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 الممخص:
ة، واالقتصادية شهد تاريخ العراؽ الحديث والمعاصر ظهور الكثير مف الشخصيات السياسية والفكري

واالجتماعية، التي أسهمت بنحو أو آخر في بمورة األحداث وصياغتها، أو التعبير عف تمؾ األحداث 
ما مبصيغ فكرية في ضوء نتاجاتها الفكرية وفي طريؽ دورها في مسار األحداث التي عاصرتها، 

منها في ضوء انتمائها بروز البعض سيما اف ، أف يكوف لها دور مهـ ومتميز في تمؾ األحداثأهمها 
لحزب سياسي معييف وواجهة اجتماعية أو أدبية، مما منحه ضرورة العمؿ المبرمج والتخطيط لما 
يجب اف يكوف في ظؿ المتغيرات التي كانت تحيط به عمى المستوى السياسي والطبقي الذي كاف 

 التي آمف بها. يعيشه المجتمع أو الدولة كسمطة أو نظاـ سياسي يعمؿ وفقًا لإليديولوجية
ومف تمؾ الشخصيات شخصية شمراف الياسري الذي ُعرؼ باسـ )ابو كاطع( نظرًا لما قاـ به مف دور 
عمى الصعيد الفكري في ضوء ما قاـ به مف توجهات اصالحية وفكرية محاولة منه الرساء دعائـ 

تموز ٗٔاـ ثورة االصالح االجتماعي والسياسي واالقتصادي في العراؽ في المرحمة التي سبؽ قي
وما بعدها االمر الذي سيتـ التحدث عنه في هذا البحث مف حيث تسميط الضوء عمى سيرته  ٜٛ٘ٔ

الشخصية فضال عف تكوينه االجتماعي و الفكري لمعرفة البناء الشخصي لتمؾ الشخصية والتي اسهـ 
 فيما بعد في تكويف كؿ توجهاته الفكرية و السياسية.

 مراف الياسري، سيرته، وتكوينه االجتماعي والفكري(الكممات المفتاحية: )ش
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Abstract 

 The modern and contemporary history of Iraq witnessed the emergence of 

many political, intellectual, economic and social personalities, who 

contributed in one way or another to crystallizing and formulating events, or 

expressing those events in intellectual forms in the light of their intellectual 

outcomes and on the way of their role in the course of the events they 

experienced, which qualified them to have  An important and distinguished 

role in these events, especially since the emergence of some of them in light 

of their affiliation to a certain political party and a social or literary interface, 

which gave him the need for programmed work and planning for what should 

be in light of the changes that surrounded him at the political and class level 

in which society or the state was experiencing  As an authority or a political 

system that operates according to the ideology in which it believes. 

 Among those personalities is the figure of Shamran al-Yasiri, who was 

known as (Abu Kata') due to the role he played at the intellectual level in 

light of his reform and intellectual orientations, an attempt to lay the 

foundations for social, political and economic reform in Iraq in the period 

that preceded the revolution of July 14, 1958 and what  Then the matter that 

will be talked about in this research in terms of shedding light on his personal 

biography as well as his social and intellectual composition to know the 

personal structure of that personality, which later contributed to the formation 

of all his intellectual and political orientations. 
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 مقدمة
شػهد تػػاريخ العػػراؽ الحػػديث والمعاصػػر ظهػور الكثيػػر مػػف الشخصػػيات السياسػػية 

 حػػػداثفػػػي بمػػػورة األ آخػػػر أوبنحػػػو  تأسػػػهموالفكريػػػة، واالقتصػػػادية واالجتماعيػػػة، التػػػي 
ي ضػوء نتاجاتهػا الفكريػة وفػي بصػيغ فكريػة فػ حػداثالتعبير عػف تمػؾ األ أووصياغتها، 

أف يكػػػوف لهػػػا دور مهػػػـ مػػػا أهمهػػػا مالتػػػي عاصػػػرتها،  حػػػداثطريػػػؽ دورهػػػا فػػػي مسػػػار األ
بروز البعض منها في ضوء انتمائها لحػزب سياسػي سيما اف ، ومتميز في تمؾ األحداث

يػػػة، ممػػػا منحػػػه ضػػػرورة العمػػػؿ المبػػػرمج والتخطػػػيط لمػػػا أدب أومعيػػػيف وواجهػػػة اجتماعيػػػة 
ف في ظؿ المتغيرات التي كانت تحيط به عمى المستوى السياسػي والطبقػي يجب اف يكو 

 لإليديولوجيػػةنظػػاـ سياسػػي يعمػػؿ وفقػػًا  أوالدولػػة كسػػمطة  أوالػػذي كػػاف يعيشػػه المجتمػػع 
المرحمػة التاريخيػة  التي آمف بها. وهذا يعني اف دراسة الشخصيات ال يمكف فصػمها عػف

 األمػرالفكػري والسياسػي لتمػؾ الشخصػيات  وفي الوقت نفسػه عػف البنػاءالتي عاصرتها، 
الذي يوضح اف تمؾ الشخصيات ال تعد نتاج لجهدها الشخصي فقط، بؿ نتػاج لمػا كػاف 

دراك.. ومسػػتوى بنائهػػا الفكػػري و أوَّالً يحػػيط بهػػا  هػػا المعرفػػي والثقػػافي فػػي ضػػوء اسػػتقرائها ا 
د اف تكوف أكبػر مػف األب ِإلىالنتائج،  ِإلىوالمجتمع. حتى يتـ الوصوؿ  حداثالكامؿ لأل

 ِإلػىمف الجزيئػات  أيالعاـ،  ِإلىمقدمتها، حتى يستطيع جعؿ توجهاته تبدأ مف الخاص 
 .ُأخرىناحية  ِإلىالكميات 

والتطػورات السياسػية واالقتصػادية واالجتماعيػة  حداثمثمما لأل أنَّهُ وهو ما يعني 
كماؿدورها في صياغة الحدث التاريخي و  فػي بنػاء المجتمػع،  سسامستمزماته كونها األ ا 

 أوكوحػدة منفػردة،  حداثه مف دوف الفرد وتفاعمه مع تمؾ األإكمالكؿ ذلؾ ال يمكف  فِإفَّ 
ها، إصػالحوتطوراتهػا والعمػؿ عمػى  حػداثعف طريؽ عممه في الجماعػة لنفضػح تمػؾ األ

( ٗٔقػػد عاصػػر مرحمػػة مػػا بعػػد ثػػورة ) فإنَّػػهُ الػػذي تمثػػؿ بشخصػػية شػػمراف الياسػػري  األمػػر
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المقربيف منهـ سػمع بتمػؾ الشخصػية  أوالمثقفيف  أوسيما عامة المجتمع ،  ٜٛ٘ٔتموز 
ي الػػذي عػػرؼ يومهػػا باسػػػـ ذاعػػػكػػاطع( تبعػػًا لبرنامجػػه اإ أبػػػوعميهػػا اسػػـ ) أطمػػؽوالتػػي 

اسػػتطاع اف يتبػػوأ مكانػػة خاصػػة فػػي طريقػػة تعاممػػه مػػع  ِإذْ كػػاطع(  أبػػوة ح)احجيهػػا بصػػرا
ه الناقػػػد أسػػػموبي فػػػي ضػػػوء دبػػػاأل أوفي التػػػي عاصػػػرها عمػػػى المسػػػتوى الصػػػح حػػػداثاأل

في وقتهػا ظػاهرة ممفتػة لالنتبػا   أصبح أنَّهُ  األمروالساخر والتحريض البناء، حتى وصؿ 
والكػػؿ ينتظػػر لسػػماع مػػا سػػيقوـ بطرحػػه عمػػى المسػػتويات كافػػة، وعميػػه يمكػػف القػػوؿ اف 

 .أعال  برنامجهجاءت في ضوء شهرته 
ع مػػف عممػػه الصػػحفي حسػػب، بػػؿ اف رصػػيد  الشخصػػي لػػـ يرتفػػ فػػِإفَّ ومػػع ذلػػؾ 

وصدور روايته الرباعية )الزناد، بالبوش دنيا، غنـ الشيخ، وفموس أحميد(  دبدخوله األ
ووضػػعه فػػي مكانػػة جديػػدة بػػيف الػػروائييف المعػػروفيف،  آخػػر، مػػا منحػػه بعػػدًا ٖٜٚٔعػػاـ 

سػػػػيما اف قدراتػػػػه الروائيػػػػة تجمػػػػت فػػػػي قدرتػػػػه عمػػػػى توظيػػػػؼ مخزونػػػػه الريفػػػػي فػػػػي البنػػػػاء 
هػػػاجس أهػػػؿ المدينػػػة  وكأّنهػػػاحضػػػري لروايتػػػه حتػػػى اسػػػتطاع مػػػف جعػػػؿ قضػػػايا الريػػػؼ ال

 استطاع وفقًا لقدراته مف التأثر في المدينة ومثقفيها. أيوضرورة العمؿ عمى تطويرها 
لـ يخاطػب فئػة مػف  بأنَّهُ صدرت روايته، توضح لمجميع  اوشمراف الياسري عندم

امتػػػد خطابػػػه ليشػػػمؿ الجميػػػع ووفقػػػًا  ِإذْ عبية(، )الفالحػػػيف مػػػثاًل واألوسػػػاط الشػػػ ُأخػػػرىدوف 
ت تشػػػمؿ حتػػػى الػػػذيف كػػػانوا معػػػه، أخػػذ ِإذْ لتياراتهػػا الفكريػػػة والثقافيػػػة ومػػػف دوف اسػػػتثناء، 

الخػروج  ِإلػىفتمت مالحقته بتهـ كثيرة، أقمها االعداـ، حسب تعبير  الساخر مما اضطر  
دراسػة  ِإلػىلتػي دفعتنػي ا سػباب. وهي األٜٔٛٔحتى وفاته عاـ  ٜٙٚٔمف العراؽ عاـ 

دراسة تاريخية سابقة، لما قػاـ بػه مػف  أيتمؾ الشخصية التي لـ يسمط عميها الضوء في 
حتمتهػا طبيعػة  يي واالجتماعي المطموب. التصالحدور فكري لبمورة الفكر السياسي اإ

ي عبر روايته دبالذي وظفه في عممه الصحفي واأل األمرالمرحمة التاريخية التي عاشها 
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أهمػؿ دراسػة  ِإذْ السابقة الذكر، سيما اف الكثير مػف حقػائؽ التػاريخ قػد تظػؿ غيػر كاممػة، 
غيرهػػا، فضػػاًل عػػف اف كػػؿ الػػذي كتػػب عػػف شػػمراف كػػاف مبعثػػرًا  أومثػػؿ تمػػؾ الشخصػػية 

تاريخيػػػًا ولػػػـ يػػػتـ تنظيمػػػه عمػػػى وفػػػؽ الدراسػػػات التاريخيػػػة وطبيعػػػة دراسػػػتها لمشخصػػػيات 
 ِإلػػػىالوصػػػوؿ  سػػػاسا قدمػػػه شػػػمراف كػػػاف هدفػػػه األ. والخالصػػػة اف طبيعػػػة مػػػحػػػداثواأل

الحقيقػػة التاريخيػػة عبػػر دالالتهػػا. وارتػػبط ذلػػؾ بالقػػدرات الحسػػية والعظيمػػة التػػي أمثمهػػا، 
الحقيقة، بمعنى أدؽ اف شمراف الياسري لـ  ِإلىوهي خالصته بكؿ جهد هادؼ لموصوؿ 

تعامػػؿ عمػػى الػػربط بػػؿ  حػػداثسػػرد لأل أنَّهػػايتعامػػؿ مػػع مرحمتػػه وطابعهػػا السياسػػي عمػػى 
بعػػػػدًا لمسػػػػيرة حياتػػػػه، والمراحػػػػؿ  أضػػػػفىالموضػػػػوعي والتفسػػػػير المنطقػػػػي لوقوعهػػػػا، ممػػػػا 

المراحػؿ السػابقة مػف  ِإلػى قػربالالحقة نظػرًا لمػا يعيشػه العػراؽ مػف تطػورات قػد تكػوف األ
 تاريخه عمى المستويات كافة.

 : نسبه وولدته وتعميمهأوَّلا 
 نسبه -1

األسػػػر العربيػػػة العمويػػػة  إحػػػدى ِإلػػػى، ينتسػػػب *هػػػو شػػػمراف يوسػػػؼ محسػػػف عمػػػي
 اإمػاـالحسػف بػف  مػاـفػروع السػادة الحسػينية التػي تػرتبط باأل أحػد ِإلػىالنسب التي تعود 

عمي بػف أبػي طالػب )عميهمػا السػالـ(، فهػو مػف ذريػة السػيد شػالؿ بػف السػيد محمػود بػف 
ياسػػر الكبيػر بػػف السػيد محمػد بػػف شػوكة بػػف السػيد عمػػي خالػد بػف السػػيد خفػاف بػػف السػيد 

 أحمػدالسيد شويكة بف السيد عبد اهلل بف السػيد الحسػف بػف السػيد عمػي شػويكة بػف السػيد 
الهيجا بف السيد زيػد األسػود بػف  أبوعبد اهلل بف السيد محمد  أبوالمنصور بف السيد  أبو

                                                 
*
الجمهورية العراقية، وزارة الداخمية، دائرة االحواؿ المدنية والجنسية، شهادة الجنسية العراقية، شمراف  

هورية العراقية، لواء بغداد، وزارة اإصالح ، الجمٜٚ٘ٔآذار  ٙٔ، ٖٚٔٙيوسؼ محسف، رقـ الشهادة 
، ٜٜٙٔ/ٕ/ٕ، ٗٓٙالزراعي، مديرية االدارة والمالية، هوية شخصية شمراف الياسري، رقـ الهوية، 

 ٗٚٙٚٛتسمسؿ 
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السيد الحسيف بف السيد عمي كثيمة بف السيد يحيى بف يحيى المحدث بف السيد الحسػيف 
 الحسػيف )عمػيهـ السػالـ( اإمػاـعمػي بػف زيػف العابػديف بػف  اإمػاـلدممة بف زيد بػف ذي ا

 (.ٗٗ، صٕٕٓٓ)الموسوي، 
لقب الياسري، فقد ارتبط بهـ عف طريؽ جدهـ السػيد عبػد العزيػز بػف حسػيف  أّما

بػػف محمػػد بػػف ياسػػر بػػف شػػوكة الثػػاني بػػف عمػػي خػػاف بػػف ياسػػر الكبيػػر وكػػاف مػػوطنهـ 
العراؽ في النصؼ األخير مف القػرف التاسػع  ِإلىرة، ومنها هاجروا األصمي المدينة المنو 

عشػػر وسػػكنوا فػػي منػػاطؽ مختمفػػة منػػه شػػممت وسػػط العػػراؽ وجنوبػػه، حيػػث اتسػػعت تمػػؾ 
 أصػبحاتساع رقعة تواجدها وزيػادة فروعهػا، حتػى  ِإلىوتعددت فروعها، مما أدى  سرةاأل

الويػة العػراؽ ومنهػا )الناصػرية،  مػبأغامتػدت لتشػمؿ  ِإذْ كبيػرة،  أسػرةكؿ فػرع منهػا يمثػؿ 
والعمػػػارة، والحمػػػة، والسػػػماوة، والديوانيػػػة، وكػػػربالء، والكػػػوت والنجػػػؼ، وبغػػػداد والبصػػػرة، 

 *تواجػدًا لهػا كثروكركوؾ( وعدت مدف المشخاب والشنافية وطويريج والنعمانية المدف األ
ت لهػـ أصبحوا به مف أدوار اجتماعية ودينية أسهمولما  (.ٖٔٔ، صٜٙٛٔ)العامري، 

) الجزائػػػري،  *خػػػرىمكانػػػة خاصػػػة فػػػي المنػػػاطؽ التػػػي تواجػػػدوا بهػػػا ومنػػػاطؽ العػػػراؽ األُ 
 .(ٗٙ، صٜٜٓٔ

آؿ ياسػػػر والتػػػي ارتبطػػػت بصػػػاحب السػػػيرة، روي اف الشػػػيخ  سػػػرةوممػػػا سػػػجؿ أل
مميػزات  ِإلػىناصر شيخ عشػيرة المنػتفج، لفػت انظػار السػيد محسػف جػد شػمراف الياسػري 

                                                 
*
مف فروع السادة الياسري )آؿ ادريس، آؿ عزيز، آؿ داود، آؿ حمزة، آؿ كاظـ، آؿ محسف، آؿ   

، أخوة اسمية، البوتفيجه، آؿ نعمة، آؿ سيد جماؿ الديف، آؿ شالؿ، آؿ عمي، آؿ محمد، آؿ فياض
 السيد مناؼ، آؿ سيد شويكه، وغيرهـ الكثير. لمتفصيؿ عف تمؾ الفروع

*
برز مف السادة الياسري الكثير مف الشخصيات التي أسهمت بنحو أو بآخر في أحداث تمؾ المرحمة  

حث لـ يستطع الحصوؿ عمى المعمومات التي وذلؾ عف ادوارهـ االجتماعية والسياسية، اال اف البا
تعمقت بهـ، بسبب فقدانها أو عدـ وجودها ومف اولئؾ، السيد حميد الياسري والسيد راضي، والسيد 

 فيصؿ، وغيرهـ الكثير
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فيػه الكثيػر  إبػراهيـبػالقوؿ: ييػا طويػؿ العمػر أرى اف ولػدؾ  راهيـإبػه وهػو السػيد أبنائ أحد
 مف صفاتؾ ومثمؾ األعمى فيما سعيت لبنائه مف حيث السمعة والكـر والشجاعة والجودي

. وادعو اهلل اف ال يخيب ظني بػه، وتحقػؽ مػا توقعػه الشػيخ (٘ٔ، صٕ٘ٔٓ)الياسري، 
العائمػة والمحيطػيف بػه  أفػرادماعيػة بػيف مػف المكانػة االجت إبػراهيـالسيد  أصبح ِإذْ ناصر، 
الخصاؿ التي كاف يتمتع بها والػد  السػيد محسػف مػف  ِإلى قرباالنظار، واأل ِإلْيهما لفت 

حيػػث حسػػف التصػػرؼ والقػػدرة القياديػػة فػػي اصػػعب االمػػور، فضػػاًل عمػػا اتصػػؼ بػػه مػػف 
 قػػاربالحميػدة، وكػػاف لػذلؾ أثػر  عمػى الػبعض مػف األ خػالؽكالتواضػع واأل ُأخػرىصػفات 

مف آؿ ياسر، فظهرت بينهـ بوادر الحسػد والغيػرة مػف شخصػه بػداًل مػف احاطتػه بالرفعػة 
عمػى األقػؿ إظهػار   أو. واتخذوا مف ذلؾ وسيمة الضعاؼ مركز  االجتماعي ِإلْيهوالتقرب 

، بػػػػؿ والعمػػػػؿ عمػػػػى تقميػػػػؿ دور  األسػػػػري (ٓٔ، صٕٙٔٓ)برليف، بمسػػػػتوى ال يميػػػػؽ بػػػػه
السػػيد محسػػف، مػػػف حيػػث تبنػػػي  إبػػػراهيـف يريػػػد  السػػيد واالجتمػػاعي، وهػػو عكػػػس مػػا كػػا

فػػػي  نسػػػافية اإإنسػػػانالصػػػدؽ واالخػػػالص والعدالػػػة والعالقػػػات االجتماعيػػػة التػػػي تنمػػػي 
، وفػي وقتهػا اسػتغؿ اولئػؾ (ٕٙ، صٕ٘ٔٓ) الياسػري، مجتمعه لتحقيؽ الكفاية الروحيػة

بػالقرب منػه  بػراهيـإالسيد محسف ودنو أجمه، وعدـ وجود السيد  إبراهيـمرض والد السيد 
ولػػػد  قػػػد هػػػرب منػػػه خوفػػػًا مػػػف نفقػػػات مجمػػػس عزائػػػه وعػػػدـ قدرتػػػه عمػػػى  فهمسػػػوا لػػػه بػػػأفَّ 

عػػػػاد يػػػػـو وفػػػػاة والػػػػد  ومعػػػػه  ِإذْ ، إبػػػػراهيـتحممهػػػػا، وهػػػػو عكػػػػس مػػػػا كػػػػاف يقػػػػوـ بػػػػه السػػػػيد 
ت المصػػػاريؼ التػػػي انفقػػػت أصػػػبحاحتياجػػػات العػػػزاء بالكامػػػؿ، وزاد عميهػػػا الكثيػػػر، حتػػػى 

الكػوت لمػدة طويمػة. ممػا ولػد  أهػاليلد  السيد محسف حديث الناس و عمى مجمس عزاء وا
بهػػـ  األمػػرعالمػػات الغيػػرة والحسػػد فػػي صػػدور الػػذيف كػػانوا يكنػػوف لػػه الكراهيػػة، ووصػػؿ 
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وا يجهػػػروف بالعػػػداوة والتهديػػػد بالقتػػػؿ وحػػػرؽ البيػػػوت والمضػػػايؼ التػػػي اعػػػدت أخػػػذ أّنهػػػـ
 . (ٚٔ -ٙٔص ، ٕ٘ٔٓ) الياسري،  *سرةلمضيوؼ التي كانت ترـو األ

 ولدته وتعميمه -2
ولػد شػمراف الياسػػري فػي لػػواء الكػوت، قضػاء الحػػي )قريػة محيرجػػة( التػي تسػػمى 

، فيمػػا (ٗٚ-ٖٚ، صٜٜٛٔ)شػػعباف،  ٕٜٙٔناحيػػة الموفقيػػة فػػي الوقػػت الحاضػػر عػػاـ 
قػػاؿ شػػمراف عػػف والدتػػه: يولػػدت فػػي قريػػة صػػغيرة تقػػع بػػالقرب مػػف نهػػر الغػػراؼ، جنػػوب 

تاريخ التقريبي، فبعد الزواج بستة أشهر بمغت مبمغ الرجاؿ، فكػـ قضاء الحي، وحزرت ال
، واسػتند ٕٖٜٔ( سنة، ولذا يصح القوؿ انني مػف مواليػد ٘ٔكاف عمري يا ترى؟ اظنه )

 ِإلػػػى، والػػػبعض ا خػػػر ٜٕٜٔجػػػواز سػػػفر  اليمنػػػي ليؤرخػػػوا لمػػػيالد  بالعػػػاـ  ِإلػػػىالػػػبعض 
، ولكف حديثػه ٕٖٜٔو ليؤرخوا عاـ حديثه )المرسؿ( في قاعة الدراسات العميا في موسك

ذلػػػؾ لػػػـ يكػػػف يخمػػػو مػػػف مػػػداعبات حػػػوؿ العمػػػر والشػػػيخوخة، والصػػػحيح مػػػف االسػػػتدالؿ 
 ِإلػػى، وشػػمراف الياسػػري االبػػف البكػػر لمسػػيد يوسػػؼ ٕٜٙٔوالمقارنػػة اف مػػيالد  كػػاف عػػاـ 

  وبناتػػه أوالدتػػه السػػيدة )اـ حميػػد(، ويعقػػوب وحسػػف وجاسػػـ، فيمػػا رزؽ ببقيػػة أخو جانػػب 
 .*مشروع الدجيمة في

ؿتػه فػي كنػؼ والػدهـ الػذي كػاف المسػؤوؿ أخو عاش شػمراف و  عػف معيشػتهـ  األوَّ
، ٕٜٚٔ)الياسػػري، حػػدك كبير ِإلػػىوحيػػاتهـ االجتماعيػػة واالقتصػػادية، التػػي كانػػت مسػػتقرة 

. ممػػا سػػاعد ذلػػؾ عمػػى بنػػاء شخصػػية شػػمراف الياسػػري، و يّسػػر لػػه فػػي الوقػػت (ٕٚٓٓ

                                                 
*
قيؿ في وقتها اف الطعاـ الذي كاف يقدـ لمجمس وفاة والد  كاف يصب عمى بواري القصب لعدـ   

ه، فضاًل عما كاف يحويه مف مواد غذائية كثيرة ومتنوعة مف المحـو والسمؾ استيعاب األواني المعدة ل
 وغيرها

*
مقابمة شخصية اجراها الباحث مع السيد إحساف شمراف الياسري في دار  الواقعة في منطقة الكرادة  

 ، الساعة التاسعة مساءً ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٔٔبتاريخ 
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 أسػهـالمستقمة التي كانت تتمتػع بالكفايػة والنضػج، بمػا  نفسه المضي في بناء شخصيته
فػػي بمورتهػػا فػػي المجتمػػع فيمػػا بعػػد، سػػيما اف عائمتػػه كانػػت فػػي وقتهػػا تعمػػؿ فػػي الزراعػػة 

ًا زراعيػػة خاصػػة بهػػا، أرضػػوهػػي مػػف العوائػػؿ الميسػػورة، عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ  امتالكهػػا 
عمويػػة ومػػا كػػاف  أسػػرةف وممػػا عػػزز مػػف تمػػؾ التوجهػػات لػػدى شػػمراف الياسػػري انحػػدار  مػػ

ت مػػف العوائػػؿ أصػػبحيتمتػػع بػػه والػػد  وعائمتػػه مػػف خصػػاؿ فػػي المحػػيط الػػذي تواجػػد فيػػه، 
الذي وظفه شمراف لبناء شخصيته وكيفية التعامؿ  األمرالمعروفة وذات السمعة الطيبة، 

 في ظؿ تمؾ المؤثرات. خريفمع ا 
فػػي قريتػػه التػػي ولػػد بػػدايات تعميمػػه فقػػد قضػػى صػػاحب السػػيرة بػػدايات عمػػر   أّمػػا

فيهػػػا، وتمقػػػى تعميمػػػه عمػػػى يػػػد والدتػػػه السػػػيدة )كميفػػػة السػػػيد عمػػػي الفاضػػػمي( التػػػي عممتػػػه 
القراءة عف طريؽ القرآف الكريـ التي كانػت تجيػد قراءتػه. وأشػار شػمراف الياسػري بػالقوؿ: 

، كانػػت تقػػرأ القػػرآف جيػػداً  أنَّهػػايأف أمػػي كانػػت تحسػػف قػػراءة القػػرآف الكػػريـ فقػػط، والغريػػب 
، وال تعػػرؼ خػػط اسػػمها، ومػػع ذلػػؾ آخػػرولكنهػػا ال تعػػرؼ قػػراءة سػػطر واحػػد مػػف كتػػاب 

َـّ( وحػػػيف  ت مفػػػاتيح تركيػػػب الحػػػروؼ قمػػػت بتعمػػػيـ نفسػػػي أمتمكػػػعممتنػػػي قػػػراءة )جػػػزء عػػػ
لتعميمػه  ولػى. وهػذا يعنػي أف والدتػه مثمػت الخطػوة األ(ٜٕ، صٕٜٛٔ)الزبيدي، الكتابةي

التػػي كػػاف يػػتعمـ بهػػا األطفػػاؿ عػػف طريػػؽ الكتاتيػػب مبػػادئ القػػراءة والكتابػػة وهػػي الطريقػػة 
 يقرأ ويكتب. أصبحالمعروفة، وعندما تمكف مف ذلؾ بدأ يكتب ف

شػمراف الياسػري عنصػرًا مهمػػًا  أصػبحوعنػدما جػاوز الخامسػة عشػرة مػف عمػػر  ، 
في الجمسػات التػي كانػت تعقػد فػي مضػايؼ القريػة التػي عػاش بهػا، وشخصػًا متميػزًا لمػا 

ات عمػػى وضػػع الكػػالـ فػػي مكانػػه الصػػحيح مػػف حيػػث الفصػػاحة وقػػوة اتصػػؼ بػػه مػػف قػػدر 
فػي طريقػة طرحػه لممواضػيع  أو، خػريفحديثػه مػع ا  أثنػاءالمفردات التي كاف يسػتعممها 

العامػػػة والخاصػػػة، وكػػػاف السػػػتمرارية تواجػػػد  فػػػي تمػػػؾ المضػػػايؼ اثػػػر  فػػػي زيػػػادة تعممػػػه 
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ضافةالنظري و  ي اقتػرب فػي تعممػه مػف عمػـ قداـ لشخصه وبذلؾ يكوف شمراف الياسر اإ ا 
دراكالمنطؽ الذي يدرس عمـ الحياة و  ها ليقتػرب مػف فهمهػا لتوضػيح المخػزوف فػي ذهنػه ا 

معػاني  ِإلػىجزئياتهػا وكمياتهػا وهػو فػي مقتبػؿ عمػر  حتػى يصػؿ  أدرؾلمجتمع مف حيث 
)الشػنيطي ، ية في منطقػه الخمقػي، والػتعمـ الػذي كػاف يجػب اف يسػود فػي مجتمعهنساناإ

كػػػػػاف يسػػػػػتمتع بكػػػػػؿ مػػػػػا كػػػػػاف يطرحػػػػػه صػػػػػغار الفالحػػػػػيف  أنَّػػػػػهُ ، سػػػػػيما (ٖٔص، ٜٓٚٔ
التػي كانػت بطبيعتهػا تحمػؿ الكثيػر ممػا كػاف  أحاديػثوالشخصيات البارزة في قريتػه مػف 

التعمػيـ فػي نظػر  وسػيمة  أصػبحيحيط بهـ مف مشكالت ومظاهر اجتماعية متخمفػة، ممػا 
يسرًا وقدرة عمػى  أكثرتطمعهـ لحياة لمدفاع عف  أداةلبنائهـ الشخصي، وفي الوقت نفسه 

. لتطهيرها مما عمؽ بها مػف تخمػؼ (ٕٚ-ٕٙ،  صٜٜٛٔ)شعباف، االحتماؿ والمواءمة
حقيقة التعمػيـ الػذي يجػب اف  ِإلىزالته مف سموكهـ لموصوؿ إومظاهر بالية وتشو  يجب 

يسػػود فػػي مجتمعػػه مػػف دوف االعتمػػاد عمػػى الػػتعمـ فػػي صػػفته النظريػػة فقػػط بمعنػػى جعػػؿ 
المعرفة النظرية والفكر، لفهـ حقيقػة الحيػاة وتطورهػا، سػيما اف ظػروؼ حياتػه  أداةلتعمـ ا

 ِإلػػى قػػربالػػذي جعمػػه األ األمػػردراسػػته فػػي وقتهػػا،  إكمػػاؿالمعيشػػية الصػػعبة منعتػػه مػػف 
 قمػػوبهـ ِإلػىمػف مشػكالت والمحبػب  أذهػأّنهـالجميػع لسػماع شػكواهـ ومػا كػاف يجػوؿ فػي 

 .(ٕ٘-ٕٔ،  صٜٜٛٔ)شعباف، 
ولشدة شغفه بالثقافة تعمـ صػاحب السػيرة الضػرب عمػى ا لػة الطابعػة منػذ وقػت 
مبكػػر مػػف حياتػػه وكػػاف يحػػذو  فػػي ذلػػؾ االسػػتزادة العمميػػة، ومحاولػػة منػػه تعمػػـ مهنػػة قػػد 

عمػػى األقػػؿ اإفػػادة منهػػا فػػي زيػػادة معموماتػػه الثقافيػػة، التػػي  أويعتمػػد عميهػػا فػػي الحيػػاة، 
 خر، وفػي وقتهػا كػاف يرتػدي العقػاؿ والكوفيػة )اليشػماغ(، كاف يزداد حبه لها يومًا بعد ا

وقػػراءة الصػػحؼ والمجػػالت. وكثيػػرًا مػػا كػػاف شػػمراف يثيػػر فػػي تمػػؾ السػػموكيات اسػػتغراب 
كػػػانوا بعيػػػديف عػػػف تمػػػؾ المظػػػاهر النشػػػغالهـ  أّنهػػػـمدينتػػػه، السػػػيما  أبنػػػاءالفالحػػػيف مػػػف 
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مػػا ولػػد لػػيهـ شػػعورًا اف شػػمراف بالعمػػؿ الزراعػػي، وابتعػػادهـ نوعػػًا مػػا عػػف بنػػاء ثقػػافتهـ م
الياسػػري ذات سػػمات شخصػػية تختمػػؼ نوعػػا مػػا عػػف شخصػػياتهـ، وممػػا أفػػرز فػػي ذلػػؾ 
أيضًا، أف صاحب السػيرة كػاف مولعػًا بحػب الرسػـ كهوايػة بػدأت تبػرز لديػه، وأشػار لػذلؾ 

احتفظػػػت لػػػه برسػػػـو زيتيػػػة جميمػػػة ومػػػف تمػػػؾ الرسػػػوـ، لوحػػػة مثمػػػت شخصػػػيته  ِإذْ عائمتػػػه 
 (.٘ٚ،  صٜٜٛٔ)شعباف، كوفية قاـ برسمها بنحو جميؿ ودقيؽبالعقاؿ وال

 ثانياا: تكوينه الجتماعي 
، ٜٙٗٔالياسػػري عػػاـ  إبػػراهيـبنػػة عمػػه السػػيد أتػػزوج السػػيد شػػمراف الياسػػري مػػف 

ذلؾ التػاريخ فػي قريػة بيػت زريجػي الواقعػة جنػوب مدينػة الحػي فػي  ِإلى قربالسنة األ أو
وبنػػػت واحػػػدة، نػػػالوا قسػػػطًا مػػػف  أبنػػػاءة أربعػػػزوجتػػػه ب لػػػواء الكػػػوت. وقػػػد رزؽ شػػػمراف مػػػف

التعميـ، ولمتابعة والدهـ ووالدتهـ لتفاصيؿ حياتهـ، والحث عمػى مواصػمة الدراسػة وطمػب 
ذلػػؾ. وكػػاف حػػب والػػدهـ  رائهػػـ  ِإلػػىالعمػػـ سػػيما اف والػػدهـ ُحػػـر مػػف التعمػػيـ ممػػا دفعػػه 

ف التعمػيـ العػاـ والخػاص واف وقربه مف آرائهـ ووجهات نظرهـ الشخصية التي ُمزجػت بػي
العالقػػػػة بالتقاليػػػػد العشػػػػائرية والطػػػػابع االجتمػػػػاعي لمحصػػػػوؿ عمػػػػى المكانػػػػة االجتماعيػػػػة 

عمػػى  صػػرارمػػف حيػػث اإ آخػػر. ممػػا مػػنح ذلػػؾ بعػػدًا *والمنطقػػة التػػي كػػانوا يعيشػػوف فيهػػا
 التعميـ والتزود بالثقافة العامة.

الذي لػـ يسػتمر فػي العػيش  ٜٚٗٔرزؽ شمراف الياسري بولد  البكر جبراف عاـ 
 ِإلػػىالػػذي دفعػػه لمهجػػر  األمػػرالخػػارج  ِإلػػىبػػالعراؽ لتطمعاتػػه الشخصػػية ورغبتػػه بالسػػفر 

، وعمػؿ هنػاؾ فػي مهنػة الطباعػة، وتػزوج هنػاؾ مػف سػيدة هنغاريػة، ٜٜٙٔهنغاريا عػاـ 

                                                 
*
ف الياسري في دار  الواقعة في منطقة الكرادة مقابمة شخصية اجراها الباحث مع السيد إحساف شمرا 

 ، الساعة التاسعة مساًء.ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٓٔبتاريخ 
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عميػػه اسػػـ )حبيػػب(، ومكػػث السػػيدجبراف هنػػاؾ حتػػى  أطمػػؽالتػػي انجبػػت لػػه ولػػدًا واحػػدًا 
 .*وُدفف في هنغاريا ٕٔٓٓـ وفاته عا

ت أقترنػُرزؽ بابنته السيدة )أـ آيػة( التػي  ٜٛٗٔعاـ  أيوبعد مرور سنة واحدة 
 ٜٜٗٔائها مػف السػادة الياسػرييف ومكثػت فػي واسػط، ولممػدة مػف عػاـ أقربفيما بعد بأحد 

، الػػذي تػػزوج مػػف ابنػػة عمػػه السػػيد ٜٜٗٔوهػػـ ريػػاض عػػاـ  أبنػػاءرزؽ بثالثػػة  ٜٙ٘ٔ –
ي الذي كاف يحظى بمكانة اجتماعية وعشائرية معروفة في المنطقة والسادة حسف الياسر 

الحسينييف، وقد رزؽ مف زوجته بولػديف همػا )عمػي وحسػف(، وثػالث بنػات. وكػاف يعمػؿ 
،  ٜٜٛٔ)شعباف، الدوائر الحكومية الخدمية، واحيؿ عمى التقاعد منذ مدة طويمة أحدفي 
، وتػػزوج مػػف ابنػػة خالػػه السػػيد ٜٔ٘ٔد عػػاـ ولػػد  ا خػػر هػػو فػػائز الػػذي ولػػ أّمػػا. (٘ٚص

عمػى ولػد  الثالػث اسػـ  أطمؽ، ويوسؼ( و إبراهيـ) أبناءعبود الياسري، ورزؽ منها بثالثة 
 .(٘ٚ،  صٜٜٛٔ)شعباف، جبراف تيمنًا باسـ شقيقه الكبير جبراف، فضاًل عف ابنتيف

ج مػف ، وتػزو ٜٙ٘ٔشػمراف الياسػري ولػد عػاـ  إحسػافولد  الرابػع فهػو السػيد  أّما
بنػػػات، وهػػػو موظػػػؼ حكػػػومي فػػػي وزارة الماليػػػة، )البنػػػؾ  أربععائمػػػة الػػػورد ورزؽ منهػػػا بػػػ

 . *المركزي العراقي(، والزاؿ مستمرًا في عممه لموقت الحاضر
 تكوينه الفكري ثالثا:

عوامػػػػؿ عديػػػػدة فػػػػي بنػػػػاء وتكػػػػويف شخصػػػػية شػػػػمراف الياسػػػػري الفكريػػػػة  تأسػػػػهم
التػي كػاف يمػر بهػا العػراؽ فػي  حػداثقييف مػف األوالثقافية فقد عزز موقؼ المثقفيف العػرا

ؿالربع  ينيات القرف الماضي التي تمثمت بطبيعة النظاـ السياسي ودور  فػي أربعمف  األوَّ
                                                 

*
مقابمة شخصية اجراها الباحث مع السيد فائز شمراف الياسري في دار  الواقعة في محافظة واسط  

 ، الساعة الثالثة ظهرًا.ٕٕٓٓ/ٔ/ٜٔبتاريخ 

*
الياسري في دار  الواقعة في مدينة الكرادة بتاريخ مقابمة شخصية اجراها الباحث مع السيد إحساف  

 ، الساعة التاسعة مساًء.ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٜٔ
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تحولػػػػت تمػػػػؾ  ِإذْ تنفيػػػػذ السياسػػػػة البريطانيػػػػة لتحقيػػػػؽ المصػػػػالح البريطانيػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ، 
لمخروج مما كاف يعػاني منػه  لمفئة المثقفة أساسمحرؾ  ِإلىالمظاهر والسياسات السائدة 

العراؽ كتنظيـ سياسي ودستوري ومظاهر متخمفة عمى المسػتويات كافػة وضػرورة العمػؿ 
عمى تغييرها، وكاف مف نتائج ذلؾ زيادة اعداد الفئة المثقفة لمعمؿ في المجاالت الفكريػة 

 وضػػػػػػػػػاعذات الطػػػػػػػػػابع السياسػػػػػػػػػي واالجتمػػػػػػػػػاعي ورغبتهػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي تغييػػػػػػػػػر األ ةنسػػػػػػػػػطواأل
. التي كاف يعيشها الشعب والدولة في وقت واحد، (ٖٚٔ، صٖٜٚٔالنفيسي، )المتخمفة

لمعمػػػػؿ السياسػػػػي  أسػػػػموبسػػػػيما اف الػػػػبعض مػػػػنهـ تبنػػػػى الفكػػػػر االشػػػػتراكي كهوايػػػػة ال ك
 أسػموبالعراؽ، والفالحيف بنحو خػاص ب أوضاعوالممارسة التنظيمية واستطاعوا وصؼ 

يػػاة فػػي الريػػؼ، وضػػرورة أثػػار فيػػه ضػػجر الشػػعب وتعريػػؼ الشػػعب عمػػى صػػعوبات الح
التركيػػػز عمػػػى العمػػػؿ الجمػػػاعي بػػػداًل مػػػف االسػػػتمرار عمػػػى عمميػػػات التنديػػػد والتحػػػريض 

. وعػػػػزز مػػػػف ذلػػػػؾ أف الػػػػوزارات (ٚٔٔ، صٕٜٚٔ)خدوري، السياسػػػػي لمػػػػا كػػػػاف سػػػػائداً 
)العمػػر،  * ٕٜٓٔعميػػه الحكػػـ الػػوطني فػػي العػػراؽ عػػاـ  أطمػػؽالعراقيػػة منػػذ تأسػػيس مػػا 

ات لمحػػػد مػػػف حريػػػة إجػػػراء أوضػػػغوطات  أيلػػػـ تفػػػرض ومػػػف بعػػػدها  (ٜ٘، صٜٚٚٔ
 فكػػػارت الحريػػػات النسػػػبية لبػػػث األأطمقػػػقامػػػت برعايػػػة المثقفػػػيف و  ِإذْ محاربتػػػه،  أوالفكػػػر 

والمبادئ الجديدة في المستويات كافة، وكاف مف نتػائج ذلػؾ تأسػيس النػوادي والمنظمػات 
كػري و الثقػافي واالجتمػاعي، السياسية القومية والشيوعية والدينية وغيرها ذات الطػابع الف

                                                 
*
اإشارة هنا ِإلى أوَّؿ حكومة عراقية مؤقتة التي كمؼ بها عبد الرحمف النقيب في السادس والعشريف   

ؿ عاـ  وقد تألفت ، ومعه المستشاروف البريطانيوف لكؿ دائرة حكومية تأسست، ٕٜٓٔمف تشريف األوَّ
( وزيرًا مف دوف وزارة، في الوقت الذي كانت تمؾ الوزارة ذات ٕٔ( وزراء اصمييف و)ٛتمؾ الوزارة مف )

صبغة عراقية اال أنَّها كانت تدار بعقوؿ بريطانية، وكاف المندوب السامي ومعه مساعديه الحكومة 
 الفعمية لها
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لكف الممفت لمنظر أف الحكومة البريطانيػة ظمػت هػي الموجهػة لمقػدرات العػراؽ السياسػية 
 . (ٕ٘ٔ، صٜٚٙٔ) كماؿ الديف، والسياسات العامة في المجاالت كافة

ذلػػػؾ فػػػي نضػػػج شخصػػػية شػػػمراف الياسػػػري الفكريػػػة سػػػيما أف الصػػػراعات  أسػػػهـ
فػي العػراؽ. وطريقػة تغييرهػا  وضػاعلمثقفة حوؿ طبيعة األالفكرية و السياسية بيف الفئة ا

لمػػا كػػاف يفكػػر بػػه شػػمراف الياسػػري  قػػرببػػدأت تظهػػر مالمحهػػا بنحػػو واضػػح، وكانػػت األ
تبعػػػًا لمػػػا كػػػاف يحػػػدث فػػػػي البيئػػػة التػػػي كػػػاف يعػػػيش بهػػػػا مػػػف تخمػػػؼ اجتمػػػاعي وفكػػػػري 

يقػة هػي الضػحية. الكثير مف التغيير، فيما كانت الحق ِإلىواقتصادي وواقع مرير بحاجة 
 أويػػػات وسػػػمبيات فرضػػػت بنحػػػو إيجابنظػػػرًا لممظػػػاهر التػػػي كانػػػت سػػػائدة بمػػػا فيهػػػا مػػػف 

 أنَّهػػاوجػد فػػي بيئػػة الريػؼ ال كمػػا يتصػػورها  أنَّػػهُ ، سػػيما (ٖٗ، صٕٔٓٓ)الصػكار، بآخر
 ِإلػػىالمدينػػة، بػػؿ كمػػا كػػاف يعرفهػػا الفػػالح، ويعيشػػها ابػػف القريػػة متوخيػػًا بػػذلؾ الوصػػوؿ 

  وقواعػد  أفكػار ؼ معها لإلفادة مف بعػدها الثقػافي وامتػدادها الحضػاري لبنػاء المدينة لمتآل
)شػػػعباف، االتصػػػالية مػػػع المجتمػػػع المػػػدني وتحريضػػػه عمػػػا كػػػاف سػػػائدًا فػػػي تمػػػؾ المرحمة

. التػػي ارتبطػػت بتأسػػيس الدولػػة العراقيػػة وآلياتهػػا التنظيميػػة. وهػػو (ٖٙ-ٖ٘، صٜٜٛٔ
فػي الػبالد.  جنبػييدة لػه لمػا كػاف يقػـو بػه األة الشدمعارضظهور بوادر ال دراؾإ قرباأل

ت في نظػر  السػبب الػرئيس والمباشػر لمػا كػاف يحػدث فػي العػراؽ. وكػاف مػف أصبحالتي 
مػػف قبمػػه، لمػػا كػػاف يػػروج لػػه الكثيػػر مػػف المنػػاديف بعمميػػات  يمػػافنتػػائج ذلػػؾ التقػػرب واإ

ذلػػؾ الجانػػب  هـ، وبػػرز فػػيأفكػػار السياسػػي واالجتمػػاعي واالقتصػػادي والتػػأثر ب صػػالحاإ
االيػػػػػػػديولوجيات اليسػػػػػػػارية والماركسػػػػػػػية، التػػػػػػػي كػػػػػػػاف يصػػػػػػػرح بهػػػػػػػا قمػػػػػػػة مػػػػػػػف المثقفػػػػػػػيف 

 . (ٛ٘-ٖٗ، صٕٕٓٓ)مار، المعتدليف
عمػى ذلػؾ، فقػد بػرزت الكثيػر مػف التيػارات الفكريػة التػي عبػرت  األمرلـ يقتصر 
عزيػز عمميات التغيير المطموبػة، لت حداثأل أفكارالمثقفيف مف  أذهافعما كاف يدور في 
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االتجا  االشتراكي لػدى الشػعب والفئػة المثقفػة نفسػها، وضػرورة التنبيػه عمػى حػب الػوطف 
. (ٚٗٔ-ٙٗٔ، صٜٙٛٔ)سوسػػػة، وغػػرس الثقافػػة الحػػرة والػػػروح الديمقراطيػػة فػػي البالد

التي رافقتها بروز البعض مػف المثقفػيف ممػف آمنػوا بػالفكر االشػتراكي واسػتطاعوا وصػؼ 
اقتصػادية واجتماعيػة سػيئة،  أوضػاعمنه مف صعوبات و  الشعب وما كاف يعاني أوضاع
الػػػذي يفتػػػرض سػػػرعة العمػػػؿ السياسػػػي و الحػػػد مػػػف ظػػػروؼ االسػػػتغالؿ والسػػػيطرة  األمػػػر

ة، ومطالبػػػػػػػػة المجتمػػػػػػػع مػػػػػػػػف دوف اسػػػػػػػتثناء باالتحػػػػػػػػاد والحػػػػػػػذر مػػػػػػػػف السػػػػػػػػيطرة جنبيػػػػػػػاأل
، ووقػػػػػؼ التػػػػػدخؿ البريطػػػػػاني فػػػػػي شػػػػػؤوف العػػػػػراؽ (ٖٚ، صٜ٘ٚٔ)الكاظمي، ةجنبيػػػػػاأل
خميػػػة والخارجيػػػة مػػػف حيػػػث سػػػمب ثػػػروات الػػػبالد وفقػػػداف الدولػػػة اسػػػتقاللها السياسػػػي الدا

بنػاء الدولػة العراقيػة  إعػادة. بما يعنػي ( ٚ، صٖٜٚٔ)خيري، واالقتصادي واالجتماعي
المصػػالح والتػػي كانػػت  أصػػحابها بريطانيػػا والسياسػػييف المتعػػاونيف و أسسػػالتػػي وضػػعت 

 .(ٙٔٚ، صٜٙٛٔ)اسود، لبريطانية عمى العراؽتمثؿ الستار الرسمي لمنفوذ والسيطرة ا
منحتػه نكػراف  ِإذْ انعكست تمؾ المظاهر عمػى شخصػية شػمراف الياسػري الفكريػة، 

 ، سػػػيما اف فكػػػار أل ولػػػىبالمبػػػدأ ممػػػا مهّػػػد لػػػه الطريػػػؽ لوضػػػع المبنػػػات األ يمػػػافالػػػذات واإ
)النعيمػػي، بالدطبيعػػة السياسػػة البريطانيػػة والسياسػػات التػػي اتبعهػػا النظػػاـ السياسػػي فػػي ال

، خمقػػػت طبقػػػة حاكمػػػة وسياسػػػية مواليػػػة لبريطانيػػػا، وطبقػػػة اقطاعيػػػة (ٔٓٔ، صٕٔٔٓ
متحالفػػػة معهػػػـ، والتمهيػػػد لػػػربط العػػػراؽ بػػػالقوى الخارجيػػػة، عػػػف طريػػػؽ بريطانيػػػا الحكػػػاـ 
سػػيطرتها الكاممػػة عمػػى الػػبالد. ممػػا زاد مػػف توجهاتػػه لمػػا كػػاف يحػػدث فػػي العػػراؽ والحيػػاة 

بآخر عمى إحكاـ سيطرتها عمى العراؽ و  أواف بريطانيا تعمؿ بنحو  أدرؾ ِإذْ السياسية، 
عمػػػػى األقػػػػؿ ضػػػػماف حيػػػػاد  عػػػػف توجهاتهػػػػا  أوالعمػػػػؿ عمػػػػى ضػػػػماف والء الشػػػػعب لهػػػػا، 

لتنفيػػػذ سياسػػػاتها شػػػيوخ  قػػػربالسياسػػػية واالقتصػػػادية واالجتماعيػػػة فػػػي الػػػبالد. وكػػػاف األ
يئػػة التػػي عػػاش بهػػا شػػمراف العشػػائر ومػػف يعمػػؿ معهػػـ مػػف اقطػػاعييف ومالكػػيف، وهػػي الب
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الياسػػري، ووجػػدت بريطانيػػا فيهػػا ضػػالتها المنشػػودة عػػف طريػػؽ تعزيػػز أدوار تمػػؾ الفئػػات 
لفرض سيطرتها عمى الريؼ العراقي، مما جعؿ اولئؾ الشيوخ يدركوف اف قوتهـ الحقيقية 

مطيعػة وخاضػعة لمبريطػانييف  أداةالػذي جعمهػـ  األمػرتكمف في االسػناد البريطػاني لهػـ، 
. وعميه لـ تتردد بريطانيا في زيادة (ٔٙ-ٓٙ، صٖٕٓٓ)سموغت، ضباطها السياسييفو 

خير مف سيعمموف عمى تنفيذ مصػالحها،  ّنهـقوة النظاـ العشائري واالقطاعييف معهـ، أل
الكثيػػػر مػػػف  أصػػػبح ِإذْ عػػػف ذلػػػؾ  أفصػػػحتشػػػكيؿ مجمػػػس النػػػواب العراقػػػي مػػػا  ِإلػػػىوعػػػودة 

)الظاهر، فػػي ذلػػؾ المجمػػس مػػف دوف اسػػتحقاؽ يػػذكررؤسػػاء العشػػائر واالقطػػاعييف نوابػػًا 
ت تشػػػػكؿ أخػػػػذ. فامتزجػػػػت تمػػػػؾ المظػػػػاهر بشخصػػػػية شػػػػمراف الياسػػػػري و (ٖ، صٜٜ٘ٔ

وهػو فػي  أصػبحمنظومته الفكرية وضرورة العمؿ لما كاف يعاني منه البالد وشعبه حتػى 
حبدايات شبابه وكأنه جزء مف مرحمة تاريخية وسياسية وثقافية لمتعبير عف دور  و  ه ساسا 

 ُأخرى. بعبارة (ٖ٘، صٜٜٛٔ)شعباف، تمؾ المرحمة إزاءوارهاصاته الفكرية والشخصية 
شػػمراف الياسػػري جػػزءًا مػػف المحػػيط والبيئػػة التػػي عػػاش بهػػا، فضػػاًل عػػف الظػػروؼ  أصػػبح

السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة التػػي كػػاف يعػػاني منهػػا العػػراؽ. وقػػد يسػػرت لػػه تمػػؾ 
بػػػػه المضػػػػي بثبػػػػات لبنػػػػاء شخصػػػػيته المسػػػػتقمة التػػػػي  المظػػػػاهر فضػػػػال عمػػػػا كػػػػاف يػػػػؤمف

تمؾ المظاهر مما منحه الثقة بنفسه والتميز وهو الزاؿ فػي ذلػؾ  دراؾإ قربت األأصبح
ال يفصػػح عػػف آراء  اال فػػي وقتػػه المناسػػب. و فػػي الوقػػت نفسػػه يحفػػظ  أصػػبحالعمػػر، ف

ف احترافػػػه، كمػػػا الروايػػػات الطويمػػػة والوقػػػائع والشػػػواهد التاريخيػػػة، ويقػػػوؿ الشػػػعر مػػػف دو 
اتصؿ بالصحؼ البغدادية ليكشؼ عف عمػؽ ودرايػة عمػا كػاف يجػوؿ فػي ذهنػه لمػا كػاف 

ت مػف أصػبحفي تمؾ المرحمة، والتػي  (ٕٕ-ٕٓ، صٕ٘ٔٓ)الياسري، يجري في العراؽ
الوضع غامضًا، و  أصبحالمشكالت السياسية الكبرى التي كانت تواجه البالد، فالوضع 

وا ال يهمهػػـ سػػوى تنفيػػذ المصػػالح البريطانيػػة مػػف دوف صػػبحأالنظػػاـ السياسػػي ومػػف معػػه 
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مصػػػالح العػػػراؽ وشػػػعبه والتطػػػورات المطموبػػػة، وبػػػذلؾ خمقػػػت بريطانيػػػا أكبػػػر  ِإلػػػىالنظػػػر 
 أماـ. (ٚٓٔ، صٜٜٛٔ) وائي و بينورز، يةساست هي المشكمة األأصبحالمشكالت، و 

وطػػػأة السياسػػػة تحػػػت  وضػػػاعالشػػػعب والعناصػػػر المثقفػػػة التػػػي لػػػـ تكػػػف مقتنعػػػة بتمػػػؾ األ
ة معارضػػػهػػػا سػػػوى المطالبػػػة باسػػػتقالؿ العػػػراؽ وتطػػػور ، والأمامالبريطانيػػػة التػػػي لػػػـ يعػػػد 

ة لدولػػة أفضػػؿ مػػا توصػػؼ بػػه بعػػدها عػػف العػػراؽ فػػي كػػؿ شػػيء جنبيػػالشػػديدة لمسػػيطرة األ
. وهػػي توجهػػات (ٜٓٔ،  صٜٜٛٔ) وائػػي و بينػػورز، والثقافػػات فكػػاروفػػي مقػػدمتها األ

كاف يفكر به شػمراف الياسػري لالسػهاـ فػي خدمػة المجتمػع بفئاتػه حد ما مما  ِإلىاقتربت 
. (ٓ٘-ٜٖ، صٜٜٛٔ) شػعباف، المختمفة لوضع االمور في سياقها التػاريخي الصػحيح

التغييػر المطمػوب عمػػى  حػػداثالفكػرة التػػي كػاف يحممهػا أل أوكتعبيػر عػف فمسػػفته الكامنػة 
السياسػية االجتماعيػة التػي  اعوضػمستوى الدولة والمجتمع لشدة انغماسه في اشػكالية األ

، اف شػػػمراف الياسػػػري كػػػاف يعػػػيش (ٛ، صٕٕٓٓ)الحقيقػػػة، مجمػػػة، كػػػاف يعيشػػػها العراؽ
، ص ٖٕٓٓ)الغريػػػري،  *السياسػػػية التػػػي رافقػػػت حركػػػة رشػػػيد عػػػالي الكيالنػػػي حػػػداثاأل
، وما قامت به السػمطات العراقيػة ضػد القػوى الوطنيػة والفئػات المثقفػة، ٜٔٗٔعاـ  (ٖٙ
)الجبوري، السياسػػػػية والنػػػػوادي الثقافيػػػػة ةنسػػػػطؽ وايقػػػػاؼ عمػػػػؿ الكثيػػػػر مػػػػف األتػػػػـ غمػػػػ ِإذْ 

، وحمػػػػػػػػت محمهػػػػػػػػا النػػػػػػػػوادي والمؤسسػػػػػػػػات ذات العالقػػػػػػػػة بالسياسػػػػػػػػة (ٙٗٔ، ص ٜٚٚٔ
تغييػر نظػاـ  ِإلىالتي كانت تدعو  فكارالبريطانية وتوجهاتها، فضاًل عف ذلؾ محاربة األ

                                                 
*
القادر الكيالني، أصبح وزيرًا لمعدؿ وهو في ويرجع نسبه ِإلى الشيخ عبد  ٕٜٛٔولد في بغداد عاـ  

، عيف مديرًا لمديواف الممكي وسكرتيرًا خاصًا لمممؾ فيصؿ األوَّؿ، ٕٖٜٔسنه الحادي والثالثيف، وعاـ 
وقؼ بوجه التدخالت البريطانية في البالد عف  ٜٔٗٔوفي السنة نفسها شكؿ وزارته األولى، وعاـ 

القوى الوطنية العراقية، التي استطاعت بريطانيا القضاء عميها،  طريؽ اعالف حركة مايس باالتفاؽ مع
تموز  ٗٔبعد نجاح ثورة  ٜٛ٘ٔوقد حكـ عميه باالعداـ بعد لجوئه ِإلى ايراف، ثـ عاد ِإلى العراؽ عاـ 

. وحكـ عميه باالعداـ مرة ُأخرى اال اف الحكـ لـ ينفذ ِإْذ خفؼ ِإلى ثالث سنوات سجف، افرج ٜٛ٘ٔ
 .ٜ٘ٙٔ، توفي في بيروت عاـ ٜٔٙٔعنه عاـ 
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 *القػػوى المثقفػػة والفكريػػة فػػي العػػراؽالسياسػػية والقيػػاـ بالضػػغوط عمػػى  وضػػاعالحكػػـ واأل
العمػػػؿ والتحػػػرؾ  حػػػزابالػػػذي دفػػػع الػػػبعض مػػػف األ األمػػػر. (ٙ٘-٘٘، صٜ٘ٙٔ)كبػػػة، 

 حػػػػزابي، فعمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ ال الحصػػػػر اف األصػػػػالحذات الطػػػػابع اإ فكػػػػارلنشػػػػر األ
منػػػاطؽ  أغمػػػبالماركسػػػية فػػػي  فكػػػارالشػػػيوعية اسػػػتفادت فػػػي وقتهػػػا مػػػف توسػػػع ونشػػػر األ

. فقػد فكػارالمناطؽ الجنوبية، واسػتطاعوا التحػرؾ بنحػو كبيػر لنشػر تمػؾ األالعراؽ. سيما 
)حرب  بأّنهاوصؼ الشيوعيوف قياـ الحرب العالمية الثانية التي تزامنت مع تمؾ المرحمة 

اسػػتعمارية ونهػػب وسػػمب ألقتسػػاـ العػػالـ(. وعميػػه طالػػب بوقػػوؼ العػػراؽ عمػػى الحيػػاد مػػف 
ج ذلػػؾ بتأييػػد حركػػة مػػايس عمػػى اعتبارهػػا ، وتػػو (ٖٚٗ، صٜٙٚٔ)حميػػدي، تمػػؾ الحرب

، ويبػدو اف تمػؾ (ٖٚٗ،  صٜٙٚٔ)حميدي، حركة وطنية معادية لالستعمار البريطاني
 ولػػىحػػد مػػا لمبػػدايات األ ِإلػػىالتوجهػػات لمحػػزب الشػػيوعي فػػي العػػراؽ قػػد مهػػدت الطريػػؽ 

يمانػػػػػلالتجاهػػػػػات الفكريػػػػػة لشػػػػػمراف الياسػػػػػري و  ، ٜٜٙٔ)الجػػػػػار اهلل، *ه بػػػػػالفكر اليسػػػػػاريا 
المصادر  إحدى ِإلْيهوتطوراتها وهو ما اشارت  حداثولمكثير مف عاش تمؾ األ (ٓٛص

الحػػزب الشػيوعي فػػي الوقػػت الػذي لػػـ يكػػف بتمػػؾ  ي فػػي العػراؽ، بػػأفَّ سػػالمذات التوجػه اإ
المسػػػػاحة الفكريػػػػة مػػػػف االنتشػػػػار وكمػػػػا روج لػػػػذلؾ، ولػػػػـ يكػػػػف كفكػػػػر يسػػػػتهوي العػػػػراقييف 

اغ الفكػػري والعقائػػدي الػػذي نػػتج بسػػبب ضػػعؼ الػػوعي ويسػػيطر عمػػى قػػولهـ، اال اف الفػػر 
الشعب وعدـ وجود مف يعمؿ  أفرادنشر الوعي السياسي بيف  هميةه ألإدراكالديني وعدـ 

                                                 
*
واعتقمت البعض مف  ٖٜ٘ٔقامت السمطات العراقية في وقتها بغمؽ نادي المثنى الذي أسس عاـ  

اعضائه كما صادرت جميع محتوياته ومنحته مقرًا لنادي )أخواف الحرية( الذي أسسته دوائر العالقات 
 واالستخبارات البريطانية.

*
ؿ ظهور لمحزب   ، ٕٖٜٔالشيوعي العراقي، كاف بصيغة منشور في لواء الناصرية عاـ يذكر اف أوَّ

حيث تطرؽ ِإلى وضع الحكومة والتدخؿ البريطاني في شؤوف العراؽ الداخمية والخارجية وسمب ثرواته 
 وطالب الجمع باالتحاد والحذر مف المستعمر.
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الواقع بواقعية وموضوعية بما يتناسب مع ذلؾ المرحمة وتطوراتها. سيما واف  ِإلىوينظر 
زعماء الروحػانييف والسػجوف الشيوعييف في العراؽ دخمت حتى بيوت اهؿ الديف وال أفكار

مػػػالذًا آمنػػػًا لمفكػػػر الشػػػيوعي  أصػػػبحواسػػػتهوت المدرسػػػيف والتالميػػػذ، حتػػػى وكػػػأف العػػػراؽ 
 سػػػػالـ. وانفتاحػػػػًا لمجيػػػػؿ الجديػػػػد عمػػػػى اإ(ٕٙ، صٕٓٓٓ)رؤوؼ، وتوسػػػػيعه فػػػػي الػػػػبالد

اليسػػاري والتشػػيع االشػػتراكي. وقػػد بػػرزت تمػػؾ التوجهػػات وبنحػػو مركػػز فػػي مػػدف )بغػػداد، 
الطائفة الشيعية  أبناءاف  ِإلى األمروالناصرية، والنجؼ، والعمارة، وكربالء( حتى وصؿ 

يػػػػػة فػػػػػػي قواعػػػػػد الحػػػػػزب الشػػػػػػيوعي ويسػػػػػيطروف عمػػػػػى منظمػػػػػػات كثر وا يشػػػػػكموف األأخػػػػػذ
د لػػذلؾ الوضػػع السػػيء الػػذي كػػاف يعيشػػه . وممػػا مهػػ(ٜ٘، صٜٕٓٓ)الفضػػمي، الحزب
الطائفة الشيعية وبسبب طبيعػتهـ العاطفيػة ونشػوء الفػوارؽ الطبقيػة وتمػادي الػدوائر  أبناء
فػػي قالػػب  سػػالـة المتعمػػد فػػي بنػػاء شخصػػية الفػػرد العراقػػي، الػػذي رافقػػه وضػػع اإجنبيػػاأل

 أصػبحا. وكػذلؾ ونتيجػة البػد منهػ سػالـت الشيوعية امتدادًا لإلأصبحاشتراكي شيوعي، و 
 .(ٔٛٔ، صٜٜٛٔ)نقاش، الشيوعييف في العراؽ أماـالعراؽ ميدانًا مفتوحًا 

استمرت تمؾ المظاهر والسياسات الحكومية حتى انتهػاء الحػرب العالميػة الثانيػة 
 خػػػػرى. لتبػػػػدأ مرحمػػػػة جديػػػػدة مػػػػف تػػػػاريخ العػػػػراؽ السياسػػػػي، لتضػػػػع هػػػػي األُ ٜ٘ٗٔعػػػػاـ 

أعمنػػت الحكومػػة العراقيػػة  ِإذْ وجهاتػػه الفكريػػة بصػػماتها عمػػى شخصػػية شػػمراف الياسػػري وت
فسػاح المجػاؿ لمعمػؿ السياسػي ا  وبتوجيه بريطاني عف عزمها عف منح الحريات الثقافية و 

السياسية، وبث الحياة الديمقراطية في البالد، بسبب ما تـ افراز  مف نتائج لتمؾ  حزابلأل
السياسية والثقافيػة، سػيما اف  التغيرات التي تتوافؽ مع تطوراتها أحداثالحرب، وضرورة 

ت تهتـ بما يجب اف يطرأ عمى طبيعة العالقات العراقية أخذالعناصر المثقفة في العراؽ 
البريطانيػػػة بمػػػا يتناسػػػب مػػػع تمػػػؾ التطػػػورات لتحديػػػد مسػػػتقبؿ العػػػراؽ وتطػػػور  الالحػػػؽ  –

 .(ٛٔ، صٜ٘ٚٔ)الحسني، لتحقيؽ استقالله الحقيقي
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بػػػه النظػػػاـ السياسػػػي فػػػي العػػػراؽ مػػػف حيػػػث مػػػنح السػػػماح النسػػػبي الػػػذي قػػػاـ  فَّ إ
. ادخػػػػؿ ٜ٘ٗٔالحريػػػػات والعمػػػػؿ السياسػػػػي العمنػػػػي بعػػػػد الحػػػػرب العالميػػػػة الثانيػػػػة عػػػػاـ 

سػػاعد ذلػػػؾ  ِإذْ ة السياسػػية والحركػػػة الوطنيػػة والفئػػػة المثقفػػة فػػػي مرحمػػة جديػػػدة، معارضػػال
انتهجها النظاـ المختمفة، سيما اف تمؾ السياسة التي  فكارعمى تفجير الصراع وبروز األ

سياسػػية  أحػػزابباجػػازة خمسػػة  ٜٙٗٔالسياسػػي تػػـ بموجبهػػا فػػي الثػػاني مػػف نيسػػاف عػػاـ 
. التػػي كػػاف مػػف ابػػرز سػػماتها التفػػتح (ٕٔ، صٜٗٛٔغفػػوري، ) *لمعمػػؿ بصػػورة عمنيػػة

الفكػػري و السياسػػي لمػػا كػػاف يعػػاني منػػه العػػراؽ فػػي المجػػاالت كافػػة، وتوضػػح ذلػػؾ فػػي 
دية و االجتماعيػػػػة فضػػػػال عػػػػف البنػػػػاء الطبقػػػػي والثقػػػػافي مناهجهػػػػا السياسػػػػية و االقتصػػػػا

عمػػػى توجهاتهػػػا الفكريػػػة وبصػػػورة  أضػػػفى، ممػػػا حػػػزابوا تمػػػؾ األأسسػػػالػػػذيف  شػػػخاصلأل
مجتمعػػة الطػػػابع الشػػػمولي مػػف حيػػػث مواقفهػػػا تجػػػا  النظػػاـ السياسػػػي وسياسػػػاته الداخميػػػة 

، ،ٜٗٛٔ، غفػوري)هػا تتسػع لتشػمؿ فئػات الشػعب كافػةأفكار والخارجية، فضال عف جعؿ 
 ِإلػػى أقػػرب، جػػاءت حػػزابالتػػي تبنتهػػا تمػػؾ األ فكػػار، ممػػا يعنػػي اف مجموعػػة األ(ٖٔص

التقدميػػة  فكػػارالتوافػؽ بػػالوقوؼ ضػد النظػػاـ السياسػي، وسياسػػاته ومحاولػة منهػػا لنشػر األ
السياسي وما يتبع ذلؾ مف سياسػات، والتنبيػه لمػا يجػب اف يػتـ  صالحلغرض تحقيؽ اإ

العراؽ وتقدمه، والراجح اف تطورات التػي حػدثت بعػد انتهػاء تمػؾ  بناء أجؿالعمؿ به مف 
الحرب فرضت عمى الطبقة المثقفة في العراؽ اف تتبمػور ويكػوف لهػا اسػاليبها ومفاهيمهػا 

المطالبػػة باالسػػتقالؿ  ِإلػػىالخاصػػة مػػف حيػػث تنظيماتهػػا السياسػػية والفكريػػة، ممػػا دفعهػػا 

                                                 
*
االستقالؿ، حزب الشعب، األحزاب السياسية التي تـ اجازتها: الحزب الوطني الديمقراطي، حزب  

حزب االتحاد الوطني، وحزب األحرار، وانتهجت تمؾ األحزاب خط المعارضة باستمرار، وُأجيزت 
(، ٜٜٗٔ( حزب االتحاد الدستوري )ٜٗ٘ٔ -ٜٜٗٔبعدها أربعة أحزاب ُأخرى هي: حزب اإصالح )

 ( ٜٔ٘ٔ(، وحزب األمة االشتراكي )ٜٔ٘ٔحزب الجبهة الشعبية )
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 صػالحاتهػا السياسػية والوطنيػة وتحقيػؽ اإلتحقيؽ غاي جنبية النفوذ األمعارضالوطني و 
 .(ٖٖ، صٜٔٚٔ)الجادرجي، واالجتماعي واالقتصادي لمبالد السياسي

االقتصادية لمبالد نتيجة اسػتمرار نفقػات  وضاعزاد مف تمؾ التوجهات تدهور األ
الدولػػة ذات الطػػابع الخػػاص فػػي تضػػخمها ونقػػص التػػراكـ المػػالي نتيجػػة الرتفػػاع أسػػعار 

بعػػض النسػػب عميهػػا  إضػػافةيػػة التػػي كانػػت الدولػػة تقػػـو باسػػتيرادها وتحػػاوؿ المػػواد الغذائ
 نتػػاجعمػػى اإ أثػػرتعمػػى مصػػمحة الشػػعب، فضػػاًل عػػف ذلػػؾ سػػوء المواسػػـ الزراعيػػة التػػي 

 راضػػػيالزراعػػػي بنحػػػو كبيػػػر والػػػذي رافقػػػه تعزيػػػز النظػػػاـ السياسػػػي لمطبقػػػات المالكػػػة لأل
قة مالكة ومسيطرة عمى النشاط الزراعي، الزراعية مف الناحية االجتماعية ، فتـ خمؽ طب

عمػى ذلػؾ  األمػرتقابمها طبقة فالحية محرومػة مػف أبسػط ضػرورات الحيػاة، ولػـ يقتصػر 
. ومػػا (ٓٔ-ٜ، صٜٗٙٔ)متولي، بػػؿ امتػػد نفػػوذ الطبقػػة المالكػػة عمػػى السػػمطة السياسػػية
 كانت تتمتع به مف امتيازات اقتصادية واجتماعية.

ت فػػػي بمػػػورة شخصػػػية شػػػمراف الياسػػػري وبنائػػػه تمػػػؾ المظػػػاهر والتطػػػورا تأسػػػهم
الفكػػري، سػػيما اف البنػػاء الفكػػري الػػذي اختطػػه لحياتػػه تمحػػور فػػي القضػػاء عمػػى الفػػوارؽ 

، التػي كانػت هػي خػرىالطبقية التي كاف يعاني منها الفالحػوف والطبقػات االجتماعيػة األُ 
فكػػػػري لتمػػػػؾ تعػػػػاني بػػػػدورها مػػػػف التخمػػػػؼ االجتمػػػػاعي واالقتصػػػػادي، فػػػػالتطور ال خػػػػرىاألُ 

ية مكانػػًا خاصػػًا فػػي شخصػػية نسػػانالتيػػارات حمػػؿ فػػي جميػػع جوانبػػه الثقافيػػة والمعػػاني اإ
عمػػى األقػػؿ تخفيفػػه عػػف المظمػػوميف والمحػػروميف مػػف  أوشػػمراف الياسػػري، لرفػػع الظمػػـ، 

بمػػد . فػػي ضػػوء الصػػراع والجػػدؿ الفكػػري لمػػنفس العراقيػػة، جػػدؿ القػػوى المسػػيطرة،  أبنػػاء
 يمتمػػػػؾ القػػػػوة لمقاومتهػػػػا، اف لػػػػـ نقػػػػؿ القػػػػدرة عمػػػػى مجابهتهػػػػا وجػػػػدؿ الضػػػػعيؼ الػػػػذي ال

الصػػحفييف الػػذي  أحػػد، وعميػػه لػػـ يػػذهب بعيػػدًا (٘، صٜٕٔٓ) الياسػػري، والتصػػدي لهػػا
  وحبػه لمثقافػة والمطالعػة، كػاف لػه الفضػؿ فػي تبنػي أفكار اف شمراف الياسري لسعة  أشار
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ديمومػػة واسػػتمرار  أجػػؿمنهػػا مػػف قضػػايا المجتمػػع العراقػػي وفػػي مقػػدمتها الطبقػػات الفقيػػرة 
الفاسػػدة التػػي تسػػمطت عمػػى  نظمػػةحركػػة النضػػاؿ الػػذي اختطتػػه القػػوى الوطنيػػة ضػػد األ

ي الواضػػػح البسػػػيط وموضػػػوعاته التػػػي كػػػاف دبػػػه األأسػػػموبالشػػػعب العراقػػػي. وخػػػتط لػػػذلؾ 
. وكػػاف لزياراتػػه (٘، صٖٕٔٓ)الياسػػري،  فػػي نضػػاله الشػػعبي والمجتمعي إلّيهػػايتطػػرؽ 
ممػػا جعمتػػه يحتػػؾ ويقتػػرب مػػف أهػػؿ الفكػػر  ولػػىبغػػداد فػػي سػػنوات عمػػر  األ لػػىإِ الكثيػػرة 

شػػمراف الياسػػري بمثابػػة  أصػػبحوالسياسػػة وحفػػز  لزيػػادة رصػػيد  الثقػػافي والسياسػػي، حتػػى 
ؿالشخص القادـ مف الريؼ مثقفًا مف الطراز  يمتهـ الكتب بشػغؼ ويقبػؿ عمػى قػراءة  األوَّ
الثقافػػة و السياسػػة، ويحػػذو  فػػي ذلػػؾ  أو دبألكػػؿ مطبػػوع يتػػوافر لػػه سػػواء فػػي مجػػاالت ا

فػػي  (ٓٔ، صٖٕٔٓ)الياسػػري،  همػػـو الشػػعب و الفالحػػيف ومشػػكالت الريػػؼ المستمرة
تمػػػؾ التيػػػارات  أصػػػحابالتػػػي كػػػاف يعيشػػػها العػػػراؽ، وعػػػزز مػػػف ذلػػػؾ اف  وضػػػاعظػػػؿ األ

ومعتنقيهػػا لػػـ يقتصػػروا فػػي مطػػالبهـ وتوجهػػاتهـ عمػػى الجانػػب السياسػػي الػػذي كػػاف سػػائدًا 
تػػػػـ جعػػػػؿ االسػػػػتقالؿ  ِإذْ . (ٔٙٔ، صٕٜٛٔ)حسػػػػيف، قبػػػػؿ قيػػػػاـ الحػػػػرب العالميػػػػة الثانية

لتحقيػػػػؽ االسػػػػتقالؿ السياسػػػػي سػػػػيما أف تمػػػػؾ  سػػػػاساالقتصػػػػادي واالجتمػػػػاعي الػػػػركف األ
ت ال تتوافػػؽ مػػػع الظػػروؼ والتطػػػورات الدوليػػة و النتػػػائج التػػي افرزتهػػػا أصػػػبحالتوجهػػات 

فػػي تطػػور ونضػػوج  أسػػهـاف انتهػػاء تمػػؾ الحػػرب  انتهػػاء الحػػرب العالميػػة الثانيػػة. بمعنػػى
يػػديولوجيات الحديثػػة التػػي تبناهػػا الشػػباب العراقػػي المثقػػؼ والػػذيف سػػرعاف مػػا واأل فكػػاراأل

فػي  وضػاعاأل صالحالسياسية الجديدة كمحاولة منهـ إ حزابقاموا فيما بعد بتأسيس األ
 حػػػػزابترأسػػػػوا تمػػػػؾ األالعػػػراؽ التػػػػي أوجػػػػدها النظػػػػاـ السياسػػػػي، واف الكثيػػػر ممػػػػف قػػػػادوا و 

السياسية كانوا مؤمنيف بالفكر االشتراكي الذي يعتمد عمى النظريػة العمميػة وبمػا يتناسػب 
، وبػػػرز فػػػي ذلػػػؾ حػػػزب ( ٘، صٜٙٗٔ)شػػػريؼ،  مػػػع واقػػػع العػػػراؽ وتطوراتػػػه الداخمية
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، الػذي هػاجـ (ٜٚٗٔآذار  ٕ٘)جريدة السياسة، العػدد السػابع، بغػداد،  *االتحاد الوطني
ؿالبريطػػػػاني ووصػػػفه بالعػػػػدو  االسػػػتعمار بػػػػالثورة االجتماعيػػػػة  يمػػػاف، فضػػػال عػػػػف اإاألوَّ

والدفاع عف الطبقة العاممة، فالحياة الحزبيػة بنظػر  ال يمكػف اف تكتسػب النمػو والتقػدـ مػا 
لػػػـ يقتػػػرف بػػػالتنظيـ النقػػػابي، كمػػػا ربػػػط بػػػيف الحركػػػة الوطنيػػػة والحركػػػة العماليػػػة، والحالػػػة 

مػػع واقػػع المجتمػػع العراقػػي كمػػا اف الحػػزب فػػي ضػػوء  االقتصػػادية، وحسػػب تكيػػؼ ذلػػؾ
بعػػدـ اقتصػػار  عمػػى الطبقػػة العاممػػة بػػؿ يشػػمؿ الفالحػػيف  أشػػارنهجػػه الفكػػري الػػذي تبنػػا  

المعاديف لمسػيطرة البريطانيػة ومػف معهػـ، وكمػا روج  خرىوالمثقفيف وصفات المجتمع األُ 
 .(ٜٙٗٔف نيسا ٕٔ، بغداد ٓٓ٘ٔ)جريدة الرأي العاـ، العدد لذلؾ البعض

شػػمراف الياسػري وهػو فػي ريعػاف شػبابه الهػػاجس  ِإلػىبالنسػبة  فكػارمثمػت تمػؾ األ
الداخميػػػػة بالنسػػػػبة لػػػػه  وضػػػػاعالمطمػػػػوب لبنػػػػاء شخصػػػػيته الفكريػػػػة والوطنيػػػػة سػػػػيما اف األ

عرضة لمتغيير مما سبقها، وقػد انعكسػت بقػوة عمػى بنائػه الفكػري ومواقفػه  أكثرت أصبح
السياسػػي واالجتمػػػاعي بهػػدؼ ضػػػماف االطمئنػػػاف  صػػػالحتمػػؾ التطػػػورات لتحقيػػؽ اإ إزاء

 أيمػف  أكثػرتمثؿ له المحور الذي ارتكػز  فكاروالرفا  والتقدـ لمشعب، كما ظمت تمؾ األ
معانيهػػا ومػػدلوالتها الحقيقيػػة لتغييػػر مجػػرى  ِإلػػىوقػػت مضػػى لغػػرض الوصػػوؿ باألشػػياء 

ي كػّوف شخصػيته التػي ، وعميه اف ما تعممػه فػي الريػؼ العراقػي، فػي الوقػت الػذحداثاأل
اختزنػػت الػػوؼ المشػػاهد والجزئيػػات والتػػي قػػد يعجػػز الشػػخص مػػف خػػارج تمػػؾ البيئػػة اف 

                                                 
*
، وتكونت هيئته التأسيسية مف: عبد الفتاح ٜٙٗٔية األحزاب العمنية في نيساف تأسس مع بق 

إبراهيـ، ومحمد مهدي الجواهري، ونبيؿ كبة، وموسى الشيخ، والشيخ راضي، ومحمد البكري، وقد 
ترأس عبد الفتاح إبراهيـ المجنة السياسية لمحزب، حيث ممثؿ الحزب أماـ الهيئات الرسمية والعامة كما 

باسمه جميع مقررات الحزب وبياناته وحسب ما جاء في النظاـ الداخمي لمحزب، واستمر  تصدر
، حيث سحبت اجازته في عهد رئيس الوزراء صالح جبر بتهمة التحريض ٜٚٗٔ/ٜ/ٜٕبالعمؿ لغاية 

 عمى الثورة والتمرد
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بعػػد انتهػػاء الحػػرب العالميػػة  أفكػػارجمػػع بػػيف ذلػػؾ االقتػػراف ولمسػػاته مػػف  فإنَّػػهُ يمتقطهػػا، 
 آخػػػػػرالثانيػػػػػة ليكػػػػػوف عػػػػػف طريػػػػػؽ ذلػػػػػؾ بنائػػػػػه الفكػػػػػري، بطريقػػػػػة قػػػػػد ال تتػػػػػاح لشػػػػػخص 

. وهو في حد ذاته تغير لقناعة وصمها شمراف الياسري (ٚ-٘، صٕٜٚٔ)الياسري غير 
 ِإذْ ، إلّيهػابأف الحموؿ موجودة لممشػكالت الرئيسػية فػي الػبالد وبإمكػاف الدولػة اف تتوصػؿ 

بتمػؾ المثػؿ وفقػًا لمبػادئ  يمػافباإمكاف تغيير المجتمعات طبقًا لمثؿ عميا عػف طريػؽ اإ
مالزمػػػػػًا لتفكيػػػػػر   أصػػػػػبحو الشػػػػػيء الػػػػػذي حقيقيػػػػػة عمػػػػػى الصػػػػػعيد النظػػػػػري والعممػػػػػي، وهػػػػػ

التنظػيـ العقالنػي  إعػادةاف  ُأخػرىلممشكالت االجتماعية واالقتصػادية فػي الػبالد. بعبػارة 
لممجتمػػع عمػػى المسػػتويات كافػػة البػػد اف نضػػع فاصػػاًل لمفوضػػى السياسػػية والفكريػػة فػػي 

 ِإذْ السياسيوف الذي يجب اف يتصرؼ به الحكاـ و  األمرالبالد ولمشكالتها بالكامؿ، وهو 
عمػػػػى األقػػػػؿ حمايػػػػة انفسػػػػهـ ونظػػػػامهـ  أوكانػػػػت لػػػػديهـ الرغبػػػػة فػػػػي تجديػػػػد مجتمعػػػػاتهـ 

 أفػػرادالسياسػػي، وتحديػػد مػػا يجػػب اف تكػػوف عميػػه الصػػفات الرئيسػػة لمحكػػاـ والسياسػػييف، و 
 أجػؿالمجتمع معهـ، عمى اف يرتبط ذلؾ بمدى تأهؿ دولهـ لذلؾ. ورغبتهػا فػي ذلػؾ مػف 

 .(ٙ، صٜٕٔٓ)سيد عمي،  الشعبحرية الوطف وسعادة 
إف شػػمراف اسػػتطاع عبػػر تمػػؾ المظػػاهر والتطػػورات الفكريػػة ومػػا كانػػت تزخػػر بػػه 

الجديػدة لبنػاء  فكػارالسياسية في الػبالد سػيما التكػويف الريفػي اف يطػؿ عمػى األ وضاعاأل
المجتمع العراقي، وعميه عندما اختار الفكر اليساري وتبنا  عبػر عنػه بطريقتػه الخاصػة، 

ذو مػػؤهالت ثقافيػػة واجتماعيػة فعالػػة فػػي المجتمػػع بػدور  الكبيػػر فػػي الحركػػة  أصػػبحى حتػ
والبناء السياسي لممجتمع وثقافته المطموبة، كونه آمػف اف العمػؿ الثقػافي ال يمكػف فصػمه 

 عف العمؿ السياسي لتحقيؽ متطمبات الشعب والقوى الوطنية التي تعمؿ معه.
ات مػػػػف القػػػػرف يالعػػػػراؽ فمنػػػػذ الخمسػػػػينالداخميػػػػة فػػػػي  وضػػػػاعويبػػػػدو اف سػػػػوء األ
السياسػػػػػػية ومنػػػػػػع اصػػػػػػدار الصػػػػػػحؼ  حػػػػػػزاباجػػػػػػازة األ إلغػػػػػػاءالماضػػػػػػي، التػػػػػػي تمثمػػػػػػت ب
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ذات العالقػػػػة لكػػػػبح الحريػػػػات العامػػػػة وغمػػػػؽ النقابػػػػات  خػػػػرىوالمطبوعػػػػات والمراسػػػػيـ األُ 
والجمعيػػات والنػػوادي، فضػػاًل عػػف منػػع االجتماعػػات العامػػة والتظػػاهرات، وكػػؿ مػػف روج 

 أوشتراكي )الشيوعية( وما يماثمها جرمًا يستحؽ عقوبة السػجف لسػبع سػنوات، لمحزب اال
( ٖٓٛٗ(، )ٜٖٚٗ( و)ٖٚٙٗ(، )ٖ٘٘ٗ)الوقػػائع العراقيػػة، االعػػداد ) *المؤبػػد واالعػػداـ

، فضاًل عف ربط العػراؽ بػاالحالؼ (ٜٗ٘ٔتشريف األوَّؿ  ٕٔأيموؿ لغاية  ٗٔلممدة مف 
السياسػية، وعمػى ضػرورة التعػاوف  حػزابضػب األاالستعمارية كحمؼ فبغداد، مما اثػار غ

، ورسػػـ (ٖٖ، صٕٓٓٓ)البمداوي، وضػػاعانقػػاذ الػػبالد مػػف تمػػؾ األ أجػػؿفيمػػا بينهػػا مػػف 
سياسػػػػػة مسػػػػػتقمة لػػػػػه تنسػػػػػجـ مػػػػػع مصػػػػػالح الشػػػػػعب لتحقيػػػػػؽ حرياتػػػػػه واسػػػػػتقالله النػػػػػاجز 

 .(ٖ٘، صٕٓٓٓ)البمداوي، والصحيح
ة شػػمراف الياسػػػري، كػػاف مػػف الطبيعػػػي اف تػػنعكس تمػػػؾ التطػػورات عمػػى شخصػػػي

مػػػف تحػػػوالت عمػػػى الصػػػعيد السياسػػػي  ِإلْيػػػهبسػػػبب شػػػدة تناقضػػػاتها، فضػػػاًل عمػػػا سػػػتؤوؿ 
بمػا يتوافػؽ مػع  آخػرت تنضػج يومػًا بعػد أخػذواالجتماعي، وبما يتناسب مػع ثقافتػه التػي 

النخػػب الثقافيػػة فػػي العػػراؽ عبػػر تاريخػػه الطويػػؿ، والػػراجح اف  أغمػػبمػػا كػػاف يتصػػؼ بػػه 
ـ يحاوؿ تجنب ما كاف يحدث في العػراؽ بػؿ حػاوؿ العمػؿ عمػى تعزيػز شمراف الياسري ل

المهمػػة بمػػا يتوافػػؽ مػػع مػػا كػػاف يقػػوـ بػػه الوطنيػػوف  حػػداثدور  الثقػػافي فػػي ضػػوء تمػػؾ األ
العراقيػػوف فػػي تمػػؾ المرحمػػة مػػف تػػاريخ العػػراؽ، وكػػاف مػػف نتػػائج ذلػػؾ بػػروز اسػػـ شػػمراف 

 ٜٛ٘ٔتمػػػػوز عػػػػاـ  ٗٔقيػػػػاـ ثػػػػورة ي فػػػػي دبػػػػالياسػػػري ألداء دور  الفكػػػػري والصػػػػحفي واأل
مػػف دوف  ِإلْيػػهالهػػدؼ الػػذي سػػعى  أجػػؿمػػف مجػػاؿ، مػػف  أكثػػرمفكػػرًا يقاتػػؿ وفػػي  أصػػبحف

                                                 
*
ء بعد تشكيؿ وزارته اإشارة هنا ِإلى المراسيـ التي اصدرها رئيس الوزراء نوري السعيد رئيس الوزرا 

، ٜٗ٘ٔ(، لعاـ ٕ٘(، )ٕٗ( و)ٜٔ( و)ٛٔ( و)ٚٔ( و)ٙٔوفي مرسـو رقـ ) ٜٗ٘ٔالثانية عشر عاـ 
 .لمتفصيؿ عف تمؾ المراسيـ
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ه الػذي أدبػتوقؼ كونه اختار نفسه كمشروع لمعطاء الفكري عف طريؽ القمـ الذي حممه و 
 ية. وكانت بداياته في الصحافة العراقية.دبكتبه عبر مقاالته رواياته القصصية واأل

 هصفات :رابعاا 
، فػػػرادطبيعػػػة الحيػػػاة الريفيػػػة ومػػػا تتضػػػمنه مػػػف عػػػادات وتقاليػػػد عمػػػى حيػػػاة األ فَّ إ

تضيؼ الكثير مػف الصػفات والخصػائص التػي تختمػؼ نوعػًا مػا عػف صػفات اهػؿ المػدف 
الػػذي تمثػػؿ بشخصػػية شػػمراف  األمػػرمػػف حيػػث البسػػاطة والهػػدوء وحتػػى طريقػػة الحػػديث، 

ؼ بػه البسػاطة والتشػبث بحيػاة الريػؼ وتقاليػد ، ممػا الياسري وصػفاته التػي أقػؿ مػا توصػ
، وممػػا أضػػاؼ لشخصػػيته نسػػبه الشػػريؼ وحبػػه لمخيػػر ، *اكسػػبه الهػػدوء وقػػوة الشخصػػية

، وكانػت *فهو الرجؿ المحبوب اينما حؿ، وعندما تقتػرب منػه تشػعر بثقتػه العاليػة بنفسػه
نػدما كػاف يعمػف حماسته الفكرية مػا اضػافت الكثيػر لشخصػيته الفكريػة وهػو مػا توضػح ع

اف الفالحيف ال غيرهـ هػـ مػف الهمػو  روايتػه ومػا تنطػوي عميػه مػف روح التمػرد والدعابػة 
المشاكسة المريرة، وفي الوقت نفسه المغة المحبوكػة بمفرداتهػا وتراكيبهػا البسػيطة والغنيػة 

، ٕٕٔٓ)الياسري، ولىنفاذها وتأثيرها عمى الجميع منذ خطواته األ أدرؾها، والتي أفكار ب
حتػػػى وصػػػؼ بآيقونػػػة السػػػرد الشػػػعبي العراقػػػي، لقدرتػػػه عمػػػى توظيػػػؼ األمثػػػاؿ  (.ٖٔص

الشػػػعبية عػػػف طريػػػؽ قصػػػػة عامػػػة عػػػادة مػػػػا تحمػػػؿ مػػػدلواًل سياسػػػػيًا كبيػػػرًا يسػػػتعمؿ فيهػػػػا 
المفػػػػردات العاميػػػػة والحكػػػػـ المػػػػأثورة، حيػػػػث يضػػػػعها بمجممهػػػػا فػػػػي قالػػػػب كتػػػػابي واضػػػػح 

)الدبيسػػي، غيػػرهـ ولمواصػػمة متابعتها أو دفػػراومنسػػؽ، ولهػػا المقػػدرة عمػػى اثػػارة أبسػػط األ
ه أدواتػػػػالػػػػذي تمكػػػػف مػػػػف  ديػػػػبفهػػػػو األ (.ٔ، صٕٗٔٓأيمػػػػوؿ  ٗ)النهػػػػار(، )جريػػػػدة(، 

                                                 
*
 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕ٘مقابمة اجراها الباحث مع إحساف الياسري في دار  الواقعة في مدينة الكرادة بتاريخ  

 الساعة التاسعة مساًء.
*
الساعة  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕ٘قابمة شخصية اجراها الباحث في محافظة واسط بتاريخ حميد الياسري، م 

 الثالثة ظهراً 
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 أبػػػووكػػػاف اسػػػـ (. ٗ، صٜٜٛٔ)شػػػعباف، ووسػػػيمته االبداعيػػػة عمػػػى نحػػػو متميػػػز والفت
، قػػد فػػاؽ ٜٛ٘ٔعػػاـ  أواخػػرالفالحػػيف الػػذي كػػاف يقػػدـ فػػي  ِإلػػىكػػاطع وبرنامجػػه الموجػػه 

صاحبه، فهو منذ ذلؾ التاريخ لـ يعد صاحب السيرة يعرؼ اال عػف طريػؽ )الكنيػة شهرة 
اشػتهر بصػػفات كثيػػرة فػػي حياتػػه،  أنَّػػهُ التػي الزمتػػه كظمػػه مثممػػا الزمتػه الصػػراحة(. سػػيما 

كالتعمؽ بػالعراؽ والمشاكسػة الجميمػة والعفويػة، والخيػاؿ الفسػيح، والوفػاء بأبعػاد  والخػوؼ 
حيؽ بهواجسه الفكرية وعميه نجد اف شمراف الياسػري لػـ يبتعػد مف المخاطر التي كانت ت

وهػو فػي صػفاته  (.٘-ٗ، صٜٜٛٔ)شػعباف، عف توتر  الذي كاف مرافقًا له طيمة حياته
فهو مثػؿ رحمػة عبػر  نسافمف عبوديته وظمـ عدو  اإ نسافلمف حاوؿ تحرير اإ قرباأل

يػاة تحمػؿ اناشػيد لمحريػة محطات حممػت فػي نسػيجها مزيجػًا مػف الفكػر غيػر المنقطػع لح
، ٕٕٓٓ)الكنػدي، ت لمسارات فكريػة جديػدة ومبتكرةأسسوالحياة والمستقبؿ عبر حكايات 

 إلّيهػػا  التػػي اضػػاؼ أفكػػار ممػػا جعمػػه يمثػػؿ ظػػاهرة ثقافيػػة واجتماعيػػة فػػي ضػػوء  (.ٚص
المعرفػػة ولغػػة دوف اف ينػػاؿ التحصػػيؿ الدراسػػي المطمػػوب. فصػػنع لنفسػػه الػػذات الفاعمػػة 

الفاضػؿ الػذي مثػؿ االحتجػاج  نسػاف، وهػو اإ*فػي المجتمػع وفكػر  الػذي آمػف بػهوالمثقفة 
السياسػػػػي والثقػػػػافي واالجتمػػػػاعي وقػػػػاع المجتمػػػػع فػػػػي العػػػػراؽ حيػػػػث الفقػػػػر والمسػػػػحوقيف 

 .*والنصح لمجميع مف دوف استثناء
فضػػػاًل عػػػف امتالكػػػه تجربػػػة كبيػػػرة كونػػػت شخصػػػيته الصػػػمبة كونػػػه عػػػاش حياتػػػه 

لمحػػؽ، باحثػػًا عػػف الحريػػة والعػػدؿ، وعميػػه كػػاف متوحػػدًا مػػع واقعػػه  مكافحػػًا لمعمػػـ ومناصػػراً 
وشخوصػػه يعػػيش تفاصػػيمها ودقائقهػػا، وقدرتػػه عمػػى التعبيػػر بمغػػة الريػػؼ الجنػػوبي، حتػػى 

                                                 
*
مقابمة شخصية اجراها الباحث مع السيد عمي جواد في دار السيد إحساف شمراف الياسري في منطقة  

 .، الساعة التاسعة مساءً ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٓالكرادة بتاريخ 

*
لعرداوي في دار  الواقعة في مدينة بغداد بتاريخ مقابمة شخصية اجراها الباحث مع عادؿ ا 

  ، الساعة الخامسة مساًء.ٕٕٓ/ٔٔ/ٕٕ
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،  ٕ٘ٔٓ)الياسػػػػػري، مناصػػػػػرًا لممجتمػػػػػع لتحقيػػػػػؽ أحالمػػػػػه فػػػػػي مواجهػػػػػة الطغياف أصػػػػػبح
 (.ٜص

ه رزينػًا ومفكػرًا يصػمح هػا شػمراف الياسػري جعمتػأمتمكاف السمات الشخصية التػي 
، وهػػػو مػػػا توضػػػح فػػػي كيفيػػػة توظيفػػػه لنباهتػػػه األوَّؿاف يكػػػوف كاتبػػػًا ومفكػػػرًا مػػػف الطػػػراز 

ورهافػػة حسػػه وسػػخريته الالذعػػة عنػػدما كػػاف يتحػػدث عػػف الفػػالح ليمػػتمس مػػواطف ضػػعفه 
الػػذي جعػػؿ مػػف حيػػاة الفػػالح  األمػػروتأزمهػػا،  وضػػاعومػػا كػػاف يعػػاني منػػه مػػف سػػوء األ

، وسجمت تأريخػًا لػـ يجػرؤ المؤرخػوف حيافاأل أكثرجمبت التعاطؼ في  البسيطة قصصاً 
عمى تسجيمه، فهو كتب تاريخ الريػؼ العراقػي كجػزء مػف تػاريخ الدولػة العراقيػة والمجتمػع 
العراقػػي عمػػى وفػػؽ رؤيػػة حممػػت السػػخرية والدعايػػة والػػتهكـ، واسػػئمة أقػػؿ مػػا ُيقػػاؿ عنهػػا 

كػػاف  بأنَّػػهُ بالحيػػاة وحزينػػًا، حتػػى وصػػؼ األسػػئمة الممغومػػة، فهػػو جعػػؿ كػػؿ شػػيء ينػػبض 
وهػػػػػو  (.ٕ، صٕٚٔٓ)المحمػػػػػودي،  )جمهػػػػور الريػػػػػؼ العراقػػػػػي والشػػػػػاهد عمػػػػى مآسػػػػػيه(

 سػػاس  بمغػػة رشػيقة طابعهػػا األأفكػار صػانع السػػجاد المػاهر الػػذي كػاف ينسػػج  ِإلػػى قػرباأل
وينػه الػبالد، ممػا جعػؿ البسػطاء يهتمػوف بدوا وضػاعالسخرية والمعرفػة الثقافيػة العميقػة أل

المحمػػودي، )ومػػا يقولػػه، فيمػػا كػػاف رجػػاؿ السػػمطة ينتظػػروف مػػا يقػػوـ بػػه ويثيػػر  ويخشػػونه
يسير  أخذنافذة الحقيقة لجميع العراقييف لمهمة النقد التي  أصبح. حتى (.ٖ، صٕٚٔٓ

 .*ي المعروؼ في وقتها مما منحه شعبية واسعة في المجتمعذاععميها منهاجه اإ
 

                                                 
*
تموز عاـ  ٗٔاإشارة هنا ِإلى برنامجه اإذاعي )احجيها بصراحة يا أبو كاطع( الذي قدمه بعد ثورة  

ٜٔ٘ٛ. 
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 الخاتمة 
القػػػوؿ اف شػػػمراف الياسػػػري ربػػػط بنائػػػه الشخصػػػي والفكػػػري  ولمػػػا سػػػبؽ نسػػػتطيع

والسػػمات الشخصػػية التػػي اتصػػؼ بهػػا عمػػى وفػػؽ منظومػػة فكريػػة مزجػػت مػػا بػػيف نسػػبه 
التػي رافقتػه مػف تػاريخ العػراؽ فػي  حػداثالعائمي والمحيط الذي عػاش بػه، فضػاًل عػف األ

يما اف شخصػية تمؾ المرحمة. وكاف لتمؾ المعادلة الدور في تحديػد مالمػح شخصػيته، سػ
حػد كبيػر  ِإلػىوبناء  الفكري وكما معروؼ نتاج لتمؾ المظاهر، والتػي اجتمعػت  نسافاإ

السياسػػي  صػػالحفػػي شخصػػية شػػمراف الياسػػري مػػف حيػػث دور  الفكػػري وتوجهػػه نحػػو اإ
واالجتماعي واالقتصادي، فضاًل عف طموحه في وضعع دور قيادي لشخصيته في ظؿ 

 تمؾ المتغيرات.
عمػػـ  ِإلػػىنفسػػه وذاتػػه حتػػى يتحػػوؿ  نسػػافمػػف النػػدرة اف يصػػنع اإ فَّ فػػإِ ومػػع ذلػػؾ 

صػػاحب السػػيرة  ِإلػػىالػػذي حػػدث  األمػػرمػػف اعػػالـ الثقافػػة وايقونػػة مػػف ايقونػػات السياسػػة 
شػمراف الياسػري، وأسػهـ الػى حػػد كبيػر فػي بنائػه الفكػػري والسياسػي، والػذي تمخػض فيمػػا 

ة واالقتصػادية واالجتماعيػة، بعيػدًا بعد في طروحاته االصالحية ذات التوجهػات السياسػي
عػػػػف الػػػػوالءات الشخصػػػػية و السياسػػػػية سػػػػيما اف االخيػػػػر انتمػػػػى الػػػػى الحػػػػزب الشػػػػيوعي 
العراقي اال اف ذلؾ لـ يمنعه مف افراز دور  الفكري بعيدًا عما كاف يفكر به الحزب الذي 

 انتمى اليه.
 المصادر 

السياسػية، مػج الثػاني، الػدار (: موسػوعة العػراؽ ٜٙٛٔاسود، عبػد الػرزاؽ محمػد، ) .ٔ
 العربية لمموسوعات، بغداد .

(: نسػػػػيج اإنسػػػػاف الفاسػػػػد، ترجمػػػػة: سػػػػمية فمػػػػو عبػػػػود، دار ٕٙٔٓبػػػػرليف، ايزايػػػػا، ) .ٕ
 .ٕالساقي، بيروت، ط
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تمػوز  ٗٔ(: الحػزب الػوطني الػديمقراطي فػي العػراؽ ٕٓٓٓالبمػداوي، عػادؿ تقػي، ) .ٖ
 –أحمد، مطبعة المينػاء  ، مراجعة واشراؼ: كماؿ مظهرٖٜٙٔشباط  ٛ -ٜٛ٘ٔ
 بغداد.

(: مػػػػػػػػذكرات الجػػػػػػػػادرجي وتػػػػػػػػاريخ الحػػػػػػػػزب الػػػػػػػػوطني ٜٔٚٔالجػػػػػػػػادرجي، كامػػػػػػػػؿ، ) .ٗ
 الديمقراطي، مطالعات في الشعبية، رسائؿ األهالي، دار الطميعة، بيرت.

 (: تصدع البشرية، بيروت.ٜٜٙٔالجار اهلل، عبد الحسيف حسوف، ) .٘
السياسػػػية فػػػي القطػػػر العراقػػػي (: الجمعيػػػات ٜٚٚٔالجبػػػوري، عبػػػد الجبػػػار حسػػػف، ) .ٙ

 ، بغداد.ٜٛ٘ٔ-ٜٛٓٔ
 .ٜٙٗٔنيساف  ٕٔ، بغداد ٓٓ٘ٔجريدة الرأي العاـ، العدد  .ٚ
(: أصػػػؿ القبائػػػؿ العراقيػػػة، دار المعرفػػػة العمميػػػة، ٜٜٓٔالجزائػػػري، السػػػيد جاسػػػـ، ) .ٛ

 بغداد.
 ، بيروت.ٖ(: العراؽ في ظؿ المعاهدات طٜ٘ٚٔعبد الرزاؽ، ) الحسني، .ٜ

؛ وجريػدة ٗٗ، صٚ(: تػاريخ الػوزارات العراقيػة، جٜٚٗٔ، )الحسيف، عبػد الػرزاؽ .ٓٔ
 آذار. ٕ٘السياسة، العدد السابع، بغداد، 

(: تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي، المصػدر السػابؽ، ٕٜٛٔحسيف، فاضؿ ، ) .ٔٔ
 ، بيروت.ٙ؛ عبد الرزاؽ الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، جٖٕص

 .ٕٕٓٓثاني، تشريف ال ٓٔ، ٚٓٛٔالحقيقة، )مجمة( العدد  .ٕٔ
 -ٜٔٗٔ(: التطػػػػورات السياسػػػػػية فػػػػػي العػػػػػراؽ ٜٙٚٔحميػػػػدي، جعفػػػػػر عبػػػػػاس، ) .ٖٔ

 النجؼ االشرؼ. –، مطبعة النعماف ٖٜ٘ٔ
 –(: االتجاهػػػات السياسػػػية فػػػي العػػػالـ العربػػػي، بيػػػروت ٕٜٚٔخػػػدوري، مجيػػػد، ) .ٗٔ

 لبناف.
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(: الحزب الشيوعي العراقي )الثقافة الجديدة(، مجمة، العػدد ٖٜٚٔخيري، زكي، ) .٘ٔ
 نيساف. ،ٚٗ

 .ٔ، صٕٗٔٓأيموؿ  ٗالدبيسي، رمزي ، )النهار(، )جريدة(،  .ٙٔ
 (: العمؿ اإسالمي في العراؽ، دمشؽ.ٕٓٓٓرؤوؼ، عادؿ، ) .ٚٔ
(: )أبػػو كػػاطع( وصػػناعة الضػػحؾ المحػػرض، )الثقافػػة ٕٜٛٔالزبيػػدي، سػػميرة، ) .ٛٔ

 ، نيساف/ ابريؿ.ٓٗٔالجديدة(، )مجمة(، العدد 
(: مػػف الثػػورة ِإلػػى الدكتاتوريػػة ٖٕٓٓسػػموغت، مػػاريو فػػاروؽ و ، سػػموغت بيتػػر ) .ٜٔ

 ، ترجمة: مالؾ النبراس، منشورات الجمؿ، بيروت.ٜٛ٘ٔالعراؽ منذ 
(: حيػػاتي فػػي نصػػؼ قػػرف، دار الشػػؤوف الثقافيػػة العامػػة، ٜٙٛٔسوسػػة، أحمػػد، ) .ٕٓ

 بغداد .
(: أبػػػػو كػػػػاطع )شػػػػمراف الياسػػػػري(، رحيػػػػؿ مبكػػػػر ٜٕٔٓالسػػػػيد عمػػػػي، كػػػػاظـ ، ) .ٕٔ

 .ٜٕٙٓيموؿ، رقـ المحتوى ، إٓٔٓومأساوي، المشاهدات 
(، المبػػػػادئ األساسػػػػية لمتنظػػػػيـ الحزبػػػػي، مطبعػػػػة ٜٙٗٔشػػػػريؼ، عبػػػػد الػػػػرحيـ، ) .ٕٕ

 االمؿ، بغداد.
(: أبػو كػاطع عمػى ضػفاؼ السػخرية الحزينػة، دار ٜٜٛٔشعباف، عبد الحسيف، ) .ٖٕ

 لبناف. –الفارابي، بيروت 
نهضػة ( : أسس المنطؽ والمنهج العممي، دار الٜٓٚٔالشنيطي، محمد فتحي، ) .ٕٗ

 لبناف. –العربية، بيروت 
(: أخوانيػات الصػكار ومجالسػه األدبيػة، ذكريػػات ٕٔٓٓالصػكار، محمػد سػعيد، ) .ٕ٘

 عف أبو كاطع، دار المدى، دمشؽ.
 (: مقدمة في اإصالح الزراعي والسياسي، بغداد.ٜٜ٘ٔالظاهر، عبد الرزاؽ، ) .ٕٙ
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، ٜٗ٘ٔ-ٜٙٗٔ(: أحػػزاب المعارضػػة العمنيػػة فػػي العػػراؽ ٜٗٛٔعػػادؿ غفػػوري،) .ٕٚ
 المكتبة العالمية، بغداد.

 .ٜٙٛٔ( السادة العموية، المكتبة العممية، بغداد، ٜٙٛٔالعامري، ثامر، ) .ٕٛ
 -ٜٗٔٔ(: حوؿ السياسػة البريطانيػة فػي العػراؽ ٜٚٚٔالعمر، فاروؽ صالح ، ) .ٜٕ

 ، بغداد.ٕٜٔٔ
(: رشيد عالي الكيالني ودور  في السياسة العراقية، ٖٕٓٓالغريري، قيس جواد، ) .ٖٓ

 .ٖقظة العربية، بغداد، طدار الي
(: السيد الشهيد محمد بػاقر الصػدر وأثػر  ٜٕٓٓالفضمي، صالح مهدي عمي ، ) .ٖٔ

 في تاريخ العراؽ المعاصر، المطبعة العممية، بغداد.
(: بواكير الفكر االشتراكي فػي العػراؽ، الثقافػة الجديػدة، ٜ٘ٚٔالكاظمي، ارشد، ) .ٕٖ

 نيساف. ٚ، ٕٗالعدد
مػػػػذكراتي فػػػػي صػػػػميـ األحػػػػداث، دار الطميعػػػػة، (: ٜ٘ٙٔكبػػػػة، محمػػػػد مهػػػػدي، ) .ٖٖ

 .ٜ٘ٙٔبيروت، 
(: التطور الفكػري فػي العػراؽ، مطبعػة السػالـ، ٜٜ٘ٔكماؿ الديف، محمد عمي، ) .ٖٗ

 بغداد.
الكندي، حيدر حاتـ ، رحمة في محطات الذاكرة لشيوعي مف العراؽ، دار ومكتبة  .ٖ٘

 .ٕٕٓٓعدناف لمطباعة والنشر، بغداد، 
(، ترجمػػػػة: ٖٕٓٓ -ٕٜٔٔيخ العػػػػراؽ المعاصػػػػر )(: تػػػػار ٕٕٓٓمػػػػار، فيبنػػػػي، ) .ٖٙ

 مصطفى نعماف أحمد، دار ومكتبة اوراؽ، دار ومكتبة المجمة، بغداد.
(: اقتصػػػػػػػػادات القطػػػػػػػػر العراقػػػػػػػػي، مركػػػػػػػػز الدراسػػػػػػػػات ٜٗٙٔمتػػػػػػػػولي، هشػػػػػػػػاـ ، ) .ٖٚ

 االقتصادية، دمشؽ.
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(: أبػػػو كػػػاطع مجهػػػر الريػػػؼ العراقػػػي والشػػػاهد عمػػػى ٕٚٔٓالمحمػػػودي، محمػػػد ) .ٖٛ
 آب. ٚٔالسفير العربي(، بيروت، مآسيه، )جريدة 

(: أبػػو كػػاطع مجهػػر الريػػؼ العراقػػي والشػػاهد عمػػى ٕٚٔٓالمحمػػودي، محمػػد ، ) .ٜٖ
 آب. ٚٔمآسيه، )جريدة السفير العربي(، بيروت، 

(: الجػػػوهر الثمػػػيف فػػػي معرفػػػة النسػػػب ٕٕٓٓالموسػػػوي، عزيػػػز نػػػاجي الجفػػػاني، ) .ٓٗ
 ٕٕٓٓاد، ، آراء لمطباعة والنشر والتوزيع، بغدٔالعموي الشريؼ، ج

(: عزيز شريؼ ودور  السياسػي فػي العػراؽ رسػالة ٕٔٔٓالنعيمي، وساـ عكار، ) .ٔٗ
 ابف رشد لمعمـو اإنسانية، جامعة بغداد. –ماجستير غير منشورة، كمية التربية 

(: دور الشػيعة فػي تطػور العػراؽ السياسػي الحػديث، ٖٜٚٔالنفيسي، عبػد اهلل ، ) .ٕٗ
 دار النهار، بيروت.

 .ٜٜٛٔ(: شيعة العراؽ، قـ ، ٜٜٛٔنقاش، اسحاؽ، ) .ٖٗ
(: العػػػراؽ دراسػػػة فػػػي عالقاتػػػه الخارجيػػػة ٜٜٛٔوائػػػي، اديػػػث و بينػػػورز، ايػػػؼ، ) .ٗٗ

، ترجمة: عبد المجيد حبيب القيسػي، ج أوَّؿ، ٜ٘ٚٔ -ٜ٘ٔٔوتطوراته الداخمية 
 الدار العربية لموسوعات، بيروت.

مػػػدة مػػػف ( لمٖٓٛٗ(، )ٜٖٚٗ( و)ٖٚٙٗ(، )ٖ٘٘ٗالوقػػػائع العراقيػػػة، االعػػػداد ) .٘ٗ
 .ٜٗ٘ٔتشريف األوَّؿ  ٕٔأيموؿ لغاية  ٗٔ

(: روايػػػة بػػػال بػػػوش دنيػػػا، شػػػركة الػػػرواد ٕٜٚٔالياسػػػري،  شػػػمراف )أبػػػو كػػػاطع(، ) .ٙٗ
 المزدهرة لمطباعة والنشر، منشورات الثقافة الجديدة، بغداد.

(: أبو كػاطع شػمراف الياسػري عػف منهجػه فػي ٕ٘ٔٓالياسري، إحساف شمراف ، ) .ٚٗ
 .ٕٕٛٓد، دار الكتب والوثائؽ العراقية رقـ االيداع التحريض البناء، بغدا
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(: أبػػػو كػػػاطع شػػػمراف الياسػػػري.. نهػػػر العػػػراؽ ٕٕٔٓالياسػػػري، إحسػػػاف شػػػمراف، ) .ٛٗ
 الرابع، دار المدى لمنشر، بيروت.

(: خمػػػؼ الػػػدواح، اعػػػداد عػػػادؿ العػػػرداوي، دار المػػػدى ٖٕٔٓالياسػػػري، شػػػمراف، ) .ٜٗ
 لمثقافة والنشر، بغداد.

(: أبػػو كػػاطع الزنػػاد، مراجعػػة وتقػػديـ: إحسػػاف شػػمراف ٜٕٔٓالياسػػري، شػػمراف، ) .ٓ٘
 الياسري، دار المدى لمنشر واالعالـ والثقافة والفنوف، بغداد.

 


