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 يف العراق جتاه احلركة الدستوروة  اإلسالميموقف علماء الدون 

 1908 والدولة العثمانية 1906 إورانيف 
 جمول حممد حممود العكيدي. د

 9/11/2008: تاروخ القبول 29/5/2008: تاروخ التقدوم

 األولاحملور 

 والدولة العثمانية   إوراناحلركة الدستوروة يف

 ضد الحكاـ ،إيراففي نياية القرف التاسع عشر اشتد العداء الشعبي في 
 عمى مناطؽ محددة ، القالقؿ التي كانت تقتصر في السابؽكأصبحتالقاجارييف 

 لألجانب احتجاجات كطنية عارمة خاصة بعد بيع حقكؽ االمتيازات إيرافمف 
 ناصر الديف  الشاهأصبح أفتحت ذريعة التطكر، كقد منحت تمؾ االمتيازات بعد 

ـ 1890 في عاـ ق الذم اضطر، األمر(1) في حاجة كبيرة لمماؿ(1846-1896)
، فضالن عف ذلؾ كاف (2) كتصدير التبغاستثمار حؽ احتكار انيا منح بريطإلى

فكانت  كالسيما عمى المؤسسات العاممة فييا إيراف، يسيطركف عمى األجانب
يقكدكف  ،ركسيا القيصرية النفط في الجنكب ك استثمار حقكؽتممؾ بريطانيا

لة الكحيدة عؽ كالتي كانت القكة الفاا القكزألكيةكيكجيكف كحدات الجيش كبالذات 
.  (3)إيراففي بالد 

                                                 

جامعة المكصؿ/ كمية اآلداب/  قسـ التاريخ  .
  حرب مع التاريخ، ترجمة حسيف عبد الزىرة محمد، مطبعة دار الحكمة،إيرافجكف ليمبرت،  (1)

 .104، ص(1992البصرة، )

 ماضييا كحاضرىا، ترجمة عبد المنعـ محمد حسنيف، مراجعة كتقديـ إيرافدكنالد كلبر،  (2)
 .100، ص(1958القاىرة، )  الشكاربي،أميف إبراىيـ

 .105ليمبرت، المصدر السابؽ، ص (3)
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 ،ـ1896 عاـ إيراف في بالد األمكركبعد تكلي الشاه مظفر الديف مقاليد 
بمياـ الدكلة   لـ يظير أم اىتماـ صادؽ،إذ أخر منحى تأخذ األمكرأخذت 

 لجكء بعض أدل، فضالن عف ذلؾ (1)األجنبية مقيدة بقيكد القركض إيراف كأصبحت
 ممف قامكا بحركة مناكئة ضد القيصر إيراف مف الساسة إلىالزعماء الركس 
1905الركسي عاـ 

 أف خاصة بعد إيراف عمى الفئات االجتماعية في التأثير إلى (2)
 األفكار كاخذكا يكجيكف تمؾ الفئات نحك ، الصحؼبإنشاءقاـ ىؤالء الزعماء 

 تأصمت تمؾ أف مييأة لمتغيير السيما بعد األجكاء أصبحت، كأخيران (3)التحررية
 الفئات، فضالن عف (4) في نفكس بعض الشباب المتعمـ في الغرباألفكار

 كانكا متأثريف الديف مف الذيف عمماء كبعض (البازار)المتكسطة مف تجار السكؽ
  إلى أدل الذم األمر االيرانيبالتراث الديني كاالجتماعي 

  ،(5)األكضاع مف خالؿ قياـ التظاىرات الجماىيرية ضد تمؾ األكضاعتفاقـ 
 معارض لمشاه في   مكاطف،ألؼ عشر أربعة مف أكثر اعتصـ إذا

  مما اجبر 1906 عاـ آب مف األكؿ في  في طيرافالمفكضية البريطانية
عادة ، رئيس حككمتوإقالة عمى اإليرانيالشاه   إصداره السياسييف المنفييف كمف ثـ كا 

                                                 

 .100كلبر، المصدر السابؽ، ص (1)

سميت ىذه الحركة بثكرة األقمية كقد حضيت بتأييد، معظـ شرائح المجتمع الركسي ككانت  (2)
مف أىدافيا التخمص مف حكـ القياصرة االستبدادم، كمف ابرز أسباب قياـ تمؾ الثكرة ىي 
ىزيمة ركسيا الدكلة ذات اإلمكانيات القكية أماـ الياباف الدكلة األسيكية ذات اإلمكانات 

لمتفاصيؿ .  كقد انتيت تمؾ الثكرة بالفشؿ1905الضعيفة في الحرب الركسية اليابانية عاـ 
مصر، )، مطبعة التمدف، 1905عنيا انظر، خميؿ بؾ سعادة، أسرار الثكرة الركسية عاـ 

1905.) 

، دار 1920-1905عي مجعفر عبد الرزاؽ، الدستكر كالبرلماف في الفكر السياسي الش (3)
 .17، ص(2005بغداد، )ركابي لمطباعة كالنشر، 

 .101كلبر، المصدر السابؽ، ص (4)

 .105ليمبرت، المصدر السابؽ، ص (5)
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1906 آبفرمانا ينظـ الحياة البرلمانية في الخامس مف 
 الذم قاد الى األمر، (1)

.  (2)األكضاعكتككيف برلماف يتكلى معالجة تمؾ  ،1906 آب الدستكر في إعالف
التي كانت حصيمة  ،(3)سميت تمؾ الحركة بالدستكرية اك المشركطية

 السياسي إيراف كدشنت بداية تحكالت ميمة مف تاريخ اإليرانيةلنضاؿ الجماىير 
 .(4)كاالجتماعي
سكاف تمؾ العديد مف فقد كجدت رغبة لدل ،  بالنسبة لمدكلة العثمانيةأما

 كاستبدالو بنظاـ ،الدكلة كالسيما المثقفيف منيـ في التخمص مف نظاـ الحكـ المطمؽ
حكـ دستكرم كلتحقيؽ ىذا الغرض تشكمت جمعيات سرية داخؿ البالد كخارجيا 

ـ شكؿ عدد 1889ففي عاـ . (5) العثمانيةداخؿ الدكلة تتغمغؿ في األفكاركبدأت 
 ،بكجو خاص جمعية سرية تحكلت فيما بعد مف طالب مدارس الطب العسكرم،

 ظيرت مجمكعات 1906-1902 لجنة االتحاد كالترقي كفيما بيف عامي إلى
خذت تنتشر أ 1906 ذاتيا كفي عاـ في استنبكؿجديدة في القاىرة كجنيؼ ك
.  (6)الخاليا الثكرية في الجيش

                                                 

، مطبعة جامعة البصرة، األكلى في سنكات الحرب العالمية إيراففكزم خمؼ شكيؿ،  (1)
 . 25، ص(1985البصرة، ) ،منشكرات مركز دراسات الخميج العربي

 .101كلبر، المصدر السابؽ، ص (2)

، ترجمة مركز البحكث كالمعمكمات، دار مجاىدم اإلسالمية يزدم، دراسة لمحركات إبراىيـ (3)
 .81، ص(ت.ـ، د.د)لمنشر، 

، 1925-1909 الخارجية في عيد أحمد شاه إيرافأسعد محمد زيداف الجكارم، سياسة  (4)
. 30، ص(1987بغداد، ) مراجعة كماؿ مظير احمد، دار الحكمة لمطباعة كالنشر،

 : لمتفاصيؿ عف ىذه الحركة انظر
Brigadier-Geweral sir percy sykes, Persia,oxford university press, 
(London,1922)pp142-153. 

ـ، ترجمة صالح احمد العمي، تقديـ نقكال زيادة، 1908ارنست رامزكر، تركيا الفتاة كثكرة  (5)
 . 60-40ص. ، ص(1960بيركت، ) مؤسسة فرانكميف لمطباعة كالنشر،

، (بيركت) ، دار الشركؽ،1 التاريخ العثماني، طأصكؿأحمد عبد الرحيـ مصطفى، في  (6)
 . 263، ص1982
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 حدث اتصاؿ بيف جمعية سرية في سالكنيؾ 1907كائؿ عاـ أكفي 
عمى  كبيف مركز االتحاد كالترقي في باريس كاتفقا، (الجمعية العثمانية لمحرية)

 أرسؿ 1908، كفي تمكز (1)مكحد لمدكلة العثمانيةالعمؿ المشترؾ ككضع دستكر 
-1876) السمطاف عبد الحميد الثاني إلىفرع االتحاد كالترقي في سالكنيؾ برقية 

 العمؿ بالدستكر العثماني لعاـ إعادة طالبكا فييا السمطاف العثماني( 1909
لمسمطاف عبد الحميد كافؽ عمى العمؿ  ـ المعطؿ كبعد عدة نصائح مقدمة،1876

 . (2)بذلؾ الدستكر كتمت المصادقة عميو مف قبؿ السمطاف ككزرائو
 الدكلة ذلؾ الدستكر باالبتياج في كافة مناطؽ إعالفكقد قكبؿ 

فييا ،  كالمدف الكبرل كاشترؾبكؿ الميرجانات الشعبية في استاففأقيمت، (3)العثمانية
كبعد ذلؾ . (4)ديانيـ كمذاىبيـ كفئاتيـ االجتماعيةأالمكاطنيف عمى اختالؼ 

. (5)سيطرت جمعية االتحاد كالترقي عمى البرلماف
صبح مالئـ لمقياـ بالثكرة كلكنيـ لـ يفكركا أشعر االتحاديكف باف المكقؼ 

في مكضكع خمع السمطاف عبد الحميد الثاني في ذلؾ الكقت خشية رد الفعؿ بيف 
خالصا لمسمطاف حبان يكنكفالذيف كانكا  الجنكد كعامة الشعب،  جعؿ أمر الخمع كا 

 انو كبعد فترة كجيزة اجتمع البرلماف العثماني كقرر خمع السمطاف عبد إال، (6)متعذران 
 ، كبالفعؿ خمع السمطافاإلسالـساس فتكل مف شيخ  أعبد الحميد الثاني عمى،

                                                 

، (القاىرة، د ت)محمد انيس، الدكلة العثمانية كالشرؽ العربي، مكتبة االنكمك مصرية  (1)
 . 254ص

، عصمت برىاف الديف عبد القادر، دكر النكاب العرب في مجمس المبعكثاف العثماني (2)
 .74، ص(2006 بيركت،)، الدار العربية لممكسكعات، 1ط ،(ـ1908-1914)

 .255، المصدر السابؽ، صأنيس (3)

 .268مصطفى، المصدر السابؽ، ص (4)

 .255، المصدر السابؽ، صأنيس (5)

، دراسة (1918-1908)حكاؿ العراؽ في مرحمة المشركطة الثانية أشكرم محمكد نديـ،  (6)
جامعة بغداد، )، اآلداب، كمية (غير منشكرة)  دكتكراه في التاريخ الحديث،أطركحةتاريخية، 

 .45، ص(1985
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-1909 (محمد الخامس) سالكنيؾ كجرل تعييف السمطاف محمد رشاد إلىكنفي 
، العكبة بيد االتحادييف الذيف سيطركا عمى الحكـ في الدكلة (1)أصبح الذم ـ1918

. (2)العثمانية
 ىك اتيامو ،سباب خمع السمطاف عبد الحميدأف أحد أ اإلشارةكالبد مف 

 في الدكلة العثمانية اإلسالمية التي قاـ بيا دعاة الفكرة 1909بتدبير حركة 
 أفكار بأنيا الدستكرية األفكاركالذيف رأكا في كبالذات في العاصمة استانبكؿ 

، فضالن عف قياـ بعض الجنكد خالؿ ذلؾ اإلسالمية تتعارض مع الشريعة ،عممانية
 الحككمة التي ألفيا بإسقاطالبرلماف العثماني مطالبيف  العاـ بمياجمة مقر،

 أصحابىـ   بعد خمع السمطاف عبد الحميد الثاني،أصبحكاالذيف  (3)،االتحاديكف
السمطة الحقيقية في الدكلة العثمانية فأخذكا ينتقمكف مف خصكميـ كمف جميع مف 

 فضالن عف ،(4)جمعية االتحاد المحمدم أنصار في تمؾ الحركة التي قاـ بيا ،ساىـ
 كمنيا حؿ جميع الجمعيات التي األخرل اإلجراءاتعف قياـ االتحادييف ببعض 

 العربي اإلخاءفي الكاليات العربية كالدكلة العثمانية كمنيا جمعية  سست،أت
 .(5)العثماني

 كخصكميـ بعد إيراففي   يككف لمصراع بيف الدستكرييف،أفمف الطبيعي 
 أدرككا الدستكرييف أف  إذ انعكاس عمى العراؽ،1906ب عاـ آ الدستكر قبؿ إعالف

                                                 

 . 256أنيس، المصدر السابؽ، ص (1)

 .273مصطفى، المصدر السابؽ ص (2)

 ؛272المصدر نفسو، ص (3)
 Bernard Lewis,The Emergence of Moden Turkey,Oxford University 

Press, (London,1961) P215. 

، رسالة ماجستير في 1958-1926عبد الفتاح عمي يحيى، الحياة الحزبية في المكصؿ  (4)
 .13، ص(1990جامعة المكصؿ، )، اآلداب، كمية (منشكرة) التاريخ الحديث،

 في استنبكؿ ككاف ىدؼ ىذه الجمعية ىك، المحافظة عمى 1908 أيمكؿ في تأسست (5)
عالفالدستكر كتكحيد جميع العناصر في الكالء لمسمطاف العثماني   المساكاة بيف جميع كا 

مصطفى الشيابي، القكمية العربية تاريخيا كقكاميا كمرامييا، . فئات الدكلة العثمانية
 . 68، ص(1961القاىرة، )
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كلذلؾ كاف مف الصعب . (1) جانبيـإلى العمماءتماما اف نجاحيـ يتكقؼ عمى كبار 
  كالسيما،األحداث يبقكا بمعزؿ عف تمؾ إفعمى عمماء الديف اإلسالمي في العراؽ 

 إطار عميقة لمجميكر الكاسع في أىميةعندما كانت القضايا السياسية ذات 
، لذلؾ اتسع نطاؽ اىتماميـ كمنذ بداية (2)التفاعؿ العميؽ بينيـ كبيف ذلؾ الجميكر

 التي كانت تكاجو ،القرف العشريف في مكاجية العديد مف مشاكؿ العصر
، كأشكالو األكربي فضالن عف مكاجيتيـ لعممية التغمغؿ اإلسالميةالمجتمعات 

ككاف السؤاؿ .  بشكؿ خاص مشكمة الحككمات االستبدادية المطمقةأماميـطرحت 
 أـ ال؟ كىؿ الدساتير اإلسالميةىؿ ينسجـ الحكـ المطمؽ مع قكاعد الشريعة : ىك

، لقد كاف الحكـ الدستكرم (3)كالمجالس النيابية ضركرة تقتضييا مصمحة المسمميف
 كاالجتيادات السياسية كالفقيية فيما يخص كاآلراءتحديان جديدان لكثير مف المكاقؼ 

 .(4)(المشركطة) حكـ إزاءقضية الحكـ كالدكلة كلذلؾ اتخذ العمماء مكاقؼ مختمفة 
 
 
 

احملور الثاني  

                                                 

صادؽ جعفر الركازؽ، الحكزة العممية العراقية المشركع السياسي بيف المقاكمة كالمطالبة،  (1)
 . 113، ص(2006بغداد، ) ،، مركز العراؽ لمدراسات1، ط1980-1914عرض كتحميؿ 

كميض جماؿ عمر نظمي، الجذكر السياسية كالفكرية كاالجتماعية لمحركة القكمية العربية  (2)
 . 118، ص(1984بيركت، )، مركز دراسات الكحدة العربية، 1في العراؽ، ط (االستقاللية)

 في العراؽ الجذكر الفكرية كالكاقع التاريخي اإلسالميةعبد الحميـ الرىيمي، تاريخ الحركة  (3)
 .143، ص(1988بيركت، ) ، دار الينبكع،2، ط1900-1924

 ؛44عبد الرزاؽ، المصدر السابؽ، ص (4)
Hanna Butatu "Iraq's Underground Shia Movments, Characteristics, 
Caused and Prospects" The Middle East Journal, (USA) No(4) Vol(35), 
1981, P583.  
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 1906 إورانموقف علماء الدون جتاه احلركة الدستوروة يف 
 

كانعكاسات عمى  صدل 1906 في عاـ إيراف التي شيدتيا كانت األحداث
 كبار عمى إيرافمف  في المجتمع العراقي اذ أخذت الرسائؿ كاالستفتاءات تنياؿ،

عمى جكاب كاضح تجاه تمؾ الحركة  عمماء الديف في النجؼ محاكلة الحصكؿ،
 الشيخ مال إلى، كقد كجيت تمؾ الرسائؿ (1)ىؿ ىي مشركعة أـ ال؟ الدستكرية

كاظـ الخراساني كالشيخ ميرزا حسيف الحاج ميرزا خميؿ كالشيخ عبد اهلل المازندراني 
 إيراف شاه إلى برقيات إرساؿكالسيد كاظـ اليزدم كما طالبكىـ كذلؾ بضركرة 

 باف اإليراني رغبة المجتمع ، يظيركف مف خالليا(1906-1896 )مظفر الديف
.  (2) مجمس لمشكرلبإنشاءيستجيب الشاه لمطالبيـ 

 العراؽ كاف طبيعيان إلى إيراف مف كالتطكرات األفكار انتقاؿ تمؾ أفكيبدك 
 مف كأكثرىـ ىـ عمماء النجؼ إيراففي   العاـ،الرأمكذلؾ لككف غالبية قادة 

 عمماء النجؼ إلى الرسائؿ التي كردت أكلى ككانت ،(3)مييَّف كالدارسيفـالمع
: (4)كالتي نذكرىا حرفيان كقد جاء في ىذه الرسالة  مر المشركطية،أتستفتييـ في 

 البد كانكـ سمعتـ بمجمس - اإلليية المجتيديف كحفظة الحكمة ة حضرإلى))
 عمى حفظ القكانيف ،الشكرل الشعبي كانتـ تعرفكف جيدان ىذا المجمس الذم يعمؿ

 لمحك الظالميف كالخائنيف كنشر ،المستمدة في الطريقة االثني عشرية المقدسة
عالفالعدؿ عمى جميع البالد   عددان مف االنانييف أف كيؤسفنا اإليرانية شأف الراية كا 

 مف اجؿ محك المجمس فنحف كاألكاذيب،المفسديف أخذكا ينشركف االفتراءات 

                                                 

 الى عاـ 1876، مف عاـ 3عمي الكردم، لمحات اجتماعية مف تاريخ العراؽ الحديث، ج (1)
  .116-115، ص(1972بغداد، ) ، مطبعة الشعب،1914

حسف االسدم، ثكرة النجؼ عمى االنكميز اك الشرارة االكلى لثكرة العشريف، دار الحرية  (2)
 .57، ص(1975 بغداد،) لمطباعة،

، (ت.النجؼ، د)، اآلداب، مطبعة 1، ج1920كاظـ المظفر، ثكرة العراؽ التحريرية عاـ  (3)
 (.3)، ىامش71ص

 . 95، ص(1963بغداد، ) ،اإلرشاد، مطبعة 1عبد اهلل الفياض، الثكرة العراقية الكبرل، ط (4)
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، ككاف جكاب ذلؾ (1)(....ننتظر فتكاكـ في بياف تكميؼ المسمميف في ىذا الشأف
بسمو تعالى كبو : قرره المجتيدكف االعالـ ىذا ما((لنصاالستفتاء كما كرد با

نستعيف، بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، صمى اهلل عمى محمد كآلو الطاىريف كلعنة اهلل 
 بعد فبالتأييدات االليية كالمراحـ السماكية أما:  يـك القيامةإلىعمى القـك الظالميف 

اف : (ركحنا فداه)كتحت تكجيات اليادم العالي الشأف حضرة صاحب الزماف 
ىي قكانيف مقدسة كمحترمة  قكانيف المجمس المذككرة عمى الشكؿ الذم ذكرتمكه،

: كىي فرض عمى جميع المسمميف اف يقبمكا ىذه القكانيف كينفذكىا كعميو نكرر قكلنا
 الديف أحكاـاف االقداـ عمى مقاكمة المجمس العالي بمنزلة االقداـ عمى مقاكمة 

، كقد كقع ىذه ...(( يقفكا دكف أم حركة ضد المجمسأفالحنيؼ فكاجب المسمميف 
 المال كاظـ الخراساني بالنيابة عف زمالئو المجتيديف كلـ يشذ عنيـ في :الفتكل

 امتنع عف التكقيع ككاف إذ، (2)ذلؾ سكل مجتيد كاحد ىك السيد كاظـ اليزدم
امتناع ىذا المجتيد بداية النقساـ بيف عمماء الديف ثـ أخذ االنقساـ يشتد كيستفحؿ 

.  (3)األياـبمركر 
 ذلؾ المكقؼ مف تمؾ الحركة جدالن كاسعان بيف المؤيديف لمدستكر أثاركقد 

 كقد تطكر ذلؾ الجدؿ األعمى، اليزدم المرجع أصبحكمعارضيو السيما بعد اف 
 ذلؾ االنقساـ في الرأم كأدل، (4) الحكـكأصكؿ باإلسالـ تتعمؽ أخرل مسائؿ إلى
 األكؿالفريؽ   كمؤيدكف،أنصار لكؿ فريؽ كأصبح ظيكر فريقيف مف العمماء إلى

 كالشيخ جكاد ، كقد تألؼ مف الشيخ محمد حسيف النائيني(حزب المشركطة)عرؼ 

                                                 

 .96المصدر نفسو، ص (1)

 بعد كفاة الخراساني األكؿ المجتيد أصبحمف فئة السادة كالمجتيد الثاني بعد الخراساني  (2)
 ميكؿ محافظة كبعيدان عف الحركة القكمية االستقاللية، كميض جماؿ ك كاف ذ1911عاـ 
، مجمة "شيعة العراؽ كقضية القكمية العربية الدكر التاريخي قبيؿ االستقالؿ: "نظمي

. 1982، 10-9-8، 44-42-42، السنة الخامسة، العدد (بيركت)المستقبؿ العربي 
 (.22) ىامش 78ص

 . 116 الكردم، المصدر السابؽ، ص(3)

 فرىاد إبراىيـ، الطائفية كالسياسة في العالـ العربي، نمكذج الشيعة في العراؽ، رؤية في (4)
القاىرة، )، مكتبة مدبكلي لمنشر، 1مكضكع الديف كالسياسة كالمجتمع العربي المعاصر، ط

  .60، ص(1996
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 القاسـ الكاشاني كالسيد محمد عمي بحر العمـك كالشيخ عبد أبكالجكاىرم كالسيد 
اما ، (1)الكريـ الجزائرم كالشيخ محمد رضا الشبيبي كالشيخ عمي الشرقي

ذلؾ فقد تزعميـ كاظـ اليزدم كتألؼ  (حزب المستبدة)المعارضكف فقد سمك 
 عف كبار ، مف الشيخ محمد حسيف كاشؼ الغطاء كأخكه الشيخ أحمد فضالن الحزب

 متحفظان تجاه األخرىك  عمماء الديف كمنيـ الشيخ حبيب اهلل الدشتي الذم كاف،
. (2) الدستكريةاألفكارتمؾ 

سعت الستخداـ تحفظ اليزدم   الدكائر االستعمارية،أفكىناؾ اعتقاد سائد 
عمى عالقة طيبة مع القنصؿ   كاف،ألنوككضعو في خندؽ العداء لممشركطة 

 سبب معارضة اليزدم لتمؾ أففي حيف يرجح رأم أخر  (3)الركسي في النجؼ
 اف يككف ذلؾ المكقؼ سبب إلىدل أ الذم األمر ،الحركة ىك اجتياده الخاص

 بيف المؤيديف كالمعارضكف فضالن عف اشتداد ،رئيس في كقكع بعض المصادمات
 يطمؽ أف (4)حممة االنتقادات ضد اليزدم مما أستدعى الشيخ فضؿ اهلل النكرم

                                                 

، تتممذ عمى يد الشيخ محمد كاظـ الخرساني كمحمد عمي 1892 كلد في النجؼ عاـ (1)
الشيرستاني لو أسفار داخؿ العراؽ كخارجو عرؼ بنشاطو السياسي كمقارعتو لالحتالؿ 

عبد الحسيف ميدم : انظر. 1964البريطاني لمعراؽ، اشترؾ في ثكرة العشريف، كتكفي عاـ 
 (. 1981بغداد، )عكاد، الشيخ عمي الشرقي حياتو كأدبو، كزارة اإلعالـ، 

 .90، ص(1963بغداد،)،األىمية، شركة الطبع كالنشر 2، طاألحالـعمي الشرقي،  (2)

 .116 عبد الرزاؽ، المصدر السابؽ، ص(3)

 تحالؼ مع السمطة 1843 ىك أحد عمماء الديف اإليرانييف الذيف أقامكا في العراؽ، كلد عاـ (4)
السياسية في إيراف لمكقكؼ ضد الحركة الدستكرية، التي كاف مف أنصارىا في البداية حاكؿ 

فراغيا مف محتكاىا الديمقراطي فبذؿ جيدا كبيرا في ىذا المجاؿ حتى  االلتفاؼ عمييا كا 
تمكف مف الحصكؿ عمى مكافقة البرلماف اإليراني بإضافة مادة متممة لمدستكر تقضي باف 
يقـك خمسة مف الفقياء باإلشراؼ عمى لكائح المجمس كقراراتو حتى ال يصادؽ عمى تمؾ 

القرارات التي تخالؼ اإلسالـ، قتؿ عمى يد الجماىير الغاضبة في أحداث المشركطة أماـ 
 1979أطمقت الحككمة اإليرانية عاـ  (قاعدة ضماف اليد)، لو عدة مؤلفات 1909داره عاـ 

اسمو عمى احد شكارع العاصمة اإليرانية طيراف لككنو مف مؤيدم إعطاء صالحيات أكثر 
الصراع بيف دعاة اإلصالح كخصكمو في "طالب محيبس حسف الكائمي . لممؤسسة الدينية

، بحث مقدـ الى كمية االداب، جامعة القادسية "النجؼ خالؿ العيد العثماني األخير
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 برلماف كسف دستكر لمبالد يغاير الشرع تأسيس إف)): تصريحان لو قاؿ فيو
 يتخذ مف ذلؾ التصريح  أف الذم دفع بالشاه مظفر الديف،األمر....(( اإلسالمي،

فعمو كما قاـ  بمثابة فتكل كعدىا دعامة تسيؿ لو عممية حؿ البرلماف كىك ما
 فقد اشتد األيدم المشركطة لـ يقفكا مكتكفي أنصار أف  إال الدستكر،بإيقاؼ

 في ساعدىـ كتجمع عمماء الديف كمعيـ التجار كاتجيكا صكب السفارة البريطانية
، مما ضركرة عكدة الحياة البرلمانية  كقدمكا عدة مطاليب لمشاه تؤكد عمى،طيراف
 .(1) الدستكراقر افتتاح البرلماف ككأعاد إلى رضكخ الشاه لألمر أدل

 خمفان 1907 عاـ إيراف مقاليد االمكر في ،كبعد تكلي الشاه محمد عمي
 األفكارلكالده الشاه مظفر الديف، كاف ذلؾ الشاه الجديد يخفي مشاعر العداء ضد 
، فكجو (2)الدستكرية كاف كاف يتظاىر ببعض الميكؿ لتمؾ النظـ كاألفكار الدستكرية

يشبو الكصية ضمف عشرة مطالب أبرزىا المطمب الثامف الذم  الخراساني لو ما
ستنكشؼ لذاتكـ الممككية عف مراجعة تاريخ إيراف باف السالطيف )): قاؿ فيو

الماجنيف سكاء كانكا قبؿ اإلسالـ أك بعده كانكا ممف انيمككا في الممذات كاتبعكا 
كعندما اشتد الصراع بيف  (3)((.... في الميك كالمعبأعمارىـالشيكات كصرفكا 

 جانبيـ إلى كضع الخراساني كؿ ثقمو إيراف، المشركطية في كأنصارالشاه الجديد 
. (4)كبذؿ جيكدان كبيرة لتدعيـ مكقفيـ ضد الشاه

أصدر الخراساني فتاكل عدة نصت عمى محاربة الشاه محمد عمي 
 السيد ، بو كضركرة التخمص منو كبأم ثمف كقد كقع عمييا الى جانبوكاإليقاع

                                                                                                                       

، دار 1؛ مصطفى المباد، حدائؽ األحزاف إيراف ككالية الفقيو، ط333، ص(ت. القادسية، د)
 . 62، ص(2006القاىرة، )الشركؽ، 

 . 107، ص(1973النجؼ، )، 1 ناجي كداعو، لمحات مف تاريخ النجؼ، ج(1)

، (1972النجؼ، ) حمكد الحمادم، الشبيبي الكبير، محمد جكاد الشبيبي، مطبعة النعماف، (2)
 . 32ص

 .109كداعة، المصدر السابؽ، ص (3)

 .119الكردم، المصدر السابؽ، ص (4)
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اسماعيؿ الصدر كالشيخ محمد تقي كالشيخ عبد اهلل المازندراني كقد تضمنت 
 الشاه محمد عمي في تمكز إقصاء، كبعد (1)كجكب الجياد في سبيؿ الدستكر

 عف منصبو حؿ محمو احمد ميرزا كىك ابف الشاه المخمكع ككاف في الثانية 1909
 آؿ قاجار يدعى أسرة بعد اف اقاـ الدستكريكف ككيال عميو مف ،عشر مف عمره
.  (2)عضد الدكلة

 احتفاالن كبيران كأقامكا اإلجراءأيد عمماء النجؼ مف دعاة الدستكر ذلؾ 
كما بارؾ الخراساني كالمازندراني كالحاج ميرزا حسيف الخميمي كالشيخ  ،(3)بذلؾ

استمر العمماء عمى مكاكبة التطكرات ك (4).اإلجراءمحمد حسيف النائيني ذلؾ 
 الحركة تأثيركلـ يكف  (5)، مف مناسبةأكثر ليا في تأييدىـالدستكرية كاظيركا 
عمى النجؼ بؿ تعداىا الى كربالء كالكاظمية كغيرىا اذ كانت  الدستكرية مقتصران،

 إسقاطيا الى ،المشركطية تجد مكانيا في كؿ اجتماع اك حديث بؿ كصؿ االمر
فقد كاف بعض انصار  (عميو السالـ) الحسيف اإلماـعمى حادثة الطؼ ككفاة 

انما قتؿ بسيؼ  (عميو السالـ)يصرخكف باف الحسيف   الخطباء،مفالمشركطة 
 المسممكف خميفة قاالستبداد كانو لك كاف نظاـ المشركطة سائدان في زمانو الختار

. (6)عمييـ
 أنصار بدأ الجداؿ بيف ، كربالءإلى الدستكرية األفكار انتقمت أفكبعد 
 إذكاءفي   دكران كبيران،إيرانياف المشركطة كقد لعب كاعظاف كأنصارالحكـ المطمؽ 

 ، ككاف يعمؿ ضد المشركطة(أكبر شاه)ذلؾ الصراع بيف جماىير الفئتيف كىما 

                                                 

 .110كداعة، المصدر السابؽ، ص (1)

لمعارضيف لو قمع اكما تشير المصادر التاريخية يضمر ضربة شديدة ؿ (عضد الدكلة)كاف  (2)
 القمع كانتشاؿ ركح أساسكلمشاه الجديد اذ استعد لتنفيذ تمؾ السياسية القائمة عمى 

 الفرس مسممكا األتراؾ اإلسالميةالشعكب . عبد العزيز سميماف نكار: انظر. المعارضة
 .472، ص(1973بيركت، )اليند، دار النيضة العربية، 

 .78، ص"شيعة العراؽ كقضية القكمية: "نظمي (3)

 .110كداعة، المصدر السابؽ، ص (4)

  .96الفياض، المصدر السابؽ، ص (5)

 . 116المصدر السابؽ ص، عبد الرزاؽ (6)
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كبعد اف تطكرت  (1)، ككاف مف مناصرم المشركطة(الشيخ جكاد) يدعى كاألخر
 اتفقت أف العثمانية كخاصة بعد الدكلة تدخمت اآلراء بسبب اختالؼ تمؾ األحداث

 (بحادثة العجـ) كقكع ما سمي إلى تمؾ كأدت اإليرانيمع مصالح الشاه  مصالحيا،
 بعد اف ، المقيمكف في كربالء لالحتماء بالقنصمية البريطانيةاإليرانيكفعندما التجأ 

 النار المحميةسمطات اؿ أطمقت إذامتنعكا عف دفع الضرائب المفركضة عمييـ 
 كبير عمى عمماء الديف تأثير، كلـ تكف ليذه الحادثة (2)عمييـ كقتمت العديد منيـ

فضالن عف ذلؾ  ،(3) تكقؼ دعكتيـ نحك تطبيؽ المبادئ الدستكرية،في النجؼ كي
 السنة كالجماعة في الجدؿ حكؿ تمؾ أتباع مف اإلسالميفقد اشترؾ عمماء الديف 

 بإدخاؿ الصراع الطائفي كذلؾ إخماد ذلؾ في عممية أسيـ كقد ،الحركة الدستكرية
اذ كجد الدستكريكف سكاء كانكا سنة أك شيعة قضية مشتركة  خط فاصؿ جديد،

. (4)يدافعكف عنيا
 في العراؽ تجاه تمؾ الحركة اإلسالمي لعمماء الديف األخرل كمف المكاقؼ 

 تاييده أعمفالذم   مالحظة رد فعؿ الشيخ محمد رضا الشبيبي،يمكفالدستكرية 
، كذلؾ يمكف (5) الدستكريةلألفكار كانضـ مع الفئات المؤيدة ،صراحة لتمؾ الحركة

                                                 

 . 120 الكردم، المصدر السابؽ، (1)

، لمتفاصيؿ عف المكقؼ البريطاني تجاه تمؾ الثكرة 34الحمادم، المصدر السابؽ، ص (2)
خضير مظمـك فرحاف البديرم، المكقؼ البريطاني مف الثكرة الدستكرية : الدستكرية، انظر

 .(2005 الككت،)، مطبعة الطيؼ، 1، ط1905-1911

 .57االسدم، المصدر السابؽ، ص (3)

، ففي النجؼ بمغ الصراع ذركتو 79، ص((شيعة العراؽ كقضية القكمية العربية)): نظمي (4)
ككاف القائمقاـ ىك ناجي السكيدم، الذم كاف قكميا عربيا كمف أصكؿ سنية كقد انحاز إلى 
جانب الدستكرييف الشيعة، في صراعيـ مع األكساط الشيعية المحافظة كساعدىـ بصكرة 

كميض جماؿ عمر نظمي، الجذكر السياسية كاالجتماعية كالفكرية لمحركة : انظر. رسمية
، (1988بيركت، )، مركز دراسات الكحدة العربية، 1القكمية العربية في العراؽ، ط

 . 120ص

عمي عبد شناكة، الشبيبي في شبابو السياسي، محمد رضا الشبيبي كدكره الفكرم كالسياسي،  (5)
 المدرسة الفكرية إلىكاف الشبيبي ينتمي . 34، ص(1995بيركت، )كالسياسي، دار ككفاف،

الكحيدة التي أسسيا الخراساني كالتي لعبت دكران كبيران في بركز العديد مف دعاة التحرر 
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 ( كتنزيو الممةاألمةتنبيو )بركزان مف تمؾ الحركة في كتاب  مالحظة مكقفان أكثر،
اليزدم القائمة باف آراء  فند إذ ، الشيخ محمد حسيف النائينيأصدرهكالذم 

 أىمية البرلماف أك مجمس الشكرل ،بدعة غربية كبيف النائييفإاّل الديمقراطية ليست 
 في يؤكد لحقكقيا كاألمة ، يعتبره الضماف الكحيد لممارسةإذ اإلسالميةفي الدكلة 
 لتحديد إمكانيةيمكف تصكر   كانو ال، كجكد البرلماف ضركرمإفخر أمكضع 

كيعزز  .(1)السمطة كمراقبتيا دكف كجكد برلماف حقيقي منتخب مف قبؿ الشعب
 مف خالؿ ، منع الحكـ المطمؽإف فيو أكضحالنائيني مكقفو مف خالؿ رأيو الذم 

نشاءكضع دستكر   اإلماـ مجمس شعبي ىك فريضة دينية عمى الرغـ مف اختفاء كا 
 كمف انسحاب الشرعية في الكقت ذاتو مف المستكل الدنيكم، كعمى األنظارعف 
 ىك بمثابة اغتصاب اإلماـ، الفقو الشيعي يعد اف أم حكـ في غيبية أف  مفالرغـ

 النائيني عالج ىذه النقطة بذكاء بالغ لصالح الحكـ أف إال ،مما يجرح شرعيتو
 مجمس شعبي أكإف الحاكـ الظالـ الذم ال يقيد بدستكر )): الدستكرم بقكلو

 أما الغائب، كحرية الناس، اإلماـف كاحد، حؽ أ في أمريفيغتصب  (برلماف)
 كحده بينما اإلماـالحاكـ الذم يقيد بالدستكر كالمجمس الشعبي فيك يغتصب حؽ 

 اإلماـ غيبة أف كلذا فيجب اف يظؿ حكمو ىك المفضؿ طالما ،يؤمف حريات الناس
.  (2)((مستمرة

                                                                                                                       

 ثكرة العشريف في ذكراىا الخمسيف، ،محمد عمي كماؿ الديف. كتطبيؽ المبادئ الدستكرية
 .1، ص(1971ـ،.د)تقديـ عمي الخاقاني، مطبعة التضامف، 

 . 76عبد الرزاؽ، المصدر السابؽ، ص (1)

. 68، ص(1987قاىرة، ؿا) لمنشر األىراـ، مؤسسة 1فيمي ىكيدم، ايراف مف الداخؿ، ط (2)
يجادكاف جؿ ىـ النائيني كغيره مف الفقياء كالمفكريف ىك القضاء عمى االستبداد   البديؿ كا 

 الديمقراطية ىي الخيار الذم يقابؿ إفباعتبار  الكاقعي كلك في الحدكد الدنيا المقبكلة شرعان،
 تكييؼ الشكرل فكريان لتكائـ إلى الذم دفع النائيني كغيره األمرة ماالستبداد كالتخمؼ كالتبع

شكالية الحديث اإلسالميعمي المؤمف، النظاـ السياسي . الديمقراطية  االقتباس مف كا 
، (2002بغداد، )دار ركافد لمنشر كالطباعة كالتكزيع، .  السياسية الكضعيةاألنظمة

يبدك أف النائيني اتكؿ عمى منيج مختمؼ في اعتماد الكثير مف اآلراء في قضايا . 102ص
إشكالية، ذلؾ اف الجدؿ في مكضكع السمطة كالنظاـ، قائـ عمى أساس تكييفو المفترض 

ضمف مشمكالت مسألة اإلمامة كالنيابة كحدكد كالية اإلماـ كنائب اإلماـ، أما النائيني فقرر 
تكييفيا في إطار أخر ىك أكلية النظاـ، كككف السمطة مف الحقكؽ المشتركة ألفراد األمة 
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في تأييد  في حيف نجد مكقؼ مغايران لمكقؼ النائيني كمف حذا حذكه،
م الشيخ محمد ميدم أ في ر، ىذا مايمكف مالحظتوايرافالحركة الدستكرية في 

المكسكم الذم تطرؽ الى ىذه الحركة في كتابو الذم ترجـ فيو لمشاىير 
اذ عد تمؾ الحركة خراب لمديف كيظير  تباع المذىب الجعفرم،أالمجتيديف مف 

انيا ىي التي انزلت الممكؾ عف )):  قاؿ فيياإذ ،ذلؾ كاضحان عند ترجمتو لميزدم
عركشيا كالسالطيف عف تخكتيا كقتؿ فييا العمماء كالكرعكف كالكزراء العادلكف 

 ، ظيكر الميدم عجؿ اهلل فرجوإاليسدىا  إلسالـ ثممة عظيمة الا في كأحدثت
 محمد كاظـ اإلسالـ حجة إلىكسيؿ لنا مخرجو كقد ذىب أبالسة المشركطة 

 كما اغفمكا جماعة مف ، ليدخمكه في حزبيـ العاطؿ،اليزدم عميو الرضكاف
 أىالي الحزب المشركطي مف أحكاؿ كلكف سيدنا المعظـ استمـ سران عف .معاصريو

 كلـ يدخؿ في الحزب األمر ممف يثؽ بيـ كتبكا لو حقيقة اإليرانية،بعض المدف 
 أىؿ لكف رؤساء اعراب النجؼ كىـ ، قتموأرادكاكقعد في داره خائفان يترقب، كقد 

الغيرة حفكا بو كطافكا حكؿ داره كطكافيـ حكؿ الكعبة المشرفة فمـ يرل العدك 
.  (1)((....الفرصة في قتمو

 مقرا سامراء ، المجتيد المعركؼ محمد تقي الشيرازم كالذم اتخذ مفأما
 كاف لـ يكف لو األتباع كاف منافسان كحيدان لميزدم كيساكيو مف حيث كثرة إلقامتو

 ،دكر فعاؿ اال انو لـ يتردد في عدة مناسبات اف يعبر عف مكقفو اذ عد نفسو
.  (2)ايراف كنصيران لمحركة الدستكرية في راعيان ن 

                                                                                                                       

متجاكزا كىك يركز عمى كاقع ما بعد الغيبة، مسألة التعييف اإلليي لإلماـ باعتبارىا 
" مباحث اإلمامة في عمـ اإلماـ"مكضكعات لزمف سابؽ فتبحث في إطار منيجيا الخاص 

كاف ىذه القضايا كىي جميعيا السيما فيما يتعمؽ منيا في عصر الغيبة مكضكعات أشكاؿ 
الصراع بيف "الكائمي، : انظر. لـ تنؿ حضيا مف الجدؿ العممي مثؿ بقية مكضكعات الفقو

 . 345، ص"دعاة اإلصالح

محمد ميدم المكسكم االصفياني الكاظمي، أحسف الكديعة في تراجـ مشاىير مجتيدم  (1)
 .154-153، ص(1968النجؼ، )، منشكرات المطبعة الحيدرية،2، ط2ج-1الشيعة، ج

 . 79، ص"شيعة العراؽ كقضية القكمية العربية"نظمي،  (2)
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 نفس المكقؼ ،كاتخذ المرجع الديني محمد عمي ىبة الديف الشيرستاني
كقد  ،إيرافالذم اتخذه الشيرازم كذلؾ بدعكتو الى مناصرة الحركة الدستكرية في 

جاءت دعكتو ىذه كىكفي سف مبكرة مف عمره اذ كاف الشيرستاني مف دعاة 
. (1)اإلصالح

 رؤية لما ينبغي اف تككف عميو إيراف لقد كفرت الثكرة الدستكرية في 
 كعمى الرغـ مف ذلؾ فاف الحركة الدستكرية ذاتيا، (2) لممجتيديفاإلسالميةالحككمة 

 الدينية العراقية األكساط  بعضكانت تكاجو بنظرات متزايدة مف التشكيؾ في
 في اإليرانية الجالية إالتخص   البأمكر ىك انشغاؿ  إنماباعتبار أف االنشغاؿ بيا،

مف الشيعة العرب نأل بنفسو عف تمؾ الحركة الدستكرية   تيار كاسعان،إفالعراؽ بؿ 
كيمكف أف يعزل ذلؾ لعدة أسباب أبرزىا إف ( 3)إيراني، كحدث إليياكظؿ ينظر 

ىؤالء فيمكا الدستكرية كما لك كانت تعني فتح أبكاب البالد أماـ رياح الغرب، إال 
أف ذلؾ ال يمنع مف القكؿ إف الغالبية العظمى مف العمماء كالمقمديف، التفكا حكؿ 

.  (4)أنصار المشركطة
اما في الكاظمية فقد شكؿ إعالف الدستكر لمشيخ محمد الصدر انتصارا 

ميما مف كجية نظره، اذ عد ذلؾ االنتصار الذم حققو االتحاديكف مكردان مف مكارد 
اإلصالح معتبران االتحادييف، حماة لمدستكر كاف ذلؾ في بداية األمر، إال انو عاد 
كغير مكقفو بعد اف تخمى االتحاديكف عف أىدافيـ التي أعمنكىا كراح الصدر يندد 
بالسمطة االتحادية كأخذ يعمؿ عمى تغيير أفكار الناس، حكؿ السمطة االتحادية 

                                                 

بغداد، ) ،كاإلعالـ، كزارة الثقافة 1 اليقظة الفكرية في العراؽ الحديث، جإعالـمير بصرم،  (1)
 .157ص، (1971

 ، دار المدل لمثقافة كالنشر،1 النعيمي، طاإللو نقاش، شيعة العراؽ، ترجمة عبد إسحاؽ (2)
 .99، ص(1996 دمشؽ،)

دراسة في العالقة ) فاضؿ الربيعي، الجماىريات العنيفة كنياية الدكلة الكاريزمية في العراؽ، (3)
دمشؽ، )  لمطباعة كالنشر كالتكزيع،األىالي، 1، ط(بيف السياسة كالمعرفة كالجماىير

 .170، ص(2005

 . 338، ص"الصراع بيف دعاة اإلصالح"الكائمي،  (4)
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كمف ثـ جعميا مستعدة لقبكؿ الدعكة لمدخكؿ، في معركة مف اجؿ تقرير 
 . (1)المصير

 اإليرانييفمشاركة الطالب كالمجتيديف، إغفاؿ يمكف ألم شخص  كلكف ال 
ثارت مناظرة أفي تمؾ الحركة  مشاركة فعالة،الذيف شارككا المقيميف في العراؽ 

 تسييؿ عممية شؽ الدكائر الدينية إلى أدتحامية في المدف المقدسة في العراؽ 
 . (2)معسكر مع الدستكر كمعسكر ضده بيف،

 الحركة الدستكرية بكجو عاـ نستطيع  إلىنظر،م عندما أخرمف جانب 
المجتمع العراقي   كانت ذا اثر اجتماعي كفكرم اليستياف بو في تطكير،أنياالقكؿ 

 المشركطة كانكا يمثمكف الجبية التقدمية بالنسبة لممرحمة أنصار أفاذ ما عرفنا 
 .(3)االجتماعية التي عاشكا فييا

 لنشكء األكؿ المظير السياسي إيراف في بالد ،لقد عدت الحركة الدستكرية
إحداثيا   انعكاس،إلى في العراؽ كال يعكد السبب في ذلؾ اإلسالميةالحركة 

 العاـ في معظـ المدف العراقية كالسيما ذات الرأمكتأثيراىا بشكؿ كاسع عمى 
نما دكر عمماء الديف في النجؼ في اإلعداد كالتمييد  الغالبية الشيعية، فحسب بؿ كا 

. (5) التي كانت معقكدة في أيدييـ(4)ليذه الحركة كقيادتيا

احملور الثالث 

                                                 

عباس عمي، زعيـ الثكرة العراقية، صفحات مف حياة الزعيـ السيد الصدر، مطبعة النجاح،  (1)
 . 30-29، ص ص(1950بغداد، )

 . 100نقاش، المصدر السابؽ، ص (2)

 . 116عبد الرزاؽ، المصدر السابؽ، ص (3)

 . 144الرىيمي، المصدر السابؽ، ص (4)

بغداد، )صالح كدكره السياسي في العراؽ، مطبعة الشرؽ،  ستار جبار الجابرم، سعد (5)
 .31، ص(1997
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 موقف علماء الدون جتاه احلركة الدستوروة يف الدولة العثمانية

1908 

 في العراؽ تجاه الحركة اإلسالمي، بالنسبة لمكقؼ عمماء الديف أما 
 كاف دعـ عمماء الديف إذالدستكرية في الدكلة العثمانية، البد مف القكؿ انو 

  عمى العراؽ احد،أحداثيا مع نتائج كآثار إيرافكقيادتيـ لمحركة الدستكرية في بالد 
 تمثؿ في دعـ األخر فاف مظيرىا السياسي اإلسالميةالمظاىر السياسية لمحركة 

في الدكلة العثمانية ضد سياسية السمطاف عبد الحميد   الحركة الدستكرية،كتأييد
 مف األكلىالترقي في السنكات كمع جمعية االتحاد  الثاني المطمقة كفي التعاكف،

 كاف إنما بكؿ في االستاف،حكـ االتحادييف كبالطبع فاف تأييد الحركة الدستكرية
 إلقامةيستند عمى المكقؼ المبدئي لعمماء الديف في معارضة االستبداد كالدعكة 

 الدستكرية كبدا نشاط عمماء األسس إلى تستند اإلسالميةحكـ في البمداف  نظمة،أ
أنجمف ) مع ظيكر لجنة السعادةبكؿ االستافإلىالديف كالسيما في النجؼ يمتد 

 كالنجؼ كطيراف كقد بكؿ استافيفالتي كانت بمثابة الرابطة الكحيدة ب (تسعاد
مف عمماء الديف اذ كاف الشيخ أسد اهلل  ساندت تمؾ المجنة دعاة الدستكر،

 ىيئة العمماء ممثالن أعضاء كأحد بكؿاني الذم يدرس الحقكؽ في استافمغالما
.  (1)لعمماء النجؼ فييا

رحب عمماء الديف الشيعة بالحركة الدستكرية في الدكلة العثمانية عاـ 
 مف اسس الفرع العربي لحزب االتحاد أكؿىـ   ككاف المجتيدكف الشيعة،1908

 الشيخ عمي المانع كالسيد مسمـ زكيف أعضائياكمف ابرز  (2)،كالترقي في النجؼ
كالسيد سعيد كماؿ كالشيخ جعفر بف الشيخ عمي المانع كالشيخ محمد رضا 

.  (3) في مجمس الشيخ ميرزا حسيفاألكؿكقد عقدكا اجتماعيـ  الشبيبي،
                                                 

 .150 المصدر السابؽ، صالرىيمي، (1)

 .61، المصدر السابؽ، صإبراىيـ (2)

، دار 1958-1908 السياسية في القطر العراقي كاألحزابعبد الجبار الجبكرم، الجمعيات  (3)
 .28، ص(1977بغداد،)الحرية لمطباعة،
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تكالت عممية فتح فركع  كبعد اف تكسعت مؤثرات تمؾ الحركة الدستكرية،
ليذه الجمعية في المدف العراقية الكبيرة اذ كانت تمؾ الفركع قد شجعت عمى 

في  ، كيتابع عمماء الديف تاييدىـ لمحركة الدستكرية مف خالؿ عضكيتيـ،(1)التجدد
 كالذم 1909 عاـ تأسستمؾ الفركع لجمعية االتحاد كالترقي كمنيا فرع بغداد الذم 

كمنيـ الشيخ محمد رضا  (2)،ضـ في ىيئتو االدارية العديد مف عمماء الديف
. (3)الشبيبي كالحاج جكدم الجمبي

بفترة   الدستكر،إعالف في المكصؿ فقد ضـ فرعيا الذم تشكؿ بعد أما
 جامع نبي اهلل أماـ اإلماـالشيخ عمي أفندم  قصيرة العديد مف عمماء الديف كمنيـ،

كقد اصبح  (4)،كالشيخ ابراىيـ الركمي شيخ التكية الشاذلية (عميو السالـ)يكنس 
أم مساعد المفتي رئيسان اكؿ  (بفتكل اميف زادة)الشيخ محمد الفخرم المعركؼ 

 كرحب الشيخ محمد حبيب ،(5)الدارة نادم جمعية االتحاد كالترقي في المكصؿ
العبيدم باالنقالب كاشاد بالعيد الدستكرم الجديد، مادحا القائميف بتمؾ الحركة 

:  كاعالنيـ لمدستكر منشدان 
 فػصفػا عيػشيػا كطػاب الينػاء ج   نشطت مف عػقػاليػا الكجناء

 

                                                 

عبد الرزاؽ احمد النصيرم، دكر المجدديف في الحركة الفكرية كالسياسية في  (1)
، اآلداب، كمية (غير منشكرة) دكتكراه في التاريخ الحديث،أطركحة، 1932-1908العراؽ

 .112 ص،(1990جامعة بغداد، )

يكسؼ عز الديف، فيمي المدرس مف ركاد الفكر العربي الحديث، مطبعة جامعة الدكؿ  (2)
 .50، ص(1970القاىرة،) العربية،

، (1974بغداد، )، مطبعة الشعب، 2 الينداكم حياتو شعره، طميكسؼ عز الديف، خير (3)
 .56ص

، رسالة 1922-1908 خميؿ احمد، كالية المكصؿ دراسة في تطكراتيا السياسية إبراىيـ (4)
، (1975جامعة بغداد، )، اآلداب، كمية (غير منشكرة) ماجستير في التاريخ الحديث،

 36ص

 ، مجمة بيف النيريف،"1908المكصؿ كاالنقالب العثماني سنة " خميؿ احمد، إبراىيـ (5)
  .42، ص1976نيساف  (16)، العدد (المكصؿ)



             (                                     55) العدد –آداب الرافدون 

 م2008/هـ1429

 19 

 كاف لمشرؽ سكرة فصحا الشرؽ
  

   كغدت مجمع الشعػكب سيالنيؾ
 ثكرة كابد الزمػاف بػنػكىػا 

 

 كصحػػػت ألىػمػػػو اآلراء
 

   كماجػت بػأىمػيػا البيػػداء
 (1)زمػف حتى أمكػػف االفشػاء

  
 

 كراح يخاطب الدكؿ الغربية، الطامعة بممتمكات الدكلة العثمانية منبيا 
اياىا بفخر كاعتزاز الى الحالة الجديدة التي أصبح عمييا الشرؽ بفضؿ إعالف 

:  الدستكر بقكلو
 كعمى غػابر الػزماف العػفػاءُء     أييػا الغػب اف لمشػرؽ شػأنا

 

   اف يجافػي اجفػانػو االخفػاءُء     ىػ مف نكمػو ككاف خميػقػا
 اطمقػت قيػكده االسػػراءُء     ما لشػرقي بعد ىػذا ىكانا

 

 كػؿ عثمانيػا قد شّد ازران 
 

 .(2)بأخيػو كانضمػت االجػزاءُء  
 

 لنشر اىدافو السياسية بكسائؿ عدة كمنيا ،كعندما استعاف فرع المكصؿ
في الخامس مف تمكز عاـ  (نينكل)اصداره جريدة ناطقة بمساف الجمعية تدعى 

رحب عمماء الديف بصدكر تمؾ الجريدة كمنيـ الشيخ محمد حبيب العبيدم  ،1909
 :الذم امد الجريدة بقصيدة قاؿ فييا
 ككككب رشد ضاء في افؽ نينكل

 

 ليينا بيا حزب الترقػي فأنيػا
 ج

 ق حػزب االتحاد نينكلميسـ 
 

. (3)تميز بيف المػب كالقشػركالنػكل
 

 تمؾ الجريدة كيظير ذلؾ كاضحان في ،كرحب الشيخ أحمد الفخرم بصدكر
 :جاء فييا (ديباجة الفضائؿ)قصيدتو التي جاءت بعنكاف 

                                                 

، مطبعة 1 خميؿ إبراىيـ حمكدم السامرائي، الشيخ محمد حبيب العبيدم، حياتو كأدبو، ط(1)
 . 95، ص(2005بغداد، )ديكاف الكقؼ السني، 

 . 96 المصدر نفسو، ص(2)

 .42، ص"1908المكصؿ كاالنقالب العثماني سنة "احمد،  (3)
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 جمعيػة االتحاد ال برحػت
 ج

 باليبػا جريدتيا أصبحتقد 
 

 ػاػل معيدتوػػػة لمعؿػػمبدئػ 
 

. (1)لمصحؼ فػي عصرنػا فريدتيا
 

كمف ابرز اعضائيا الشيخ مال سعيد  كما فتح فرع لمجمعية في السميمانية،
. (2) فيما بعد نائب عف السميمانية في البرلماف العثمانيأصبحكركككي زاده الذم 

فضالن عف عضكية  (3)،كترأس السيد محمد القزكيني فرع االتحاد كالترقي في الحمة
 بسبب مياجمة احد أغمقت أفالمفتي مصطفى الكاعظ الذم اعاد تاسيسيا بعد 

 غالبية عضكية فرع ،، كفي كربالء شكؿ عمماء الديف(4) عمماء الديفأعضائيا
. (5)االتحاد كالترقي كمنيـ الشيخ حسف الشبمي كعبد الميدم الحافظ

 تمؾ الحركة تأييدعمماء الديف في بعض في مقابؿ ذلؾ االندفاع ؿ
الدستكرية مف خالؿ عضكيتيـ لفركع االتحاد كالترقي نجد ىناؾ معارضة لتمؾ 

اف كجمعيات ػالحركة كتبرز تمؾ المعارضة لعمماء الديف مف خالؿ انخراطيـ في لج
ىي  في بغداد ككانت غايتيا المعمنة تأسست كمنيا لجنة المشكرة التي ،معارضة

كدة الى ػؿ سران مف اجؿ اقناع الجماىير بالعػكلكنيا كانت تعـ ييد الدستكر،أت
ف ابرز قادتيا الشيخ سعيد النقشبندم كعبد الرحمف النقيب ػ كـاإلسالميػة،الشريعة 

                                                 

 .38أحمد، كالية المكصؿ، ص (1)

 .39المصدر نفسو، ص (2)

، المكتبة 1 في الحياة السياسية، طاألكؿيكسؼ كرككش الحمي، تاريخ الحمة القسـ  (3)
 .159، ص(1965النجؼ،) الحيدرية،

 . 19الجبكرم، المصدر السابؽ، ص (4)

 . 20ص المصدر نفسو، (5)
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اذ  (2)،كالشيخ نجـ الديف الكاعظ كالشيخ مصطفى الشيرباني( 1)( بغدادأشراؼنقيب )
.  (3) كحذفوإللغائوتحركت المجنة في ىذا الميداف سياسيا كفكريا 

 ، ككانت غايتياجمعية االتحاد المحمدم استانبكؿ تشكمت في أفكبعد 
 مخالؼ لمشريعة تومحاربة االتحادييف كالكقكؼ بكجو الدستكر العثماني كعد

شكؿ  (4)، سدة الحكـإلىكالعمؿ عمى عكدة السمطاف عبد الحميد الثاني  ،اإلسالمية
 الشيخ أعضاءىا في المكصؿ فرع لتمؾ الجمعية كمف ابرز اإلسالميعمماء الديف 

كىك رئيس الثاني الذم عرؼ بميكلو لمسمطاف عبد الحميد  يكسؼ الرمضاني،
 القصاب إبراىيـالعمماء كالشيخ محمد الصكفي كالشيخ محمد ضياء الشعار كالشيخ 

بسبب قياـ السمطات االتحادية في المكصؿ   تمؾ الجمعية سرعاف حمت،أف إال
في حيف كاف العبيدم مف المعارضيف لتمؾ  (5).بالقاء القبض عمى أعضاءىا

الجمعية، التي شكميا بعض عمماء الديف المناصريف لمسمطاف عبد الحميد الثاني، 
منددان بالسمطاف العثماني كمحمال اياه مسؤكلية ما اصاب الشعكب العثمانية مف 

:  عناء منشدا في ذلؾ
 بيف شعػكب افنى عمييػا الشقػاء     راـ عبد الحميد شػؽ العصى

 

 اكلـ يكفػو ثالثػكف حكالن 
 كىك يميك بػالممؾ كيػؼ يشاء؟   ج

 

 بات صبح اليقيف عف ليؿ شؾ 
 

 (6)اـ يساعػد عمى قضاه القضاء 
 

                                                 

 أنكر عمي الحبكبي، دكر المثقفيف في ثكرة العشريف، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، (1)
، عمي ظريؼ االعظمي، 18، ص(1989جامعة بغداد، )، اآلداب، كمية (غير منشكرة)

 .248-247ص ،(1926 بغداد،)مختصر تاريخ بغداد، مطبعة الفرات، 

 .81-80، المصدر السابؽ، صعبد القادر، 27الجبكرم، المصدر السابؽ، ص (2)

غالب الشابندر، التحكالت الفكرية كالسياسية في العراؽ خالؿ القرنيف االخيريف، شبكة  (3)
 . www.darislam.comعمى المكقع  (االنترنيت) الدكلية المعمكمات

 .75رامزكر، المصدر السابؽ، ص (4)

 في المكصؿ كمكاقفيـ تجاه ابرز اإلسالميمجكؿ محمد محمكد جاسـ، عمماء الديف  (5)
غير ) ، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث،1958-1921القضايا الكطنية القكمية 

 .25، ص(2001جامعة المكصؿ،  )، كمية التربية،(منشكرة

 . 97 السامرائي، المصدر السابؽ، ص(6)
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تجاه تمؾ الحركة فقط باالنضماـ  لـ يقتصر مكقؼ عمماء الديف،
لمجمعيات المؤيدة كالمناىضة بؿ ظيرت مكاقؼ اخرل ليـ فيذا الخراساني يبرؽ 

طالب فييا السمطاف عبد الحميد  الى السمطاف عبد الحميد كبالنيابة عف المجتيديف،
 تمؾ البرقية بعد إرساؿكقد جاء  (1)،الثاني باالعتراؼ بالدستكر كفرض ديني

في  (2) مف عمماء الديف في النجؼأنصارهعقدىا الخراساني مع  عدة اجتماعات،
 لتمؾ الحركة الدستكرية في الدكلة العثمانية تأييده إعالفاليزدم امتناع المقابؿ نجد 

 (3).إيرافالذم اتخذه تجاه حركة المشركطية في بالد  كبذلؾ يكرر نفس المكقؼ،
كفي الحمة القى الشيخ محمد القزكيني خطابان في احتفاؿ كبير اقيـ في سرام الحمة 

قؿ الميـ مالؾ الممؾ تؤتي )): بعد عزؿ السمطاف عبد الحميد الثاني افتتحو بقكلو
. (4)((...الممؾ مف تشاء كتنزع الممؾ ممف تشاء

 لمحركة الدستكرية فكاف مف تأييدهعف  في حيف عبر الشيخ كاظـ الدجيمي،
عضكان في فرع االتحاد   بمبادئيا فضالن عف ككنو كاف،لألخذالسباقيف الى الدعكة 

كرحب الشيخ محمد رضا  (5) الدخكؿ فيياإلىعيف اكالترقي كمف خطباءىا كالد
 الدستكر أنصار االصالحييف مف بأفكارالشبيبي بالحركة الدستكرية اذ كاف معجبان 

 العراؽ  إدارةالذم تكلى  كالسيما مدحت باشا،
 جمعية االتحاد إلىفضالن عف ذلؾ فقد انتمى الشبيبي  (6)(ـ1869-1872)

                                                 

 .78، ص"شيعة العراؽ كقضية القكمية العربية"نظمي،  (1)

 .73االسدم، المصدر السابؽ، ص (2)

 .78، ص"شيعة العراؽ كقضية القكمية العربية"نظمي،  (3)

 .159الحمي، المصدر السابؽ، ص (4)

 الياسرم، مجمة لغة العرب دراسة فكرية ػ سياسية، رسالة ماجستير في إدريسفاىـ نعمة  (5)
؛ كميض 86، ص(1989جامعة بغداد، )، اآلداب، كمية (غير منشكرة) التاريخ الحديث،

بغداد، ) نظمي، التطكر السياسي المعاصر في العراؽ، مطبعة جامعة بغداد، جماؿ عمر
 .37، ص(ت.د

 .34شناكة، المصدر السابؽ، ص (6)
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 إعالففي ظؿ الدكلة العثمانية بعد   كراح يتفائؿ بمستقبؿ العراؽ،(1)،كالترقي
:  أنشدالدستكر العثماني كفي ذلؾ 

طرقت كضاحية النيار دجنو 
فأضاء عنيا ينبض عرقو 

ضحؾ المحيط لكقعيا كتبسمت 
 

كالحر عبػد كالدنػى أمالؾ  
سمكان عميو السنػى أسػالؾ 

 (2).عػف ثغر أنجميا ليػا األفػالؾ
 

 انو بدأ يسحب إالعصر جديد  كعد الشبيبي انتصار الدستكر بمثابة،
ككاف الشيخ  (3)األخرل،تأييده بعد نقض االتحاديكف لعيكدىـ لمعرب كالقكميات 
 الحياة الدستكرية في إطالؽعمي الشرقي مف مؤيدم الدستكر العثماني في بداية 

الدكلة العثمانية اال انو عاد كغير مكقفو بعد انقالب االتحاديكف عمى المبادئ التي 
. (4)نادكا بيا

الحركة الدستكرية كأعمف عف نفسو مف  شكرم االلكسي إيدَّ في حيف 
 الشيخ نعماف أما (5)لمخركج عمى السمطاف العثماني مناصرم المشركطة الجماىير،

 الكحدة كنبذ إلى العرب كالمسمميف دعاىـ إلىنعماف االعظمي فقد كجو خطابان 
حياكـ اهلل كبياكـ كالى مركز دائرة االجتماع كاالتفاؽ ىداكـ )): جاء فيومما الفرقة ك

كعمى  كعف سبيؿ التفرؽ كالشقاؽ كفاكـ كعف سنو ىذه النكمة كالغفمة ايقظكـ،
االعتصاـ بحبؿ االتحاد كاالئتالؼ تحت الراية العثمانية جمعكـ كمف التنازع 

 ما ىذه الرغبة كالعالـ قد ارتقى بالعمـك كالمعارؼ كقد ،أبعدكـالمقركف بالفشؿ 
سرت في رؤكسيـ الحمية حمية الجنسية كالدينية كالكطنية سير الكيرباء في سمؾ 
البرؽ فمباىـ العز كالشرؼ الذم أراقت اجدادكـ دماؤىا لتحصيمو، كما ىذا التكاني 

                                                 

 .87لياسرم، المصدر السابؽ، صا (1)

ماجد احمد السامرائي، التيار القكمي في الشعر العراقي الحديث منذ الحرب العالمية الثانية  (2)
 .66، ص(1983بغداد،)، دار الحرية لمطباعة، 1967 حتى نكسة حزيراف 1939

 .36شناكة، المصدر السابؽ، ص (3)

 .36عكاد، المصدر السابؽ، ص (4)

، 2004، (2)العدد (بغداد)مجمة المكرد  "فيارس كمؤلفات الشيخ محمكد شكرم االلكسي "(5)
 . 17ص
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مف االستظالؿ بؿ راية العثمانية االسالمية، كقد أخذت مف كؿ جانب كأحاطت 
بكـ خطيات نزاعكـ فانقسمتـ كأصبحتـ عمى شفا جرؼ ىار، قد انيار بكـ في نار 

المذلة كالرؽ كاليكاف، اف لـ يستعبدككـ اليـك فقد يذبحكف أبناءكـ كيستحيكف 
 بالخطر الذم أحس أفكبعد ( (...نساءكـ كأنكـ لستـ بأكالد تمؾ األسكد الضاربة

 ضركرة اتحاد الكممة إلىعماؿ االتحادييف دعى أبدا يتيدد العرب مف جراء 
 .(1)كاليقظة كالكحدة

 مكقفان تجاه تمؾ الحركة فالشيخ األكراد، اإلسالميكاظير عمماء الديف 
كاف مف   السميمانية،ألكرادسعيد البرزنجي الزعيـ الديني كالسياسي في نفس الكقت 

مؤيدم السمطاف عبد الحميد الثاني اذ عمؿ الى جانب السمطاف العثماني كنظران لما 
كاف يتمتع فيو مف مكانة لدل السمطاف العثماني كما أظيره مف مكقؼ رافض لتمؾ 

 االتحاد كالترقي في فرع السميمانية في أعضاءالحركة فقد تـ اغتيالو مف قبؿ 
 طرح إذفقد كاف مف مناىضي تمؾ الحركة  أما الشيخ سعيد النكرسي، (2)المكصؿ

 كقد رفض طركحات ، لتككف أطاران فكريان لمعثمانيةاإلسالميةفكرة الجامعة 
 الشيخ سعيد لـ يكف أفكيبدك  (3).اإلسالـاالتحادييف الفكرية كعدىا بعيدة عف 

نماكحيدان عندما طرح تمؾ الفكرة   النكرسي قد أفكما   كاف معو شيكخ اخرييفكا 
                                                 

 إعالفالذم لحؽ العرب مف   رفع الحيؼ،إلىكاف خطاب االعظمي دعكة صريحة  (1)
 ،األتراؾ الف مجمكع نكاب العرب اقؿ مف نكاب كاألتراؾ لـ يساكم بيف العرب ألنوالدستكر 

الديف،  عز.  تفرؽ كممة العرب كجيميـ كبعدىـ عف الحضارةاألمف األمر ىذا يأتيكلـ 
 .46فيمي المدرس، ص

كصكؿ خبر  اشعؿ الشيخ البرزنجي زعيـ الطريقة القادرية الثكرة ضد النظاـ الجديد فكر، (2)
.  تمؾ الثكرةإشعاؿف الخكؼ مف فقداف سمطتو كمكانتو ىما السبب كراء  أالدستكر كيبدك

، دار الفارابي، 1ديفيد مكدكؿ، تاريخ االكراد الحديث، ترجمة راج أؿ محمد، ط
  فيصؿ محمكد االرحيـ، تطكر العراؽ تحت حكـ االتحادييف،؛167، ص(2004بيركت،)

 .93، ص(1975المكصؿ،) مطابع الجميكر،

، مكتب 1 في كردستاف العراؽ، طاإلسالميةمحمد سيد نكرم البازياني، مستقبؿ الحركة  (3)
 .(6)، ىامش20، ص(2006اربيؿ، ) مطبعة كزارة التربية، التفسير،
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 اإلسالـ الخطب المقاالت مبينا في مفيكمو الحرية في إلقاءصرؼ جؿ ىمو في 
راء كمحفكظا مف غ كمطالبا بتحكيـ الشريعة اؿ، في الحياة السياسيةاإلسالـ كتأثير

 المشركطية كسيمة نجاة أفالتفسير الخاطيء لمحرية، كفي مكقع اخر يرل النكرسي 
 لذا سعى في تاييدىا بالحرية الشرعية كالشكرل ضمف ،مف االستبدادات المرعبة

 كبعد اف تكشفت النكايا الحقيقية (1)، يدفعا تمؾ الحقيقةأف آمالنطاؽ القراف الكريـ 
بذات  ضد غاياتيا اليدامة ،تيا كيقؼبارحلجمعية االتحاد كالترقي بدا النكرسي بـ

 العدؿ الحرية كات شعارم كها الذم كانت تمؾ الجماعة تستخدموالشعارات التي
 في حيف (2)اإلسالـ، اخذ يممح عمى ربط ىذه الشعارات بتشريعات ،كالمساكاة لكنو

 مف قياـ تمؾ الحركة  شماؿ العراؽافف بيدم منطقة فياألكرادخشي عمماء الديف 
 الحريات كالمساكاة بيف إطالؽ أساس عمى ، القائمةة مبادئيا المعركؼأعمنتالتي 

. (3)منيـ التركيز عمى الجانب السمبي لتمؾ المبادئ الناس اذ حاكؿ الكثير،
 في جمعيات األكراد اإلسالمي انخرط بعض عمماء الديف أخرفي جانب 
 ، السمطة الجديدة في الدكلة العثمانية لمجمعيات السياسيةإجازةقامت عمى اثر 

 أكؿكىي  (تعاكف كترقي)فكاف اف انخرط الشيخ عبد القادر النيرم في جمعية 
 ليا أمسىكقد ،  النيرم رئيسياأصبحجمعية سياسية كردية تعمؿ بصكرة عمنية كقد 

.  (4)فركع في مناطؽ عدة كمنيا المكصؿ كديار بكر كبغداد

                                                 

 .170مكدكؿ، المصدر السابؽ، ص (1)

، (1960-1876) غانـ شريؼ، سعيد النكرسي، حياتو كنشاطو السياسي في تركيا، إيماف (2)
 جامعة المكصؿ،)، اآلداب، كمية (غير منشكرة)رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 

 .39، ص(2008

، دراسة 1914-1876 العيد العثماني أكاخركاميراف عبد الصمد الدكسكي، بيديناف في  (3)
جامعة )،اآلداب، كمية (غير منشكرة) دكتكراه في التاريخ الحديث،أطركحةتاريخية 

 .94، ص(2006المكصؿ، 

عبد اهلل محمد عمي، كردستاف في عيد الدكلة العثمانية مف منتصؼ القرف التاسع عشر  (4)
 دكتكراه، كمية أطركحة، دراسة في التاريخ السياسي، األكلى بدء الحرب العالمية إلى

 . 177-176ص ، ص(1998جامعة صالح الديف، )، اآلداب
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 ردكد فعؿ متباينة (استانبكؿ)الدكلة العثمانية  الحركة الدستكرية في أحدثت
 .(1) كالسنة كالشيعة عمى السكاءاإلسالميبيف عمماء الديف 

 كالدكلة إيراففي   التي تركتيا الحركة الدستكرية،اآلثاركانت ابرز 
 لتطكير صكرتيـ ، لعمماء الديف كالمجتيديفأتيحتالعثمانية تكمف في الفرصة التي 

 تتككف خالؿ الحركة أخذت ككانت ىذه الصكرة قد اإلسالميةكقادة لممعارضة 
 كازدادت مالمحيا كضكحان بحرية النشر التي تكفرت كفؽ إيرافالدستكرية في 

 أكسع جميرة إلى الذم مكف المجتيديف مف الكصكؿ األمر العثماني،الدستكر 
 . (2)داخؿ العراؽ كخارجو

 بصبغة سياسية نتيجة لممقاكمة ،لقد صبغ عمماء الديف كالمجتيديف العراؽ
إيراف،  الحركة الدستكرية في أثناء المجتيدكف ضد أؿ قاجار أكلئؾالتي ابدأىا 

 كنتيجة لكضعيـ 1905بعد عاـ إيراف  في األحداث بعد آنذاؾككاف منطقيان 
 أسفرتلقد  (3) يساندكا الحركة الدستكرية بقيادة االتحادييفأف ،الصعب كالمتدني

 كالدكلة العثمانية عف تحكيؿ الحياة السياسية في المدف إيرافالحركة الدستكرية في 
 ضدىا كناقشكا أكالمقدسة كاتخذ كثير مف الناس مكاقؼ كاضحة مع الدستكرية 

. (4)جدكل كدالالت النظاـ البرلماني
 انخراط عدد مف العمماء في الحركة الدستكرية كيبدك اف أحد نتائج 

 األكبر التأثيركيبقى  (5)، العربية التي نشأت في بغداد كالبصرةاإلسالميةالحركات 
 مكقؼ تأثر ىك في 1908 كالدكلة العثمانية 1906إيرافلمحركة الدستكرية في 

ػ   كانت جماعة الخراسانيإذ إيراف كدكرىا في األجنبيةالمجتيديف الشيعة نحك القكة 
 حيف كقعت 1907 بعد عاـركسيا القيصرية كلبريطانياكالمازندراني معارضة 

                                                 

 .60، المصدر السابؽ، صإبراىيـ (1)

 .103نقاش، المصدر السابؽ، ص (2)

 .62، المصدر السابؽ، صإبراىيـ (3)

 .104نقاش، المصدر السابؽ، ص (4)

 .152الرىيمي، المصدر السابؽ، ص (5)
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 منطقتي نفكذ بريطانية إيراف، إلىالدكلتاف عمى اتفاقية في ذلؾ العاـ لتقسيـ 
 أماـالبريطانييف كالركس قد ميدت الطريؽ المسؤكليف ركسية، ككانت معارضة 

بزعامة الخرساني كالمازندراني، كبعض تطكر العالقات بيف المجتيديف التقدمييف 
 اجتماع حضره 1910 األكؿالعثمانييف فعقد في النجؼ في كانكف المكظفيف 

مكظفكف عثمانيكف كبعض المجتيديف مف دعاة الدستكر كاتفقكا عمى بياف يدعكا 
 كالدكلة العثمانية كما إيراف عمى األجنبية لضد تجاكز القكاإلسالمية،  الكحدة إلى

 بيانان باالستناد الى مبدأ 1911األكؿ كقع كؿ الخراساني كالمازندراني في تشريف 
 في شماؿ ليبيا الجياد ضد االيطالييف الذيف غزكا إلى دعكا فيو اإلسالـ،كحدة 
 انطمقت تظاىرات كعقد اجتماعات عامة أفذلؾ ، ككاف مف نتيجة (1)أفريقيا،

كالسيما في الكاظمية كسامراء كالنجؼ ، كتشكيؿ لجاف في معظـ المدف العراقية
 كضمت شخصيات دينية سنية األكسطككربالء اشترؾ فييا عدد مف زعماء الفرات 
. (2)كشيعية بيدؼ دعـ حركة الجياد في ليبيا

 أثر عمى السكاف مف ، كالدكلة العثمانيةإيرافكاف لمصراع الدستكرم في 
 كأرىؼ الكعي اإلسالميةالعراقية   الترابط بيف الطكائؼ،ألكاصرخالؿ تقكيتو 

 العراقييف الذيف استشعركا كغالبية الشعب لما في العالـ (3)السياسي لفئة المثقفيف
ككاف مف ابرز النتائج التي تركيا مكقؼ العمماء تجاه الحركة . (4)أحداثمف 

 جدال كاسعا في العراؽ كلـ يكف إثارة ىك في ، كالدكلة العثمانيةإيرافالدستكرية في 
 مف أكسع أقساـ إلى بؿ امتد ، المثقفيف الشيعةأكساطىذا الجدؿ محصكرا بيف 

مف العراقييف يشترككف في  (السنة)السكاف كخمؽ انقساما حكؿ المسألة كاخذ أبناء 
الجدؿ كينقسمكف حكؿ الدستكرية كالمشركطة كيتضح مف خالؿ مكقؼ السنة باف 

                                                 

، تقديـ حسيف جميؿ، ترجمة عطا عب 1921-1908غساف عطية، العراؽ نشأة الدكلة  (1)
 .73-72، ص(1988لندف،)الكىاب، دار السالـ،

 .151الرىيمي، المصدر السابؽ، ص (2)

 . 130نظمي، الجذكر السياسية كالفكرية، ص (3)

، شركة لمتجارة لمطباعة 8، ج1917-1872عباس العزاكم، تاريخ العراؽ بيف احتالليف  (4)
 . 1963، ص(1956بغداد، )المحدكدة، 
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 ، الصراع الطائفي، كبذلؾ تكجو الدستكرييف العراقييفإخمادالمشركطة عممت عمى 
 إلى الذم قاد األمر (1)، شيعة نحك قضية مشتركة يدافعكف عنياأكسكاء كانكا سنة 

 المتباعدة كلك في حدكد اذ شارؾ معظـ العمماء في الجياد رغـ اإلراداتالتقاء 
تبايف نظرتيـ حكؿ المشركطة المستبدة ضد الغزك البريطاني لمعراؽ في عاـ 

1914
(2) . 
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The Attitude of the Iraqi Muslim Scholars in Iraq 

to the Constitutional Movement in Persia in 1906 

and the movement in Othman state in 1908 

Dr. Mujwal Muhammed Mahmood 

Abstract 

The first decade of the twentieth century witnessed two 

important events: the emergence of the constitutional 

movement in Persia and the Ottoman (1906-1908). Muslim 

Ulama in Iraq adopted certain attitude this movement. Fatwa’s 

issued by Clergymen played a significant part in supporting 

this movement, especially …..….. which was founded in 

Persia. These fatwa’s constituted the main source for its 

establishment Also, it succeeded in compelling the rulers of 

Persia from Al-Kagar to accept the parliamentary 

constitutional system which was similarly applied to the 

constitutional movement in the Ottoman State. Although there 

were divergent attitudes by Ulama in the big Iraqi cities. Yet, 

these attitudes contributed to the crystallization of the public 

consciousness concerning the purpose and the significations of 

the parliamentary system.  

                                                 

 Department of History/ College of Education/ University of Mosul.  


