـان أو الـدودة خطـر على البرش ،لهذا فـإن التخلـص من املسـلمني مثل

((( -املرجع نفسه ،ص.101+96+95 :
((( -املرجع نفسه ،ص.283 :
((( -صحيفة الرشق األوسط ،لندن ،2015/12/28 ،عدد ،13544 :يعقوب اإلبراهيم ،إعالن بلفور الحلقة .3-2
http://bit.ly/1RIAtsd
((( -انظر عرض ونقد كتاب« :محمد مؤسس الدين اإلسالمي ومؤسس إمرباطورية املسلمني» لجورج بوش (-1796
 ،)1859شبكة األلوكة.
http://www.alukah.net/library/018660//
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التخلـص مـن الديـدان أمر طبيعـي أن يحدث»((( ،وهذا يشير إىل تبنـي الصهيونية

للنظـرة االسـترشاقية للعرب واملسـلمني.

تب َّنت وسائل اإلعالم الغربية وعىل رأسها وسائل اإلعالم األمريكية النظرة

االسترشاقية للفلسطينيني بعد اإلعالن عن «دولة إرسائيل»؛ من خالل وصفهم

بالغباء والتعصب والتخلف االجتامعي ،يف مقابل أطفال «إرسائيل» الجدد الذين
استولوا عىل املنازل العربية ونظفوها ملصلحة املهاجرين الجدد الذين يعملون
عىل إقامة حضارة جديدة يف املرشق العريب ،وقد ظهر ذلك بوضوح يف كتاب

كينيث بيلبي (( )Kenneth Bilbyمراسل صحيفة نيويورك هريالد تريبيون «New

 »York Herald Tribuneيف حرب  )1948الصادر سنة  1950بعنوان نجمة جديدة

يف الرشق األدىن ((( .New Star in the Near Eastوبعد حرب  1967ـ بحسب

دراسة لجانيس مونتي بيلقاوي ( )Janice Monti Belkaouiـ صورت وسائل اإلعالم
األمريكية قادة «إرسائيل» كأبطال أسطوريني شديدي الوسامة ،ويف املقابل أغفلت

أقوال القادة العرب أو إجراء مقابالت معهم ،مجرى تصوير اإلرسائيليني كضحايا
يدافعون عن أنفسهم ض ّد هجامت املعتدين العرب(((.

يكمن االسترشاق يف كونه دليالً عىل السيطرة األوروبية األمريكية عىل الرشق أكرث

من كونه خطاباً صادقاً حول الرشق((( ،فالعالقة بني الرشق والغرب عالقة قوة وسيطرة،

ودرجات متفاوتة من الهيمنة «املركبة»((( .وتقوم النظرة االسترشاقية االستعالئية عىل أن

«القوة والعصا أفضل وسيلة» ،و«القطيع يتبدد بإزالة من يقف يف املقدمة» ،تكثيفاً ملقولة

((( -الجزيرة نت ،عوفاديا يوسف عندما يتحول الحاخام إىل داعية كراهية،
http://bit.ly/1leH7I3 .2013/10/7
((( -ستيفن بينيت ،االسترشاق والخطاب التورايت يف وسائل اإلعالم األمريكية( ،ترجمة :سميح حمودة) ،مجلة
حوليات القدس( ،القدس :مؤسسة الدراسات املقدسية ،عدد  ،10شتاء  ،)2010ص.21 :
((( -ستيفن بينيت ،مرجع سابق ،ص.27+25 :
((( -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.50 :
((( -املرجع نفسه ،ص.49 :
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عامل النفس فرويد «الشعوب غري األوروبية كاذبة ،همجية ،عنيفة ،كسولة ،متخلفة» ،وقد
متظهرت هذه النظرة االسترشاقية تجاه الفلسطينيني من خالل ترصيحات قادة «إرسائيل»؛
فرئيس الوزراء اإلرسائييل إسحق شامري( )Yitzhak Shamirيقول ردا ً عىل انطالق انتفاضة

الحجارة سنة « :1987سوف نخضعكم بالبطش؛ .....أنتم لستم سوى جنادب قياساً

بإرسائيل»((( ،وعىل املنوال نفسه نجد أن الحملة االنتخابية لحزب «إرسائيل بيتنا» اليميني

سنة  2009تبنى شعار «فقط ليربمان (  )Liebermanيفهم العربية»((( ،كناية عن أن العرب
ال يفهمون سوى لغة القوة.

استفحلت مؤخرا ً النظرة االسـترشاقية االستعالئية يف صفوف القادة اإلرسائيليني؛

حت�ى وصل األمر برئيس ال�وزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياه�و(�Benjamin Netanya

 )huللمجاهـرة ـ يف معـرض تعليقـه على تشـبيه بعض وسـائل اإلعلام اإلرسائيلية

لحادثـة حـرق عائلة الدوابشـة الفلسـطينية عىل يد مسـتوطنني يهود ببعـض األفعال
«اإلرهابيـة» العربيـة ـ برفضـه تشـبيه اإلرهاب اليهـودي بـ«اإلرهاب العـريب» بحجة

كـون «إرسائيـل» دولـة دميوقراطيـة بعكـس غريهـا مـن الـدول العربيـة((( .فبالرغـم
مـن بشـاعة الجرميـة وحـرق عائلـة فلسـطينية كاملـة مبـا فيهـا طفل رضيـع عىل يد
املسـتوطنني إال أن نتنياهـو يـرى بأنـه ال مجال لوصـم هذا الفعـل باإلرهاب ،وعىل

مـا يبـدو ينبـع حـرص نتنياهوعلى عـدم مسـاواة العـريب باليهـودي مـن رغبتـه يف
اإلبقـاء عىل الصـورة الذهنية لإلرهـايب ملتصقة بالعريب الفلسـطيني دون أن تشـمل
املتطرفين مـن اليهود.

قامت املؤسسة الصهيونية بتغطية هذا اإلجرام بفتاوى بعض الحاخامات
(((-صحيفة القدس ،القدس ،2015/11/30 ،أحمد قطامش ،استحقاقات سياسية وتنظيمية يستوجبها االشتباك
االنتفايض يف األرايض املحتلة.
((( -موقع اليوتيوب ،الدعاية االنتخابية لحزب إرسائيل بيتنا ( .2009بالعربية) http://youtu.be/0mjceh-6Hq4
((( -موقع مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل ،جلسة الحكومة بتاريخ ( .2015/12/27بالعربية):
.http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/govmes271215.aspx
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املتطرفني ،فقد تبني أن معظم منفذي العمليات اإلرهابية ض ّد الفلسطينيني هم من

أتباع الحاخام إسحاق جيزنبريغ (Yitzhak Ginsburg)؛ حيث اشتهر بفتاواه التي

تح ّرض بشكل مبارش عىل قتل الفلسطينيني والفتك بهم .وإصدار الفتاوى املحرضة

عىل قتل الفلسطينيني ال تتوقف عىل جيزنبريغ؛ فقد أيَّد أيضاً الحاخام دوف ليئور
(( )Dov Liorالذي يعد أبرز املرجعيات الدينية لحزب البيت اليهودي «Jewish

 »Home Partyجرمية إحراق عائلة «دوابشة» ،ويف مطلع سنة  2013أصدر جيزنبريغ
ما ميكن ع ّده «املسوغ الفقهي» الذي عملت عىل أساسه مجموعات «تدفيع الثمن»

( )Price tagاإلرهابية اليهودية ،التي نفَّذت عرشات االعتداءات يف املدن والقرى
والبلدات الفلسطينية ،وأحرقت عددا ً كبريا ً من املساجد وثالث كنائس يف الضفة

الغربية وداخل املدن التي يقطنها فلسطينيو الداخل .وحسب غيزنبريغ ،فإنه يت َّوجب
تف ّهم جرائم «شارة مثن» عىل أنها «مقدمة طبيعية للخالص اليهودي» ،حيث ع ّد
هذه الجرائم مبنزلة «املخاض الذي متر به األمة قبل تحقيق الخالص» .ومام

ال ّ
شك فيه أن أخطر «املصنفات الفقهية» اليهودية التي صدرت حديثاً ،وتس ِّوغ
قتل العرب ملجرد أنهم عرب ،وعدم التفريق بني طفل وبالغ ،هو كتاب «رشيعة
امللك»(  ( ،)s Torah’The Kingملؤلفه الحاخام إسحاق شابريا (�Yitzhak Sha

 ،)piraالذي صدر سنة  .2009وهناك يف «إرسائيل» من يرى أن أعضاء التنظيامت

اإلرهابية اليهودية الذين يتعمدون املس باألطفال الفلسطينيني تأثروا مبصنف

رشيعة امللك ،ألنه تضمن «مسوغات فقهية» توجب قتل الرضع العرب بحجة

أنهم عندما يكربون سيحاربون «إرسائيل» ،لذا فاألجدر أن يُقتلوا مبكرا ً .املفارقة
أنه عىل الرغم مام يعكسه هذا الكتاب من شطط وخلل أخالقي وقيمي وديني،
فإن العرشات من الحاخامات أيدوا ما جاء فيه ،يف حني ع ّده عدد من أعضاء

مجلس الحاخامية الكربى ـ التي تع ُّد أكرب هيئة دينية رسمية يف «إرسائيل» ـ «إبداعاً

فقهياً»(((.

((( -الجزيرة نت ،2016/1/1 ،صالح النعامي ،الحاخامات وفقه التوحش املسكوت عنهhttp://bit.ly/1Ombgjc .
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يتساءل املرء ملاذا يحرص املسترشقون والصهاينة عىل وصم الرشقيني بصفات

غري إنسانية ،وملاذا الحرص عىل ترسيخ معادلة «نحن» و«هم» ،اإلجابة قد تكون

يف علم النفس االجتامعي ،حيث حاول هذا العلم تفسري بعض ترصفات الجامهري

وكيفية حصول تحول يف سلوكياتها ،بحيث تتحول من ترصفات عاقلة إىل ترصفات

ري عنيفني إىل النقيض متاماً.
تفتقر للعقل واملنطق؛ وبالتايل يتحول أفراد ُمساملون غ ُ
عىل ما يبدو كان ال ب ّد لالسترشاق يك مي ِّهد لالستعامر والصهيونية إقناع جمهوره

«الغريب» بتقبل فكرة السيطرة عىل شعب آخر «الرشقي» ،بل مامرسة العنف ضده،
وهذا لن يحصل بدون نزع صفة اإلنسانية عن «اآلخر» من خالل وصمه بصفات

التخلف وتشبيهه بالحيوانات ،بحيث يكون هنالك «نحن» املتحرضون األذكياء
املتفوقون يف مقابل «هم» املتخلفني األغبياء املنحطني ،الذين ال يستحقون

رصح بذلك الحاخام عوفاديا يوسف.
الحياة وال حتى الشفقة عند قتلهم كام َّ

ج ْي إليوت
تصنيف «نحن» و«هم» هو الخطوة األوىل لذلك ،كام حدث يف تجربة َ
( ((()jane Elliottمع تالميذها.

املثال الصارخ عىل نتيجة نزع صفة اإلنسانية عن الخصم يف العرص الحديث

كان يف رواندا عندما قام اإلعالم التابع لقبيلة الهوتو( )Hutuبوصف أعدائهم من
قبيلة التوستي ( )Tustiبأنهم وحوش وآكيل برش وأنهم عبارة عن ثعابني وجرذان،
فكانت النتيجة حرب أهلية راح ضحيتها أكرث من  800ألف إنسان((( .وهكذا يجري

(((-قامت املعلمة جان اليوت عقب اغتيال مارتن لوثر كنغ سنة  1968مبحاولة إقناع طالبها بخطورة الحكم عىل
اآلخرين بسبب لون برشتهم وإلثبات ذلك قامت بإجراء تجربة عىل تالميذها من األطفال ملعرفة تأثري «التصنيف»
يف سلوكيات األطفال من خالل تقسيم الطالب إىل فريقني ،فريق األطفال اصحاب العيون الزرقاء الذين تم وصفهم
باألذىك ،بينام األطفال أصحاب العيون البنية يعدّون أقل ذكا ًء وبالتايل ال يحق لهم الرشب من صنبور املياه مبارشة
بل يجب أن يرشبوا بواسطة األكواب الورقية وال يحق لهم اللعب مع األطفال أصحاب العيون الزرقاء ،النتيجة كانت
إحباط أصحاب العيون البنية يف مقابل فرح أصحاب العيون الزرقاء ،وخالل فرتة وجيزة قام أصحاب العيون الزرقاء
بالتحرش ورضب أصحاب العيون البنية ،وأصبح إطالق وصف صاحب العيون البنية مبثابة شتيمة ،وعند تكرار التجربة
مع طلبة الجامعات تكررت النتيجة نفسها مع علمهم بأنها تجربة.
أنظر /http://www.janeelliott.com
(2)- https://www.youtube.com/watch?v=jk2-ZXAWkfg Five Steps to Tyranny. BBC.
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تحويل «الغرب /نحن» و«الرشق /هم» إىل «جمهو َرين ِ
نفسيَّ ْي»؛ كل جمهور معا ٍد

لآلخر ،كام أشار إىل ذلك غوستاف لوبون ( )Gustave Le Bonيف كتابه سيكولوجية
الجامهري ( ،)Crowd Psychologyحيث يرى لوبون بأن هنالك روحاً للجامهري
مك ّونة من االنفعاالت البدائية ومك َّرسة بواسطة العقائد اإلميانية القوية ،وهي أبعد ما

تكون عن التفكري العقالين واملنطقي ،كام أنها خاضعة لتحريضات وإيعازات أحد
املحركني أو القادة الذي يعرف كيف يفرض إرادته عليها؛ فالقائد يستخدم الصور

املوحية والشعارات بدالً من األفكار املنطقية والواقعية ليستملك روح الجامهري
ويسيطر عليها .يرى لوبون أن الجمهور النفيس عبارة عن تجمع برشي مير يف

لحظة معينة بظروف متشابهة تح ِّوله لكائن جديد له صفات مختلفة ،فيتجمع األفراد
ويصبحون كتلة ذهنية واحدة ،والكتلة هذه لها صفات مختلفة عن صفات األفراد
املتفرقني ،بحيث يترصف الجمهور بال وعي أو عقالنية ،فتجد الفرد (بغض النظر

عن مستواه الفكري) يؤيد جمهوره النفيس وترصفاته ملجرد أنها خرجت من جمهوره

بغض النظر عن صحة الترصف أو خطئه؛ فهو ال يُخضع هذه األفكار للمحاكمة
العقلية ألنها ببساطة صادرة عن «جمهوره النفيس»((( ،وهذا رمبا يفسِّ ما حدث يف

الواليات األمريكية املتحدة عقب أحداث  ،2001/09/11من سقوط ضحايا مدنيني

من النساء واألطفال يف أفغانستان والعراق بذريعة محاربة «اإلرهاب» ،حيث تظهر
بعض اإلحصائيات مقتل أكرث من مليون شخص منذ بداية الغزو األمرييك للعراق(((.

الصهيونية بني االسترشاق واالستعامر:
َم َّهدت أعامل بعض املسترشقني الطريق أمام الحمالت االستعامرية األوروبية بل
عمل بعضهم بشكل مبارش يف خدمة االستعامر ،وهذا ما أقر به املسترشق جوستاف
دوغا ( )Gustave Dugatبقوله:
((( -انظر كتاب غوستاف لوبون ،سيكولوجيا الجامهري( ،ترجمة :هاشم صالح) ،ط ( ،1بريوت :دار الساقي.)1991 ،
((( -الجزيرة نت ،2008/4/6 ،القتىل العراقيني والغزو األمرييكhttp://bit.ly/1UpZqX3 .
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إ ّن املسترشقني ُمنا ٌ
ط بهم مبهمة جديدة ،إذ عليهم وهم يجوبون فلك العلم
الخالص أن يهت ُّموا بالعامل الحارض يف الوقت الذي تكتسح فيه أوروبا كل املناطق
الرشقية ،ويقوم أمر تكوين عاملني حضاريني وتلقينهم العلوم اآلسيوية قصد غاية
سياسية وتجارية ( )....عىل الحكومات الواعية مبصالحها الحقيقية أن تعرف كيف
تشجع وتستخدم رجال العلم واإلخالص أولئك :فاألمر يتعلق بإلحاق إضافات
أخرى إىل محصول الحضارة املكتسبة وذلك الغتنام اإلفادات التي من شأن
الشعوب الرشقية أن تعطينا إياها( ،كام يتعلق) بإمداد هذه الشعوب بنصيبها من
فتوحاتنا الفكرية واألخالقية واملادية(((.
ما ذكره دوغا كان واضحاً يف حملة نابليون بونابرت ()Napoléon Bonaparte
االستعامرية عىل مرص والشام (1798ـ )1801حيث قام بتجنيد عدد كبري من العلامء
وأوىص نائبه كليرب (  )Kléberبأن يدير مرص من خالل املسترشقني والزعامء
الدينيني اإلسالميني الذين يستطيع املسترشقون استاملتهم((( ،وها هو املسترشق
الفرنيس سيلفسرت دوسايس( ،)Silvester de Sacyالذي شغل منصب مستشار
للشؤون السياسية الرشقية يف الحكومة الفرنسية ،يرشف بنفسه عىل تحرير
البيانات والنرشات لجيش نابليون إضافة إىل صياغة النداء املوجه إىل الجيش
الفرنيس باجتياح الجزائر سنة .((( 1830أضف إىل ذلك عدة مهام جرى إيكالها

للمسترشقني ،فعىل سبيل املثال أوفدت الحكومة الربيطانية املسترشق هرني

باملر (Henry Palmer)(1840ـ  )1882خالل أحداث ثورة عرايب بهدف رشوة
القبائل العربية يف سيناء من أجل تأليبها ض ّد عرايب ،كام سخّر املسترشق الهولندي

كريستان سنوك (Christiaan Snouk) (1857ـ )1956أبحاثه يف خدمة االستعامر

الهولندي يف العامل اإلسالمي؛ وخصوصاً يف جزر الهند الرشقية((( ،ووصل األمر

(((-سليامن حميش ،االسترشاق والعقد االستعامري ،مجلة االجتهاد ،1994 ،ص.199+198 :
http://bit.ly/1P0CXzq
((( -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.154+153 :
((( -روجيه غارودي ،ما يعد به اإلسالم( ،ترجمة :قيص أتايس وميشيل واكيم)( ،دمشق :دار الوثبة ،)1983 ،ص.233 :
((( -توفيق سليامن ،أسطورة النظرية السامية( ،دمشق :دار دمشق ،)1982 ،ص.78-71 :
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باملسترشق ماكس ميلر( )Max Müllerإىل اإلرشاف عىل تخريج كوادر اإلدارة

االستعامرية يف الهند سنة ((( ،1882ويُع ُّد الضابط الربيطاين املسترشق توماس إدوارد

لورانس (( )Thomas Edward Lawrenceلورانس العرب) صاحب الدور البارز
يف الثورة العربية سنة  1916ض ّد الدولة العثامنية مثاالً صارخاً عىل متاهي بعض
رصح بشكل واضح« :عندما أعلنت تركيا الحرب
املسترشقني مع االستعامر؛ فهو ي ِّ

عىل بريطانيا ،انطلقنا نحن الذين نؤمن بالعرب لنعمل عىل تركيز الجهود الربيطانية
وخلق عامل عريب جديد يف آسيا ،ومل يكن عددنا كبريا ً بل كنا قالئل نلتف حول

كاليتون ( )Claytonرئيس إقليم االستخبارات املدنية والعسكرية يف مرص»(((.

برر الغرب االستعامري إقدامه عىل احتالل الرشق من أجل معاونته عىل التحرض؛
تطبيقاً للفكرة القائلة إ ّن عىل الرجل األبيض يَق ُع ِعب َء متدين الربابرة وتثقيفهم((( ،ومل
يقترص جهد املسترشقني عىل التمهيد لالستعامر بل تجاوزه للتمهيد لتحقيق مرشوع

الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود عىل أرض فلسطني ،وهذا ما سنستعرضه يف

السطور القادمة.

متهيد االسترشاق للصهيونية
يرى أحمد بهنيس بأن هنالك تداخالً بني االسترشاق الغريب ،واليهودي،

والصهيوين ،واإلرسائييل؛ فاالسترشاق اليهودي بدأ بدراسة اإلسالم واملجتمعات

اإلسالمية مع انطالق االسترشاق الغريب يف القرن الـ  ،18ثم ارتبط املسترشقون اليهود

بالحركة الصهيونية بعد انطالقها سنة  ،1881بهدف خدمة الحركة الصهيونية وتأصيل
الوجود اليهودي يف فلسطني ،وأخريا ً جاء االسترشاق اإلرسائييل بعد إعالن عن قيام

((( -روجيه غارودي ،مرجع سابق ،ص.233 :
((( -توماس لورنس ،أعمدة الحكمة السبعة( ،ترجمة :محمد النجار) ،ط( ،1بريوت :املكتب التجاري للطباعة
والتوزيع والنرش ،)1963 ،ص.25 :
((( -أرسكني تشايلدرز ،الحقيقة عن العامل العريب( ،ترجمة :خريي حامد)( ،بريوت :املكتب التجاري،)1960 ،
ص.54 :

اإليديولوجية الصهيونية والغرب

407

«إرسائيل» سنة  ،1948الذي عمل عىل دراسة قضايا الرصاع العريب اإلرسائييل بهدف

تقديم العون للقيادة اإلرسائيلية يف إدارتها للرصاع((( .فعندما نستعرض أسامء أبرز
املسترشقني نجد أن عددا ً كبريا ً منهم أصوله يهودية ،فمنهم عىل سبيل املثال الفرنيس

سولومون مونك (S. Munk ) (1803ـ )1867الذي كتب سنة « 1845فلسطني وصف

جغرايف وتاريخي وأثري»(Description Géographique Historique ،Palestine

 ،)et Archéologiqueوالهنغاري أرمينوس فامربي (A.Vambery) (1832ـ)1913
الذي توسط ثيودور هرتزل سنة  1901يك يقابل السلطان العثامين عبد الحميد،
أما املجري اجنتس غولدتسيهر (E.Goldziher) (1850ـ )1921فقد اهتم بالدين

اإلسالمي والفرق اإلسالمية ومن أهم كتبه «دراسات إسالمية» .ونجد أن األملاين

جوزيف هو رفيتش (J. Horovitz) (1874ـ )1931كان عضوا ً يف مجلس إدارة
الجامعة العربية ( ،)Hebrew Universityبينام كتب اإلنجليزي ريتشارد غوتهيل (R.

Gottheil ) (1862ـ 193مقالة الصهيونية ( )Zionismيف املوسوعة اليهودية (Jewish

 )Encyclopediaوترأس اتحاد الصهيونيني األمريكيني (Federation of American

 )Zionistsيف الفرتة 1898ـ ،1904واهتم األملاين ماكس مايرهوف (M. Maeyerhof
) (1874ـ )1945بتحقيق أعامل موىس بن ميمون ( ،)Moses Maimonidesوعمل

األملاين دافيد بانت (( )D. Banet؟ )1897أستاذا ً للغة العربية يف الجامعة العربية،

وأخريا ً نجد أن النمساوي باول كراوس (P. Kraus) (1904ـ )1944تعلم العربية يف
الجامعة العربية ومارس التدريس يف جامعة القاهرة(((.

مـن الصعـب التصـور أن توجـه عـدد كبير مـن الباحثين ذوي األصـول اليهودية

للدراسـات االسـترشاقية قـد جـاء مـن قبيـل املصادفـة ،حيـث يرى سـاندر سـليامن
( ((()Sander Sulimanأن اليهـود كأقليـة يف أوروبـا توجهـوا عن قصد لدراسـة العلوم

((( -أحمد بهنيس ،مرجع سابق ،ص.92:
((( -ابراهيم عبد الكريم ،االسترشاق وأبحاث الرصاع لدى إرسائيل ،ط( ،1عمّن :دار الجليل ،)1993 ،ص.46-40 :
(((-رئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة الخليل ،مواليد أملانيا والده فلسطيني ووالدته أملانية ،خبري يف االسترشاق.
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اإلنسـانية مـن أجـل التأثير يف األفـكار والتوجهـات الغربيـة ،وهـذا عىل مـا يبدو ما
يفرس هـذه الظاهـرة(((.

هيَّـأ االسـترشاق مـن خلال «املعرفـة» كل الشروط لرتجمـة القـوة وفـرض

سـيطرة اسـتعامرية على فلسـطني ،حيـث عملـت عـدة جمعيـات اسـترشاقية
على تسـهيل مهمـة االسـتيطان الصهيـوين يف فلسـطني ،مـن أهمهـا صنـدوق
االكتشـاف الفلسـطيني(  )Palestine Exploration Fundالذي أُ ّسـس سـنة 1865؛

والـذي يهـدف إىل القيـام مبسـح كامـل ودقيـق لفلسـطني ،والبحـث العلمـي يف
اآلثـار الوثيقـة الصلـة بـ «التاريـخ التـورايت» ،والقيـام بحفريات إللقـاء الضوء عىل

فنـون «األمـة اليهوديـة» .فعملـت اللجـان التابعـة للصنـدوق مـن أجـل اإلجابة عن
عـدة أسـئلة مـن أهمهـا تحديـد موقـع «هيـكل اليهـود» ( )Jewish Templeالـذي

بنـاه سـليامن وهدمـه تيتـوس( ،)Titusإضافـة إىل معرفـة الطريق الذي سـلكه النبي

مـوىس مـع بنـي إرسائيـل عند هجرتـه من مصر إىل فلسـطني .وعىل الرغـم من أن
نشـاط الصنـدوق ينبـع مـن فكـرة دينيـة تسـتهدف دراسـة كل مـا يتعلـق بـاألرايض
املقدسـة ،إال أن مجـاالت نشـاطه وما قام به مـن عمليات املسـح والحرص ووضع

الخرائـط ال ميكـن إرجاعها إىل مواضع أثرية دينية وحسـب ،وخصوصـاً أن التعاون
لا بين العاملين فيهـا مـن علماء ومسـترشقني وضبـاط يف وزارة الحربيـة
كان كام ً
الربيطانيـة وسلاح الهندسـة امللكيـة ،مثـل كونـدور ( ،)Condorوويل ،ولورنـس(
 ،)Lawrenceوباملـر(  ،)Palmerوكيتشنر(  )Kitchenerالـذي كان يـرى بـأن

احتالل فلسـطني سـيضمن تأمني طـرق املواصالت الرئيسـية ،وبأن أرض فلسـطني

تعـود ملكيتهـا لليهـود((( .أمـا الكابتن تشـالرز واريـن ( )Charles Warrenفقد دعا
يف كتابـه «أرض امليعـاد» ( )The Land of Promiseإىل رضورة تطويـر فلسـطني

(((-مقابلة شخصية مع د .ساندر سليامن رئيس قسم العلوم السياسية (جامعة الخليل) ،يف جامعة الخليل بتاريخ
.2015/12/20
((( -خريية قاسمي ،نشاطات صندوق اكتشاف فلسطني  ،1915-1865مجلة شؤون فلسطينية( ،بريوت :مركز األبحاث
م.ت.ف ،عدد  ،104متوز/يوليو ،)1980ص.94-71 :
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على يـد رشكـة الهنـد الرشقيـة( )East India Companyعـن طريـق إدخـال اليهود
عليهـا من أجـل احتاللهـا وحكمهـا((( ،إضافـة إىل الكولونيل واطسـون ()Watson

ين بدائرة
الـذي رأس اللجنـة التنفيذيـة للصندوق واشترك يف الحملـة املرصية و ُع ِّ
املخابـرات يف الجيـش وقام بوضع كتـاب سـنة Fifty years Work in the( 1915

Holy Land: A record and summary 1865ـ ،)1915وبذلـك أسـهم الصنـدوق
ّ
واألدق ،فقـدم
يف تكويـن صـورة كاملـة عـن أوضـاع فلسـطني يف مداهـا األوسـع
بر عنه املسـترشق كلود كونـدور(Claude
خدمـة عظيمـة للصهيونيـة((( .وهـذا ما ع َّ

 )Conderيف محـارضة ألقاهـا سـنة  1892بقولـه إنـه وزملاؤه كان لهـم الفضل يف

تشـجيع الهجـرة واالسـتيطان اليهـودي يف فلسـطني ،مـن خلال إلقـاء الضوء عىل

التوراة ،بهدف مسـاعدة سـكان فلسـطني املسـتقبليني من اليهود من أجل الحصول
على الحقائـق الثابتة عـن طاقـات البلـد وإمكانياته(((.

مل يقترص التمهيد للصهيونية عىل االسترشاق الفرنيس والربيطاين بل تعداه إىل

روسيا القيرصية؛ التي أنشأت سنة  1852لجنة من املسترشقني هدفها تهيئة الوسائل

الالزمة لتأسيس بيوت للمهاجرين اليهود إىل فلسطني ،ويف أثناء االحتفال بالذكرى
الـ  90لتأسيس الجمعية ،ألقى املسترشق س.ل .يتحسفيك كلمة قال فيها« :إن

جمعية االسترشاق الرويس قد ساهمت مساهمة ف ّعالة يف إنجاز وتحقيق الوطن

القومي يف فلسطني»(((.

((( -أسعد رزوق ،إرسائيل الكربى /دراسة يف الفكر التوسعي الصهيوين ،سلسلة كتب فلسطينية (( ،)13بريوت :مركز
األبحاث م.ت.ف ،)1968 ،ص.42 :
((( -أحمد ساميلوفيتش ،مرجع سابق ،ص.143+142 :
(((-محمود املراش ،بريطانيه :صندوق االستكشافات الفلسطينية ،مجلة شؤون فلسطينية( ،بريوت :مركز األبحاث
م.ت.ف ،عدد  ،9أيار/مايو ،)1972ص.202-200 :
((( -محمد الدسوقي ،الفكر االسترشاقي :تاريخه وتقوميه ،ط( ،1املنصورة :دار الوفاء ،)1995 ،ص.50 :
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االلتقاء الديني بني االسترشاق والصهيونية
تقع معتقدات عقيدة العرص األلفي السعيد يف قلب معظم املعتقدات املسيحية

واإلنجيلية املتعلقة بدور «إرسائيل» يف ما يتعلق بـ«نهاية العامل» ،وهو تفسري تنبؤي
معقد للنصوص املقدسة املتعلقة باملجيء الثاين للمسيح ونهاية العامل ،باالستناد

عىل قراءات من مرقس  ،13ومتّى  ،24ولوقا  ،21بحيث يصبح تدفق اليهود إىل
«األرض املقدسة» ،وتأسيس «دولة إرسائيل» كمقدمة لسيناريو نهاية العامل((( .وهذا

يفرس دور حركة االسرتجاع املسيحية /الربوتستانتية (( )Protestantismالصهيونية

املسيحية) التي كانت تطالب بإعادة اليهود إىل «أرضهم األم» حتى يتسنى هدايتهم

وتحويلهم إىل املسيحية ،فعودة اليهود وهدايتهم وتنصريهم كانت تعد رشطاً أساسياً

لحلول األلفيّة السعيدة (التي سيحكم فيها املسيح املخلِّص ألف عام) ،وهذا ما
جعل الصهيوين ناحوم سوكولوف ( )Nahum Sokolovيف كتابه تاريخ الصهيونية

( )History of Zionismيفرس تعاطف بريطانيا وتفهمها للحركة الصهيونية بالطابع
اإلنجييل للشعب اإلنجليزي((( .حيث أتاحت حركة اإلصالح الديني الربوتستاين

الفرصة النبعاث القومية اليهودية ،عرب التغيريات الالهوتية التي جاءت بها ،وعىل

رأسها الرتويج لفكرة أن اليهود أمة مفضلة ورضورة عودتهم إىل أرض فلسطني((( .يف

السياق نفسه رأى العديد من اإلنجيليني حرب  1967كأنّها التحضري للمجيء الثاين
للمسيح ،فحثّ القس األمرييك الشهري بييل غراهام (« )Billy Grahamإرسائيل»

عىل عدم التخلِّ عن األرايض التي استولت عليها ،مشريا ً إىل أن اليهود هم
«شعب الله املختار» وأن أرض فلسطني ملك لهم((( .هذه النظرة الدينية م َّهدت
للحركة االستعامرية «الرأساملية» والصهيونية ،وهذا ما ذهب إليه ماكس فيرب
(((-ستيفن بينيت ،مرجع سابق ،ص.19 :
(((-عبد الوهاب املسريي ،االيدلوجية الصهيونية ،ط( ،2الكويت :دار املعرفة ،)1992 ،ص.34+32 :
((( -ريجينا الرشيف ،مرجع سابق ،ص.35 :
((( -ستيفن بينيت ،مرجع سابق ،ص.27+25 :
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( )Max Weberحيث يرى أن النزعة الطائفية الربوتستانتية قامت عىل الربط بني

السلوك الديني والرأساملية ،فاملسيحيون «الحقيقيون» وح َدهم هم املقبولون يف
الطائفة(((.

اسـتخدام الديـن مل يقتصر على االسـترشاق الغريب بل نجـده حـارضا ً بقوة يف

السـلوك الصهيوين ،فالعقيـدة الدينية لعبت دورا ً مهماً يف اإليديولوجيا الصهيونية،
وكما يـرى روجيه غـارودي ( )Roger Garaudyفـإن« :الحركـة الصهيونية ال ميكن

أن تتامسـك إال بالعـودة إىل املوزاييـك الدينـي ،احذفـوا مفاهيـم الشـعب املختار
وأرض امليعـاد فسـتنهار أسـس الصهيونيـة ....إن رضورة الرتابـط الداخلي للبنيـة

الصهيونيـة إلرسائيـل فـرض على قادتهـا تعزيـز سـلطة رجـال الديـن»((( ،فكام هو

معـروف أن املتدينين عارضـوا يف البدايـة الصهيونيـة ،لكـن بعضهـم وجـد فيهـا
وسـيلة لتحقيـق «بدايـة الخالص» ونزول املسـيح املنتظـر .كام حاول قـادة الحركة

الصهيونيـة التوصـل إىل تسـويات مـن أجـل وحـدة «األمـة»((( ،وهكذا نجـد رئيس

الـوزراء اإلرسائيلي دافيد بـن غوريـون ( )Ben-Gurion Davidيف سـنة  1956يربر
مشـاركة «إرسائيـل» بحرب السـويس (بالرغم من كونـه ملحدا ً ويفتخر بعـدم التزامه
بشروط الديـن اليهودي) ،بالترصيح يف الكنيسـت أن السـبب الحقيقـي للحرب هو

«اسـتعادة مملكتـي داوود وسـليامن إىل حدودهـا التوراتية»(((.

التقى الدافع الديني لالسترشاق مع الطموحات الصهيونية ،وحصل انسجام كبري

بني أهداف االسترشاق الدينية والصهيونية ،حيث يرى محمد إدريس أن الهدف الديني
((( -ماكس فيرب ،األخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية( ،ترجمة :محمد عيل مقلد ،تحقيق :جورج أيب صالح) ،ط،1
(لبنان :مركز االمناء القومي ،)1990 ،ص.179 :
((( -موقع إنسانيات ،2007 ،عبد القادر عبد العايل ،التصدّع الديني العلامين من خالل الحالة اإلرسائيلية.
http://insaniyat.revues.org/3167
(((-موقع مركز تكنولوجيا التعليم ،العالقة بني املتدينيني والعلامنيني يف إرسائيل (املايض/الحارض/املستقبل).
(بالعربية) http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=17807
(((-ارسائيل شاحاك ،تاريخ اليهود وديانتهم( ،ترجمة :نارصة السعدون)( ،دمشق :دار كنعان ،)2012 ،ص.41 :
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لالسترشاق كان إضعاف اإلسالم وتشويهه والتشكيك يف قيمه عن طريق إثبات فضل

اليهودية عليه ،والزعم بأن اليهودية مصدر اإلسالم األول ،ألن الدين اإلسالمي كان
دوماً املحرك األسايس ملقاومة االستعامر والحمالت الصليبية((( .وهذا ما عبَّ عنه

املسترشق برنارد لويس بقوله« :كان اإلسالم يف عيون مسيحيي العصور الوسطى

العدو األكرب ،وكانت دراسته تعد رضورة من أجل أهداف واقعية للغاية ،أحدها كان

جدلياً :الرغبة يف فهم هذا الدين بهدف مقاومته وتدمريه»(((.

وحل املسألة اليهودية:
ّ
االسترشاق
بـدأت املسـألة اليهوديـة (أو معـاداة السـام ّية) بالظهور يف برلني عقب تأسـيس

«عصبة الالسـاميني»( )Antisemitismعام  ،1880يف السـنة نفسـها كتب األسـتاذ
الجامعـي تريتشـكيه« :اليهـود عنصر غريـب يف أملانيـا ال يريـد وال يسـتطيع أن
يندمـج ،مطالبتهـم باالعتراف بحقوقهـم القومية تهدم األسـس القانونية للمسـاواة

التـي منحـت لهـم» .وتبعـه يوجين ديرينـغ الـذي كتـب «العنصر اليهـودي هـو
أسـوأ عنـارص العـرق السـامي؛ هدفـه التسـلط على العـامل واسـتعباد الشـعوب
األخـرى ...،اليهوديـة تتصف بصفات ضارة غير اجتامعية خصوصاً عندما تنشـط

يف السياسـة أو الصحافـة» .واسـتنتج الربيطاين هو سـتون تشـامربلني( Houston

( )Chamberlainعـاش يف أملانيـا) يف كتابـه «أسـس القـرن التاسـع عرش» (The
 )Foundations of the Nineteenth Centuryأن تاريـخ املدينـة (أملانيـا) عبارة

عـن رصاع بين اآلريين الصديقين والسـاميني ،تزامـن ذلـك مـع ظهـور كتـاب

برتوكـوالت حكماء صهيـون ( )The Protocols of the Elders of Zionالـذي
ي َّدعـي واضعـوه بوجـود زعامـة يهوديـة عامليـة تديـر العـامل ،وهكذا بـدأت بوادر

معـاداة السـام ّية بالظهـور يف محاكمة درايفـوس (( )Dreyfusضابـط أركان فرنيس
(((-محمد إدريس ،االسترشاق اإلرسائييل يف املصادر العربية( ،القاهرة :العريب للنرش والتوزيع ،)1995 ،ص.84 :
(((-املرجع نفسه ،ص.27 :
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يهـودي اتهـم زورا ً بالخيانـة ( )1894رافقهـا مشـاعر كراهيـة كبيرة؛ أديـن ثـم بُ ِّرئَ
جزئيـاً وصـدر عفو عنـه)(((.
يرى صربي جريس يف كتابه تاريخ الصهيونية (1862ـ ،)1948أن هنالك عدة

أسباب قادت لظهور معاداة السام ّية من أهمها(((:

ـ تحميل املسيحية لليهود مسؤولية قتل املسيح.
ـ سيطرة رأس املال اليهودي.
ـ سيطرة اليهود عىل اإلعالم.
ـ اشرتاك اليهود يف الحركات الثورية.
ـ شجب الديانة اليهودية من قبل بعضهم من خالل شجب الدين عامة واملسيحية

خاصة ،واعتبار أنه ال ميكن دمج اليهودي باملجتمع.

ـ هجرة اليهود إىل أوروبا الغربية مام أدى ملزاحمة السكان األصليني.
ويرى املسريي أن البيئة التي ظهرت فيها املسألة اليهودية تتلخص بالتايل(((:
ـ فشل املسيحية الغربية يف صياغة رؤية محددة تجاه األقليات بشكل عام

والجامعات اليهودية تحديدا ً ،فالكاثوليكية ( )Catholicismتبنت أن اليهود قتلة
املسيح ،أما الربوتستانت فقالوا إن اليهود أداة للخالص بعد عودتهم لفلسطني.

((( -صربي جريس ،تاريخ الصهيونية (1862ـ( ،)1948قربص :مركز ابحاث «م.ت.ف» ،)1981 ،ص45 :ـ.47
((( -املرجع نفسه ،ص47 :ـ.49
((( -عبد الوهاب املسريي ،مقدمة لدراسة الرصاع العريب اإلرسائييل ،ط( ،1بريوت :دار الفكر ،)2003 ،ص69 :ـ.86
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ـ تب ِّني العقيدة األلفية (يف آخر الزمان وبعد عودة اليهود لفلسطني سيأيت املسيح

املنتظر ويحكم العامل مدة ألف عام).

 -تحويل الغرب لليهود كأداة وجامعة وظيفية؛ ال ينظر لها يف ضوء إنسانيتها وإمنا

يف ضوء نفعها للمجتمع( ،مثال :حلت البنوك مكان اليهودي املرايب).

ـ تعرث التحديث يف رشق أوروبا وخصوصاً يف روسيا بسبب :رسعة معدالت

النمو االقتصادي وبالتايل مل يتأقلم اليهود مع النظام الجديد ،وعزلة اليهود وعدم
اندماجهم (ثقافة الغيتو«.)»Ghetto

ـ حدوث انفجار سكاين بني يهود رشق أوروبايف منتصف القرن الـ  19ما دفع

مئات األلوف للهجرة إىل أوروبا الغربية ما أثر يف االقتصاد.

ـ ُسكْنى اليهود يف مناطق حدودية متنازع عليها ما أضعف والءهم القومي.
 تكلس اليهودية الحاخامية وعدم مسايرتها لروح العرص. -ظهور قيادات يهودية مثقفة فاقدة لهويتها اليهودية ولكنها مل تكتسب هوية

غربية.

يستنتج جريس يف كتابه أن آراء الالساميني قد التقت مع األفكار الصهيونية ،حيث

للسام ّية كالتايل(((:
نجد أن أبرز أفكار املعادين ّ
ـ اليهود (دين وقومية وعرق).

ـ ال ميكن أن يتعايش اليهود مع األوروبيني.
((( صربي جريس ،مرجع سابق ،ص.50 :
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ـ يجب عزل اليهود.
ـ يجب إقامة دولة لليهود يف الرشق حيث أصولهم.
ومن ثم كان الحل الصهيوين املقرتح للمسألة اليهودية جزءا ً ال يتجزأ من العملية

االستعامرية الغربية .فبحسب أو سكار .ب رابينوفيش ()Rabinovitch Oscar. B

اتفق االقرتاح الصهيوين مع الصيغة االستعامرية األوروبية بواسطة تحويل تيار

املهاجرين اليهود من إنجلرتا إىل أفريقيا وآسيا بحيث تبني الصهيونية موقعاً مهامً

لربيطانيا وطرقها عن طريق إنشاء مركز يهودي مستقل((( ،فنجد أن وزير الخارجية
الربيطاين آرثر بلفور ( ،)Arthur Balfourالذي وعد اليهود بوطن قومي يف فلسطني،

للسام ّية حيث كان هدفه منع اليهود من الهجرة إىل
كان محسوباً عىل امل ُعادين ّ
بريطانيا ،وتوجيههم إىل الرشق من أجل ضامن سيطرة بريطانيا االستعامرية فرتة
طويلة((( ،حتى نابليون بونابرت الذي دعا الصهاينة إىل االستيطان يف «بالد أجدادهم»

يُع ُّد من أهم املعادين لليهود(((.

االسترشاق واخرتاع شعب وأرض «إرسائيل»
بدأ ذلك بنداء بونابرت لليهود يف أثناء حملته عىل مرص والشام حيث حثهم عىل
السري وراء فرنسا حتى يتس َّنى استعادة العظمة األصلية لبيت املقدس ،ووعد بأنه
سيعيد اليهود إىل األرض املقدسة إذا ساعدوا قواته((( ،وخاطبهم بقوله« :سارعوا؛
هذه اللحظة املناسبة التي قد ال تتكرر آلالف السنني للمطالبة باستعادة حقوقكم
ومكانتكم بني شعوب العامل ،تلك الحقوق التي ُسلبت منكم آلالف السنني وهي
((( -املسريي ،االيدلوجية ،ص.43 :
(2)-Raja Shehadeh (Book Review)، Victor Kattan، From Coexistence to Conquest: International Law and
ـthe Origins of the Arab-Israeli Conflict (18911949-)، Middle East Policy Council. http://bit.ly/1Pw5PSq
(((-عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود ،ص.14 :
(4)-Sokolov. Nahum. History of Zionism. 16001918-(vol.1). New York: KTAV Publishing House.
1964. P: 63.
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وجودكم السيايس كأمة بني األمم»((( .لقد تب َّنت حملة بونابرت طروحات كتاب
«وصف مرص» ( ،)Description of Egyptالذي كتبه املسترشقون الفرنسيون
املرافقون للحملة ،من تشديد االدعاء بأن اليهود هم ورثة فلسطني الرشعيون وعىل
إعادة إنشاء «مملكة القدس القدمية»((( ،ما دفع الزعيم الصهيوين حاييم وايزمن
( )Chaim Weizmannإىل وصف نابليون يف رسالته لترشتشل ( )Churchillبأنه:
«أول الصهاينة العرصيني من األغيار»((( .يف هذا السياق نجد أيضاً مرشوع املسترشق
أنكتيل ديربون ( )Anquetil-Duperron) (1731-1805الرامي إىل إيجاد مرتكز
يهودي يف املنطقة ،إذ قام ديربون بكثري من الرحالت ليربهن عىل وجود «شعب الله
املختار» يف مايض فلسطني وحارضها عرب تتبع أصول اليهودية(((.
التقـت أفـكار بعض املسـترشقني كالفرنيس ألفونـس دي المارتين (Alphonse

 )de Lamartine) (1790-1869مـع الصهيونيـة بـأن فلسـطني صحـراء خاوية تنتظر

حـق لهـم فعليّـاً يف
حـل الذيـن ال قيمـة لهـم وال ّ
مـن يزرعهـا ،وأن سـكانها مـن الر ّ
األرض((( ،ورمبـا اعتمـد الصهيـوين ماكـس نـوردو( )Max Nordauعلى هـذا

الـرأي عندمـا أطلـق عبارتـه الشـهرية« :أرض بلا شـعب لشـعب بلا أرض»((( ،هذا

االدعـاء انعكـس على الخطـاب الصهيـوين وبشـكل واضـح يف ترصيـح رئيسـة

الـوزراء اإلرسائيليـة غولـدا مائير (« :)Golda Meir) (1969 -1974ال يوجد شـعب
فلسـطيني»((( .ومل يقتصر األمـر عىل إنكار وجود شـعب فلسـطيني ،بـل تعداه إىل

إنـكار االسـم التاريخـي لفلسـطني ،فهـا هـو املسـترشق برنـارد لويـس ي َّدعـي بـأن
(1)- Franz Kobler، Napoleon and the Jews، Schocken Books، 1976، p: 57.
((( -شكري نجار ،مل االهتامم باالسترشاق؟ ،مجلة الفكر العريب( ،السنة  ،1983 ،5عدد  ،)31ص.67 :
(3)-Crossman، Richard. A Nation Reborn: The Israel of Weizman، Bevin and Ben Gurion. London:
Hamish Hamilton. 1960. P: 130.
(((-شكري النجار ،مرجع سابق ،ص.67 :
(((-إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.437 :
((( -بول فنديل ،الخداع( ،ترجمة وتحقيق :محمود زايد) ،ط( ،1بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش ،)1993 ،ص.25 :
((( -إدوارد سعيد ،تعقيبات عىل االسترشاق( ،ترجمة وتحرير :صبحي الحديدي) ،ط( ،1بريوت :املؤسسة العربية
للدراسات والنرش ،)1996 ،ص.111 :
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االسـم التاريخي لفلسـطني «بلسـطينا» مل يكـن متعارفـاً عليه بني اليهود وأن االسـم
املتعـارف عليه هـو «أرض إرسائيـل»(((.

رصة يف بداياتها عىل
عملت الصهيونية عىل بناء وطن قومي لليهود ،ومل تكن م ّ

االستيطان يف فلسطني (مع تفضيلها لذلك بسبب وجود الرابط التاريخي) بحسب

ما ذكر هرتسل يف كتابه «الدولة اليهودية» (( )Jewish State Theحيث طرحت
األرجنتني)((( .الدافع األسايس الختيار فلسطني عىل يد الصهيونية كموقع لالستيطان

وتفضيلها عن األرجنتني أو أوغندا كان بحسب هرتسل «قوة األسطورة ،أي االسم يف
ح ّد ذاته»(((.

مثـة إجماع بين الحاخامـات األرثوذكس على أن تعبير «الشـعب اليهودي»

يف اليهوديـة تعبري ديني ،يشير إىل جامعـة املؤمنني املخلصين الذين يتوجهون

بإميانهـم إىل اللـه الواحـد ،بـل إن انتامءهـم مشروط مبـدى طاعتهـم للـه(((،
رصح بـه الحاخـام األكبر للطائفـة اليهوديـة يف بريطانيـا سـنة 1909
وهـذا مـا َّ

بقولـه« :منـذ تحطيـم الهيـكل وانتشـار اليهـود يف العـامل ،فإنهم ال يشـكلون أمة

بـل نحـن طائفـة دينيـة»((( .لقـد اسـتخدم التنـاخ كنـص مشـكل لهويـة وعقيـدة
اليهـود بعدمـا حـرر ونشر يف وسـط جامعـة املؤمنين التـي كانـت وبحـق يف

أمـس الحاجـة لـه((( ،وهـذا مـا يؤكـده الحاخـام سـاديا هاغـاون الـذي عاش يف
(1)-Bernard Lewis، Palestine: On the History and Geography of a Name، The International History
Review، Vol.2، No.1، Jan 1980، p:1.
http://www.jstor.org/stable/40105058?seq=1#page_scan_tab_contents
((( -موقع الجامعة اإلسالمية بغزة (مرتجم) ،ثيودور هرتسل ،الدولة اليهودية ،صhttp://bit.ly/1ZoQRgj .19 :
(3)-Patrai، Raphael. The complete Dairies of Theodore Herzl. (vol.1). New York: Herzl Press and
Thomas Yoseloff.1960. Trans Harry Zohn. P: 56.
(((-عبد الوهاب املسريي ،االيدلوجيا ،ص.116 :
(((-صحيفة الرشق األوسط ،لندن ،2015/12/27 ،عدد ،13543 :يعقوب اإلبراهيم ،إعالن بلفور الحلقة .3-1
http://bit.ly/1ZwqdUC
(((-شلوموساند ،إخرتاع الشعب اليهودي( ،ترجمة :سعيد عياش) ،ط( ،2رام الله :مدار ،)2013 ،ص.103 :
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القـرن العـارش بقولـه «شـعبنا هـو شـعب بسـبب التـوراة»((( ،حيث يصـف اليهود

أنفسـهم كأمـة دين ّية.

تزامن ظهور الصهيونية مع انتشار الحركات القومية ،التي كانت مبنية إما عىل

النموذج القبيل واللصيق بالطبيعة واألرض أو النموذج اإلقليمي السيايس وهو

أقل ارتباطاً باألرض وأكرث ارتباطاً بالدولة ،مل يجد مفكرو الصهيونية ضالتهم يف
كال النموذجني فقام سيمون دوبنوف ( )Simon Dubnowبابتكار القومية اليهودية
باالعتامد عىل النموذج الروحي املستقل عن الطبيعة ألن وجوده يستند أساساً إىل
الوعي بالذات التاريخية؛ حيث يرى دبنوف أن اليهود ينتمون لهذا النموذج أو بلغة

أخرى قوميّة الشتات(((.

يع ُّد مفهوم الشعب غري دقيق ،فهو يدل عىل جامعة اجتامعية تحمل مزايا مشرتكة

عىل مستوى من األهمية يكفي لبلوغ ح ّد أدىن من الوحدة واالستقاللية ،أما الشك يف
طبيعة هذه املزايا (لغة ،وثقافة ،وتاريخ ،وموقع جغرايف) وبالتايل األساس املوضوعي
أو الذايت لهذا املفهوم (هل يوجد شعب بذاته أو العتقاده أنه كذلك بتأثري املامرسات

االجتامعية) فيصعبان عمالنيته يف العلوم االجتامعية .يف املقابل ،نرى أن االستخدام
اإليديولوجي ملفهوم الشعب هو أكرث شيوعاً ،إما لتسليمه مقاليد السيادة ،وإما لترشيع

كل مامرسة تطالب باستقالله أو خروجه من مجموعة وطنية مبنية مسبقاً(((.

قامت عملية اخرتاع الشعب اليهودي عىل ركنني أساسيني ،وهام فكرة الشتات

اليهودي وبأن اليهودية بقيت محصورة يف العرق الذي اعتنقه يف البداية ،الداللة
الرئيسية املتوخاة لهذا االدعاء هي أن الشتات الذي رحل إىل مناطق مختلفة من

(((-ارسائيل شاحاك ،مرجع سابق ،ص.51 :
(2)-Rabinovitch، Simon. Alternative to Zion. 2007. P: 55. http://bit.ly/1mW6zUf.
(((-غي هرميه وآخرون ،قاموس علم السياسة واملؤسسات السياسية( ،ترجمة :هيثم اللمع) ،ط( ،1بريوت :مجد،
 ،)2005ص.252 :
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العامل وكُتب له البقاء يعود من ناحية جذوره العرقية والقومية إىل القبائل اليهودية
األصلية التي كانت يف فلسطني وطردت منها ،وأنه مل تدخل اليهودية أجناس

وقوميات أخرى أثرت يف نقاء العرق اليهودي .وقد جرى تفنيد هذا اإلدعاء عىل يد

جامل حمدان يف دراسته القيمة التي توصلت إىل أن اليهود الحاليني ليسوا من بني
أي أصول
إرسائيل؛ فيهود العامل اليوم مختلطون يف جملتهم اختالطاً يبعدهم عن ّ

إرسائيلية فلسطينية قدمية ،وال يوجد رابط أنرثوبولوجي بني الجهتني ،والرابط الوحيد

هو رابط الدين((( .وهذا ما يق ُّر به هرتسل ضمنياً يف معرض انتقاده لليهود املندمجني

يف أوروبا بسبب وجود الزواج املختلط يف عدة دول أوروبية ،خصوصاً يف املجر(((،

قام الكاتب اإلرسائييل شلوموساند ( )Shlomo Sandأيضاً يف كتابه «اخرتاع الشعب
اليهودي» (  )The Invention of the Jewish Peopleبتفكيك هذا االدعاء من خالل
نفي ما يسمى بالشتات اليهودي الذي تقف وراءه فكرة طرد الرومان لليهود سنة 70

للميالد بعد تدمري الهيكل ،وبدحض االدعاء بأن الدين اليهودي مل يكن ديناً تبشريياً

بل بقي محصورا ً يف العرق الذي اعتنقه منذ بداياته(((.

تقاطع املصالح بني االستعامر والصهيونية
ظهرت الحاجة الغربية ملعرفة الرشق اإلسالمي وخصوصاً من الناحية الجغرافية

واالجتامعية للتعرف إىل موارد الرثوة من جهة ،ومصادر التوزيع لإلنتاج األورويب من
ناحية أخرى ،لذلك وجدنا عددا ً كبريا ً من املسترشقني يركزون يف دراسات الجدوى

االقتصادية لبالدهم وخصوصاً يف القرنني التاسع عرش والعرشين(((.

((( -جامل حمدان ،اليهود انرثوبولجياً( ،القاهرة :دار الكاتب العريب للطباعة والنرش ،)1967 ،ص.90 :
(((-ثيودور هرتسل ،مرجع سابق ،ص.8 :
(((-شلوموساند ،إخرتاع الشعب ،ص.233-179 :
(((-محمد ادريس ،مرجع سابق ،ص.30 :
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مييز املؤرخون عادة بني نوعني من االستعامر:
.1استعامر املرحلة األوىل املرتبطة بالرأساملية املركانتيلية

( ( )Mercantilist Capitalismالتجارية) الذي تركز يف النصف الغريب للكرة
األرضية والجزر االستوائية ،وكان الهدف منه زيادة قوة وثروة الدولة املستعمرة من

خالل الحصول عىل املواد الخام من ذهب وفضة ومنتجات استوائية ،ومل يكن

االستيطان أحد أهدافه األساسية.

 .2استعامر ما بعد سنة  ،1870والذي تركَّز يف أفريقيا وآسيا بهدف خدمة بعض

طبقات املجتمع وفئاته عن طريق تزويدهم باألسواق لبضائعهم إضافة للبحث عن
املواد الخام ،وبالتايل سعى االستعامر يف هذه املرحلة لتغيري البنية االجتامعية

للمجتمعات التابعة يك تصبح تابعة للحلقة الرأساملية اإلمربيالية .حاجة دول أوروبا

لألسواق أفاد الصهيونية لكون فلسطني ومرص مدخالً لهذا املرسح الجديد(((.

التعرف إىل الجذور الحضارية لنوعي االستعامر االستيطاين التقليدي واإلحاليل

قد يكون أمرا ً له أهميته ،إذ يبدو أن النوع التقليدي يف الجزائر وأنغوال قد نشأ يف

الدول الكاثوليكية ،بينام تعود جذور النوع اإلحاليل يف جنوب أفريقيا والواليات

عم إذا كان التفسري
املتحدة إىل الدول الربوتستانتية .وسيقودنا هذا إىل التساؤل َّ
الحريف للعهد القديم وهو التفسري الذي يسود بني كثري من الربوتستانت يوجِد

حالة عقلية تسهل عملية نقل السكان وتجعلها أمرا ً طبيعياً ألنها تجري باسم األوامر
املقدسة التي ترد من علٍ ؟ قد ميكن القول إن الكنيسة القومية أي الكنيسة القارصة

عىل مجموعة برشية لها االنتامء العرقي نفسه أو اإلثني نفسه كام هي الحال مع
الكنيسة الهولندية اإلصالحية يف جنوب أفريقيا التي ال تسمح للسود باالنضامم إليها،

مثل هذه الكنيسة تضفي قدرا ً من القداسة عىل األفعال التي يأتيها أعضاؤها وتقدم
((( -عبد الوهاب املسريي ،االيدلوجية ،ص.30 :
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هي التربيرات الدينية التي تكون عادة ذات طابع إنجييل ،فتس ِّوغ عمليات الطرد بأن
اآلخرين يقعون خارج نطاق الخالص والتوبة ،أما الكنيسة العاملية أي الكنيسة التي

تفتح أبوابها ألي إنسان فهي متنح املؤمن سواء أكان من املستوطنني أم من السكان
األصليني حقوقاً معين ًة بغض النظر عن انتامئه القومي أو العنرصي وهو ما يجعل من

الصعب عىل املستوطنني الذين يتبعون الكنيسة العاملية تبني النمط اإلحاليل من
االستعامر(((.

تقاطعت مصلحة االستعامر مع الصهيونية ،فحاول اللورد بلمرستون(،)Palmerston

وزير خارجية بريطانيا سنة  ،1840إقناع السلطان العثامين بفوائد السامح لليهود
بالعودة واالستيطان يف فلسطني ،بسبب األموال التي سيحرضونها معهم لكونهم

أثرياء وبالتايل ستزداد ثروات السلطان ،ومن ناحية أخرى سيكونون مبنزلة حاجز
برشي أمام محمد يلعيل((( .ويف سنة  1860أشار أرنست الهاران ( �Ernest La

 ،)haranneسكرتري نابليون الثالث الخاص ،يف كت ِّيب بعنوان «املسألة الرشقية
الجديدة» ( )Eastern Question New Theإىل املكاسب االقتصادية التي ستعود
فتح أسواقٍ جيد ٍة يف حال استق َّر اليهود يف فلسطني وعودة
عىل أوروبا من خالل َ
الدولة اليهودية القدمية(((.

يف السياق نفسه قام الربيطاين جورج غاولري( ،)George Gaulirالذي تولَّ
منصب حاكم يف جنوب أفريقيا ،وزار فلسطني سنة  ،1849بوضع خطَّ ٍة إلعادة اليهود

إىل «بلدهم» هادفاً من وراء ذلك إىل إيجاد منطقة عازلة بني سورية ومرص((( .التقطت
(((-املسريي ،االيدلوجية ،ص.55 :
(2)-Alexander Scholch، Britain in Palestine، 18381882-: The Roots of the Balfour Policy، Journal of
Palestine Studies، Vol. 22، No.1، 199293/، p: 39. http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/39775.
(3)-Abu-Lughod Ibrahim، and Abu-Laban Baha. Settler Regimes in Africa and the Arab World: The
IIIusion of Endurance. Willmette، Illinois: Medina Univeristy Press، 1974. P: 22.
(((-شلوموساند ،اخرتاع أرض إرسائيل( ،ترجمة :انطوان شلحت وأسعد زعبي) ،ط( ،1رام الله :مدار ،)2013 ،ص:
.176
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الصهيونية الفكرة فقام هرتسل بالرتويج لها يف حال أقيمت الدولة يف فلسطني بقوله:

«من هنالك سنشكل جزءا ً من استحكامات أوروبا يف آسيا كموقع أمامي للحضارة
يف مواجهة الرببرية»((( ،ويبدو أن مؤمتر لندن االستعامري الذي عقد سنة 1907

أخذ بخطة غاولري؛ حيث أوىص رئيس الوزراء الربيطاين بـ«إقامة حاجز برشي قوي

وغريب عىل الجرس الربي الذي يربط أوروبا بالعامل القديم ويربطهام معاً بالبحر
األبيض املتوسط بحيث يشكل يف هذه املنطقة وعىل مقربة من قناة السويس قو ًة

عد ّو ًة لشعب املنطقة ،وصديقة للدول األوروبية ومصالحها»(((.

حينام احتاجت بريطانيا االستعامرية مستوطنني بيض لتشجيع التجارة يف بالد

الشام ،ومن ضمنها فلسطني ،طلبت من الصهاينة تجنيد اليهود لتنفيذ هذه املهمة
عرب االستيطان يف فلسطني ،وهذا ما رصح به األيرل شافتسربي(  (Shaftes� Earl of

« :)buryمن هم أكرث الناس يف العامل احرتاماً للتجارة وهل يجد اليهودي موقعاً أو

مجاالً أفضل من سوريا لتنمية نشاطه؟ أليس لربيطانيا مصالحها الخاصة يف تحقيق
التغيريات الرضورية؟ .ولذا أقرتح أن تدعم إنجلرتا «القومية اليهودية» وتساندها»((( ،كام

أعد الوزير الربيطاين اليهودي هربرت صموئيل ( Samuel) (1906  Herbertـ)1915

بعد الحرب العاملية األوىل تقريرا ً بعنوان «عن مستقبل فلسطني (About The Future
)of Palestine؛ تحدث فيه عن الصهيونية والفوائد االسرتاتيجية التي ستجنيها بريطانيا

عرب تشجيع املهاجرين اليهود عىل االستقرار يف فلسطني حتى يشكِّلوا نسب ًة عالي ًة من
السكان وبذلك تضمن بريطانيا بقاء فلسطني تحت هيمنتها(((.

((( -ثيودور هرتسل ،مرجع سابق ،ص.19 :
((( -موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،وثائق خاصة بالقضية الفلسطينية ،توصية مؤمتر لندن «مؤمتر كامبل برنمان».
_http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/Recommendation_of_the_London
Conference.pdf.
(3)- Sokolov. Nahum. History of Zionism. 16001918-(vol.1). New York: KTAV Publishing House.
1964. P:206- 207.
((( -صحيفة الرشق األوسط ،لندن ،2015/12/27 ،عدد ،13543 :يعقوب اإلبراهيم ،إعالن بلفور الحلقة .3-1
http://bit.ly/1ZwqdUC
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قام وزير الخارجية الربيطاين أرثر بلفور بتربير استعامر الرشق من خالل النظرة

االسترشاقية بقوله:

انظروا أوالً إىل حقائق القضية :إن األمم الغربية ما إن يبدأ ظهورها يف التاريخ

حتى تظهر بدايات قدرتها عىل الحكم الذايت ....وهي القدرة الجديرة بالتقدير يف

ذاتها ....ثم انظروا إىل تاريخ الرشقيني برمته يف ما يس َّمى بصفة عامة الرشق ولن
تجدوا آثارا ً تن ِّب ُئ بالحكم الذايت إطالقاً ،إذ مرت كل قرونهم العظمى (ولقد كانت بالغة

ظل الحكومات االستبدادية والحكم املطلق ،كام كانت كل إسهاماتهم
العظمة) يف ّ
ظل ذلك اللون من الحكومة،...
الحضارية العظمى (ولقد كانت حقاً عظمى) يف ّ

هل تعود مامرسة هذه الحكومة املطلقة من جانبنا بالخري عىل هذه األمم العظيمة
والتي أعرتف بعظمتها؟ .أعتقد أنها تعود بالخري عليها وأعتقد أن الخربة قد أثبتت أنها

متتعت يف ظلها بحكومات أفضل كثريا ً مام شهدته عىل امتداد تاريخ العامل كله،
وهي ليست مفيدة لها وحدها لكنها وال ّ
شك مفيدة للغرب املتحرض برمته(((.

ي ّدعي بلفور بأن الرشقيني أغبياء وقارصون ال يقدرون عىل حكم أنفسهم وذلك

من أجل تربير احتالل أراضيهم واستعامرها ،فهو يرصح يف موضع آخر بأن «السكان
األصليني لفلسطني يتمتعون باألولوية يف امتالك أراضيهم ،ولكنها أولوية ال تداين

عىل اإلطالق السلطة التي يتمتع بها املحتل يف االحتفاظ بهذه األرض»(((.

مع انبعاث الحركة القومية العربية املعارضة للحكم العثامين اتجه الصهاينة إىل

األتراك ناصحني إياهم بإنشاء مقاطعة يهودية يف فلسطني إليجاد توازن مع 600

ألف عريب يف فلسطني ومع الدول املحيطة بها((( ،حيث حذر حاييم وايزمن يف
((( -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.87+86 :
((( -املرجع نفسه ،ص.388 :
((( -املسريي ،االيدلوجية ،ص.46 :
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رسالته لترشتشل((( ،القوى االستعامرية من االعتامد عىل الوالء العريب ـ عقب ثورة

الرشيف حسني ض ّد الدولة العثامنية ـ وبأن عليها االعتامد عىل اليهود املوالني

للغرب((( .أك ّد وايزمن عىل ذلك يف رسالة لصديقه بقوله« :إذا دخلت فلسطني يف
نطاق النفوذ الربيطاين ،وإذا شجعت بريطانيا عملية استيطان اليهود هناك ،وأصبحت
دولة خاضعة لربيطانيا ،فخالل (خالل عرشين عاماً إىل ثالثني عاماً) مليون يهودي

سيقومون بتطوير البلد وإعادته للحضارة ويشكلون حامية فعالة لقناة السويس»(((.

حتى يومنا هذا مل تتوقف الصهيونية عن مامرسة دور مخلب القط يف الرشق

األوسط ملصلحة الدول االستعامرية ،فها هو يعقوب مرييدو(ر(akov Meri�’Ya

 )dorوزير التخطيط والتنسيق االقتصادي (1982ـ )1984يرصح يف حديث له يف

اإلذاعة التابعة للجيش األمرييك أنه لوال وجود «إرسائيل» كقاعدة وكمنطقة نفوذ
وكحليف للواليات املتحدة الضطرت األخرية لبناء عرش حامالت طائرات(((.

من االسترشاق إىل اإلسالموفوبيا

(((

يرى إدوارد سعيد أن االسترشاق يشبه العداء للسامية ،ويذهب إىل أن االسترشاق

عبارة عن الفرع اإلسالمي للعداء للسامية((( ،حيث نظر كثري من املسترشقني
للنبي محمد عليه الصالة والسالم كدجال؛ واتهموه بنرش تنزيل زائف((( ،فانطوى

((( -رسالة كتبت يف شهر يوليو 1921لكنها مل ترسل إىل ترشتشل.
(2)-Crossman، Richard. A Nation Reborn: The Israel of Weizmann، Bevin and Ben- Gurion.
London: Hamish Hamilton. 1960. P:131- 132.
(3)-Abu-Lughod Ibrahim.op. cit. p: 183+ 184.
(((-عبد الوهاب املسريي ،االيدلوجية ،ص.65 :
مصطلح حديث نسبياً ،تم نحت املصطلح الذي استعري يف جزء منه من علم االضطرابات النفسية للتعبري عن(5)-
.ظاهرة الرهاب أو الخوف املريض من اإلسالم( .أنظر :خالد سليامن ،ظاهرة اإلسالموفوبيا ،مركز الرشق العريب
)http://bit.ly/20gv5Rz
((( -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.79 :
((( -املرجع نفسه ،ص.128 :
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ين غري قابلٍ
فهم اإلسالم عند الغرب عىل «محاولة تحويل تنوعه إىل جوه ٍر وحدا ٍّ
للتطور ،وقلب أصالته إىل نسخة منحطة من الثقافة املسيحية ،ومسخ شعوبه إىل
كاريكاتورات مثرية للرعب»(((؛ فها هو املسترشق برنارد لويس يستند يف كتابه «ثورة
اإلسالم» عىل دعوة السياسيني يف مرص سنة 1945م لتنظيم مظاهرات مبناسبة ذكرى
وعد بلفور وما رافق ذلك من مهاجمة الكنائس الكاثوليكية واألرمنية واألرثوذكسية
اليونانية؛ ليصل إىل نتيجة مفادها أن اإلسالم ظاهرة جامهريية مخيفة تستهدف اليهود
والنصارى عىل ح ّد سوءاء((( ،ويف السياق نفسه نجد املسترشق شالوم زاوي (�Sha
 )lom Zaouiيؤكد ذلك بقوله« :يفرق املسلمون بني دار اإلسالم ودار الحرب،
ويجب أن تسلم كل الشعوب بالسيف والجهاد إذا مل يقبلوا دين محمد طواعية»(((.
يرى سعيد أن جذور الخوف من اإلسالم «اإلسالموفوبيا» يف الغرب وخصوصاً

يف الواليات املتحدة تعود إىل فرتة حرب ترشين األول /أكتوبر  1973بني مرص
و«إرسائيل» ،عندما هددت السعودية بقطع البرتول ،فتسبب ذلك برفع أسعار
الوقود ،فجرى تصوير العريب املسلم كإنسان عنيف ،بل ذهب بعض املسترشقني
إىل القول بأن العرب سفَّاكون للدماء وأن العنف والخداع كامنان يف الجينات
الوراثية العربية ،كام ا ّدعى أحد املسترشقني بأن الرابط بني أهل الرشق األوسط
هو كراهية وعداء اليهود وأ ّمة إرسائيل((( .بينام يرى آخرون أن ظاهرة اإلسالموفوبيا
قد انترشت بعد انهيار االتحاد السوفيايت يف خضم بحث الغرب عن عدو بديل،
حيث خرجت الصحافة الغربية حينها بعناوين متشابهة تقول بأن« :التهديد األحمر
ذهب وجاء اإلسالم»((( ،تعزز ذلك بشكل «علمي» بعد تبني بعض الباحثني لهذه
الفكرة أمثال فرانسيس فوكوياما (( )Francis Fukuyamaمنظر سابق للمحافظني
(((-إدوارد سعيد ،تعقيبات ،ص.28 :
((( -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.482 :
((( -محمد إدريس ،مرجع سابق ،ص.126 :
((( -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.439 :
((( -عبد الله محمد ،مرجع سابق ،ص.45 :
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الجدد( ((()Neoconservatismوتلميذ أالن بلوم (  )Allan Bloomتلميذ اليهودي
األمرييك من أصول أملانية ليوشرتاوس( )Leo Straussمؤسس فكر املحافظني
الجدد يف الواليات املتحدة((() يف كتابه «نهاية التاريخ» ()The End of History

الذي أعلن فيه أن اإلسالم يع ُّد املنافس اإليديولوجي للدميوقراطية الليربالية بعد

انهيار االتحاد السوفيايت((( ،تبعه يف ذلك املفكر صامويل هنتنجتون (Samuel

 )Huntingtonيف كتابه «رصاع الحضارت» ( ،)Clash of Civilizationsالذي
اعتمد فيه عىل آراء املسترشقني ،وخلص إىل نتيجة مفادها أن الرصاع اإليديولوجي

بني الشيوعية والليربالية قد انتهى وأن الرصاع القادم سيكون رصاعاً بني الحضارات

ومن ضمنها الحضارة اإلسالمية وخصوصاً يف الجانب األخالقي والديني لكل

أ ّمة((( .هذه األجواء ه ّيأت الساحة السياسية يف الواليات املتحدة لتويل التيار اليميني

املمثل باملحافظني الجدد أهم مواقع التأثري ،وخصوصاً يف فرتة إدارة الرئيس جورج

بوش االبن(  ،)George W. Bushفانعكس ذلك عىل عالقات الواليات املتحدة

بالعامل اإلسالمي واستغلت حادثة  11أيلول /سبتمرب كذريعة الحتالل وتدمري بلدين
إسالميني (أفغانستان والعراق).

استغلت الصهيونية مخاوف الغرب من اإلسالم ،فعملت عىل ترسيخ هذه

املخاوف يك تطرح نفسها كحليف للغرب ض ّد اإلسالم ،وهذا ما وضحه بول

فنديل( )Paul Findleyيف كتابه «ال سكوت بعد اليوم» (،((()Silent No More
((( -تراجع فوكومايا فيام بعد عن تأييد فكر املحافظني الجدد وأعلن عن ذلك يف كتابه (أمريكا عىل مفرتق الطرق)
املنشور سنة .2006
(2)-Terence Ball، Neoconservatism، Encyclpaedia Britannica. http://www.britannica.com/topic/
neoconservatism.
(((-فرانسيس فوكوياما ،نهاية التاريخ وخاتم البرش( ،ترجمة :حسني أمني) ،ط( ،1القاهرة :مركز األهرام للرتجمة
والنرش ،)1993 ،ص.56 :
(((-صامويل هنتنجتون ،صدام الحضارات/إعادة صناعة النظام العاملي( ،ترجمة :طلعت الشايب) ،ط( ،2االسكندرية:
منتدى مكتبة االسكندرية ،)1999 ،ص.181 :
((( -بول فنديل ،ال سكوت بعد اليوم /مواجهة الصور املزيفة عن اإلسالم يف أمريكا( ،بريوت :رشكة املطبوعات
للتوزيع والنرش ،ط  ،)2010 ،5ص.11 :
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رصح شلوموغازيت (  ،)Shlomo Gazitرئيس جهاز االستخبارات
ويف سنة َّ 1992
العسكرية (أمان) ،لصحيفة يديعوت ( )Yediothبأن:

املهمة الرئيسية إلرسائيل مل تتغري ق ّ
ط (منذ انهيار االتحاد السوفيايت) وتظل

ذات أهمية حاسمة ،إن املوقع الجيوسرتاتيجي إلرسائيل يف مركز الرشق األوسط

العريب /املسلم يجعل القدر املسبق إلرسائيل أن تكون الحامي املخلص لالستقرار
يف جميع الدول املحيطة بها ،هو حامية األنظمة القامئة؛ مبنع أو عمليات النزوع
للتطرف أو إيقافها وقطع الطريق أمام توسع الحامسة األصولية الدينية(((.

وها هو وزير الخارجية اإلرسائييل شمعون برييس ( )Shimon Peresيوضح

الدافع األسايس لتوقيع اتفاق أوسلو وهو السعي لبناء نظام إقليمي جديد من أجل

مواجهة انتشار امل ّد اإلسالمي «األصويل»(((.

استفحلت ظاهرة اإلسالموفوبيا عقب هجوم  11أيلول /سبتمرب الذي تبناه تنظيم

القاعدة بقيادة أسامة بن الدن ،وقامت الصهيونية باستغالل الحدث يك مترر نظرية

مفادها بأن «إرسائيل» تحمل القيم األمريكية نفسها (الدميوقراطية) ،وتحارب الخصم
نفسه وهو «اإلرهاب اإلسالمي» .فشُ بِّه الرئيس الفلسطيني يارس عرفات بابن الدن(((،

يف خطوة مكشوفة إللصاق صفة «اإلرهاب» بنضال الشعب الفلسطيني ض ّد االحتالل،

ونزع الرشعية عن مقاومته .تساوق السياسيون األمريكان مع هذه «الفكرة» فوجدنا
الرئيس باراك أوباما ( )Barack Obamaيرصح يف خطابه أمام اإليباك ( )AIPACعام

 2009بأن لدى أمريكا «قيامً مشرتكة» مع «إرسائيل» وأنهم رشكاء يف الحرب عىل
(((-ارسائيل شاحاك ،مرجع سابق ،ص.45 :
((( -شمعون برييس ،الرشق األوسط الجديد( ،ترجمة :محمد حلمي) ،ط( ،1عامن :األهلية للنرش والتوزيع،)1994 ،
ص.62 :
(((-قيص حامد ،الواليات املتحدة والتحول الدميقراطي يف فلسطني ،ط( ،1بريوت :مركز الزيتونة ،)2009 ،ص:
.120

428

نحن وأزمنة االستعمار

اإلرهاب((( ،وهذا ما أكّده الناطق باسم رئيس الحكومة اإلرسائيلية أو فري جندملان

( )Ofir Gendelmanيف معرض تعليقه عن طبيعة العالقات األمريكية اإلرسائيلية(((.
ومع كل هجمة تشنها التنظيامت اإلسالمية املتشددة عىل الغرب تستغل الصهيونية
الحدث لتؤكد الفكرة نفسها؛ فها هو رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يخاطب
السفري الفرنيس عقب الهجوم الذي قام به تنظيم الدولة «داعش» يف فرنسا عام 2015

بقوله« :نحن صامدون ولن نسقط ،رغم أن الربابرة يوقعون ضحايا يف صفوفنا....،

نحن فخورون «بقيمنا» وصداقتنا وحريتنا ....،عندما تشخّص «القوى املتحرضة»
املشكلة لن يبقى أمامها سوى االتحاد من أجل القضاء عىل هذه الحيوانات ،هذه

الحيوانات لها اسم وهو اإلسالم املتطرف ...،نحن ملزمون بالوقوف معاً لنحارب
اإلسالم املتطرف»((( ،الحظ استخدام نتنياهو يف خطابه ملصطلح الربابرة ذو الداللة

التاريخية عند الغرب وحرصه عىل ربط العامل الغريب بـ«إرسائيل» ألنهام مشرتكان

بالقيم نفسها وبالعدو نفسه ،وإشارته إىل أن الحرب عبارة عن حرب حضارات.

تقوم اسرتاتيجية نتنياهو عىل استغالل هجامت «داعش» ضد أهداف غربيّة من

أجل الربط بني اإلسالم واإلرهاب من جهة ومقاومة اإلحتالل اإلرسائييل من جهة
أخرى؛ فهو ي َّدعي بأ ّن «إرسائيل» والغرب يواجهان عدوا ً مشرتكاً ،حتى وصل به األمر

لإلدعاء أ َّن العمليات التفجريية ناتجة عن طبيعة اإلسالم العدائية ال نتيجة االضطهاد

أو االحتالل ،وال يتو َّرع نتنياهوعن تضليل الرأي العام الغريب من خالل تشبيه محاولة
«داعش» إقامة دولة الخالفة مبحاولة الفلسطينيني التخلّص من االحتالل وإقامة دولة

ح له عقب هجامت بروكسل
فلسطينية؛ وقد عبَّ عن ذلك بشكل مبارش يف ترصي ٍ
وبتاريخ  2016/3/23بقوله« :إننا نخوض حرباً عاملي ًة ض َّد اإلرهاب ،إنها حرب أبناء
(((-موقع اليوتيوب ،خطاب أوباما لدى لجنة الشئون العامة األمريكية اإلرسائيلية.2009/6/28 ،
http://youtu.be/KJq6ykarsp0
((( -موقع اليوتيوب ،أو فري جندملان :العالقات بني إرسائيل والواليات املتحدة قوية ألنها مبنية عىل قيم مشرتكة،
http://youtu.be/uSkRHooFJEU .2015/3/3
((( -موقع مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو( .2015/11/18 ،بالعربية).
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Events/Pages/eventJpost181115.aspx.
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الحضارة ضد أبناء الظالم ،يرضب اإلرهاب يف كل مكان :إنه يرضب باريس (حيث
ق ِتل يف مساء واحد  129شخصاً) ،كام أنه يرضب أنقرة وبروكسل حيث ق ِتل العرشات،

وإسطنبول حيث ق ِتل أيضاً  3من مواطنينا ،وساحل العاج وكاليفورنيا وتل أبيب
وأورشليم القدس والقرى واملدن يف أرض «إرسائيل» ،وال تأيت املامرسات اإلرهابية

يف كل هذه املواقع انطالقاً من الشعور باإلجحاف أو باإلحباط ،بل إنها تنجم عن
العقيدة القاتلة والرغبة يف القضاء عىل الخصم ووراثته ،وسبق أن قلت مرارا ً وتكرارا ً إ ّن

اإلرهاب ال ينبثق من االحتالل أو اليأس بل من األمل ،أي من أمل مخ ّريب داعش يف
أن يتمكنوا من إنشاء خالف ٍة إسالمي ٍة عىل كامل األرايض األوروبية ومن أمل املخربني
الفلسطينيني يف أن يتمكَّنوا من إنشاء دول ٍة فلسطيني ٍة عىل كامل األرايض اإلرسائيلية.

يجب علينا العمل معاً لحرمانهم من هذا األمل .هذه نقطة االنطالق األه ّم
ي (رئيس الوزراء البلجييك ووزيرة
ملحاربة اإلرهاب .لذلك أكدتُ ملحاو َر َّ

الخارجية لالتحاد األورويب) رضورة إدانة اإلرهاب يف أي مكان ورضورة
محاربته يف أي مكان .وال يوجد أدىن شك يف أننا سننترص عىل اإلرهاب

لكن إذا تكاتفت جهود شعوب العامل فإننا سننترص عليه برسعة أكرب بكثري»(((.
ص ِنعت
تظهر املعطيات املتوافرة بأن ظاهرة اإلسالموفوبيا يف الواليات املتحدة ُ

عىل يد مجموعة من الصهاينة؛ وهذا ما أشار إليه بول فنديل يف كتابه «ال سكوت
ش سنة  2011إىل
بعد اليوم»((( .كام توصل بعض الباحثني األمريكيني يف تقرير نُ ِ

هذه النتيجة ،ويشري التقرير إىل أن املمولني لهذه الظاهرة هم عبارة عن سبع هيئات

ومنظامت محافظة التوجه ،وأغلبها منظامت غري ربحية تدعم مشاريع تعليمية وأخرى

خريية عىل األغلب ال يعرفون بأن تربعاتهم تذهب لتمويل صناعة اإلسالموفوبيا يف
أمريكا .هذه املاليني أُن ِفقت عىل َم ْن يس َّم ْون بـ«الخرباء» مر ّوجي الشائعات الذين
(((-موقع مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل.2016/3/23 ،
http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Events/Pages/spokrstatmemt230316.aspx.
((( -بول فنديل ،ال سكوت بعد اليوم ،ص.86 :
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يلفقون أخبارا ً ومعلومات خاطئة عن اإلسالم ،عددهم خمسة أشخاص ،وهم:
فرانك غافني ( ،)Frank Gaffneyوديڤيد يروشلامي ( ،)David Yerushalmودانيال

بايبس ( ،)Daniel Pipesوروبرت سبنرس( ،)Robert Spencerوستيڤن إميرسون

( ،)Steven Emersonوكلّهم محسوبون عىل التيارات الصهيونية يف أمريكا .تلخيص

رسالة هؤالء «الخرباء» للشعب األمرييك هي كالتايل« :اإلسالم عبارة عن إيديولوجيا
عنيفة تسعى للسيطرة عىل الواليات املتحدة األمريكية ،ما يشكل خطرا ً عىل املجتمع
جع عىل قتل اليهود واملسيحيني» ،كام أشار البحث إىل املنظامت
األمرييك ألنه يش ّ

التي تشكلت وتف ّرع منها عدة أفرع يف عدد كبري من الواليات األمريكية ،واحدة من هذه

املنظامت أنشأتها لبنانية مارونية تدعى بريجيت غابريال ( )Brigitte Gabrielواسمها
«افعل من أجل أمريكا» ( .)Act for Americaويذكر التقرير أنها صاحبة مقولة «إن الفرق

بني العرب واملسلمني واإلرسائيليني هو كالفرق بني الهمجية والتحرض ،الفرق بني
الدميوقراطية والديكتاتورية ،الفرق بني الخري والرش» ،إضاف ًة إىل منظم ِة باميال جيلري
( )Pamela Gellerواسمها «أوقفوا أسلمة أمريكا» (�Stop Islamization of Ameri

 )caوالتي نظّمت حملة لوقف بناء مركز إسالمي يف مدينة نيويورك واملعروف باسم

«بارك  )Park 51( »51بسبب قربه من مركزي التجارة العامليني اللذين ُد ّمرا يف أحداث

أيلول /سبتمرب .وش ّنت باميال حمل ًة منظم ًة قالت فيها :ال ملسجد أوباما ،اإلسالم يعني
 1400سنة من االعتداءات والجرمية ،إال االستسالم للرشيعة ،وإىل غريها من عبارات

الكراهية لإلسالم ،وهي صاحبة فكرة وضع ملصقات املرتو يف نيويورك التي تقول

فيها« :عندما يجري تخيريك بني الشخص املتحرض والشخص الهمجي فعليك باختيار
املتحرض ،ساند إرسائيل واهزم الجهاد»(((.

أضحت ظاهرة اإلسالموفوبيا صناعة متكاملة ألطراف يف الغرب تعود عليهم

بالربح املادي واملعنوي ،وتساعدهم يف الوصول إىل السلطة ،وإن عىل جثامني
(1) - Wajahat Ali and others، Fear، Inc. The Roots of the Islamophobia Network in America، August
2011. https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/issues/201108//pdf/islamophobia.pdf .
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األبرياء وغري األبرياء؛ وذلك بحسب ناتان لني ( )Nathan Leanمؤلف كتاب «صناعة

اإلسالموفوبيا» ( .)The Islamophobia Industryدرس لني املسألة تاريخياً وأثبت

أن زرع الخوف يف قلوب األمريكيني ليس مسأل ًة جديد ًة وإمنا ذات تاريخ طويل،
رشف ،وال يرتكز إىل حقائق وإمنا لهدف مح ّد ٍد ،ويالحظ أن اإلسالموفوبيا يف
غري م ِّ
الواليات املتحدة األمريكية أقوى يف 2012م مام كانت عليه قبل أحداث  11أيلول/

سبتمرب ،بل إ َّن استقصاءات الرأي تبني أن معاداة اإلسالم والخوف من املسلمني
بعد ميض شهرين عىل ذلك التاريخ كانت أقل بكثري مام هي عليه اآلن ،وهذا ليس

مصادفة بل نتاج حملة منظمة.

ال يقبل ناتان لني االدعاء بأن أعامل االعتداء عىل املواطنني واملؤسسات

األمريكية يف مختلف أنحاء العامل ،إضاف ًة إىل أخذ موظفي السفارة األمريكية يف
طهران رهائن سبب ذلك الخوف الذي يغذِّيه اليمني الصهيوين املعادي لكل ما هو

ليس صهيونياً ،هو يرى أن الجذور تاريخية ،ويرى أن أحد أهم جذورها يُعرث عليه
يف الفكر الربوتستانتي املتطرف وغاية يف املحافظة ،والذي يكفِّر كل من هو ليس
مثله ،ومن ضمنهم املسيحية الكاثوليكية والرشقية ،أي األرثوذكسية .ويثبت صحة

رأيه باإلشارة إىل حوادث عديدة وقعت يف الواليات املتحدة األمريكية يف القرون
املاضية ،ادعت بوجود مؤامرة عاملية عليها هدفها القضاء عىل املسيحية الصحيحة،

أي الربوتستانتية املتطرفة.

ويشري لني إىل دور بارز تقوم به قنوات تلفزيونية أمريكية ومنها محطة فوكس

( )Channel Foxيف التحريض عىل نرث بذور الفرقة والكراهية والهلع من املسلمني
واآلخر املختلف ،عرب استقبالها قادة تلك التيارات واملؤسسات املصابة بهوس معاداة
اآلخر املختلف .لكن املؤلف يف الوقت نفسه يشري إىل دور صحف يومية أمريكية

معروفة يف نرث بذور الكراهية و ُرهاب املسلمني واإلسالم ،كل ذلك طبعاً تحت بند
حرية التعبري والرأي املستقل والدميوقراطية ،كام يشري لني إىل الدور األسايس الذي
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متارسه بعض التجمعات واألحزاب ويف مقدمتها حزب الشاي ( ،)The Tea Partyالذي
أنتج بدوره عددا ً من املنظامت واملؤسسات هدفها نرش ُرهاب اإلسالم والتحذير منهم
والدعوة إىل تشجيع تنصريهم...إلخ ،وينضَ ُّم إىل مختلف هذه املجموعات مؤسسات
وقوى صهيونية .ويلفت لني االنتباه إىل تحالف اليمني املؤيد لـ«إرسائيل» ودوره يف نرش
ُرهاب املسلمني ودعم بناء املستعمرات يف األرايض الفلسطينية املحتلة سنة ،1967
وهذا كله متعلق بفكرة تأسيس دولة لليهود يف فلسطني وتجميعهم هناك ،هذه الفكرة
املرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالفكر الربوتستانتي األلفي الذي انترش مذعورا ً بعد نجاح الثورة
الفرنسية ورفعها رايات الحرية والعدالة واإلخاء ،التي أرعبت اليمني الربيطاين فأطلق
هوس اقرتاب موعد األلفية ونهاية العامل وعودة املسيح بني شعبه ويف أرضه ،أي يف
فلسطني.
يرى لني أن الجذور الحقيقية للصهيونية مل تكن يوماً يهودية وإمنا بروتستانتية
أصولية ،وهذا ما يجمع ُرهاب اإلسالم باللويب املؤيد للصهيونية و«إرسائيل» ويقدم
لها الدعم كربنامج سيايس ـ ديني متكامل(((.
صناعة اإلسالموفوبيا يف الغرب غري مقترصة عىل اللُّويب الصهيوين؛ بل
أصبحت أشبه ما يكون بالتجارة الرائجة لكتّاب وصحفيني وسياسيني يتَّخذون من
للتكسب وال ّربح السيايس ،وتع َّدى األمر كونه خوفاً من اإلسالم
اإلسالموفوبيا مادة
ّ
إىل نوع من الهوس؛ ففي أملانيا واجهت املستشارة أنجيال مريكيل ()Angela Merkel
احتجاجات من اليمني تحت شعار منع «أسلمة البالد» عقب السامح لبضعة آالف
من املهاجرين السوريني باللجوء إىل أملانيا((( ،ويف فرنسا توقع الكاتب ميشال هو
لباك ( )Michel Houellebecqيف كتابه «سومسيون» (( )Soumissionخضوع)
تحول فرنسا إىل دولة إسالمية سنة 2022م بعد انتخاب رئيس من حزب إسالمي(((،
(((-الجزيرة نت ،2012/12/27 ،زياد منى ،صناعة اإلسالموفوبياhttp://bit.ly/1niY2Lm .
((( -صحيفة الرشق األوسط ،لندن ،2014/12/17 ،مريكل أمام مأزق صعود اليمني املعادي للمهاجرين.
http://bit.ly/1GsYomJ
((( -موقع فرانس  ،2015/9/7 ،24رواية فرنسية تصور تحول فرنسا إىل «دولة إسالمية» يف .2022
http://f24.my/1i7qrlc
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كام استغل دونالد ترامب ( ،)Trump Donaldالرئيس األمرييك املنتخب جديدا ً
املحتمل ،حادثة مقتل  14أمرييك عىل يد زوجني أمريكيني مسلمني ،للدعوة إىل
فرض حظر عىل دخول املسلمني الواليات املتحدة((( .هذه الشواهد فيض من غيض
لكثري من املؤرشات حول استفحال ظاهرة اإلسالموفوبيا يف الغرب والتي تتغذى
عىل مامرسات بعض التنظيامت اإلسالمية املتشددة.
يرى سعيد أن الرأي «املعتمد» لدى املسترشقني بأن الرشقيني يفتقرون إىل
تقاليد الحرية((( ،تجدد طرح الفكرة نفسها مع مزجها باإلسالموفوبيا عقب انطالق
االنتفاضات العربية املطالبة بالحرية ض ّد األنظمة الشمولية يف سنة  2011أو ما
اصطلح عليه بـ«الربيع العريب» ،فنجد «الخبري» برنارد لويس يف مقابلة أجريت معه
يف متوز /يوليو 2011يرفض إجراء انتخابات حرة ونزيهة يف العامل العريب؛ خشي ًة من
وصول اإلسالميني للحكم وهو ما سيكون كارثياً ،مربرا ً وجهة نظره بأن الدميوقراطية
مامرسة غربية نابعة من التاريخ الغريب(((؛ وبالتايل فهي ال تصلح للعرب .يحاول
لويس وأمثاله إخفاء املقصد الحقيقي لهذا الطرح من خالل االدعاء بأن الدميوقراطية
غري مالمئة للعرب واملسلمني؛ بينام يخفون خشيتهم من نشوء أنظمة دميوقراطية يف
الدول العربية ترعى مصالح شعوبها وال تخضع لإلمالءات الغربية .الفكرة نفسها
عب عنها عاموس جلعاد ( ،)Amos Giladرئيس الدائرة األمنية والعسكرية يف وزرارة
َّ
الدفاع اإلرسائيلية ،يف ترشين األول /أكتوبر  2013عندما هاجم ثورات الربيع العريب
خالل مؤمتر بالعاصمة األمريكية واشنطن ،وقال :إن «إرسائيل» تفضِّ ل استقرارا ً يستند

عىل نفوذ أمرييك بالرشق األوسط بدل دميوقراطية تأيت باإلسالميني(((.

(((-موقع يب يب يس ،2015/12/9 ،هل يتصاعد العداء للمسلمني يف أمريكا بعد ترصيحات ترامب؟.
http://bbc.in/1RX23BG
((( -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.373 :
((( -موقع اليوتيوب ،برنارد لويس يقارن احتالل بريطانيا وروسيا ملرص :ما بني اللنب واللحم.
http://youtu.be/IQgHsOigfm0
(4)-Amos Gilad، Israeli Security Policy in an Uncertain Middle East، The Washington Institute،
111072013/.https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/2013-schiff-memorial-lecture
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يرى عبد الله محمد أن مدرسة االسترشاق الحديثة تقوم عىل ثالثة محاور رئيسية
وهي :تهديد املسلمني املتعصبني ،ثم حتمية انتصار التغريب ،وأخريا ً «الحق
اإلرسائييل» .وعند ترشيح هذه املدرسة نجد أن أكرث املنتمني إليها إ ّما من اليهود أو
يتجسد يف الخطر من اإلسالميني ،وأن
الصهاينة وإما منارصيهم ،وأن مفهوم الخطر
َّ
هذا الخطر موجه بالدرجة األوىل إىل «إرسائيل» عاصمة الغرب الدميوقراطي يف
الرشق األوسط((( .ويذهب عبد اإلله بلقزيز إىل أن انحسار ظاهرة االسترشاق ناجم
من استنفادها دورها املعريف ،نتيجة نضوب ينابيع اإلبداع العلمي فيها ،وسقوطها
يف االجرتار واالنغالق الفكري واملنهجي عىل عاملها الداخيل؛ فلم يعد االسترشاق
قادرا ً عىل أن يق ِّدم أعامالً مقنع ًة بعد رحيل آخر رموز جيله األخري مكسيم رودنسون
( ،)Rodinson Maximeوجاك بريك ( ،)Jacques Berqueوشيخوخة آخرين مثل
جوزيف إس فان ( ،)S.Van Josephوانتهاء آخرين مرموقني إىل إنتاج نصوص يف
غاية السخف والتفاهة (برنارد لويس) ،ومل يصدر عن مسترشقي اليوم إال القليل من
النصوص الجديرة بالقراءة مثل كتابات مايكل كوك ( ،)Michael Cookأو جاكلني
الشايب( ،)Chabbi Jacquelineأما البواقون ف ُيك ِّررون أنفسهم يف حركة رتيبة ال إبداع
ٍ
ملحوظ يف املؤسسات
فيها وال تجديد ،مع تراجعٍ حا ٍد يف عدد الدراسات ،وتدهو ٍر
العلمية والكرايس الجامعية واملجالت الخاصة بالدراسات العربية واإلسالمية يف
البلدان الغربية ،وتوقف كامل للمؤمترات العلمية االسترشاقية ،وتراجع يف مستوى
اكتساب اللغة العربية .ويقرتن بهذا االنحسار الكبري ملوجة االسترشاق إعادة توزيع
الدراسات اإلسالمية عىل ميادين وتخصصات دراسية فرعية مثل العلوم السياسية
والعلوم االجتامعية ،ومع هذا التوزيع الجديد يتبني أن ميدان االسترشاق بدأ يتعرض
للتهشيش املتدرج ،وأن هشاشته آخذ ٌة إياه إىل االنفراط كميدان مستقل ،وإىل نجاح
تلك امليادين والتخصصات ،التي تتناهبه ،يف وراثته(((.
(((-عبد الله محمد ،مرجع سابق ،ص.34+33 :
((( -عبد اإلله بلقزيز ،سامت الدراسات االسترشاقية وخطوطه املتوازية ،مجلة النهضة.2015 ،
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=674122.
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ويرى بلقزيز أن الدراسات التي تصدر عن اإلسالم والحركات اإلسالمية يف

هذه األيام ،بل منذ الثورة اإليرانية يف سنة  ،1979هي يف معظمها تجري يف نطاق

ٍ
أبحاث أو معاهد تابعة لوزارات الخارجية والدفاع واالستخبارات يف دول
مراكز
أوروبا ويف الواليات املتحدة ،أو ممولة من هذه املراكز أو من وكاالت أخرى

مثل الوكالة الدولية للتنمية (،)AID: Agency for International Development
وهي لهذه األسباب ،موجهة وتضمر اغرتاضاً سياسياً وال توجد من ورائها جدوى
علمية .أما «الباحثون» الذين ي ِع ُّدون دراساتهم ،يف نطاق هذه الـ«أجندة» الغربية

الرسمية ،فلم يعودوا باحثني باملعنى األكادميي بل تحولوا إىل «خرباء» يف اإلسالم

والحركات اإلسالمية وبلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،يؤدون سخرة سياسية

لحكوماتهم باسم «علم» يف غاية الضحالة ،ولقد استدرج إىل الفخ مسترشقون
مرموقون (سابقاً) من طراز برنارد لويس ،الذي ارتىض أن يكون لساناً من ألسنة
املحافظني الجدد .إن ما يقوم به الجيل الجديد من «الباحثني»« /الخرباء» ،يف

ميدان دراسات اإلسالم ،يشبه أن يكون نظريا ً ملا يكتبه «خرباء» الغرب و«العامل

الثالث» يف دراساتهم املكتوبة ملصلحة البنك الدويل( ،)World Bankوصندوق

النقد الدويل( ،)International Monetary Fundوبعض املنظامت الفرعية
التابعة لألمم املتحدة ( ،)United Nationsمن تقاري ٍر ال قيمة علمية فيها(((.

((( -عبد اإلله بلقزيز ،مرجع سابق.
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الخالصة واالستنتاجات
تلتقي الصهيونية مع االسترشاق يف الجذور الفكرية ،فهنالك قاسم فكري مشرتك
بينهام قائم عىل النظرة االستعالئية العنرصية مع إدعاء النقاء والتفوق ،وبالتايل
فإن اإليديولوجيا االستعامرية الغربية املبنية عىل مفاهيم االسترشاق تع ُّد أحد أهم
املصادر لإليديولوجيا الصهيونية.
تب ّنى كل من االسترشاق والصهيونية النظرة نفسها للرشقيني ،وهي رؤي ٌة مبني ٌة عىل
تعزيز الفرق بني (أوروبا أو الغرب أو نحن) األذكياء /املوضوعيني /العقالنيني؛ وبني
(الرشق أو هم) األغبياء /غري العقالنيني /الفاسدين /غري املوضوعيني ،وذلك بهدف
التمهيد لالستعامر الغريب والصهيوين ،وإقناع الجمهور «الغريب» بتقبل فكرة السيطرة
عىل شعب آخر «الرشقي» بل ومامرسة العنف ضده ،وهذا لن يحصل بدون نزع صفة
اإلنسانية عن «اآلخر» من خالل وصمه بصفات التخلف وتشبيهه بالحيوانات ،بحيث
يكون هنالك «نحن» املتحرضون األذكياء املتفوقون يف مقابل «هم» املتخلّفون
األغبياء املنحطّون ،الذين ال يستحقون الحياة وال حتى الشفقة عند قتلهم.
م ّهدت أعامل بعض املسترشقني الطريق أمام الحمالت االستعامرية األوروبية بل
عمل بعضهم بشكل مبارش يف خدمة االستعامر ،فه َّيأ االسترشاق من خالل «املعرفة»
كل الرشوط لرتجمة القوة وفرض سيطر ٍة استعامري ٍة عىل فلسطني ،كام عملت عدة
جمعيات استرشاقية عىل تسهيل مهمة االستيطان الصهيوين يف فلسطني؛ من أهمها
صندوق االكتشاف الفلسطيني.
التقى الدافع الديني لالسترشاق مع الطموحات الصهيونية ،وحصل انسجام كبري
بني أهداف االسترشاق الدينية والصهيونية ،ترافق ذلك مع ظهور معاداة السامية يف
الغرب ومن ثم كان الحل الصهيوين املقرتح للمسألة اليهودية جزءا ً ال يتجزأ من
العملية االستعامرية الغربية.

اإليديولوجية الصهيونية والغرب

437

حرص املسترشقون ومن خلفهم االستعامر عىل إحياء فكرة «الشعب اليهودي»

يل بنابليون
وعملوا عىل حثّ اليهود الستعادة «أرض امليعاد» ،بدأ ذلك بشكل عم ٍّ

بونابرت وتعمق بأعامل املسترشقني الهادفة إلثبات الحق التاريخي لليهود يف
فلسطني ،ترافق ذلك مع إنكار املسترشقني لوجود شعب فلسطيني ،وإرصارهم عىل

أن التسمية التاريخية لفلسطني هي «أرض إرسائيل».

تقاطعت مصلحة االستعامر مع الصهيونية سياسياً واقتصادياً وأمنياً ،فتحولت
«إرسائيل» إىل أدا ٍة استعامري ٍة لحامية املصالح الغربية ،وتطورت لتصبح قاعدة

عسكرية متقدمة للغرب يف آسيا متنع أي حركة تحرر وطني تهدف للتخلص من
الهيمنة الغربية.

تطورت ظاهرة االسترشاق وتحولت بعد انهيار االتحاد السوفيايت إىل ظاهرة

اإلسالموفوبيا ،حيث تشرتك ظاهرة اإلسالموفوبيا مع االسترشاق يف الطروحات

نفسها .ظاهرة اإلسالموفوبيا تعززت بعد أحداث  11أيلول /سبتمرب لتصبح مبنزلة
صناع ٍة يرشف عليها الصهاينة يف الغرب؛ هدفها تعزيز املخاوف من العرب

دميوقراطي يف الدول العربية ،والعمل عىل
نظام
أي ٍ
واملسلمني والحؤول دون قيام ّ
ٍّ

نزع الرشعية عن املقاومة الفلسطينية من خالل وصمها بـ«اإلرهاب».

ميكننــا وصــف العالقــة بــن الصهيونيــة واالســترشاق بأنهــا أشــبه بالعالقــة

الطفيليــة ،مبعنــى أن الصهيونيــة تغــذت عــى املفاهيــم االســترشاقية وتب َّنــت

النظــرة االســترشاقية للعــرب ،مــا انعكــس عــى ســلوكها االســتعامري العنيــف.

أمــا عالقــة الصهيونيــة بظاهــرة اإلســاموفوبيا فهــي قامئـ ٌة عــى اســتغالل مشــاعر
الخــوف لــدى الغربيــن مــن اإلســام ،فقامــت بتغذيــة هــذه املشــاعر وتنميتهــا،

مبعنــى أن الصهيونيــة تغــذت عــى املفاهيــم االســترشاقية وقامــت يف مــا بعــد
بدورهــا بتغذيــة ظاهــرة اإلســاموفوبيا .بينــا ميكننــا وصــف العالقــة بــن
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االســترشاق واإلســاموفوبيا بعالقــة تطــور؛ حيــث تطــورت ظاهــرة االســترشاق

بعــد اســتنفاد أغراضهــا لتتحــول إىل ظاهــرة اإلســاموفوبيا.

نستنتج من خالل استعراضنا لظاهرة االسترشاق وتحولها إىل ظاهرة اإلسالموفوبيا؛

بأن هنالك ما يشبه الخط غري الظاهر الذي يربط بني أعامل املسترشقني و«الخرباء»

أي شكل من
ومحاولة إثبات الحق التاريخي للصهاينة يف فلسطني بحيث يُ َع ُّد ّ
أشكال «الرفض» لهذا «الحق» «إرهاباً» ،وهذا سيقود بالرضورة إىل تصوير الرصاع
بني الفلسطينيني واإلرسائيليني كرصاع بني قوميتني متصارعتني عىل أرض فلسطني

لهام الحقوق نفسها؛ القومية الفلسطينية و«القومية اليهودية» ،وذلك بهدف التعمية
عىل حقيقة املرشوع الصهيوين االستعامري يف فلسطني ،وحقيقة أن الرصاع هو بني
مستعمر محتل وسكان أصالنيني.

