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Abstract 
At the beginning of the twentieth century, Iraq was part of the Ottoman 

Empire and consisted of the three states of Baghdad, Basra, and Mosul. The 

most important event in that period was the emergence of the Arab 

nationalist movement, a comprehensive movement and a harbinger of Arab 

unity. In Iraq, the Arab National Movement was formed as a result of several 

factors. The present research adopts a descriptive-analytical method in order 

to answer these questions: What factors influenced the formation of the Arab 

National Movement in Iraq? What developments take place? And in the end, 

what was the result? The article shows that in the second half of the 

nineteenth century, the Iraqi elite was formed under the influence of modern 

education in Ottoman schools. That group became the nucleus of Arab 

nationalists during the Young Turks’ rule. The policies of imposing the 

Turkish identity on the Arabs played a prominent role in arousing the sense 

of national identity and the unity of the Iraqi elite with the Arab National 

Movement. In response to the policies of the rulers of Istanbul, they formed 

nationalist groups and activities in Iraq’s cities in order to spread Arab 

nationalism. Their activities led to the preservation of the unity of the 

empire, but as the First World War progressed, the Iraqis also moved 

towards full independence from the Ottoman rule, which resulted in the 

participation of Iraqi officers in the 1916 Arab Revolt. At the end of the war, 

the most important result of the Arab National Movement in Iraq was the 

Sunni Arabs’ gaining power. 
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 شکراهلل خاکرند
 دانشگاه شیراز دانشیار تاريخ

 1هيلسیاوش يدال
 کارشناسي ارشد تاريخ دانشگاه شیراز ۀآموختدانش

 (88ص تا  67)از ص 
 92/79/8922؛ تاریخ پذیرش: 92/77/8928تاریخ دریافت: 

 پژوهشی -علمی

 

 چکیده
عثمانی و متشکل از سه ایالت بغداد، بصره و  یامپراتوراز  یبخشقرن بیستم میالدی  آغازدر عراق کشور 

نهضتی فراگیر و منادی وحدت  ،گرایی عربجنبش ملی یدایشپدر آن دوره  حادثه ینترمهمموصل بود. 

ق ـتحقیوهش با روش این پژدر عراق جنبش ملی عرب بر اثر عواملی چند شکل گرفت. اعراب بود. 

ی سامان یافته است و به دنبال پاسخ اکتابخانهمنابع  از راهو شیوه گردآوری اطالعات  تحلیلی توصیفی

 را تحوالتی چه گرفت؟ شکل عواملی چه تأثیر تحت عراق در عرب ملی جنبشاالت است که ؤبه این س

وم قرن د در نیمۀ که دهدیمنتایج پژوهش نشان  شد؟ حاصل آن از اینتیجه چه یاندر پا و کرد؟ طی

نوین در مدارس عثمانی شکل گرفت. این  یهاآموزشعراقی تحت تأثیر  ۀنخب طبقۀ نوزدهم میالدی

تحمیل هویت ترکی  هاییاستسعرب تبدیل شدند.  هایگراملیترکان جوان به هسته حکومت گروه در 

ش ملی جنب نخبگان عراقی با یوستگیپ برانگیختن حس هویت ملی و در یابرجستهبر اعراب نقش 

و  گراملی یهاگروه ییبرپادست به  حاکمان استانبول هاییاستسدر پاسخ به  هاآن. عرب ایفا کرد

در قالب حفظ  هاآنزدند. منتهی فعالیت  عربی گرایییملگسترش  یراستادر  شهرهای عراقفعالیت در 

 ازمت استقالل کامل تحوالت جنگ جهانی اول اعراب عراق نیز به س براثراما  ؛بود یامپراتوروحدت 

بود. در پایان  م8286ن شرکت افسران عراقی در انقالب عربی آ نتیجۀعثمانی حرکت کردند که  حکومت

منادی سنی  هایعرباقلیت به قدرت رسیدن جنبش ملی عرب در عراق  نتیجۀ ینترمهمجنگ 

 بود. عرب گراییملی
 

، م8286 انقالب عربینگ جهانی اول، عرب، ترکان جوان، ج گراییملیعراق،  :کلیدي هايهواژ

 .م8297جماعت العهد، انقالب 
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 مقدمه. 1

 فرهنگ و تاریخ زبان، دارای اعراب است معتقد که است اییشهاندعرب  گراییملی

عثمانی  یامپراتورهستند. این جنبش در قرن نوزدهم میالدی در والیات عربی  مشترک

 (.McLean & Alistair, 2003: 391شکل گرفت )

 جهان عرب موازاتبهعواملی چند  تأثیر تحت در عراق عرب گرایییملجنبش 

در  کردهیلتحصسنی  یهاعربدر میان  نخست عرب گرایییمل گسترش یافت. هستۀ

 :Simon, 1991) دوم قرن نوزدهم میالدی شکل گرفت عثمانی در نیمۀ مدارس نوین

و  جوان ترکانعرب در حکومت  گراییعراق با ملی اعراب یوستگیپ. (149-163

 واکنش نشان دادند. مسئلهتحت تأثیر دو  هایعراق ایجاد شد. هاآن هاییاستس

. (Marr, 1985: 87) عامل تحمیل هویت ترکی بر اعراب بود ترینمهمو  یننخست

به کشورهای  یبازرگانواگذاری امتیازات  یۀبر پاحاکمان ترک  هاییاستس ین عاملدوم

 حکومت هاییاستسعراق در واکنش به  هایعرب(. Haddad, 1991: 120-142بود ) غربی

فعالیت  راهکردند و از  یستأس گرایمل یهاگروه عربیدر تالش برای حفظ هویت  ترک

-Tauber, 1993: 118-121-213) را گسترش دادند گرایییمل اندیشهدر شهرهای عراق 

د اعراب سایر والیات عربی، حفظ وحدت اعراب عراق همانن فعالیت این مقطعدر  .(237

، م8286 یعرببه انقالب افسران عراقی غاز جنگ جهانی اول با آ اما؛ بود یامپراتور

 ایفا کردند. یامپراتورفتن وحدت پیوستند و نقش مهمی در از بین ر

کشور مستقل عرب را داده وعدۀ ها آنکه بریتانیا به  عرب گرایاندر پایان جنگ ملی

، امیر م8297در سال  ستقالل عراق در چارچوب وحدت عربیتالش برای ا در بود،

 را شاه عراق اعالم کردند (م8288-2988) فرزند شریف حسین (م8898-2288) 8عبداهلل

(Sachar, 1969: 366-382; Atiyah, 1955: 113-119.) 

ور با و آن کش بریتانیا بر عراق همراه شد سرپرستیبا اعالم  زمانهم رویداداین  

 م8297در پی شورشی که در عراق همراه و به انقالب اما ؛ تصمیم اعراب مخالفت کرد

کشور عراق را از والیات بغداد،  ،عرب گرایاند، بریتانیا برای راضی کردن ملیمعروف ش

 را به حکومت عراق منصوب کرد (م8889-8299) بصره و موصل ایجاد کرد و ملک فیصل

 ت. در پی این تحوال(968-928: 8928مایر و برساک،  ؛289-289-887-892: 8928فرامکین، )

اختیار عراقی که دوشادوش بریتانیا علیه عثمانی جنگیدند قدرت را در  گرایانملی

 گرفتند.
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پژوهش حاضر تحوالت جنبش ملی عرب در عراق است. در این  ۀمسئل سانبدین

ثیر چه عواملی ایجاد شد، تحت تأاین است که جنبش ملی عرب  پژوهش تسؤاالراستا 

 از آن حاصل شد؟ اییجهنتچه  یتدرنهاچه تحوالتی را طی کرد و 

فاده از تحیلی و با استبا روش توصیفی  های تاریخی،پژوهش نوشتار در حوزۀین ا

ی تحوالت عراق ـسروهش بری پژـاست. هدف اصل افتهـسامان ی یاخانهـکتاب عـمناب

 در این کشور است.و جنبش ملی عرب  (م8298-8278)

تحقیق یکی از مقاطع مهم در  رورت پژوهش، مقطع زمانی ایناهمیت و ض دربارۀ

؛ عراق امروزی شد یریگشکلتاریخ عراق است. چراکه تحوالت این دوره منجر به 

از  )نوآوری پژوهش(عرب  گراییملیبنابراین شناخت تحوالت این دوره از منظر جنبش 

 یت دارد.حکا پژوهشاهمیت و ضرورت 

؛ پژوهش حاضر صورت نگرفته است ۀمسئلدر ادبیات پژوهش، تحقیقی با موضوع و 

 توان به موارد زیر اشاره کرد.میمقاله، تحوالت مقطع زمانی این  دربارۀاما 

 اصلی هایپایه تشکیل زمان از عراق معاصر اثر فب مار تاریخ «تاریخ نوین عراق»در 

 شدهیبررسایران  علیه عراق تحمیلی جنگ آغاز زا پس اندکی تا م8297 سال به آن

که در فصل اول و دوم تحوالت منجر به  است شده یمتنظ. کتاب در ده فصل است

تاریخ عراق: ». است شدهیبررسبریتانیا بر این کشور  سرپرستیگیری عراق و شکل

 به شناسانهجامعه دیدی با اثر علی الوردی« معاصر عراق تاریخ از اجتماعی هایدیدگاه

 پیش قرن چهار از عراق را تاریخ است. نویسنده در این اثر پرداخته عراق تاریخ بررسی

 قرن در هاشمی حکومت میانۀ تا آمد بیرون صفویان دولت قدرت و نفوذ زیر از عراق که

گیری شکل گرایی وتاریخ خاورمیانه، ظهور ملی در حوزۀ. کرده استبررسی  بیستم

ارل ارنست مایر و شارن بلر برساک، اثر ک «ینانشاه آفر»توان به می نیز کشورهای عربی

اثر پیتر  «یخ خاورمیانهتار» ،دیوید فرامکین اثر «ها را بر باد دادصلح ی که همۀصلح»

سیاست و حکومت در »و  اثر ژان پیر درینیک «خاورمیانه در قرن بیستم»منسفیلد، 

 شاره کرد.ا ادواردز میلتون اثر بورلی «خاورمیانه
 

 عرب در عراق گراييملي ۀنخبگان عراقي، اولین هست طبقۀ یريگشکل .2

 یننخستتند. شبر عراق گذا مدتییطوالنه تأثیر رخ داد ک یدادرودو  9تنظیمات ۀدوردر 

 یامپراتور. در پی سیاست تمرکزگرایی و نوسازی اتفاق افتاد، م8888در سال  رویداد

نظارت  یرزکامل  طوربهدر بغداد تأسیس شد. عراق  یامپراتورششم  لشگرعثمانی، 
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. کنند حکومت شرکت ساالرییواند دستگاهدر  توانستندیم هایعراقمستقیم درآمد و 

عرب  هاییعراقآموزشی نیز که به دنبال آن آمد، به این معنا بود که  اصالحات

 (.Simon, 1991: 151-152) در ارتش و خدمات دولتی وارد شوند توانستندیم

، به م8862در سال  (م8899-8888) مهم انتصاب مدحت پاشا یدادرون یدوم

 ینترمهمبود.  یردینیغس مدارس یاصالحات وی تأس ینترمهمبغداد بود. از  یاستاندار

 یبرا ساالرییواندو  یاستعدادهای نظام پرورشن مدارس، یهدف وی از تأسیس ا

پس برای ، سخواندندیمدر این مدارس درس  نخست هایعراقبود.  یامپراتورخدمت به 

پایانی  ۀده دودر  سانینبد(. Ibid: 152) شدندیمبه استانبول فرستاده  آموزش ۀادام

این  دربارۀ آنچهو روشنفکر عراقی شکل گرفت.  کردهیلتحص ۀطبققرن نوزدهم میالدی، 

 .بود هاآنسیاسی  یشۀاندگروه بسیار مهم است، تأثیر مدارس نوین بر 

. گرفتسرچشمه می متفاوت منبع دو از یامپراتور نوسازی برای نوین مدارس منابع

در آن دوره اصالحات در نیروهای نظامی به . بود آلمانی ینظام هاییشهاند منابع از یکی

 یامپراتور ۀگستردز به خاطر آغاز ارتباط ین یدگرگونن یآلمان دنبال شد. ا کسب

به بعد بود. این ارتباط و نزدیکی  م8878ه با آلمان از سال جاد روابط دوستانیو ا یعثمان

 :Ibid)شد  م8889آلمان به استانبول در سال  منجر به ورود افسران نظامی یامپراتوردو 

کنترل افسران آلمانی درآید و  تحتنظامی  یهاآموزشن روابط باعث شد، (. ای155

 انی باشد.آلم هاییوهشتمرکز اصلی در مدارس نظامی بر تدریس 

-Carl von Clausewitz, 1780) تسیالوزوکارل فون ک هاییشهاندن مدارس یدر ا

ه مردم خود را همچون سرباز آموزش دهد، کدولت قدرتمند  یکبر وجود  ی(، مبن1831

ش یات و بیاست واقعیس ۀدربار( Otto von Bismarck, 1815-1898بیسمارک ) هاییشهاند

 در گلتس فنولمار فرایهر ک هاییشهانددرنهایت و  اتحاد آلمان یۀبر پااو  راهبرداز همه 

(Colmar Freiherr von der Goltz, 1843-1916مبنی بر ا )برای  یامدرسهد یه ارتش باکنی

نظامی پروس، شامل تأکید بر دولت و  یهاسنت. ، بسیار نیرومند بودباشد مردمتمام 

 یراستاآموزان در در دانش یرومندن از آن، نظم و انضباط فردی و ایجاد حس یرویپ

اما این ؛ ندمدارس بود بخشالهاماطاعت از حکومت و طرفداری از آن، دیگر منابع 

 :Marr, 1985) داشتند یراسکدم یهاارزش و یاجتماع یبر مبان یمکتوجه  هاآموزش

86.) 
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 هاگرچ-دیگری گروه نبودند، هایعراق بر یرگذارتأث تنها آلمان ینظام مدارس 

کشوری، مدارس غیر نظامی در  خدمات یادمکآ) هکیمل مدارس به هک بودند کسانی-ترکوچک

 آموزش ریتأث تحت هاآن. رفتند (ساالریراستای تربیت نیرو در بخش خدمات کشوری و دیوان

 یفرانسو سنت کی اما ،شدیم یهپاال مدارس نیا در برالیل دیعقا اگرچه. بودند یفرانسو

 قانون، ،ییاقتدارگرا مدارس آن در. گذاشت یرتأث اریبس سلطان مدارس بر هک بود گرید

 .(Ibid: 86-87) شدالقا می خوب تیریمد و نظم

، از م8288تا  8879 یهاسال یانم نویندر پی نظام اصالحات و تأسیس مدارس 

از  تن یستهزار و دودانشجویی که وارد مدارس نظامی استانبول شدند،  هزار و چهارصد

افسر وارد خدمت در ارتش شوند. همچنین  عنوانبهو  یلالتحصفارغتوانستند  هاآن

 ,Al- Qaysl) شدند یلالتحصفارغو مهندسی  پزشکی، حقوق یهارشتهنیز در  تن شصت

1958: 86.) 

عرب آشنا شدند. یکی از  گراییملیبا عقاید لیبرال و  یجتدربه یعراق ۀنخب ۀطبق

(، م8887-8888) آثار نامق کمال ۀیانمخف ۀمطالعن عراقی افسرامنابع تأثیرگذار بر 

به انجمن  یندهدر آ هاآنبسیاری از  باورهالیبرالیست عثمانی بود. تحت تأثیر همین 

اتباع  ۀهمکه خواهان برابری  پیوستند( العثمانی العربی اإلخاء هجمعی) عثمانی–برادری عرب

نیز  (م8829-8297عبدالحق حمید ) عر ترکآثار شا مطالعۀ این افزون بربود.  یامپراتور

 یهاداستان یرندۀدربرگوی  یهاسروده یۀمادرون. یر گذاشتتأث هایعراقبر اندیشۀ 

چنین آثاری ضمیر عربی  اعراب بود. مطالعۀ به دستقهرمانان عرب و فتح اسپانیا 

(. Ibid: 25-26) دداو زبان عربی افزایش را به فرهنگ  هاآنو توجه  کردآگاه را  هایعراق

توجه بیشتر به هویت عربی در اعراب منجر به  یزافتخارآم آگاهی از گذشتۀ سانینبد

 شد. هایعراقمیان 

ران عرب دیگر راهی بود که موجب توجه و ارتباط کو روشنف آموزاندانشبا  برخورد

و  یحلبود نه م یوطنجهان هاآن هویت عربی عرب شد. گراییملی ان عراقی بهدانشجوی

ان کتر ۀبه عروبه در دور هاآناما اتصال ؛ د داشتکیراث و زبان عرب تأیو بر م یامنطقه

 .(Marr, 1985: 87) شدت یافت هاآناست خاص یجوان و س
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 (م1111-1196ترکان جوان ) ةافسران و روشنفکران عراقي در دور .9

 ي ازپاسدارراي ترک، تالش ب گراييملي در برابرواکنش روشنفکران عراقي . 9-1

 هويت عربي

. دانستندیمعثمانی  یامپراتوراز  یبخشترکان جوان خود را  م8278انقالب تا  هایعراق

آن را پذیرفتند و خود  هایعراق، م8876قانون اساسی  یبازسازو  م8278پس از انقالب 

کدیگر که در حقوق و وظایف با ی دانستندیم یامپراتورقسمتی از  هاترکرا همواره با 

تشکیل شد. در این دوره  در عراقاز حزب اتحاد و ترقی  ییهاشاخهبرابر هستند. حتی 

، حزب برادری هاآن نـیترمهمدند. ـاسی شـسی هایتـیفعالوارد احزاب و  هایـعراق

 گراییملی چارچوبدر  هاترکاعراب و  ۀبود که به دنبال تقویت رابط عثمانی–عرب

اما این روابط دوستانه زیاد طول نکشید چراکه ؛ (Al- Qaysl, 1958: 92-96) عثمانی بود

 گراییملیبه دنبال تقویت  هاآنکردند.  آشکارترکان جوان دو سال بعد اهداف خود را 

 هاییاستس. در این دوره ملی سایر اقوام غیر ترک برآمدند هاییتهو زدودنترک و 

قربانیان آن بودند. این  ترینیاصلراب از سوی حاکمان استانبول انجام شد که اع یاریبس

 .ندداد قراررا تحت تأثیر  عراقو ایاالت عربی  هایاستس

شرع افزایش یافت.  یهادادگاهحاکمان ترک نظارت بر علما و  هاییاستسدر پی 

بسیاری از اعراب از دستگاه عرف منتقل شد.  یهادادگاهشرع به  یهادادگاهاختیارات 

 گسترشو مدارس  هاادارهزبان رسمی در  عنوانبهشدند. زبان ترکی  برکنار یامپراتور

 ساالرییواند مقامات عرب از(. 299-9/286 :8977شاو، یافت و جایگزین زبان عربی شد )

والیان و قاضیان عرب از کار برکنار شدند. در عراق مقامات عرب اخراج شدند.  یامپراتور

 ,Tauber) شدندیماعراب تبعیض قائل  یهعل نظامی هاییآکادم. در شدندینممنصوب 

هویت عربی  از یپاسداراعراب عراق به دنبال  هایاستس ینادر پی (. 58-58 :1993

 را شروع کردند. یاگسترده هاییتفعال خودبرآمدند و برای حفظ حقوق 

 گراملي يهاگروه تشکیل .9-1-1

 هایعراق به دستکه بود وهی و گر و تأثیرگذارترین حزب ینترمهم« العهد» جمعیت 

داشتند. هدف این گروه  بر عهدهدر تشکیل آن  یابرجستهنقش  هایعراقتشکیل شد. 

تأسیس  ۀاولی یشۀاند(. Ireland, 1937: 228-229) استقالل اعراب بود یراستادر  کوشش

توسط سه تن از افسران عراقی ایجاد شد. علی  بار در بغداد یننخستچنین گروه مخفی 

 دـعیـوری سـو ن (م8882-8296) گریـعفر عسـ، ج(م8886-8262) وبیـودت ایـج
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در واکنش به تبعیض و فشار حکومت ترک،  م8278پس از انقالب  (م8228-8888)

 تصمیم گرفتند گروهی تشکیل دهند که هدف آن حفظ و گسترش حقوق اعراب بود

(Tauber, 1993: 214). 

برگزار شد. بسیاری از اعضای این  م8289 اکتبر 98رسمی گروه در  نشست یننخست

در سیاست خاورمیانه بازی  یابرجستهنقش  یندهدر آگروه افسران ارتشی بودند که 

 میـن هاشـاسیـو ی م(8888-8268ی )ـهاشم هــد، برادران طـد. نوری سعیـکردن

علی  و (م8827-8222) ، جمیل مدفعی(م8882-8228) ، مولود مخلص(م8297-8888)

و مزاحم  (م8887-8288) جیالباجه حمدی ارتش و افسران ینتربرجستهاز  ایوبی جودت

 (.Ibid: 220-221) گروه بودند یرنظامیغنیز از افراد  (م8828-8289) یجالباجه

جمعیت العهد گروهی  .8د زیر اعالم کرد: راو اهداف خود را در مو هابرنامهالعهد 

آوردن  به دستهدف آن تالش برای و  شدهیلتشکمخفی است که در استانبول 

بقای خالفت اسالمی در  ضرورتبهگروه متعهد  .9استقالل داخلی والیات عربی است. 

عثمانی در  یامپراتورحفاظت از این گروه هدف خود را  .9ت. عثمانی اس یفۀخلدست 

صد ششبه مدت  هاترک که یزماناز  .8. داده استبرابر استعمارگران غربی اختصاص 

خدمت در  یراستا، اعراب باید خود را در انددادهرا تشکیل  یاجبههل در برابر غرب سا

 (.8/29: تابیسعید، این جبهه آماده کنند )

در عراق  گراییملی هاییتفعالمنجر به نفوذ  العهد جمعیت فعالیت افسران عراقی

اشت. او تخت بر عهده دیپا از یرونب در گسترش حزبدر  ینقش مهم یشد. طه هاشم

من، یشد. در طول سفر به  یدهبرگزمن یارتش در  ۀفرماند عنوانبه، م8289در دسامبر 

ف تأسیس شد. سپس یف الشریشر یحزب به رهبر ۀشاخروت رفت در آنجا یبه ب نخست

حزب توسط خالد الحکیم تشکیل شد. در موصل نیز او  شعبهبه دمشق رفت و در آنجا 

اسین یمحلی حزب کرد. سپس دلیمی به همراه  ۀشعبیس عبداهلل الدلیمی را مأمور تأس

قرار شد  نشستبرگزار کردند. در آن  نشستی یف الفاروغی، مولود مخلص و شریهاشم

عرب را در میان افسران ارتش و  گراییملی هاییدها هاترک عدالتییبدر برابر 

ان عراقی گسترش دهند و یاسین هاشمی به ریاست آن منصوب شد. افسر یرنظامیانغ

مانند علی جودت و عبدالرحمن شرف به حزب پیوستند. جمیل مدفعی نیز از استانبول 

طه  (.Tauber, 1993: 222-223) کردیمحزب را به موصل ارسال  یهابرنامهو  هایهاعالم

. دادتشکیل  یجالباجهحزب به رهبری حمدی  ۀشاخاز موصل به بغداد رفت و  یهاشم
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د الشلیجی از افسران ارتش به همراه ابراهیم حلمی العمر تحسین علی و عبدالحمی

برای آزادی عراق از  یابرنامه هاآن بغداد شدند. ۀشاخبغدادی عضو  نگارروزنامه

در جنوب را شامل  فارسیجخلتا  در شمالعثمانی داشتند که از موصل  یامپراتور

ل و بغداد ایجاد کنند و در تالش بودند که شورشی در موص هاآن. در این راستا شدیم

فعال بود. رهبری این شورش به  آنجاحزب در  ۀشعبآن را به سوریه گسترش دهند، زیرا 

 هاآنبه علت اختالفات داخلی طرح  یتدرنهاپیشنهاد شد اما  (م8229-8872) ابن سعود

تأسیس  یجالباجهحزب را به ریاست مزاحم  شاخهلغو شد. طه هاشمی در بصره نیز 

در گسترش حزب ی ابرجستهاو در طول این سفر نقش  سانبدین (.Ibid: 223-224) کرد

 ایفا کرد. یرنظامیانغدر میان افسران ارتش و  گرایانهیمل هاییدهاو 

و ( م8289 یستأسپرچم سبز، ) العلم االخضراز دو گروه  توانیمالعهد  جمعیتپس از 

در  هاگروهاهمیت و فعالیت این  گرچها. یادکرد( م8289 یستأسدست سیاه، )الید السوداء 

در  هاآنو نقش  هایعراق کوششبه هر ترتیب نشان از  یولالعهد نبود،  جمعیت اندازه

 (.Al- Qaysl, 1958: 102 ؛82-8/88: تابیسعید، ) عرب داشت گرایییملجنبش 

 عربي گرايييملگسترش  برايدر شهرهاي عراق گرايي ملي هايیتفعال .9-1-2

عراق پیش از  ۀبرجست هاییتشخصاز  یکیاز بصره ( م8292-8878ب )یطالب نقدیس

 ,Ireland) ردک یباز یز نقش مهمیعراق مدرن ن یریگشکلجنگ جهانی اول بود که در 

1937: 231.) 

، به علت نمایندگی خود از سوی مردم بصره در م8278طالب به هنگام انقالب سید

ود. او در استانبول تالش داشت به مقام مهمی دست مجلس عثمانی در استانبول ساکن ب

پس از انقالب  گونهینبد(. 8/286: 8982الوردی، یابد اما در این کار شکست خورد )

عرب در  گراییملی عنوانبهترکان جوان تبدیل شد. او  از مخالفان یکی عنوانبه، م8278

 (.Ireland, 1937: 232-233د )ت بصره مخالف حکومت بویندگان و در والیمجلس نما

، اما بود یختهدرآماو با یکدیگر  یشخص یطلبجاهعربی و  طلبیییجدا جنبهاگرچه 

 گرایییملپیش از جنگ جهانی اول موجب پیشرفت و گسترش  ۀدوردر  وی اقدامات

 .در بصره و سراسر عراق شد عرب

تأسیس  مخالفت با حکومت ترک یراستادر طالب حرکت سیاسی سید یننخست

را  ییهانامه، در بصره بود. او سپس م8288در ماه ژوئن « حر معتدل»از حزب  یاشاخه

حزب  یهاشاخهه کخواست  مشهور در شهرهای عراق فرستاد و از آنان هاییتشخصبه 
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ارگان رسمی خود  عنوانبهرا  یاروزنامهنند. همچنین حزب کرا در شهرهای خود افتتاح 

 یارکسندگان و دانشمندان بصره با آن همیو اغلب نو ردکمنتشر  «رلدستوا»به نام 

جاد اتحاد در برابر حزب یا ی، برام8288حزب حر المعتدل در نوامبر  یداشتند. اعضا

نام  از این اقدام یرویپطالب نیز به دیوستند. سیو ائتالف پ یاتحاد و ترقی، به حزب آزاد

-8/282: 8982الوردی، ر داد )یـیغالف تـو ائت یاز حزب آزاد یاهـشاخود را به ـحزب خ

، بیشتر طول نکشید، چراکه م8289 طالب با حزب ائتالف تا سالاما همکاری سید؛ (287

تأسیس شد. این حرکت نشان از انتقال جنبش بیداری « المرکزیه» بانامدر مصر حزبی 

شت. تازه داشت که دستاوردهای اجتماعی و سیاسی زیادی به همراه دا یاگونهبهعربی 

و حزب خود را با حزب المرکزیه پیوند داد  سید طالب ارتباط خود را با ائتالفیون قطع

 (.228-8/282 :الوردی، همان)

حزب ائتالف را در بصره منحل کرد و  ۀشاخطالب در راستای پیوند با مصر سید

با حزب المرکزیه در  هابرنامهکه در اهداف و  جمعیت اصالحی بصره را تأسیس کرد

، تأسیس م8289فوریه  99رسمی در  طوربه اصالحی بصره ۀجامعر ارتباط داشت. مص

 الدوری،شد و بسیاری از افسران ارتش و اعضای سابق حزب ائتالف به آن پیوستند )

ب به همراه شیخ مبارک از کویت، ـن حزب طالب نقیـ(. در پی تأسیس ای927: 8288

 یراستادر  یاجلسهقامات اداری خرمشهر و سایر م از (م8296-8869) شیخ خزعل

 نشستدر این  (.Longrigg, 1953: 45) تأسیس دولت خودمختار در بصره تشکیل دادند

رهبران توافق کردند، تمام تالش خود را در جهت کسب استقالل عراق انجام دهند.  ۀهم

را در آن مناطق پخش  گرایییملسپس نمایندگانی به کربال و نجف فرستادند و پیام 

را تأیید  اجالساین  یماتتصمبغداد، استانبول، مصر و سوریه نیز  گرایانملینمودند. 

 ۀجامع، م8289 اوت 99در  نشستپس از تشکیل این  (.Ireland, 1937: 233) کردند

خود را منتشر کرد که در روزنامه الدستور نیز منتشر شد.  یهادرخواستاصالحی بصره 

 ود را به شرح زیر اعالم کرد:اصالحی بصره تقاضاهای خ ۀجامع

 ۀحکومت باید اسالمی باشد تحت سلط اصالحی بصره اعتقاد دارد که ۀجامع: 9 ۀماد

: برقراری 8 ۀمادبر آن حاکم نباشد.  یامپراتورسلطان بزرگ و نظام  ،مسلمانان ۀیفخل

 بیگانه و حفظ یکشورها، عدم دادن امتیازات به یامپراتور شهروندان ۀهم یانممساوات 

ه بر کل شود کی: مجلس مستقلی باید تش88 ۀحکومت از دسیسه و نفوذ بیگانگان. ماد

باید  شودیمکه از مرکز تعیین  استاندارین نظارت داشته باشد. یر مأموریو سا یوال



 00/ 1911، بهار 1،  شمارة 12ل پژوهشهاي علوم تاريخي، سا

فه در وقت ی: افسران و سربازان وظ99عراقی و زبان دوایر اداری نیز عربی باشد. ماده 

 یانقطهرا به هر  هاآن تواندیمومت کد و در وقت جنگ حننکد در عراق خدمت یصلح با

 (.928-927: 8288)الدوری، اعزام کند  خواهدیمکه 

منتشر کرد. در این  یدآمیزیتهد یۀاعالماصالحی بصره  جامعه، م8289 اوت یانپادر 

در فلسطین، از  مدر همراهی با صهیونیس جوان ترکان حکومت هاییاستس ،اعالمیه

عراق به  هایینزمو فروش  9(Rumelia)در روملیا  یامپراتور یقلمرودست دادن 

طالب را به در واکنش حکومت ترک تالش کرد تا سید قرار گرفت. موردانتقاد یانخارج

طالب و حکومت ترک همچنان ادامه داشت تا سید  بین یهاکشمکشقتل برساند. 

به هند تبعید شد و تا سال  ، پس از اشغال عراق توسط بریتانیام8282اینکه در سال 

 (.Tauber, 1993: 169-171) عراق را ندید م8297

در بغداد را « النادی الوطنی العلمی»، گروه عراقی هایگراملی، م8289در سال 

داشت و بسیاری از جوانان به آن  بر عهده یجالباجهتأسیس کردند. ریاست آن را مزاحم 

(. جدای از این گروه سه 8/99: 8292سعید، ) کردندر را منتش گرایییملپیوستند و مبانی 

همکاری و  یسور گرایانملی با نخستدیگر در بغداد فعال بودند. گروه  گرایملی گروه

. گروه دوم نگاهشان به سمت مصر بود و خواهان آن بودند که گرفتندیمکمک  هاآناز 

و بر تالش و  کردیممل خلیفه برگزیده شود. گروه سوم مستقل ع عنوانبهخدیو مصر 

، اما در سال کردندیمجدا از یکدیگر کار  هاگروهرهبری خود متکی بود. اگرچه این 

خود را یکی کردند،  یهاتالش، اعراب در کشورهای مصر، سوریه و عراق م8289

همکاری کردند تا اینکه درخواست مشترکی را از  باهماختالفات خود را کنار گذاشتند و 

که از استانبول  هایییهاعالم هاگروهه استانبول ارسال نمایند. همچنین این سوی خود ب

حاوی این بود که  هایهاعالم. مطالب کردندیمرا در بغداد منتشر  رسیدیمو بصره 

خواستار  هاآن. (Ireland, 1937: 234-235) خواندیم فرا غاصبان یهعلرا به قیام  هاعرب

 .ی از استانبول را محکوم ساختندحکومت بر خود بودند و پیرو

 یرنظامیانغو کمی پیش از آغاز جنگ اول جهانی، گروهی از م 8288سال  در

 آوردنبدستعلیه ترکان و  که هدفش مبارزه مخفی در موصل تشکیل دادند یانجمن

بود. رهبر گروه ثابت عبدالنور بود که عضو  )العلم(استقالل عراق بود. نماد این گروه پرچم 

العهد نیز بود. دیگر اعضای گروه رئوف الشهوانی و رئوف الغالمی بودند. فعالیت  یتجمع
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العهد در  جمعیتمحلی  شاخه، ادامه پیدا کرد تا اینکه به م8282 این گروه تا سال

 (.Tauber, 1993: 223) موصل تبدیل شد

 فعالیت مطبوعاتي .9-1-9

 نهادندر تحت تأثیر  یمؤثرنقش ابزاری هستند که  ینترمهماز  یجمعارتباطوسایل 

وسایل  یریکارگبهبا  تواندیمافکار عمومی دارند. هر جنبشی برای گسترش خود 

در کشورهای عرب با تأسیس  گراملیبه مقصود خود دست یابد. جنبش  یجمعارتباط

عربی مبارزه  گراییملی یشهاندبا بازگویی  هاآنمطبوعات در این کشورها گسترش یافت. 

 (.89-97: 8962، یاءالدینض) قراردادندکار خود  سرلوحهدولت عثمانی را با 

 یانماما ؛ شدیمچهار روزنامه در عراق منتشر  تنها، نوزدهم میالدیدر طول قرن 

روزنامه در  یکوشصت، م8288ا به عراق در سال یبریتان ۀان جوان تا حملکانقالب تر

 پس (.Davis, 2005: 38) شدیمق منتشر شهرهای عرا یگردبغداد، بصره، موصل، نجف و 

 یهاروزنامهنش کردن باعث واککیو تر ییزگراکاست تمریان جوان، سکاز انقالب تر

عرب همراه با  گراییملیو  یخودمختار دربارۀد خود را یعقا هاآنعراقی شد. 

از  توانیمعراقی  یهاروزنامهدر میان  .ترکیب و منتشر کردند ینگارروزنامه هاییتفعال

 بغداد و النهضه نام برد. روزنامهدو 

ق یمان شقیتوسط مراد سل نام داشت. آن روزنامه« بغداد» یاسیس روزنامه یننخست

ن روزنامه در سال یاست آن را بر عهده گرفت. ایمان ریمت سلکتأسیس شد و سپس ح

 یرومندترینناز  یکیو  شدیممنتشر  کیو تر ی، سه بار در هفته به زبان عربم8278

معروف  یعراق برجسته. شاعران کردیمعرب دفاع  جنبشه از کبود  یعراق یهاروزنامه

در آن فعال بودند و  (م8296-8869) یالزهاوصدقی  جمیل و (م8282-8872) یالرصاف

 (.989: 8267مروه، ) کردندیمعقاید خود را مطرح 

و  یجالباجهط مزاحم ه در بغداد توسکبود  یاجتماعی اسیس روزنامه« النهضه»

صادف با گسترش نهضت عربی در ، تأسیس شد. مم8289العمر در سال  یم حلمیابراه

پس از  یومت عثمانکعلت ح ینهمبهبود.  یعرب جنبش یاین روزنامه سخنگو، عراق

 (.988همان: شماره، آن روزنامه را توقیف کرد )یازده انتشار 

کمک ترکان  ینترمهمو  ینآخر، هاعرب گراییملیدر این دوره انگیزش احساسات 

عرب  یایدنکوشیدند تا در برابر تهدیدهای  هاآنجوان به مردم عراق بود. نظر به اینکه 

ورزیدند و  یدتأکارکان حکومت خود را هرچه بیشتر استوار کنند، روی ترک بودنشان 
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ی که سیاسی را ممنوع کردند. این سیاست در عراق ظاهر شد. مخالفت هاییآزاد

داشت: عدم تمرکز امور  یدتأکمطلب  سه نخست روی ۀمد در مرحلپدید آ یطورجدبه

و استفاده ب عالی ها در مناصترکاز عراقی بیش  یالنالتحصفارغریت، نصب یو مد ریااد

عرب که در  یرمذهبیغ کردۀیلتحصان رات. جوانادارس و ادم از زبان عربی در

 (.67: 8987 مار،عربی روی آوردند ) گراییملی یسوبهجدید بودند  یدئولوژیاجستجوی 

 روشنفکري عراق در مقابل نفوذ اقتصادي غرب ۀواکنش جامع .9-2

اما حاکمان ترک بود؛  گراییملیهای واکنشی در برابر سیاست عرب گراییملیاز  بخشی

اعراب به نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی غرب منعکس  بخش دیگری از آن در واکنش

بود و نقش مهمی در برانگیختن  توجهقابلد. در عراق الگوی ضد غربی بسیار ش

منشأ  طرفیکازداشت. برای اعراب عراق، حزب اتحاد و ترقی  گراییملیاحساسات 

دیگر منشأ واگذاری امتیازات  یسوو از  هیانتمرکزگرا هاییاستسسازی و افزایش ترکی

اروپایی در عراق در مخالفت با دو طرح  خارجی بود. الگوی ضد یهادولتتجاری به 

خارجی برای به انحصار درآوردن حقوق  یهادولتتالش  نخستیافت. طرح  گسترش

و طرح دوم نفوذ در بخش م 8272دجله و فرات در سال  یرودها ۀحوزدر  رانییکشت

 بود. م8289کشاورزی در سال 

تا امتیازات  شد که حزب اتحاد و ترقی تالش داشت آغاززمانی  نخستطرح 

طرحی به کمپانی  ۀارائآن  ینترمهم ازجملهخارجی را گسترش دهد،  یهادولت

دجله و  یرودهالینچ بود که در پی آن، کمپانی لینچ انحصار کشتیرانی را در  رانییکشت

اخذ وام بیشتر از  یو ترقهدف حزب اتحاد  (.Davis, 2005: 43) آوردیمفرات به دست 

ت تا انحصار بریتانیا را در شتالش دا حکومت. این امتیاز بود یواگذار برابر دربریتانیا 

 ,Kayali) برقرار کند دوجانبهمنطقه به رسمیت بشناسد تا بتواند با آن کشور روابط 

نکرده  بینییشپاما در این ماجرا دولت مرکزی واکنش عناصر محلی را ؛ (100 :1997

مورد مخالفت  یشامدپبه خطر افتاده بود. این  هاآن، چراکه منافع سیاسی و اقتصادی بود

ومت ضعف حک عنوانبه، آن طرح را هاآن چراکهشدید نمایندگان عرب قرار گرفت، 

تفسیر کردند و مخالف نفوذ بریتانیا در منطقه بودند. ی مرکزی در توجه به مرزهای عرب

 یادوهفتهبحرانی قرار گرفت و منجر به بروز  هایعراقاین امتیاز مورد مخالفت شدید 

این  یجۀنت ینترمهمرفت. میان اولیه از  یهاتوافقشدید  یهامخالفتشد که در اثر 

روسای قبایل، تجار، مسیحیان، یهودیان و اعراب عراق  یانم یتوجهقابلبحران اتحاد 
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-Ibid: 100) مخالفین حزب اتحاد و ترقی پیوستند صفبه هاآنبود. در پی این حادثه 

102.) 

ترکان جوان بسیاری  هاییاستسکه در مباحث پیشین عنوان شد در پی  طورمانه 

آن تشکیل احزاب و  یجۀنتحکومت شدند.  یهعلاز روشنفکران عراقی وارد فعالیت 

داشتند. ماجرای  گرایانهیملافکار  اشاعهدر  یتوجهقابلمخفی بود که نقش  یهاانجمن

 با حکومت شد. هایعراقد که منجر به مخالفت بو هاییعلتاگذاری این امتیاز یکی از و

ا ـتالیـس از دو جنگ ایـی پـت عثمانـرخ داد. دول م8289ال ـدوم در س ۀلـمرح

 یجهدرنت( در شرایط مالی بدی قرار داشت. م8289-8289( و جنگ بالکان )م8289-8288)

طان متعلق به سل تریشپکه  هایینزمدولت تصمیم گرفت این وضعیت را با فروش 

که گروهی  بود حل کند. در همین زمان اخباری منتشر شد (م8889-8288) عبدالحمید

را در فلسطین و سوریه  هاینزمیهودی درخواست کسب امتیاز از این  بازرگاناناز 

را در موصل،  هاینزمعرب اعالم کردند که دولت آن  یهاروزنامه. در همان زمان اندکرده

 (.Haddad, 1991: 129-130) است کرده بغداد، حلب و بیروت حراج

 هایینزم، نیمی از هاینزمزیرا این ؛ شد روبرو یتندبا واکنش  رخداددر بغداد این 

، علما و بازرگانان، دارانینزم ۀیرنددربرگ ینشست. در بغداد شدیمرا شامل  کشتقابل

زاری برگ نشستتصمیم آن  ینترمهمجامعه تشکیل شد.  پرنفوذ یهاگروه یگرد

دولت عثمانی در راستای گسترش روابط با  زمانهمدولت بود.  یهعلتظاهرات گسترده 

 یژۀوعثمانی موقعیت  یامپراتور، قراردادرا منعقد کرد. بر اساس آن  یمانیپبریتانیا 

 به رسمیت شناخت، متعهد به عدم دخالت در امور کویت شد و فارسیجخلبریتانیا را در 

انحصاری  یبرداربهره یراستاکه شرکتی متشکل از دو کشور در توافق کردند  دو طرف

در بصره نیز با  یدادرواین حتی تشکیل شود.  العربشطدر دجله، فرات و  رانییکشتاز 

اصالحی بصره تغییراتی داد،  جامعه یۀاعالمواکنش سید طالب نقیب مواجه شد. او در 

 (.Ibid: 132-134) تانیاهرگونه امتیاز به بری یواگذارمخالفت با  ازجمله

این  احزاب عراقی بود. همچنین دریافت ۀهم، اتحاد م8289ویژگی جریان  ینترمهم

در برابر هرکدام  یداریپااروپایی متحد است و  یهاقدرتنکته که حزب اتحاد و ترقی با 

ضد اروپایی نوع عراقی  ۀجنبجلوی دیگری را بگیرد. دیگر ویژگی این  تواندیم

ترک، خواهان حفظ  گراییملیمخالف  هاآنبود.  گراییعربی موافقت با عثمان گراییملی
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 یهابرنامهو  هاطرحمسلمانان و مخالف با  یفۀخلحکومت  یۀسادر  یامپراتوروحدت 

 حزب اتحاد و ترقی و نفوذ اروپا بودند.
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عرب  گرایانملی سیاست سرکوب را در برابرحکومت ترک در خالل جنگ جهانی اول 

 طلبیجدایی هایگرایش و متفقین با اعراب همکاری گمان به هاترک .در پیش گرفت

 ،م8286در بغداد تا پایان سال  .دادند انجام اعراب علیه شدیدی سرکوب هایسیاست

 گمانبه  را گان عرب، برجسته و بزربانفوذ هاییتشخص بسیاری از روشنفکران، هاترک

(. سیاست Ireland, 1937: 239-240) د کردندزندانی و تبعی یطلباستقاللداشتن عقاید 

و تأثیر مهمی بر  نقش مهمی داشت هاترکحاکمان استانبول در جدایی میان اعراب و 

 در داخلی یخودمختار اعراب خواستۀ آن از پیش تا. جنبش ملی عرب گذاشت

 یسوبه اعراب یدادهارو ینا از پس ولی بود، ترک عرب ییتمل دو کشور چارچوب

 دیگر مهم تأثیر. کردند حرکت عثمانی یامپراتور از کامل جدایی و یخواهاستقالل

شد. این انقالب  م8286الت منجر به انقالب عربی این تحو .بود بریتانیا به اعراب گرایش

این تحوالت  موازاتبه رت گرفت.صو آن کشوربریتانیا و همکاری اعراب با  یبانیپشتبا 

 بریتانیا اشغال شد. به دستعراق نیز 

اشغال عراق و اخراج عثمانی از خاک این کشور در نوامبر  قصدبهحمله بریتانیا 

حاکمیت  هاآنعراق تا پایان جنگ به اشغال کامل بریتانیا درآمد و . ، آغاز شدم8288

 (.88: 8977 لی،الجمی)تقیم خود را بر عراق اعمال کردند مس

مهمترین رویداد در  (م8298-8828) به رهبری شریف حسین م8286ربی انقالب ع

تأثیر کمی در عراق گذاشت. در این دوره بریتانیا  آن انقالباما ؛ جنبش ملی عرب بود

. هدف کردیمآن جلوگیری و از پخش  اخبار مربوط به قیام اعراب در حجاز را محدود

اعراب و  در عراق شود تا منافع گرایییملت مانع از گسترش احساسابریتانیا این بود که 

نگیرد و اتحاد و رابطه خوب با اعراب  قرار یکدیگر در برابربریتانیا که اکنون متحد بودند 

 ,Irelandداشت، قطع نشود ) عثمانی یامپراتورکه نقش مهمی در فروپاشی اتحاد درونی 

1937: 240.) 

که در آغاز جنگ جهانی اول  د بودهالع گرا جمعیتملیگروه  ینترمهمدوره  در آن 

با آغاز  هاآنفعالیت  یشترباما ؛ (67: 8987)مار،  رسیدیمهزار نفر ن به چهار اعضای آ

بسیاری از افسران عراقی  عربی به خارج از عراق معطوف شد. جنگ و شروع انقالب
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. رهبری ارتش عربی را پیوستند العهد به ارتش عربی که رهبری آن با امیر فیصل بود،

سپس  منجر به اشغال بندر عقبه شد، هاآنعهده داشتند. فعالیت افسران عراقی بر یشترب

در اشغال سوریه داشتند  افسران عراقی در جناح راست ارتش بریتانیا نقش مهمی

(Committee of Officials, 1946: 22-23.) 

عراق معطوف شد  از یرونبران عراقی به جنگ جهانی اول، فعالیت افس در سانینبد

 جمعیتتحولی که در  ینترمهمبود. در آن دوره  هاآناصلی فعالیت  یگاهپاو سوریه 

به علت اختالف با افسران  هایعراقشاخه سوری و عراقی بود.  رخ داد، جداییالعهد 

 هشاخهمچنین یک کردند.  یستأس، م8282در سال  رسماًسوری، شاخه العهد عراق را 

بود، اگرچه فعالیت  فعال دیگر در بغداد یاشاخهاز گروه در موصل فعالیت داشت و 

 (.Tauber, 1995: 173-183و کمتر از موصل بود ) یپنهانشعبه بغداد 

شمی، رئیس ستاد ااعضای گروه سنی بودند. ریاست العهد عراق با یاسین ه یشترب

ک فیصل، جعفر عسکری، اسماعیل ارتش فیصل در سوریه بود. نوری سعید، مشاور مل

گروه  ۀشدشناختهحقی، تحسین علی، جمیل مدفعی و علی جودت ایوبی دیگر اعضای 

 (.Ibid: 183-184بودند )

آمد، موارد زیر بود: استقالل کامل آن  ۀناماساسکه در  جمعیتاهداف  ینترمهم

از جنوب در  فارسیجخلوحدت عربی در مرزهای مشخص عراق از  چارچوبعراق در 

بکر در در شمال غرب و دیاردر ساحل فرات دیرالزور  یسودجله و فرات به  یانممنطقه 

اقتصادی و ... همچنین در انتخاب حکومت، امور  هایعراقجله در شمال. آزادی دساحل 

قالل عراق لطمه نزند تبه اس ینکهبر اکمک از بریتانیا وجود داشت مشروط  بندی دربارۀ

 (.82-88: 8898الحسنی، )

 کمل ارتش در زمان ندر آ هاآن از بسیاری. بود عراق یخودمختار العهد گروه هدف

 نیا یبرا. ردندکن قطع عراق با را خود یوستگیپ اما؛ داشتند حضور هیسور در صلیف

 چارچوب در موصل و بصره، بغداد تایوال اتحاد چارچوب در عراق استقالل هدف گروه

 باور افسران عراقی از یاریبس. کردیم ومتکح نآ بر نیحس فیشر هک بود یعرب وحدت

 ارتباط یجهدرنتبرای رسیدن به اهدافشان کمک کند.  هاآن به دیبا ایتانیبر هک اشتندد

 در عراق وطنانشانهمبا  هاآن یدگاهددر این راه  اگرچهداشتند.  ایتانیبر با یکینزد

باعث  رخدادق اعمال کرده بود. این مستقیمی بر عرا متفاوت بود. چراکه بریتانیا سلطۀ

 هک هاشمی نیاسیبود.  هایدگاهدتفاوت  کنندهمنعکسشکاف در درون گروه شد که 
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 سیرئ یو کهیدرحال. بود محتاط عراق در تانیایبر نفوذ دربارۀ بود یرگذاریتأث فرماندۀ

 یرنورهبری  به گرید جناح اما؛ داشت یو به یمک عالقه اما بود صلیف ارتش ستاد

 (.Tripp, 2007: 36عراق را قبول داشتند ) دخالت بریتانیا در آیندۀ یعسگر جعفر و دیسع

به  کشورشان بود. اگرچه بریتانیاتعیین آینده  هایعراقاولویت  ینترمهمدر آن دوره 

حاکم  (Arnold Wilson, 1884-1940) داد، اما آرنولد ویلسون استقالل وعدۀ اعراب

دیگر توانایی  افتادهعقب یهاملتت که مردم عراق همچون داش باورسیاسی عراق 

 هایعراقبریتانیایی قدرتمندی تشکیل شود و به  ۀندارند و باید ادار حکومت بر خود را

عامل مهم در آن دوره (. 928-9/982: 8927الوردی، اجازه شرکت در حکومت داده نشود )

ل حکومت فیصل عراق بود، تشکی برای استقالل گراملیدیگری که باعث تالش افسران 

 یهاروزنامهقرار گرفت و  هایسوراختیار  درمهم  یهاپستبسیاری از  در سوریه بود.

افسران عراقی به دنبال این  یجهدرنت، گفتندیمسخن  هایسوراز سوریه برای  یزنسوری 

 د، بتوانند در آینده حکومت نقش داشته باشنحکومت در عراق ییبرپابودند که با 

 (.29-28: 8898الحسنی، )

 دمشق در یاکنگره 8297 مارس درالعهد عراق برای رسیدن به حکومت، جمعیت 

 نیا یشمارکم. ردندک اعالم شاه عراق را عبداهلل ریام و اعالم را عراق استقالل ،برگزار

 از نشان لوتح نیا اما؛ بود سرد زین عبداهلل ریام نشکوا شناختند و تیرسم به را نگرهک

را  آنجا تا رفته رالزورید به یعراق افسران از یچند. بود عراق به العهد جمعیت توجه

 همراه به نیز یمدفع لیزمان جم نیهم پایگاهی برای عملیات آزادی عراق سازند. در

موصل و  یسوبهو برنامه حرکت  اشغال را تلعفر ،عرب لیقبا از روین سرباز و یشمار

 از یاریبس ینازاپس. گرفت ن شورشیا جلوی تانیایبر اما؛ شورش در آن منطقه را داشت

 ,Trippاز بین رفت ) هاآن شدۀ یدهسازمانت یفعال اما آمدند عراق به العهد افسران

2007: 37.) 

عراق  ، بود که نقش مهمی در تعیین آیندهم8297عراق انقالب  یدادرو ینتربرجسته

 :دهدیمشرح  گونهیناالوردی را دکتر علی  گراملینقش افسران ؛ بازی کرد
دولت عربی به ریاست ملک فیصل در سوریه تشکیل شد. بسیاری از  م8288در سال »

ن احساس کردند که در چنی هایعراقاما ؛ ن بودندمهم در آ یهاپست دارعهده هایعراق

ر شعا و نددگذاریم فشارتحتنان را مردم سوریه آ زیرا؛ نخواهند داشت اییندهآسوریه 

دولت  یستأسکر ساکن در سوریه ف هایعراق روینازا. دادندیمسر  هایسورسوریه برای 

و اموال  هاکوشش هاآنندند. در حقیقت سر پرورا برای عراق در عربی همچون سوریه را
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ملک  هایعراق م8297بسیاری را در این راه هزینه کردند. سرانجام در هشتم مارس 

عراق برای  به همراه پرچم بارهیندرا ییهانامهم کردند. سپس اعالرا شاه عراق  عبداهلل

 سانینبدرا نمودند.  هاآنو درخواست پشتیبانی از سوی  فرستادندروحانیون و افندیان 

عشایر را بر آن داشت تا  یژهوبه هایعراقتمام این عوامل افتاد.  هازبان نام عبداهلل بر سر

 .(799-9/798 :8927)الوردی،  «ا کنندانیعلیه بریت مبارزه خود را آماده
در  هاآنفعالیت  عراقی مورخ شیعۀ حسنی عبدالرزاق ،گراملیافسران  نقش دربارۀ

: 8898 الحسنی،) داندیم م8297انقالب  ریـیگلـشکتأثیرگذار در  عواملسوریه را از 

87-892.) 

، سه ماه م8297رس ما 92نیز که در  (Aylmer Haldane, 1862-1950) ژنرال هالداین

 ،گرفت به دستپیش از انقالب وارد عراق شد و سمت فرماندهی کل نیروهای بریتانیا را 

 ۀ(. همچنین ادارHaldane, 1922: 27) دانستیمعراق را ریشه در سوریه  یهاآشوب

افزایش احساسات ضد بریتانیایی  و نشانۀ سازینهزمجنگ بریتانیا نیز حوادث تلعفر را 

 (.Tauber, 1995: 310) دانستیم

ل فعالیت حاصرا بخشی از شورش مورخ مسیحی  (م8828-8289) ونیوسجرج آنت

رهبران  به دستماه جوالی شورش در : »کندیمعنوان  . ویداندیمافسران عراقی 

رهبران مذهبی شیعه وارد جنگ شورش  ادامۀدر  رهبری شد و عربو افسران  قبایل

 (.Antonius, 1937: 315) «شدند

چندین سال برای  هاآنگفت که  توانیم گراملینقش افسران  دربارۀ یطورکلبه

 ازآنپساستقالل عراق و اعراب تالش کردند، اما در طول جنگ جهانی اول و تحوالت 

خارجی  از علل توانیمعراق را  از یرونبدر  هاآندر عراق حضور نداشتند. فعالیت 

عیان و مردم ، اما تالش اصلی در انقالب توسط شیکردذکر  م8297بر انقالب  یرگذارتأث

عثمانی جنگیده  یهعلبا بریتانیا  هاآنمهم دیگر این بود که  عراق صورت گرفت. نکتۀ

با بریتانیا و تالش  هاآننزدیکی با بریتانیا داشتند. مخالفت  پیوند هاآنبودند و برخی از 

استقالل عراق  تا زمینۀار قرار گیرد بود که آن کشور زیر فشبرای شورش نیز برای آن 

 در آینده عراق سهمی داشته باشند. هاآنفراهم شود و 

 یشینپ)متحدان عرب  گرایانملی، بریتانیا برای کاهش خشم م8297پس از انقالب  

شاه عراق  عنوانبهملک فیصل را  (م8298) قاهره نشستبر اساس تصمیمات  خود(

، پادشاهی عراق تشکیل شد، اگرچه تحت م8298ر سال وی د یگذارتاجمنصوب کرد. با 
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بود. مبنی بر اینکه  عراقی گرایانملی گروهی از هدفبریتانیا بود. این تحوالت  سرپرستی

 عراق به استقالل برسد و با بریتانیا همکاری نزدیکی برقرار شود.

 تعثمانی بر حیا یامپراتور یشینپافسران عراق تشکیل شد، حکومت  کهیهنگام

شیعیان تالش زیادی جهت  کهیدرحالسیاسی اجتماعی آن کشور مسلط شدند. 

کنار گذاشته شدند. افسران عراقی با  تازهاستقالل عراق انجام دادند، اما در حکومت 

 .مهم را در اختیار گرفتند یهاپستعراق به کشورشان بازگشتند و  تشکیل

شد، جعفر عسگری از  یسأستارتش عراق  کهیهنگام م8298در سال  نمونه یبرا

افسر عراقی را به  677افسران حاضر در انقالب عربی به وزارت دفاع رسید. او بازگشت 

که بسیاری از افسران عراقی در زمان انقالب در  کندیم آشکار)این جریان  کرد یدهسازمانکشور 

ین گروه ا ،داشتند مهمی اعراب سنی که در جنبش ملی عرب نقش .عراق حضور نداشتند(

 مدارانیاستس ترینیاصل. نوری سعید که در آینده یکی از دادندیمافسران را تشکیل 

در همچنین جمیل مدفعی  (.Tripp, 2007: 47عراق شد، به ریاست ستاد ارتش رسید )

استاندار عماره، دیوانیه و سپس دیاله شد. در  نخست. او بازگشت، به عراق م8299سال 

رسید.  یریوزنخستوزارت داخلی رسید. چندین بار نیز به مقام ، به مقام م8297سال 

 را مردی معرفی کرد که پروندۀ وی رادیو بریتانیا او یریوزنخستدوم  ورۀد در

 (.9/776: 8928الوردی، وی با بریتانیا آشکار و روشن بود ) هاییدوست

ی و دولتی نظام یهاپستدر  یشتربپس از جنگ  گرا در دورۀملیافسران  یتدرنها

 )نوری سعید، جعفر عسگری و یاسین هاشمی( یروزنخستاز چهارده  تنکار شدند. نه بهمشغول

سی و عثمانی بودند. همچنین  یامپراتور یشینپ، افسر م8299تا  8298 یهاسال یانم

دولتی  هایینهکاباعضای )علی جودت ایوبی و جمیل مدفعی( نیز  از پنجاه و شش تن تن دو

 (.Simon, 2004: 15-16; Hemphill, 1979: 91-92) دادندیم را تشکیل
 

 یجهنت. 7
چنانکه گذشت این پژوهش به دنبال بررسی تحوالت جنبش ملی عرب در عراق، عوامل 

عرب  گراییملی یریگشکل سرآغاز. جنبش، تحوالت و نتایج آن بود یریگشکلدر  مؤثر
اصالحات آموزشی  تأثیر ین گروه تحتنخبگان عراقی بود. ا طبقۀ یریگشکلدر عراق، 

با جنبش  هاآن یوستگیپعراق شکل گرفتند.  طبقۀ نخبۀ عنوانبهعثمانی  یامپراتوردر 
سیاست تحمیل هویت ترکی بر اعراب نقش  .ایجاد شدترکان جوان  ملی عرب در دورۀ

در پاسخ دست به  هایعراقمهمی در گسترش احساسات ملی در عراق بازی کرد. 



 (م1196-1121عرب در عراق ) گراييمليبررسي تحوالت جنبش  / 68

، فعالیت در شهرهای عراق و فعالیت مطبوعاتی زدند. همچنین گراملی یهاگروه تشکیل
ملی عرب در عراق واکنشی در برابر واگذاری امتیازات  بخش دیگری از ظهور جنبش

 نفوذبه دنبال حفظ منابع ملی و جلوگیری از  هایعراقتجاری به غرب بود. در آن مقطع 
خود را در  هاییتفعال، اعراب عراق م8278-8288 ۀدر دور یطورکلبهبیگانگان بودند. 

مهم در تاریخ جنبش ملی عرب در  دنبال کردند. دورۀ یامپراتورچارچوب حفظ وحدت 
عثمانی  یامپراتوردر پی ورود  .رقم خورد ازآنپسو تحوالت عراق در جنگ جهانی اول 

نبش عرب به کشور مستقل عرب توسط بریتانیا به اعراب، سرنوشت ج به جنگ و وعدۀ
صورت گرفت.  هاترکجدایی کامل میان اعراب و  درواقعخورد. بریتانیا گره یهاوعده
بال استقالل به دن العهد ی عضو جمعیتعراقگرای افسران ملی در پایان جنگ یجهدرنت

 عراقی گرایانملی، بود. فعالیت م8297مهم در این دوره انقالب  کشورشان بودند. حادثۀ
نداشتند.  در داخل عراق اما نقش مهمی در روند انقالب؛ ارجی انقالب بودخ یکی از علل

ارتباط با بریتانیا  سنی به علتگرای شیعیان صورت گرفت. افسران ملی به دستانقالب 
اداره امور برای  عثمانی یامپراتوراصالحات اواخر  یجهدرنتکافی  شدهیتتربو نیروی 

 ،شودیم مشاهده یتدرنها مت مسلط شوند.سیاست و حکو کشور توانستند بر صحنۀ
 با یجتدربه عراق سنی اقلیت ،گرفت شکل نوزدهم میالدی قرن اواخر در که روندی

 هاآن سیاسی اندیشه عثمانی مدارس در آموزش تحت و شدند آشنا عرب گراییملی
ملی  منادی و یکپارچه و قدرتمند دولت متمرکز، حکومت اقتدارگرایی،. گرفت شکل

 مدرن عراق یریگشکل با هاآن توسط ساختار این. شد سنی اقلیت الگوی عرب ییگرا
 عراق بر سنی هایعرب حکومت هادهه آن نتیجۀ و شد حکومت و سیاست عرصه وارد
تواند موضوع تماعی عراق خود میاج های سنی بر حیات سیاسینتایج سیطره عرب .بود
 وهشی مستقل باشد.پژ

 

 هانوشتپي
شد. وی که به حکومت نرسیده بود، در پی  سازمسئلهامیر عبداهلل  تصاب فیصل به حکومت عراق، آیندۀز انپس ا .8

، اعالم شد. در نهایت پس از مخالفت فرانسه با حکومت وی بر سوریه ماوراء اردنتوافق موقت با بریتانیا امیر 
ل کشور پادشاهی اردن هاشمی تشکیل شد قرارداد با بریتانیا دائمی شد و پس از جنگ نخست اعراب و اسرائی

 (.997-996: 8982)منسفیلد، 
کزگرایی و م در عثمانی در راستای تمر8876-8892های از اصالحات دولتی میان سال یادورهتنظیمات: . 9

-8876) ، عبدالعزیزم(8892-8868) سلطان عبدالمجید اول بانامی بود. این دوره نوسازی دستگاه امپراتور
 :Simon & Others, 1996)م( همراه است 8877-8828مانند مصطفی رشید پاشا ) ساالرانییواندو م( 8868

4/1738.) 
 (.Ibid: 3/1552)بالکان  یی امپراتوری عثمانی در شبه جزیرۀبخش اروپا .9
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