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 :الملخص
 

التطورات السياسية في الدولة العثمانية واثرىا عمى مدن العراق بصورة عامة  ت ىذه الدراسةتناول     
 كان لو تاثيرالعراق مدن في  تشكيل الجمعيات السرية واألحزابف ومدينة الناصرية بصورة خاصة 

 األحزاب والجمعيات فيمن جراء نشاطات ىذه  إلى حالة الحماس مرتقاء بيعمى وعي المواطنين واأل
مجمعيات واالحزاب في ل ينان المؤسسو  بصورة خاصة مدينة الناصرية عمى ىاوتأثير  العراقعموم 
االكبر في شحذ  الدورالمجتمع العراقي اذ كان ليا  أجتماعية متنوعة منينحدرون من طبقات  العراق

كان الىميا دورًا  اذلعراق وخصوصًا مدينة الناصرية داخل مدن ا الوطني ىمم العراقيين الشاعة الوعي
أو انتماء في تمك المنظمات أو االحزاب أو من خالل الصداقات التي تربط بعض ابناء المدينة مع 
قادة تمك الجمعيات واالحزاب وبرز في العراق أيضًا مثقفون غير تقمديين يفيمون القانون ويعرفون 

يا بل ويحسنون العديد من الميارات المغات ويجيدون استخدام اآللو الحديثة أي الطابعة واالشراف عمي
التي اكتسبوىا من خالل احتكاكيم مع االوربيين خارج العراق وان ىذه الفئة الجديدة اثرت عمى 
المثقفين التقمديين في العراق الذين كان ينصب اىتمام اغمبيتيم عمى قضايا الفقو واالدب جعموىم 

اسياماتيم المؤثرة في مجال الوعي الوطني وتزايد  يتبنون قيمًا جديدة لمسايرة روح العصر وكانت ليم
وكان واعتبرت كأداة رئيسية لمتعبير عن أفكار المثقفين الجدد  ميم د المثقفين فكان لمصحافة دورعد

صدى ىذه النيضة الثقافية قد أمتد الى جميع مدن وساحات العراق ومثقفييا والمتطمعين الى الحرية 
ىذه الوضع بمجممو خمق مجتمعًا جديدًا في المدن عمومًا وفرض قاعدة ومن تمك المدن الناصرية وان 

ثابتة من االفكار واالراء والمواقف الجديده التي تختمف جذريا عما كان سائدًا وقد عم الوعي الوطني 
 مدن العراق وامتد ذلك ليشمل طبقة من مجتمع مدينة الناصرية.

 (.الفتاة ، البطائح ، مضبطة ، سمطانيةواليات ، رعايا ، )الكممات المفتاحية : 
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Abstract: 
       This study dealt with the political developments in the Ottoman Empire 

and their impact on the cities of Iraq in general and the city of Nasiriya in 

particular. The formation of secret societies and parties in the cities of Iraq 

had an impact on the awareness of citizens and raising them to a state of 

enthusiasm as a result of the activities of these parties and associations 

throughout Iraq and their impact on the city of Nasiriya in a way Especially 

since the founders of associations and parties in Iraq come from various 

social strata of Iraqi society, as they had the greatest role in sharpening the 

Iraqis’ determination to spread national awareness within the cities of Iraq, 

especially the city of Nasiriya, as its people had a role or affiliation with 

those organizations or parties or through friendships that link Some of the 

city’s residents are with the leaders of those associations and parties. Non-

traditional intellectuals have emerged in Iraq as well, who understand the 

law, know languages, and are fluent in using and supervising modern 

machines, i.e. printers, and even improving many of the skills they acquired 

through their contact with Europeans outside Iraq, and this new category 

affected the traditional intellectuals in Iraq, the majority of whom focused on 

issues of jurisprudence and literature, made them adopt new values To keep 

pace with the spirit of the age, and they had their influential contributions in 

the field of national awareness and the increase in the number of intellectuals. 

The press had an important role and was considered as a main tool for 

expressing the ideas of the new intellectuals. The echo of this cultural 

renaissance extended to all cities and squares of Iraq and its intellectuals and 

those looking to freedom and from those Nasiriya cities and that this situation 

as a whole Creating a new society in the cities in general and imposing a 

fixed base of new ideas, opinions and attitudes that differ radically from what 

was prevalent. The national awareness has pervaded the cities of Iraq and 

extended to include a class of the society of the city of Nasiriya. 

Keywords:( states, subjects, the girl, Al-Bataeh, discipline, bowl). 
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 مقدمة

عمى جميع  كان لو مردودًا سمبياً  ةالتي استخدمتيا الدولة العثماني ان المركزية   
يعينون  اداره لكون اغمب الوالة كانو عة ليا , حيث ادى ذلك إلى سوء اإلالواليات التاب

)طقوش داره الوالياتاإلدارية في إ ةاليمتمكون الخبر و الرشوه من خالل المحسوبيات و 
تخاد أن مما دفع السالطين العثمانيين بمعارضي وكان ليذه المركزية (020: 8003،

من بينيا اصدار قانون خط التنظيمات  (025:  0430الشناوي ، )بعض االصالحات
عمى  م واكد ىذا القانون عمى حرص الدولة0321-م 0354خيرية الجديدة سنة ال

كذلك  نصوالعرقية والدينية و  الجتماعيةواطنين بمختمف شرائحيم اارواح وممتمكات الم
دون محسوبيات امام المحاكم من خالل تطبيق القوانين عمى  عمى تطبيق العدالة

الذي نص  اصدار الدستور فضاًل عن   (440:  )الصالبي،د.تالجميع من دون تمييز
عمى الحقوق العامة لرعايا الدولة فأكد عمى المساواة امام القانون دون النظر الى 

ة مصونة يوليم كل الحقوق وعمييم جميع الواجبات وقرر ان الحريات الشخص دياناتيم
ن اليرتكب احد من شعائرة وال تنتيك وكفل حرية العبادة لغير المسممين شريطة ا

مايخل بالنظام العام او يتعارض مع االخالق الطيبة   (803:  0410)الحصري،الدينية
لمجميع بشرط توفر الكفاءة والمقدرة واجادة وان التعين في المناصب الحكومية ميسور 

بالشوؤن  ةالدول االوربي عمى تدخل جاء رداً  ىذاو   (804:  0444)ىاشم ،المغة التركية
رعاياىا وقد شكمت عده جمعيات  العثمانية بحجة ضمان حماية وحريةالداخمية لمدولة 

سنة بعد ان تعطل م 0403بو احزاب ساعدت عمى صدور ىذا الدستور واعاده العمل و 
تحاد اال م بسبب الحرب العثمانية الروسية ومن ضمن ىذه الجمعيات جمعية0323

عمى ضوء ذلك تشكمت  (Standford,1977: 83) )والترقي وجمعية تركيا الفتاة
لى جانب وجود ق  وكان ليذه االحزاب والجمعيات إاحزاب وجمعيات مماثمة في العرا
التي عصفت  ن الدول العربية واالفكار الجديدةفده مالمطابع والصحافة والكتب الوا

 بالعالم تاثير واسع عمى تنامي الوعي الوطني والقومي في جميع مدن العراق عموماً 
ومدينة الناصرية خصوصًا التي اسست عمى ارض اماره المنتفق التي يترأسيا ال 

لمنشاطات الحركة السعدون ىذه االمارة الحديدية الصارمة والتي كانت اول المتصدين 
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الوىابية الموجوده في الجزيرة العربية  والتي بداءت بالضغط عمى قبائل في اطراف 
بالمجتمع ومشاركتو  العراق مما حدى بيذه القبائل بالنزوح الى امارة المنتفق واالختالط

وان القسم االكبر من ىذه القيائل قد ذاب في  (2: 8005)البمداوي ، في كافة انشطتو
وبعد تعين  مدحت باشا واليا عمى العراق  (80: 0431)موسى ، ىذه االمارة مجتمع
 في أرجاء المنتفق تحمل اسم ناصر باشا م سعى الى بناء حاضرة0311-0328

اة البداوة القاسية. ، وبين لو حسنات االستقرار والعمل بالزراعة والتخمي عن حيالسعدون
المقيم في بغداد تحت االقامة  السعدونباشا مع منصور شقيق ناصر  وبعد التفاوض

اّل فإن  الجبرية، الذي أدرك مع ناصر بأن المدينة وبناءىا ىي التي ستحدد مصيرىما وا 
)سممان  الوالي مدحت باشا إما أن يقتميما أو يستبدليما بشخص آخر من آل السعدون

بيذه لفكرة تحت ضغط الترغيب والترىيب و فوافق ناصر باشا عمى ا( 035: 0434، 
في  أول متصرف ليذه الحاضرة، التي أطمق عمييا اسم الناصرية الموافقة اصبح ناصر

فأصبح من الموظفين الحكوميين الذين يأتمرون  (003: 8000)خمف ،  05/3/0314
وبدء بالتنفيذ، بعد ان أرسل مدحت  (4: 034العدد،0320الزوراء،  )جريدة بأمرة الدولة

وعمى (850: 8، ج0440، ) مجموعة باحثين والمحاسبينباشا مع الصناع والميندسين 
رأسيم نعمة اهلل أكوبجيان، الحمبي المشيور، وأتبعو بإداريين وصناع زاَد عددىم تباعا 

ميندسا بمجيكيا اسمو جولس و (80: 0435مجموعة باحثين ، )  شخص 0000عمى 
وأرسمو لينفذىا مدحت باشا ونالت رضاه،  تمي، الذي وضع خرائط لممدينة وأطمع عمييا

كم، ومن البصرة 532في ديرة المنتفق. بعد أختيار الموقع الذي يبعد عن بغداد جنوبا 
كم، وبموقع يتوسط أرض الريف والبطائح وعمى أطرافو الغربية بادية الجزيرة 804شماال 

 (850: 8،ج0440)مجموعة باحثين ،  العربية أو أمتداداتيا نشاءة مدينة الناصرية

، أخذ نجم مارة آل سعدونىذا االجراء الذي شكل انعطافة تأريخية في حياة إوبناء عمى 
 .(851: 2، ج0400لعزاوي ،)اىذه اإلمارة باألفول
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 دور الجمعيات واالحزاب في تنامي الوعي الوطني
, والضغط عمى السمطان عبد الحميد الثاني 0403بعد  أنقالب الدستوريين        
وستيالء جماعة األتحاد  (54: 0428)العطية ،م عمى تطبيق الدستور0321-0404
 في مدنعد الحس الوطني أثر عمى تصا ذلكلكل   م0403عمى الحكم سنة   والترقي
األصالحية في البصرة، المذان تبنيتا  شكل النادي الوطني في بغداد والجمعيةف العراق

 البرنامج السياسي لحزب الالمركزية األدارية ، فأخذت تتألف الجمعيات واألحزاب في
 حزاب سياسية مشابية ليا في تركياالعراق, التي ىي عبارة عن امتداد لمنظمات وأ مدن

مقتصرة  تياوعضوي م0403رقي التي فتحت مقرا ليا في بغداد مثل جمعية األتحاد والت
وفتحت ليا فرعا في البصرة   (02: 0408ش)فيضي ،عمى الموظفين وضباط الجي
ولم يستمر ذلك الفرع طويال، حيث  (00: 8005)عميوي ،  تحت أشراف طالب النقيب

ح لو فرعا في كان التفاف الناس حول الحزب المعتدل وحزب الحرية واالئتالف الذي فت
ولكن ذلك التنسيق العراقي التركي بين المنظمات  م0400 م وفي البصرة 0404 بغداد 

سرعان ما أنيار نظرًا لتسمط االتحاديين ونزعاتيم القومية.ويعد تخمي السمطان عبد 
الحميد عن السمطة بعد ضغط الضباط وكبار الموظفين من الثور المطالبين باالصالح 

نشاطا حزبيا ممحوظا  وىذا التحول في تركيا يعد نقطة األنطالق في العراق الذي شيد
 -:(400: 0420)لوتسكي ، وعمى النحو التالي

تعود جذور ىذه الجمعية : م 0403  ية األتحاد والترقي في بغداد سنة. ُأسست جمعأ
حيث انشأت في لندن مجمة حريات باشراف االستاذ رفعت بك ثم  0314الى سنة 

اخي اسماعيل الخديوي  باشاانضم اليو كمال بك )نامق كمال( وضياء باشا ومصطفى 
)الجبوري ، ثم تطور ىذا التكتل فتكونت جمعية تركيا الفتاة وكان نشاطيا ادبيا وآخرون
عمى اثر وصول (085: 0408)فيضي ،  نوفي األستا وكان مقرىا (10: 0423

االتحاديين الى الحكم في الدولة العثمانية بادر قسم من قادة العراق الى تشكيل فرع 
لجمعية االتحاد والترقي في بغداد وقد شكل ىذه الجمعية كل من مراد بك سميمان اخو 

وتوفيق الخالدي )الذي  0404الفريق محمود شوكت باشا قائد االنقالب العثماني سنة 
لمداخمية في عيد االحتالل البريطاني( وفؤاد الجيبجي والشاعرين معروف اصبح وزيرا 
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الرصافي وجميل الزىاوي واسماعيل حقي الذي انتخب مرتين نائبا في مجمس المبعوثان 
عن الديوانية وساسون حسقيل )اول وزير مالية في العراق( ونوري  0408و 0403عام 

لجمعية االتحاد  وتأسس فرع عن كربالء  بك المعروف بنوري البغدادي الذي كان نائبا
نتمى اليو عدد كبير كان مسؤول ىذا الفرع كركوكي عمر فوزي واو  البصرة والترقي في

أنحراف ىذه الجمعية عن  وبعد( 81/8/8008) انترنت ، مالحق جريدة المواطنينمن 
أىدافيا أستقال عدد كبير من أعضائيا وأنظموا الى الحزب الحر المعتدل، الذي كان لو 

م، والثاني في بغداد تأسس في العام 0400 فرعان في العراق األول في البصرة سنة
 .(3: 8005داوي ،) البمنفسو
الالمركزية، بمعنى منح حزب الحرية واالئتالف التركي، وكانت دعوتو الى - ب

وأن ىذا الحزب ىو الذاتي  الواليات العثمانية المزيد من األستقالل األداري او الحكم
م, ولو 0400البديل ألسم الحزب الحر، حيث غير أسمو ليكون الحرية واالئتالف سنة  

ثالثة فروع في العراق األول في الموصل والفرع الثاني في البصرة والفرع الثالث في 
 (.18: 0435)صفوت ،م0408بغداد تأسس سنة  

برئاسة السادة  0400الجمعية االصالحية في البصرة : اسست ىذه الجمعية عام  ج
طالب النقيب وعبد اهلل الزىير مبعوثي البصرة )وممثمي حزب الحرية واالئتالف سابقا(. 

وىي المطالبة  تبنت الجمعية نفس الشعارات التي تبنتيا الجمعية االصالحية في بيروت
باصالح الوضع داخل العراق وتاليف مجالس محمية لمواليات العربية ومنيا البصرة 

وقد قام النقيب بجمع ،  ة في الواليات العربية والتدريسوجعل المغة العربية المغة الرسمي
ئة شخص رفعوا )مضبطة( الى الباب العالي يطالبون بيذه االصالحات اتواقيع ثالثم

ليا نشاط ممحوظ في مدينة  وكان لمعراقوفي آخر )المضبطة( طالبوا بحكم مستقل 
ييد بعض أات االوسط. وحضيت ىذه الجمعية بتالناصرية ومنطقة الفر البصرة و 

 (.80: 0408فيضي ، )ماعيةاجتالعشائر،حيث ان اىدافيا كانت 
 (.81: 0423)العمر ،م0408. جمعية النادي الوطني وتأسس في بغداد سنة ج
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العطية ). حزب العيد الذي مقره في األستانة فتح لو مقرا في بغداد وآخر في الموصلخ
،0428 :40) 
جمعية النيضة األسالمية )تأسست في مدينة النجف( جل عناصرىا رجال الدين  .د

 . والشعراء والتجار   ورؤساء عشائر ومالكين وعناصر وطنية اخرى
م تأسست جمعية حرس األستقالل وكان نشاطيا متمركزا في 0404 سنةوفي  .ذ

 (.000: 0435)الحسني ، بغداد
تأسست في العراق مثل جمعية العالم األخضر وىنالك عدد من الجمعيات التي  .ع 

)العطية والجمعية السوداء والجمعية القحطانية التي ضمت الطمبة وبعض الضباط
،0428 :40) 

ينحدرون من طبقات  كانوا مجمعيات واألحزاب في العراق وأن العناصر المؤسسة ل    
أجتماعية متنوعة في المجتمع العراقي، وخاصة من الضباط الذين خدموا في الجيش 
التركي،أو كبار التجار او المحامين والشعراء ورجال الدين ورؤساء بعض العشائر 

كان ليا الفضل  مكات الثقافية واالقالم. أي ان العناصر المثقفة واصحاب الصحف والم
ىمم العراقيين الشاعة الوعي داخل العراق، والذي كان لو صدًا في  األكبر في شحذ

مدن العراق األخرى والكبيرة منيا خاصة مثل الموصل والبصرة والنجف. وكان لذلك 
الصدى التوعوي تاثيرًا البأس بو عمى مدن العراق الصغيرة مثل مدينة الناصرية، حيث 

أو األحزاب أو من خالل الصداقات التي  كان الىميا دورًا أو انتماء في تمك المنظمات
تربط بعض ابناء المدينة مع قادة تمك الجمعيات واالحزاب مثل الصداقة التي تربط 
السيد حسين آل سيد ناصر وولده عبد الميدي المنتفجي مع السيد طالب النقيب. والتي 

بعض  كانت في اغمبيا عالقات تجارية وسياسية وصداقات. اضافة الى ما يتمتع بو
 وجوه منطقة الناصرية من نفوذ في العراق وفي الجنوب عمى االخص مثل خيون العبيد

وعائمة الحاج طالب محمد عمي وعائمة فميح المدو وبيت   العبودة الشيخ العام لقبيمة
: 8000، )خمف الغرباوي وآل الزبيري وال عجام وال جارهلل وعبد الكريم السبتي وغيرىم

سياسية االتحاديين باتجاه التتريك. فقد تأسس في البصرة حزب  وبعد انحراف (030
م، والذي كان من اىدافو 0400الحرية واالئتالف برئاسة السيد طالب النقيب سنة  
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مطالبة االتراك بمساواة العرب معيم. وأسست لو فروع في مختمف انحاء العراق. وقد 
من الشيوخ والمتنفذين في  وجو رئيس الحزب السيد طالب النقيب رسائل الى العديد

 الشويالت ال الشيخ خير اهلل شيخ عشائرالعراق وفي لواء المنتفق خاصة منيم مث
والشيخ عبد اهلل الفالح السعدون وغيرىم من المتنفذين يدعوىم في تمك الرسائل لألنظمام 

كانت األستجابة ليذه الدعوة طيبة من  وقد (020: 0423)كوتموف ، الحزبالى ىذا 
ابناء المنتفق، ووصمت رسائمو ايضا الى زعماء بني خيكان وحجام وآل حسن وآل 

اضافة الى رسائل مشابية وصمت الى زعماء  جويبر وفي مقدمتيم السادة البعاج
الناصرية وقبائميا مثل بطي شيخ آل ازيرج، ومنشد الحبيب شيخ الغزي، آل صويني 

لحسينات، وآل رميض والنصرهلل شيوخ البو صالح، وآل ابراىيم، وعبرت تمك شيوخ ا
الرسائل لتصل الى قبائل الشطرة مثل خفاجة وبني زيد وغيرىا، وكان في مقدمة الذين 
وصمتيم رسائل السيد طالب النقيب صديقو العتيد السيد حسين آل سيد ناصر والد عبد 

الحكومة العثمانية وعن  ولكنH.R.P.Dickson,1967 :556)) المنتفجيالميدي 
طريق والي بغداد لم يرضيا انتشار افكار ىذا الحزب في أمارة المنتفق، فأرسمت العقيد 

نظمي ) م0408 فريد بيك متصرفا لمواء المنتفق وقائدا لمحامية العسكرية سنة 
التحاديون باتخاذ جميع السبل لمقضاء عمى اي خطر ييدد كمفو ا وقد (44: 0430،
 .(8: 0482)الشرقي ،ياسة االتحاديين وانتشار افكارىمس
 

 دور التجارة الداخمية والخارجية في تنامي الوعي الوطني في مدن العراق
بعد أنفتاح أوربا عمى العالم بفعل ثورتيا الصناعية وبحثيا عن األسواق وأتجاىيا     

نحو الشرق الذي مثل الحمم الساحر ليا، تمت عممية األختالط بين العراقيين وبين تمك  
الدول األوربية المثقفة تحت شتى العناوين. فتكونت سمسمة من الحمقات المترابطة 

المواطن يقفز من حالة االنغالق ومحدودية التفكير الى افاق  المتصمة التي جعمت وعي
اوسع اكثر رحابة. ومن أىم تمك الحمقات التي أثرت في المجتمع واالقتصاد والتطور 

)حسن ،  العراق في أواخر العيد العثمانيمدن الممحوظ التجارة الداخمية والخارجية. في 
وتبعا  ،ق الراسمالية العراقيةساع األسواوالتي تطورت بفعل أت(40-002: 0410
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أصبح العراق محط أنظار العديد من الدول األوربية في مجال التجارة فكانت   لذلك
األسواق  وأن (040: 0413) صالح ، جداً البضائع القادمة اليو والمغادرة منو كبيرة 

القديمة في العراق قد طراء عمييا  تغير، أضافو  الى أتساع  المدن والتي كانت تعاني 
حالة من العزلة والرتابة والتي راحت تتطور بسبب الحاجات التي استجدت، والنمو 

مجمة ) التطور الذي حصل في بنية السكان السكاني وقوة مركز المدينة تؤشر مدى
ليذا االقتصاد الجديد في العراق، اصبح فيو  وتبعاً  (820 :2، العدد0408العرب ، 

عما ىو سائد وقديم،  مجتمع جديد لديو افكار وآراء ومواقف جديدة تختمف جذرياً  ايضاً 
وبرز في العراق ايضا مثقفون غير تقميديين يفيمون القانون ويعرفون المغات، ويجيدون 
استخدام اآللة الحديثة) الطابعة( واألشراف عمييا، بل ويحسنون العديد من الميارات 

 وأن ىذه الفئة الجديدة،  كاكيم مع األوربيين خارج العراقالتي اكتسبوىا من خالل أحت
اثرت عمى المثقفين التقميديين في العراق الذين كان ينصب اىتمام اغمبيتيم عمى قضايا 
الفقو واالدب ، جعموىم يتبنون قيما جديدة لمسايرة روح العصر. وكانت ليم أسياماتيم 

فكانت التجارة قائمة  (12: 0408)فيضي ، المؤثرة في مجال تنامي الوعي الوطني
ة وان االحداث التي حدثت في لواء المنتفك تركت بصمة عمى طريقين داخمية وخارجي

واضحة عمى الحياة االقتصادية والسيما التجارية منيا فكانت مدينة الناصرية سوقًا 
ومستودعاً  لمنتجات القرى التي يعتمد معظم سكانيا عمى اكثر من مينة فكانت سكان 

ويستوردون المستمزمات  القرى يصدرون المنتجات الزراعية والحيوانية الى المدينة
فكان لذلك مردود ايجابي عمى تنامي  الزراعية واالدوات المنزلية والتوابل والعقاقير منيا

الوعي الوطني من خالل احتكاك اىل القرى باىل المدينة وىناك نوع اخر من التجارة 
عمى وىو التبادل التجاري بين مدن المواء وااللوية اذ احتمت الناصرية بسبب موقعيا 

نير الفرات اىمية كبيرة لكونيا تعد مركزا ميما لخزن الحبوب في مناطق المواء وكان 
لتجار الناصرية وسوق الشيوخ مساحات كبيرة من االراضي المخصصة لزراعة الرز 
والتمور في منطقة المجرة وكل ىذا ادى الى تحسن الوضع االقتصادي لفالح وزيادة 

ة الناصرية الصدارة في تجارة المنتفك مع والية البصرة ثروات ىوالء التجار وحتمت مدين
في تصدير المنتجات المختمفة ليس عمى المستوى المحمي بل وصمت بعض المنتجات 
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 الى الدول العربية واالجنبية واكتسبت اصواف االغنام وبعض الحاصالت الزراعية
السمع  المستورة من  شيرة في معامل النسيج الفرنسية وفي اسواق اليند وبريطانيا فكان

اليند وبريطانيا من التوابل والعثاقير ومواد البقالة والمنسوجات نصل  الى اسواق 
م كثرت الواردات من المعدات واالالت التي 0400الناصرية وشيد لواء المنتفك عام 

تدخل في صناعة االدوات الزراعية وادوات البناء وكان لتجار الدور البارز في نقل 
طالع عميو من الثقافات والوعي االروبي الى اىل المدن في العراق فساىم ذلك ماتم اال

 .(000-043: 8000في رفع الوعي لدييم ) حسن ، 
 

 دور خطوط البريد والمصارف في تنامي الوعي الوطني
برزت عمى السطح مؤسسات جديدة لم تكن معروفة من قبل منيا مثال        

المصارف وعالقات العراق البريدية، التي تحولت الى رافد ميم من روافد األتصال بين 
وترجع  (520: 2، العدد0408) مجمة العرب ، العراق والخارج وتقميص المسافات 

مانية الى العقد السادس من القرن البدايات االولى لالتصاالت البرقية في الدولة العث
التاسع عشر ولم يكن دخاليا نابعا من مجرد الرغبة في استخدام رسائل االتصاالت 
الحديثة التي عرفتيا اوربا انذاك وجعمتيا متاحة الغراض الخدمة ، بل جاء استعماليا 

ة لمتوسع وبذل مدحت باشا والي العراق جيودًا حثيث  نتيجة الحاجة الييا في حرب القرم
من جية والمدن في ىذه الخدمة وجعل بغداد مقرا ليذه الخدمة التي تربطيا بأسطنبول 

العراقية من جية اخرى كما استمرت عممية مد االسالك البرقية بين بغداد وباقي المدن 
م انتشرت خطوط التمغراف الى مدن العراق فكان 0320والقصبات العراقية ففي عام 

نقل المخابرات التمغرافية الى اليند واوربا ، كما كانت الخطوط خط تمغراف البصرة ي
التمغرافية تمتد الى القرنة ومنيا خطان االول الى قضاء سوق الشيوخ والثاني الى مدينة 
الناصرية وساىمت الخدمات البرقية الى حد كبير في تطور تجارة المواء وتسييل عممية 

)حسن ،  اضافة االرتقاء بالمستوى الثقافي رجيةالنفقات التجارية الداخمية منيا والخا
8000 :053-040). 
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 دور المدارس والمدارس التبشرية في تنامي الوعي الوطني
كان لنمو المدارس الرسمية التي يبدأ تاريخيا مع مطمع العقد الثامن من القرن     
بوعي الناس. حيث ارتفع عدد تمك المدارس من  اسع عشر، الدور الميم في االرتفاءالت

 40م، بل والى 0400 مدرسة في عام 02م الى 0314  مدرسة واحدة في عام 
وراحت ىذه االعداد تتزايد حتى بمغت في السنة التي سبقت   م0400  مدرسة في العام 

ب مؤسسة تعميمية، يدرس فييا عدد كبير من الطال 013الحرب العالمية االولى الى 
الى جانب  (18: 0438)احمد ،  تشمل مدارس اعدادية سمطانية ودور لممعممين

المدارس التبشيرية التي لعبت ىي االخرى دورا ميما في تنامي الوعي الوطني وتزايد 
كر أن جانب كبير من الفئة المثقفة تكون في ذي (08: 0440) غنيمة ، عدد المثقفين

)فيضي المدارس وقاعاتيا وخاصة األىمية منيا مراحمو األولى ونشأ ونما في باحاتال
م في مدينة الناصرية فضال 0334فتم افتتاح اول مدرسة ابتدائية عام  (03: 0408،

م 0332عن انشاء مدرسة في الشطرة كذلك افتتاح مدرسة ابتدائة في سوق الشيوخ عام 
ىو مزيج من وكانت االدارة التعميمية في لؤاء المنتفق تابعة لوالية البصرة الذي 

وكان امراء ال سعدون يرسمون ابنائيم الكتاتيب والتعميم الديني والبعثات التبشيرية 
لمدراسة في اسطنبول بعد ان اسست الدولة العثمانية مكتب العشيرة الذي ميمتو قبول 
ابناء العشائر العراقية في المدارس وتحت اشراف السمطان ومتابعتو عمى الرغم من 

ي لواء المنتفك عام واحدة ابتدائية واخرى رشيدية وزاد عدد المدراس وجود مدرستين ف
م وساىم امراء المنتفق في ترويج العمم والثقافة 0400مدرسة عام  40الرشيدية الى 

والوعي العام لمناس من خالل تكريم رجال العمم والشعراء والمعممين وطمبة العمم )حسن 
8000 :000-008). 

 ة في تنامي الوعي الوطنيدور الصحافة والطباع
 الصحافة

م شيأ عن 0403لم يعرف العراق في العيد العثماني الى ماقبل اعالن الدستورسنة     
الصحافة االىمية وكل ماعرفوه ىو الصحف الرسمية التي أصدرتيا حكومة الواليات او 
الصحف التي وصمت من  اسطنبول وقدا بدأ مدحت باشا اصدار جريدة الزوراء سنة 
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بالعراق وكان لكل والية صحيفتيا الرسمية م وتعد الصحافة االولى التي صدرت 0314
م وفي والية البصرة كانت صحيفة 0330، ففي والية الموصل كانت صحيفة الموصل

م وان العراق عرف الصحافة في الثمث االخير من القرن التاسع عشر 0340البصرة 
تعددت الصحف والمجالت االىمية والرسمية ، في  0403بعد اعالن الدستور سنة 

  10  0405 -0404 لعراق الرئيسة فبمغ عدد الصحف الصادرة لمسنوات مدن ا
ستة عشر   0404 – 0400اما  المجالت فبمغ عدد ما صدر منيا لسنوات   صحيفة
كبير لمصحافة العربية الصادرة  وىنالك دور (810-800: 8000)الشالل ،    مجمة 

قفين الذين خارج العراق في بمورة وعي أبناء الفئة الجديدة. حيث كان ليا رواجا بين المث
وكان عدد تمك الصحف كبير بحيث يدخل منيا إلى العراق أكثر  كانوا يتمقفونيا بشغف،

إلى فكانت أيضا  (584: 0410)عز الدين ،  نسخة في األسبوع الواحد  0000من 
مجمة الجنان والنحمة، ومن بين ىذه المجالت مثل   جانب الصحف ىنالك مجالت:

وجريدة الجنة، والبشير، التي تصدر في بيروت وتصل مختمف مدن العراق ومنيا 
تنامي  كل فكان لمصحافة دور كبير في  (10-48: 0418النصيري ، ) الناصرية

رئيسية لمتعبير عن أفكار المثقفين الجديدين حيث ظير الوعي الوطني وعتبرت كأداة 
 (04: 0431موسى ، )صحيفة في بيروت10م حوالي0404-0403  خالل فترة 

 والتي أصبحت منافذ ألرائيم وأفكارىم رغم بدائية تمك الصحف ومحدودية النشر فييا
 .(00: 0435)ابو السعد ، 

 الطباعة
في تصاعد وعي المواطنين وتنامي  مميزاً  عامالً ومن الحمقات الميمة التي تعد     

الحس القومي والوطني بشكل ممفت ىو انتشار الطباعة في العراق، والتي راحت تأخذ 
عمى عاتقيا إحياء التراث العراقي والعربي من خالل أعادة طبع العديد من الكتب، التي 

ة دخمت إلى أن أول مطبعكانت مطبوعة في مصر أو بيروت أو في أماكن أخرى. 
كانت ىذه  م 0310العراق ىي مطبعة كامل التبريزي ونصبت في بغداد في حدود سنة 

المطبعة حجرية أسيمت في طبع العديد من الكتب أبرزىا سبائك الذىب واألخبار األول 
شراق التواريخ، والطرائف والمطائف، و المقامة ألمطيفية لجالل الدين  في آثار الدول وا 
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وكذلك نشطت حركة تحقيق المخطوطات ونشطت  (05-08: 0400)بطي،السيوطي
حركة الترجمة وأصبح ليذه المطابع أناس مختصون في أدارة شؤونيا والترويج 

المؤرخون  بعض فيما يعد ،والترجمة والتحقيق  لمطبوعاتيا، وآخرون مختصون بالتأليف
أن مطبعة الوالية تعتبر ىي المطبعة األولى التي دخمت العراق ، بل ىي المطبعة 

، من فرنسا عندما  م0328-0314   اآللية األولى التي جمبيا الوالي مدحت باشا 
العديد من الكتب  فيا طبعو  (80-0: 0435)عفاص ،  تسمم منصب والية العراق

والمؤلفات والمخطوطات والكتب المترجمة والجرائد والمجالت، وكذلك أسيمت مطبعة 
الفيمق التي جمبيا مدحت باشا أيضا وىي حجرية وسميت بالعسكرية ألنيا كانت تطبع 

واستمر أنشاء المطابع في بغداد بشكل  (4: 0400)بطي ،  ما يحتاج أليو الجيش
ار السالم والمطبعة الحميدية ومطبعة الشاه بندر ومطبعة ممفت، فكانت مطبعة د

أخذت   اآلداب وىكذا انتشرت الطباعة في بغداد والموصل والنجف وكربالء وكركوك
عمى عاتقيا طبع المعاجم المغوية وكل ما يحتاجو المثقف في العراق والدول المجاورة، 

بين التاريخ والتراث والمعاجم  بل كل ما تحتاجو المدارس. وكانت طباعتيا منوعة تتراوح
 عن قيميا  فضال (80-0: 0435) عفاص ، الدينيةواألدب والمغة والنحو والكتب 

: 0400) بطي ، وقصةبطباعة الصحف وبعض المؤلفات الحديثة من دواوين شعر 
أىم الصحف التي طبعت في ىذه المطابع فيي جريدة زوراء التي ظيرت  أما (35

والتي كانت تطبع في األسبوع مرة وبالمغتين   م0314  حزيران  00في   لموجود 
وجريدة الزىور كان   م0402 العربية والتركية وأغمقت بدخول االنكميز إلى بغداد

صاحب االمتياز فييا محمد رشيد الصفار ، ومجمة سبل الرشاد لمصفار أيضا، ومجمة 
اىيم صالح شكر ومجمة لغة العرب، الرياحين والقسطاس والوجدان وشمس المعارف إلبر 

ومجمة العمم ليبة الدين الشيرستاني، ومجمة الحياة لسميمان الدخيمي، ومجمة تنوير 
األفكار لمسيد نعمان االعظمي، وجريدة الرياض لسميمان الدخيل، وجريدة الرصافة 

)لونكريك لمحمد صادق االعرجي، والمصباح، وصدى بابل لداود صميوة ويوسف غنيمة
ىذا إلى جانب العديد من الصحف األخرى التي أنشأت أو كونت أو  (540: 0430، 

دربت العديد من الصحافيين والكتاب في العراق ونمت فييم روح الجرأة األدبية ومقارعة 
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الحجة بالحجة، وتبني قضية العراق الساخنة في ذلك الزمان. وكان صدى ىذه النيضة 
احات العراق ومثقفييا والمتطمعين الى الحرية، ومن الثقافية قد أمتد الى جميع مدن وس

 بل واقتصاداً  جديداً  ىذا الوضع بمجممو خمق مجتمعاً وان تمك المدن  مدينة الناصرية 
والناصرية خصوصًا وفرض قاعدة ثابتة من االفكار واالراء  في مدن عموماً  جديداً 

بل ان تمك االفكار راحت تتخطى  ،ة التي تختمف جذريا عما ىو سائدوالمواقف الجديد
وقد وقع عبء ذلك ، ض نفسيا باتجاه النيوض والتجديدالقيم الراىنة عمى الساحة لتفر 

 .(025: 0444ايرالند ، )كمو عمى عاتق مثقفين غير تقميديين

 
 النتائج

جعميا تجري األصالحات  نية بالقوانين واألنظمة األوربيةأن تأثر الدولة العثما      
تمك الواليات ، من الالمركزية في حكم الواليات وتدخل القوانين الجديدة وأعطاء نوع

 ويتصاعد بيا الوعي الوطني لسريةالتي أخذت شعوبيا تشكل األحزاب والمنظمات ا
العراق بشكل واضح مدن فقد حصل ذلك في  راح مواطنيا يعرف حقوقو وواجباتوو 

دة منيا رياح التغيير التي ىبت عمى العالم التواق لمحرية ومنيا تحركو عوامل عدي
 ،لصحف والمجالت والمطبوعات األخرىأنتشار الطباعة وأزدياد عدد المدارس ودخول ا
في   الذين عمموا من الدول االوربية أو ومنيا ما أحدثو أبناء العراق العائدين إليو

بل ان تمك االفكار راحت تتخطى  وظفينضباط أو م أما عمى ىيئة ،العاصمة العثمانية
القيم الراىنة عمى الساحة لتفرض نفسيا بأتجاة النيوض والتجديد وقد وقع عبء ذلك 

وقد عم ذلك الوعي أغمب مدن العراق وأمتد ذلك و عمى عاتق  مثقفين غير تقمديين كم
 ليشمل األنسان في مدينة الناصرية .

 المصادر والمراجع 
______________ 

 .و2003عازل ذمٙ عثس انثهسأ٘، انركٍٕٚ االظرًاعٙ نالحعاب،ز.و ، تغساز، انثهسأ٘ ،  -1

ذطٕض انرثط ٔأؼانٛة ذحطٚطِ فٙ انظحافح عسَاٌ عثس انًُعى أتٕ انؽعس, اتٕ انؽعس ،  -2

 .1193ح ،تغساز، زاض انحطٚح نهطثاع و،1111يُص َشأذٓا حرٗ ؼُح   انعطالٛح

، تغساز، ز.ٌ. 1132-1961رعهٛى انٕؽُٙ فٙ انعطاق ذطٕض ان احًس ، اتطاْٛى ذهٛم ،  -3

 . و1192،
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-1109انعثٕض٘ ،عثس انعثاض حؽٍ انعثٕض٘ ،االحعاب انؽٛاؼٛح فٙ انمطط انعطالٙ  -4

 .1119،انحطٚح ،تغساز ،1159

 و.1193، نثُاٌ.ذاضٚد االحعاب انؽٛاؼٛحعثس انطظاق انحؽُٙ، انحؽُٙ ،  -5

ٔانسٔنح انعصًاَٛح ، زاض انعهى نهًالٍٚ ، تٛطٔخ ، ؼاؽع انحظط٘ ، انثالز انعطتٛح انحظط٘ ،  -6

1160. 

، يظط: ،1ضعثس انععٚع انشُأ٘، انسٔنح انعصًاَٛح زٔنح اؼاليٛح يفرطٖ عهٛٓاانشُأ٘ ،  -1

 .1190يكرثح االَكهٕ يظطٚح ، 

.انعطاق. 31. انمؽى انصانس، انعسز ظطٚسج انُٓؼح"، انُٕاز٘ انعطالٛحعهٙ انشطلٙ،" انشطلٙ ،  -9

 و.1121ل اٚهٕ 26

، يظط، انسٔنح انعصًاَٛح عٕايم انُٕٓع ٔاؼثاب انؽمٕؽيحًس انظالتٙ،  عهٙانظالتٙ ،  -1

 انًكرثح انرٕفٛمٛح،انماْطج، ز.خ.

عًط اتطاْٛى انشالل ، انرطٕضاخ انصمافٛح فٙ انعطاق فٙ انعٓس انعصًاَٙ االذٛط انشالل ،  -10

 .2015، ذطكٛا ، 31انعسز  و ، يعهح 1961-1114

 .1119، تغساز ،1132-1121األحعاب انؽٛاؼٛح فٙ انعطاقفاضٔق طانح انعًط، انعًط ،  -11

تٛطٔخ ،  انرُظٛى انحعتٙ فٙ انعطاق لثم انحطب انعانًٛح االٔنٗغؽاٌ انعطٛح, انعطٛح ،  -12

 و .1112 نثُاٌ،

ضج تغساز، شطكح انرعا ،1،ضذاضٚد انعطاق تٍٛ احرالنٍٛ  ٘ ،عثاغ انععأ انععأ٘ ،  -13

 .1155ٔانطثاعح انًحسٔزج ، 

، و1109 -1961، انفكط٘ نهُرثح انًصمفح فٙ انعطاقعثس انطظاق احًس انُظٛط٘انُظٛط٘ ،  -14

 .4و انعسز1162تغساز.أشط انظحافح انعطتٛح فٙ انرطٕض ، يعهح آفاق عطتٛح

، خ ،عٍ االَكهٛعٚح انعطاق زضاؼح فٙ ذطٕضِ انؽٛاؼٙفٛهٛة ٔٚالضز اٚطالَس،  اٚطالَس ،  -15

 و.1141ظعفط انرٛاؽ تغساز، زاض انكشاف،

 و.1155،ز.و، انماْطج، ذاضٚد انظحافح فٙ انعطاقضٔفائٛٛم تطٙ،تطٙ ،  -16

 و.1911/  /ضظة19، انعطاق، 194، انعسز ظطٚسج ظٔضاء -11

، ضؼانح ياظؽرٛط 1115-1961حؽٍ ، يطٔج حثٛة حؽٍ ،االزاضج انعصًاَٛح فٙ نٕاء انًُرفك  -19

 .2015كهٛح االزاب ،، يُشٕضج ، ظايعح ش٘ لاض ، 

، انرطٕض االلرظاز٘ فٙ انعطق انرعاضج انراضظٛح ٔانرطٕض يحًس ؼهًاٌ حؽٍحؽٍ ،  -11

 و.1165،  نثُاٌ، 1، ض1159 -1964االلرظاز٘ 

انعطاق، ،1ضحؽٍ عهٙ ذهف، األْٕاض زضاؼح ذاضٚرٛح زًٕٚغطافٛح ؽٕتٕغطافٛح، ذهف ،  -20

 و.2011ؤؼؽح يظط ٔيطذؼٗ نهكراب، ي

و، ضؼانح 1912-1961ٕض ؼهًاٌ، انعطاق فٙ عٓس يسحد تاشا يحًس عظفؼهًاٌ ،  -21

 و.1191ياظؽرٛطغٛط يُشٕضج، لؽى انراضٚد انحسٚس، ظايعح تغساز، 

و زضاؼح فٙ انرطاتؾ انسٔنٙ 1114تطٚطاَٛا ٔانعطاق حرٗ ؼُح ظكٙ طانح، طانح ،  -22

 و.1169، تغساز، ٔانرٕؼع االؼرعًاض٘

، ظايعح انثظطج، يطكع زضاؼاخ انرهٛط ٛحانٕشائك انثطٚطاََعسخ فرحٙ طفٕخ، طفٕخ ،  -23

 و.1193انعطتٙ،  

, انشعط انعطالٙ انحسٚس ٔاشط انرٛاضاخ انؽٛاؼٛح ٔاالظرًاعٛحٕٚؼف عع انسٍٚ، عع انسٍٚ ،  -24

 و.1165انماْطج: انساض انمٕيٛح نهطثاعح ٔانُشط،
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، انرالفحذاضٚد انعصًاٍَٛٛ يٍ لٛاو انسٔنح انٗ االَمالب عهٗ يحًس ؼٓٛم ؽمٕؾ، ؽمٕؾ ،  -25

 و.2009، 2نثُاٌ: زاض انُفائػ، ؽ

، نثُاٌ، زاض انكرة 1169احعاب انًعاضػح انؽٛاؼٛح فٙ انعطاق ْاز٘ عهٕٛ٘, عهٕٛ٘ ،  -26

 و.2003انعهًٛح، 

ذاضٚد انطثاعح انعطالٛح يُص َشٕئٓا ٔحرٗ انحطب انعظًٗ ، عفاص، تُٓاو فؼٛم عفاص  -21

 .1193 ،2انعسز  ،يعهح انًٕضز يعهح ذطاشٛح فظهٛح، األٔنٗ

و يٍ أضكاٌ 1150 –1995انؽٛاؼٙ األزٚة ٕٚؼف غًُٛح حاضز ٕٚؼف غًُٛح، غًُٛح ،  -29

انحطٚح  ، تغساز، زاضانُٓؼح انعهًٛح فٙ انعطاق انحسٚس حٛاذّ ٔآشاضِ ٔعظطِ

 .1110نهطثاعح،

, ذحمٛك تاؼم ؼهًٛاٌ.شطكح انرعطج ٔانطثاعح انًحسٔزج، يصكطاخؼهًٛاٌ فٛؼٙ، فٛؼٙ ،  -21

 و.1152تغساز، 

ذظائض ٔاًْٛح انحطكاخ انعًاْٛطٚح فٙ انًشطق انعطتٙ  ل. ٌ كٕذٕنٕف ،كٕذٕنٕف ،  -30

 و.1119، خ، ْاشى طانح انركطٚرٙ، تغساز،يعهح انًؤضخ انعطتٙ لثٛم شٕضج االذحازٚٙ،

، خ،  ظعفط 6نَٕكطٚك، أضتعح لطٌٔ يٍ ذاضٚد انعطاق انحسٚس، ؽ ؼرٛفٍ ًْؽهٙنَٕكطٚك ،  -31

 و.1195انرٛاؽ، تغساز، أضكاٌ تغساز، 

نٕذؽكٙ ذأضٚد األلطاض انعطتٛح انحسٚس، ذطظًح. عفٛفح انثؽراَٙ. يٕؼكٕ،  فالزيٛطنٕذؽكٙ ،  -32

 و.1111ز.ٌ،

-1109سٚصح ؼهًٛاٌ يٕؼٗ. انحطكح انعطتٛح انًطحهح االٔنٗ نهُٓؼح انعطتٛح انحيٕؼٗ ،  -33

 و.1196. نثُاٌ، زاض انُٓاض نهُشط، 3. ؽ1124

 و.1112، كإٌَ انصاَٙ، 1يعهح نغح انعطب، انعسز  -34

 و.1193، يطثعح انًُٛاء، تغساز، ش٘ لاض تٍٛ انًاػٙ ٔانحاػطيعًٕعح تاحصٍٛ عطالٍٛٛ،  -35

، و.، انساض انعطتٛح نهطثاعح، ز.2، ضانسنٛم األزاض٘ نهعًٕٓضٚح انعطالٛحيعًٕعح تاحصٍٛ،  -36

1110. 

، 13/3/2021/ذاضٚد انعٚاضج /26/2/2012يالحك ظطٚسج انًسٖ  -31
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انعصٔض انؽٛاؼٛح ٔانفكطٚح ٔاالظرًاعٛح  1120، شٕضج ٔيٛغ ظًال عًط َظًَٙظًٙ ،  -39

 و.1195،ز.و تغساز، 2ؽ نهحطكح انمٕيٛح انعطتٛح االؼرمالنٛح فٙ انعطاق،

 .1114، عهٙ حؽٌٕ ْاشى ، ذاضٚد انسٔنح انعصًاَٛح ، انًكرة االؼاليٙ ، تٛطٔخْاشى ،  -31
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