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  اإلهداء
  :إىل أيب 

بــرغم مــرور كــل تلــك الســنني علــى فراقــك مــا زالــت كلماتــك الشــريفة تــرن يف مسعــي ، حتثــين علــى بــذل 
  اجلهد ومواصلة العطاء

  
  :أمي 
  ...نان وفيض احملبة نبع احل

  ...كم متنيت أن تري غرس يدلك وهو يثمر 
  ...فرمحك اهللا ... لكن القدر مل ميهلك 

  .وأنار ضرحيك بقبس من نوره الكرمي 
  

  :أخويت وأخوايت 
  .شددت بكم أزري فكنتم نعم العون وخري السند 

  
  :زوجيت وأوالدي 

  . يف طريق العلم صربكم الكبري زادين إصراراً وعزماً على مواصلة السري
  

  .إليكم مجيعاً أقدم هذا اجلهد عرفاناً ووفاًء لفضلكم 
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  :نطاق البحث وحتليل املصادر 
شهد الربع األول من القرن العشرين بوادر حركة فكرية وسياسية متثلت يف اطالق الدعوة ملقاومة الغـزو 
الثقـايف والتغلغـل االقتصـادي االوريب يف العـراق والـوطن العـريب ، مـن خـالل نشـر العديـد مـن املؤلفـات الــيت 

اطرهـــا علـــى اPتمعـــات اإلســـالمية ، وزاد دور املفكـــرين الـــذين انتقـــدت احلضـــارة الغربيـــة ، وحـــذرت مـــن خم
تزعمــوا حركـــة اإلصـــالح والتجديـــد أمهيــة ؛ ألRـــم أداة حامســـة يف النشـــاط السياســي ، مـــن خـــالل فتـــاويهم 
وطروحاUم اليت اسهمت يف زيادة الـوعي العـام يف العـراق ، وقـد اصـدر الكثـري مـنهم عـدداً مـن املؤلفـات ، 

الـيت عـدت مـن أبـرز جمـالت املرحلـة ، ولـه ) العلـم ( هبة الدين الشهرستاين صاحب جملة  من بينهم السيد
، وقــد حــاول فيــه التوفيــق بـــني ) اهليئــة واإلســالم ( مؤلفــات أخــرى تضــمنت أفكــاراً جتديديــة أمههــا كتابـــه 

  .اإلسالم والعلوم الطبيعية 
ــــدعوة ا( وأصــــدر الشــــيخ حممــــد حســــني كاشــــف الغطــــاء عــــدة كتــــب أمههــــا كتابــــه  لــــدين واإلســــالم وال

عـاجل فيــه أسـباب األزمـة الــيت تعـاين منهـا الــدعوة إىل اإلسـالم وبـّني فيــه خمـاطر احلضـارة الغربيــة ) اإلسـالمية 
  .متمثلة بالغزو الثقايف ودعا إىل مقاومته 

لقــد أصــبح الــدور السياســي للعلمــاء واملفكــرين فعــاالً أكدتــه فتــاواهم الشــرعية الــيت دعــت إىل مقاومــة 
غزو الربيطاين ، فشارك الكثري منهم فيه منطلقني من مبدأ التعبري عن موقف اإلسـالم املعـادي للمسـتعمر ال

ومقاومتـــه ، فكـــان لتلـــك الفتـــاوي تـــأثريات قويـــة تأكـــدت مـــن خـــالل اســـتجابة العشـــائر الواســـعة لـــدعوات 
لعلمـاء وفاعليـاUم يف اجلهاد ، فقد أظهرت تلك االستجابة تطور الوعي الديين لدى هذه العشـائر وقـدرة ا

  .استنهاض وتفعيل هذا اجلانب وتعميقه لالستناد عليه يف وقت الحق 
وقــد اتضــح ذلــك مــن خــالل دورهــم البــارز يف مقاومــة االحــتالل واالنتــداب ، واملطالبــة باالســتقالل يف 

األحـداث الـيت املدة الالحقة ، وقد جتلى دور املرجعيـة الدينيـة يف النجـف يف توحيـد موقفهـا يف الكثـري مـن 
شــــهدها العــــراق وكــــان للعلمــــاء دور بــــارز يف توجيــــه قــــادة املعارضــــة وتــــوعيتهم حلجــــم اخلطــــر الــــذي يهــــدد 
مســتقبل بالدهــم ، مؤكــدين أمهيــة التصــدي للمشــاريع الــيت طرحهــا الربيطــانيون حــول مســتقبل العــراق بكــل 

ظـــل االنتــداب ، هـــي مشـــاريع  بــأن تلـــك املشــاريع الـــيت متثلـــت بتأســيس الدولـــة الوطنيــة يفحــزم ، حمـــذرين 
وقـــــد توضــــــح دور رجــــــال اإلصــــــالح يف تصــــــديهم . بريطانيـــــة ال Uــــــدف إالّ خلدمــــــة بريطانيــــــا ومصــــــاحلها 

ـــــداب ، وبعـــــد  ١٩١٨للربيطـــــانيني مـــــن خـــــالل ثـــــورة النجـــــف ســـــنة  وثـــــورة العشـــــرين ، ويف معارضـــــة االنت
سياسـية العراقيـة ، وقـد اتضـح ذلـك االستقالل كان هلؤالء املصلحني دور متميز يف العديد من التطورات ال

من خالل حماولتهم اصالح الوضع السياسي املرتدي يف العراق ، ففي مرحلـة الثالثينيـات كـان دور الشـيخ 
بوصفه مرجعاً دينياً ذا تأثري كبـري علـى  ١٩٣٥حممد حسني كاشف الغطاء مؤثراً أثناء حركة العشائر لسنة 

  .عشائر العراق يف الفرات األوسط 



حــاول رجــال اإلصــالح التصــدي للكثــري مــن القضــايا السياســية الــيت شــهدها العــراق ، كانتفاضــة لقــد 
، وغريهــا مــن األحــداث األخــرى ، وحــاولوا معاجلــة العديــد مــن القضــايا االجتماعيــة  ١٩٤١مــايس ســنة 

  .باعتماد اإلسالم والعودة إىل أصوله بوصفه منبعاً للتجديد واالصالح 
 االجتـــاهني السياســـي واالجتمـــاعي قـــد عـــربت عـــن رأي الكثـــري مـــن النـــاس إن الـــدعوات االصـــالحية يف

لكنها اصطدمت مبعارضة احملافظني ذوي النظـرة الضـيقة وحمـدودي الثقافـة كـون تلـك الـدعوات قـد اضـرت 
مبصــاحلهم الشخصــية وعلــى الــرغم مــن تلــك املصــاعب فقــد عــرب املصــلحون عــن آرائهــم اإلصــالحية دون 

  .باUم ودعواUم اليت تتضح من خالل هذه الدراسة خوف وهذا ما أدكته كتا
لقد سبقين أحد الباحثني يف دراسة املوضوع ذاته يف مرحلة سابقة ، فجاءت رسالة املاجسـتري للطالـب 

  ) . ١٩٣٢ - ١٩١٤حركة التيار االصالحي النجفي للمدة ( عدي حامت بعنوان 
مـألى وزاخـرة بـاآلراء واألفكـار اإلصـالحية فقـد وألن احلقبة الزمنية اليت تلت مدة تلـك الدراسـة كانـت 
 - ١٩٣٢االجتاهـات اإلصـالحية يف النجـف ( اخرتUا لتكون موضوعاً لدراسيت الـيت جـاءت حتـت عنـوان 

١٩٤٥ . (  
وقـد حاولــت اختيـار النخبــة مـن رجــال الـدين املصــلحني واملصـلحني االجتمــاعيني مسـتنداً إىل مــواقفهم 

لتصــدي للعديــد مــن احلــاالت السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية ، وهــذا ال املتميــزة ودورهــم الواضــح يف ا
يعــين اغفــال دور املصــلحني اآلخــرين ودعــواUم اإلصــالحية مــن الــذين توافقــت دعــواUم هــذه مــع دعــوات 

  .رجال االجتاهات اإلصالحية الذين ذكروا يف هذه الدراسة 
متميــز تنــاول حقبــة مهمــة مــن تــاريخ العــراق إن الــدور الــذي قــام بــه رجــال اإلصــالح يف النجــف دور 

ــيت شــهدUا تلــك احلقبــة التارخييــة  احلــديث واملعاصــر ، وكــان هلــم أثــر مهــم يف األحــداث السياســية املهمــة ال
وهذا ما دفعين إىل اختيار موضوع الدراسة فضالً عن اغفال الدراسات األكادميية هـذه الدراسـة علـى وفـق 

  .هذه النظرة العلمية الشاملة 
املصـلحني يف التصـدي للعديـد مـن فحاولت من خالهلا دراسة واقـع الـدعوات اإلصـالحية ودور هـؤالء 

ومل يكن ظهور هذه االجتاهـات اإلصـالحية رد فعـل لظـروف رافقـت هـذا . القضايا السياسية واالجتماعية 
مـا سـتظهره الظهور فحسب ، بل كان هناك الكثري من العوامل اليت اسهمت يف ظهور املصـلحني ، وهـذا 

  .هذه الدراسة اليت اقتضت خطة البحث فيها أن تضم أربعة فصول 
تناولت يف الفصـل األول اخللفيـة الثقافيـة لرجـال اإلصـالح يف النجـف ، موضـحاً فيـه املبـادئ واألسـس 
الــيت مبوجبهــا مت اختيــار هــؤالء ليمثلــوا االجتاهــات اإلصــالحية ، مؤكــداً دور البيئــة النجفيــة ومــا شــهدته مــن 

  .تطور احلركة الفكرية فيها لكوRا مقراً للحوزة العلمية واملرجعية الدينية 



أما الفصل الثـاين فحاولـت مـن خاللـه تبيـان آراء املصـلحني يف العديـد مـن القضـايا السياسـية االقليميـة 
 ١٩١٨وثــورة النجــف ســنة  ١٩١٤، وحركــة اجلهــاد ســنة  ١٩٠٦واحملليــة كــالثورة الدســتورية االيرانيــة ســنة 

  . ١٩٢٠وثورة العشرين سنة 
وتضـــمن الفصـــل الثالـــث أهـــم األحـــداث السياســـية الـــيت شـــهدها العـــراق بعـــد االســـتقالل مبتـــدءاً حبركـــة 

، مبيناً آراء االصالحيني ومواقفهم جتاه هذين احلـدثني كمـا  ١٩٤١وانتفاضة مايس  ١٩٣٥العشائر سنة 
  .ب احمللية تضمن الفصل أيضاً موقف االصالحيني من اجلمعيات واألحزا

وتناولت يف الفصل الرابع الـدعوات اإلصـالحية يف اPـاالت االجتماعيـة واالقتصـادية ، كـالتعليم واملـرأة 
وغريهــا مــن القضــايا االجتماعيــة ، كمــا مشلــت تلــك الــدعوات تطــوير االقتصــاد العراقــي مــن خــالل تطــوير 

ع العامـل واالرتقـاء بالصـناعة الوطنيـة الزراعة والنهوض بواقع الفـالح وتعليمـه وأكـدت ضـرورة حتسـني أوضـا 
  .وتطور التجارة ألمهيتها يف دعم اقتصاديات البلد 

  .وقد توصل البحث إىل نتائج مهمة كانت اخلامتة موضعاً هلا 
اعتمدت الدراسة على جمموعة من املصادر واملراجع تنوعت تبعاً لفصوهلا ، وقد استفدت مما توفر مـن 

ثنـاء كتـابيت لرسـالة املاجسـتري والسـيما ملفـات وزارة الداخليـة وملفـات الـبالط الوثائق اليت حصـلت عليهـا أ
امللكي وحماضر جملسي النواب واألعيان ، فقد غطت مرحلة مهمة من تـاريخ العـراق احلـديث ، وأسـهمت 
ــك الوثــائق والتقــارير اخلاصــة بــوزارة الداخليــة والــبال ط يف اغنــاء الدراســة مبعلومــات جيــدة ، فقــد اعــانتين تل

امللكي من خالل متابعتها حلركة العشـائر يف الفـرات األوسـط بشـكل تفصـيلي ووصـفها لألحـداث بشـكل 
دقيق فاعتمدUا كمصدر رئيس ملتابعة تطورات تلـك األحـداث وكـان حملاضـر جملـس األعيـان الـيت اعتمـدUا 

ء كانــت بشــكل كبــري مــن خــالل مــا عــرض فيهــا مــن دعــوات تكــررت إلصــالح األوضــاع بصــورة عامــة ســوا
  .سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية دور يف إمتام هذه الدراسة 

كمــا أغنــت الرســائل اجلامعيــة هــذه الدراســة بــبعض املعلومــات املهمــة وأخــص بالــذكر رســالة املاجســتري 
للباحث حيدر نـزار الـيت تنـاول فيهـا دور الشـيخ حممـد حسـني كاشـف الغطـاء الـوطين والقـومي ملـا تضـمنته 

يدة ، حاول فيها إبراز دور هذه الشخصية يف قيادة اPتمع ودعواUـا اإلصـالحية يف مجيـع من معلومات ج
  .االجتاهات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

كمــــا اعتمــــدت هــــذه الدراســــة علــــى العديــــد مــــن الصــــحف واPــــالت الــــيت لعبــــت دوراً مهمــــاً يف نشــــر 
ن ، وقــد تصــدرت صــحف النجــف واهلــاتف هــذه األفكــار والــدعوات اإلصــالحية الــيت طالــب 7ــا املصــلحو 

الـــدعوات ، أمـــا اPـــالت فكـــان Pلـــة النجـــف واالعتـــدال والشـــعاع واهلـــاتف وغريهـــا دور علـــى اعـــداد هـــذه 
  .الرسالة 

وساعدتين كثرياً الدراسات والكتب اليت تناولت التـاريخ السياسـي واالجتمـاعي للمـدة موضـوع البحـث 
مــة تتعلــق 7ــذه الدراســة ، فكــان لكتــب الســيد عبــد الــرزاق احلســين ، وذلــك الحتوائهــا علــى معلومــات مه



يتميـز بتفصــيله لألحــداث ) تــاريخ الـوزارات العراقيــة ( دور مهـم يف دراســة تـاريخ العــراق احلـديث ، فكتابــه 
السياسية ونشاطات الوزارات العراقية ويشـري إىل مواقـف اإلصـالحيني مـن العلمـاء وموقـف الـوزارات وإدارة 

ــه الثــاين . ب مــنهم االنتــدا فيعــد مرجعــاً مهمــاً لدراســة تــاريخ ) تــاريخ العــراق السياســي احلــديث ( أمــا كتاب
العراق احلديث العتماده على العديـد مـن البيانـات الوثـائق الرمسيـة وقـد أكـد فيـه دور العلمـاء وفتـاويهم يف 

  .حركة اجلهاد وموقفهم من ثورة النجف ، ودورهم يف ثورة العشرين 
ب حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث لعلي الـوردي بأجزائـه السـتة مـن املصـادر املهمـة ويعد كتا

الـــيت اعتمـــدت عليهـــا الدراســـة كونـــه يتنـــاول باســـلوب نقـــدي التـــاريخ السياســـي واالجتمـــاعي للعـــراق أبـــان 
ثرياتــه عنــد الســيطرة العثمانيــة ، وحــىت الســبعينات مــن القــرن العشــرين وحــاول فيــه كشــف العامــل الــديين وتأ

دراسته حلياة اPتمعات واألفراد مربزاً دور اإلسالم ومذاهبه ، واملؤسسـة الدينيـة ورجـال الـدين وتـأثرياUم يف 
  .احلياة السياسية واالجتماعية 

كمـــا كـــان للكتـــب الـــيت تناولـــت الثـــورة العراقيـــة الكـــربى دور مهـــم يف اغنـــاء هـــذه الدراســـة ويف طليعتهـــا  
لعبــد الــرزاق احلســين الــذي تنــاول فيــه أســباب الثــورة والنتــائج املرتتبــة عليهــا ودور ) ة الثــورة العراقيــ( كتــاب 

الثـورة العراقيـة الكـربى ( علماء األمة ومصلحيها يف قيادة هذه الثورة ، كما سـاهم كتـاب عبـد اهللا الفيـاض 
همـاً يُظهـر فيـه يف اغنـاء هـذه الدراسـة وخاصـة مـا يتعلـق بثـورة العشـرين ، بوصـفه مصـدراً م)  ١٩٢٠لسنة 

دور املرجعية يف قيادة الثورة وربطها بالتطورات الفكريـة والسياسـية الـيت حصـلت يف العـراق يف أواخـر القـرن 
  .التاسع عشر وبداية القرن العشرين 

وختامــاً أجــد أن الواجــب يقضــي بــأن اتقــدم بعظــيم امتنــاين وفــائق شــكري الســتاذي الفاضــل املشــرف 
ـــه مـــن رعايـــة علـــى هـــذه الدراســـة األســـتاذ  الـــدكتور حممـــد هليـــل اجلـــابري رئـــيس جامعـــة القادســـية ملـــا اوالني

  .ومتابعة واهتمام على الرغم من عظم مسؤولياته وكثرة مشاغله فله وافر التقدير واالحرتام 



  الفصل األول
  اخللفية التارخيية

  لنخبة من رجال اإلصالح يف النجف
  

 النجف ، أمهها املكانة الدينيـة واملنزلـة االجتماعيـة اجتمعت عوامل عدة يف اختيال رجال اإلصالح يف
( ، فضــالً عــن اخللفيــة السياســية ، كاالشــرتاك يف حركــة اجلهــاد ضــد الربيطــانيني أو ثــورة العشــرين العراقيــة 

على الصعيدين احمللي والقطري ، فضالً عـن الـرتاث الثقـايف وما أعقبها من أحداث )  ١٩٢٠حزيران  ٣٠
والبــد مـــن اإلشــارة هنـــا إىل أن اPتمــع النجفـــي ضــم شـــرائح عديــدة أبرزهـــا . العـــائلي  الــذي يعتمــد اإلرث

مجاعــة العلمــاء وطلبــة العلــوم الدينيــة الــذين جــاوروا املرقــد املطهــر ، وأصــبحوا مــن الفئــات املــؤثرة يف طبيعــة 
  :النجف  احلياة اليومية يف جمتمع عرف برتاثه االجتماعي احملافظ ولعل من أبرز رجال اإلصالح يف

  ) .م١٩٥٤ - ١٨٧٦(الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء 
ترجـع ف نسـبها  )١(هو الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء الذي ينحدر مـن اسـرة علميـة عربيـة عريقـة

) مالـــك بـــن احلـــارث االشـــرت ( وينتهـــي إىل ) بـــآل علـــي ( إىل قبيلـــة بـــين مالـــك مـــن قبائـــل العـــراق املعروفـــة 
  . )٢()عليه السالم ( أيب طالب  صاحب أمري املؤمنني علي بن

معروفــاً بفضــله وعلمــه حــىت آلــت إليــه ) كشــف الغطــاء ( كــان الشــيخ جعفــر الكبــري صــاحب كتــاب 
املرجعية الدينية يف النجف ومتكن من بناء أسس قويـة وفاعلـة جعلـت مـن اسـرته ذات تـأثري كبـري يف مدينـة 

ــت القــرنني مــن النجــف وغريهــا ملــا متتعــت بــه مــن مكانــة عاليــة ، اعتلــت مر  ــه واالرشــاد مــدة قارب تبــة التوجي
  . )٣(الزمن

                                                 
جـــودت : ، حتقيـــق  ١العبقـــات العنربيـــة يف الطبقـــات اجلعفريـــة ، ط: حممـــد حســـني كاشـــف الغطـــاء ) ١(

 . ١٢، ص ١٩٨٨القزويين ، دار بيان للنشر والتوزيع ، بريوت 
حممـــد علـــي القاضـــي ، مطبعـــة : ، مجـــع وحتقيـــق  ١جنـــة املـــأوى ، ط: حممـــد حســـني كاشـــف الغطـــاء ) ٢(

 . ١٥م ، ص١٩٦٥شركة جاب ، تربيز 
،  ٣، ج ١٩٥٥، املطبعــة العلميــة ، النجــف  ١ماضــي النجــف وحاضــرها ، ط: جعفــر بــاقر حمبوبــة ) ٣(

 . ١٨٣ص



كــان هلــذه األســرة العلميــة دور كبــرية يف خدمــة األدب العراقــي احلــديث مــن خــالل مــا قدمتــه مــن ادبــاء 
، فقد ارتـبط ارتباطـاً وثيقـاً بتـاريخ مدينـة النجـف األشـرف  )١(وما حفظته مكتباUم من املخطوطات القيمة

  . )٢(ن األشخاص الذين لعبوا دوراً مهماً يف اPاالت العلمية والسياسية واالجتماعيةوبرز فيها العديد م
وقــد بــرز مــن هــذه األســرة الشــيخ حممــد بــن الشــيخ علــي بــن الشــيخ حممــد رضــا بــن الشــيخ موســى بــن 

، لقــد ولــد يف مدينــة النجــف األشــرف  )٣(الشــيخ جعفــر صــاحب كتــاب كاشــف الغطــاء ومنــه جــاء لقــبهم
  . )٥(يف اسرة علمية دينية استطاعت أن تقدم الكثري من العلماء واPتهدين،  )٤(م١٨٧٦

، وكــان معروفــاً بســعة علمــه واجتهــاده ، قصــده العديــد مــن  )٦(وقــد تكفــل والــده الشــيخ علــي بتعليمــه
  .طلبة العلم حلضور دروسه واالغرتاف من علمه 

كاشــف الغطــاء ، وســعى بكــل أســهمت تلــك األجــواء العلميــة يف بنــاء شخصــية الشــيخ حممــد حســني  
جهد حىت أصبح من العلماء البارزين يف الفقه واألصول ، وكان كاتبـاً متميـزاً وخطيبـاً بارعـاً ومتحـدثاً بليغـاً 

  . )٧(، عرف بتأثريه الكبري على مستمعيه من املتكلمني والسياسيني
فحسـب ، بـل  تنوعت مصادر دراسته ، فلـم يكتـف بدراسـة مقـدمات العلـوم مـن حنـو وصـرف ومنطـق

، كمــا اســتفاد مــن  )٨(وعلــم الكــالماجتــه إىل دراســة العديــد مــن العلــوم كاحلســاب واهليــأة والفلــك والفلســفة 

                                                 
، دار الرائـد العـريب  ٣بيـة يف القـرن الثالـث عشـر للهجـرة ، طRضة العـراق األد: حممد مهدي البصري ) ١(

 . ٢٠، ص ١٩٩٠، بريوت 
 . ٢١٤، ص ١، ج ١٩٧٣ناجي وداعة الشريس ، حملات من تاريخ النجف األشرف ، النجف ) ٢(
معجم رجال الفكر يف النجف خـالل ألـف عـام ، مطبعـة اآلداب ، النجـف ، : حممد هادي األميين ) ٣(

موســوعة اعــالم : ؛ محيــد املطبعــي  ٢٠٣، ص ١جعفــر حمبوبــة ، املصــدر الســابق ، ج ، ٣٦٥بــالت ، ص
 . ١٨١، ص ١، ج ١٩٥٥، دار الشؤون الثقافية ، بغداد  ١العراق يف القرن العشرين ، ط

 ١٨١، ص ١٠، ج ١٩٥٦، املطبعـة احليدريـة ، النجــف ) النجفيـات(شـعراء الغــري : علـي اخلاقـاين ) ٤(
. 
أساليب املقالة يف األدب العراقي احلديث والصحافة العراقيـة ، مطبعـة االرشـاد ، : ييت منري بكر التكر ) ٥(

 . ٢٦١، ص ١٩٧٦بغداد 
 . ١٠٠علي اخلاقاين ، املصدر السابق ، ص) ٦(
حممـد حسـني حـرز الـدين ، : معارف الرجـال يف تـراجم العلمـاء واألدبـاء ، تعليـق : حممد حرز الدين ) ٧(

 . ٢٧٢، ص ٢ج  ١٩٦٤األشرف  مطبعة األدباء ، النجف
 . ٢٤جنة املأوى ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٨(



دروس الشــــيخ حممــــد خبيــــت أحــــد أبــــرز علمــــاء اجلــــامع األزهــــر الــــذي عــــرف بســــعة املعرفــــة وقابليــــة فكريــــة 
  . )١(متميزة

ء زمانـه كانـت لـه حلقـة دراسـية ، يـديرها ويف الوقت الذي كان فيه الشـيخ يأخـذ علومـه مـن كبـار علمـا
مبا عرف عنه من اسلوب متميز وطريقة تدريس واضحة تعكس اطالعه وقابليتـه يف التعبـري عـن آرائـه حبريـة 

  . )٢(معتمداً احلوار اهلادف املعزز بالرباهني واألدلة املنطقية
شــــكل فاعــــل بصــــقل وجــــدير بالــــذكر هنــــا أن البيئــــة الفكريــــة ملدينــــة النجــــف األشــــرف قــــد اســــهمت ب

شخصــيته ، ملــا متيــزت بــه مــن حركــة فكريــة وثقافيــة نتيجــة توافــد األفكــار احلديثــة الــيت أثــرت علــى النخبــة 
املثقفة فيها ، إذا اسـهمت اPـالت الـيت صـدرت يف كـل مـن مصـر وسـوريا يف تكـوين Rضـة فكريـة مهـدت 

، فكــان مــن تراثــه رده الواضــح  )٣(العريــقلظهــور أدبــاء وكتّــاب اهتمــوا بتمجيــد تــراث األمــة العربيــة وتارخيهــا 
وعــدت كتاباتــه عــن .  )٤(علــى تلــك الكتابــات الــيت ظهــرت يف بعــض اPــاالت مســتخدماً األدلــة املنطقيــة

  . )٥(البابية والبهائية مرجعاً لكل الباحثني والدارسني لتاريخ هذه الفرق
بـالكثري مــن النظريـات الفكريــة  والبـد مـن اإلشــارة هنـا إىل أن الشـيخ حممــد حسـني كاشـف الغطــاء تـأثر
واسـتفاد كثـرياً مـن دراسـته .  )٦(احلديثة ، وأفكار النهضة األوربية اليت ال تتقـاطع كليـة مـع الـدين اإلسـالمي

  . )٧(للتاريخ اإلسالمي ملا فيه من عربة وموعظة ، فضمن خطبه أمثلة تارخيية صادقة وأثر على سامعيه
استه وسعة معرفته من خالل ما توفره لـه مـن لقـاءات بالعديـد مـن وكان لرحالته أثر يف تنوع مصادر در 

ـــيت زارهـــا ، فقـــد التقـــى العديـــد مـــن الـــوطنيني الســـوريني واللبنـــانيني كأمحـــد  العلمـــاء واملفكـــرين يف البلـــدان ال

                                                 
اآليات البينات يف قمع البدع والضالالت ، املطبعـة العلويـة ، النجـف : حممد حسني كاشف الغطاء ) ١(

 . ٥م ، ص١٩٢٦
 . ٢٦صجنة املأوى ، : ؛ حممد حسني كاشف الغطاء  ١٠علي اخلاقاين ، املصدر السابق ، ص) ٢(
، مطبعـــة الرايـــة ، بغـــداد  ١٩٥٠ - ١٩٢٠ســـعد صـــاحل يف مواقفـــه الوطنيـــة : علـــي كاشـــف الغطـــاء ) ٣(

 . ٤٤، ص ١٩٨٩
،  ١٩١٢التوضــيح يف بيــان مــا هــو االجنيــل ومــا هــو املســيح ، مصــر : حممــد حســني كاشــف الغطــاء ) ٤(
 . ٥، ص ١ج
ومـا بعـدها  ٣اآليـات البينـات ، ص: ملعرفة املزيد عن هـذه الفـرق ينظـر حممـد حسـني كاشـف الغطـاء ) ٥(
. 
الــدين واإلســالم والــدعوة اإلســالمية ، دار املعرفــة للطباعــة والنشــر ، : حممــد حســني كاشــف الغطــاء ) ٦(

 . ٤٥٠، ص ٢بريوت ، بالت ، ج
 . ١٦٦م ، ص١٩٤٠حترير اPلة ، املطبعة احليدرية ، النجف : حممد حسني كاشف الغطاء ) ٧(



عـــارف الـــزين والشـــيخ أمحـــد طبـــاره وعبـــد الكـــرمي اخلليـــل وغـــريهم ، فضـــالً عـــن مشـــاركته وتأييـــده ملـــواقفهم 
  . )١(جتلى ذلك فيما كتبه من مقاالت يف الصحف السورية متجد تلك املواقفالوطنية و 

ــــــاء انعقــــــاد املــــــؤمتر اإلســــــالمي يف القــــــدس  ــــــه لفلســــــطني أثن التقــــــى بعــــــدد مــــــن ) م١٩٣١(وعنــــــد زيارت
الشخصــيات الــيت مثلــت بلــداRا فيــه أمثــال الشــيخ نعمــان األعظمــي وحممــد 7جــت االثــري ، وحممــد رشــيد 

  . )٢(التكية التجارية اليت تقع جبوار املسجد االقصى مقراً القامتهرضا وآخرين ، وكانت 
وكان حلضوره دور فعال يف اجناح املـؤمتر مـن خـالل دعواتـه للمسـلمني إىل وحـدة الكلمـة والصـف ونبـذ 

، وكــان يتلقــى الــدعوات لزيــارة البلــدان العربيــة واإلســالمية ، فعنــد زيارتــه اليــران ســنة  )٣(التعصــب الطــائفي
، وتكــررت تلــك  )٤(دعــا إىل التمســك باملبــادئ اإلســالمية وعــدم االجنــراف بتيــار احلضــارة الغربيــة ١٩٣٢

  . )٥(١٩٥٢الدعوات أثناء زيارته للباكستان وحضوره فعاليات املؤمتر اإلسالمي املنعقد فيها سنة 
لقـــد وضـــع الشـــيخ حممـــد حســـني كاشـــف الغطـــاء العديـــد مـــن املؤلفـــات حصـــلت علـــى شـــهرة واســـعة 

  -: )٦(بينها
  . )٧(الدين واإلسالم أو الدعوة اإلسالمية. ١
  . )٨(التوضيح يف بيان ما هو االجنيل ومن هو املسيح. ٢
  . )٩(املراجعات الرحيانية. ٣
  . )١(اآليات البينات يف قمع البدع والضالالت. ٤

                                                 
حمــاورة االمــام املصــلح مــع الســفريين الربيطــاين واألمريكــي يف بغــداد ، : لغطــاء حممــد حســني كاشــف ا) ١(

 . ٣٩، ص ١٩٥٥، الطبعة التجارية ، بوينس آيرس  ٢ط
 . ٤١ - ٤٠املصدر نفسه ، ص) ٢(
 . ١٤، ص ١٩٨٢يف السياسة واحلكمة ، دار البالغة ، بريوت : حممد حسني كاشف الغطاء ) ٣(
 . ٤٨جنة املأوى ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٤(
 . ٦٠ - ٥٨حماورة بني السفريين ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٥(
، العــدد ) جملــة ( ؛ الغــري  ١٩٤١آيــار  ٢٠، الســنة الســابعة ،  ٢٦٨، العــدد ) جريــدة ( اهلــاتف ، ) ٦(
 ١٩، ج) جملــة ( ؛ العرفــان  ١٤، ص ١٩٥٣كــانون األول ،   ٢٢، الســنة اخلامســة عشــرة ، الثالثــاء ،  ٣

 . ٥٠، ص ١٩١٢، كانون األول ، 
  .حممد حسني كاشف الغطاء ) ٧(
 .حممد حسني كاشف الغطاء ) ٨(
، املطبعـة األهليـة  ٢املراجعـات الرحيانيـة ، املطالعـات واملراجعـات ، ط: حممـد حسـني كاشـف الغطـاء ) ٩(

 . ١٩١٣، بريوت 



  . )٢(أصل الشيعة وأصوهلا. ٥
  . )٣(الفردوس األعلى. ٦
  . )٤(امليثاق العريب الوطين. ٧
  . )٥(جنة املأوى. ٨
  . )٦(يف السياسة واحلكمة. ٩
  . )٧(املثل العليا يف اإلسالم ال يف حبمدون. ١٠
  . )٨(حماورة االمام كاشف الغطاء مع السفريين الربيطاين واألمريكي يف بغداد. ١١
  . )٩(خطب الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء. ١٢
  . )١٠(العبقات العنربية يف الطبقات اجلعفرية. ١٣
  . )١١(السياسة احلسينية. ١٤
  . )١٢(األرض والرتبة احلسينية. ١٥
  . )١(الوجيز يف الفقه. ١٦

                                                                                                                                            
 .حممد حسني كاشف الغطاء ) ١(
 . ٨، ص ١٩٥٥أصل الشيعة وأصوهلا ، املطبعة احليدرية ، النجف : حممد حسني كاشف الغطاء ) ٢(
حممد علـي القاضـي ، مطبعـة : ، مجع وتعليق  ١الفردوس األعلى ، ط: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٣(

 . ١٩٦٠شركة جاب ، تربيز 
عــة عبــد الغــين اخلضــري ، مطب: ، تعليــق  ١امليثــاق العــريب الــوطين ، ط: حممــد حســني كاشــف الغطــاء ) ٤(

 . ١٩٣٨الغري ، النجف 
 .حممد حسني كاشف الغطاء ) ٥(
 .حممد حسني كاشف الغطاء ) ٦(
 .وما بعدها  ٥جنة املأوى ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ؛ حممد حسني كاشف الغطاء ) ٧(
 .حممد حسني كاشف الغطاء ) ٨(
مطبعـــة القضـــاء ،  عبــد احللـــيم كاشـــف الغطــاء ،: اخلطـــب ، مجعهـــا : حممــد حســـني كاشـــف الغطــاء ) ٩(

  . ١٩٦٦النجف 
 .حممد حسني كاشف الغطاء ) ١٠(
 . ١٩٥١السياسة احلسينية ، مطبعة الغري ، النجف : حممد حسني كاشف الغطاء ) ١١(
، مطبعــــة دار النشــــر والتــــأليف ،  ٤األرض والرتبــــة احلســــينية ، ط: حممــــد حســــني كاشــــف الغطــــاء ) ١٢(

 .م ١٩٥٣النجف 



  . )٢(حترير اPلة. ١٧
  . )٣(سؤال وجواب يف الفتاوى الفقهية. ١٨
  . )٤(تعليقات على العروة الوثقى. ١٩

فوظـة عنـد جنلـه فضًال عن العديد من الكتب اليت مل يتسع اPال لذكرها واملخطوطات اليت ما زالـت حم
  .الشيخ شريف كاشف الغطاء 

  
  ) .م١٩٥٩ - ١٨٨١(حممد جواد اجلزائري 

هو حممد جواد بن الشـيخ علـي بـن الشـيخ كـاظم بـن الشـيخ حسـني بـن الشـيخ حممـد بـن الشـيخ أمحـد 
  . )٥(اجلزائري مؤلف كتاب آيات األحكام

ة إىل قبيلـــة بـــين أســـد الـــذين ولـــد يف اســـرة علميـــة متيـــزت بـــالعلم والفضـــل واألدب وتنتســـب هـــذه األســـر 
ســكنوا منطقــة اجلزائــر يف اجلبــايش علــى الفــرات بــالعراق مث ســكنوا مدينــة النجــف يف القــرن الســادس عشــر 

  . )٦(امليالدي
سامهت هذه األسرة العربية بنشر العلم واملعرفة من خالل رجاهلا الـذين كانـت هلـم مواقـف مشـهودة يف 

  . )٧( األدب آثار متعددة مشلت علوم اللغة العربية والعلوم الدينيةخدمتهم للوطن واPتمع ، وكان هلم يف
م الـيت كانـت مقسـمة ١٨٨١سـنة  )٨(ولقد الشـيخ حممـد جـواد يف حملـة العمـارة مبدينـة النجـف األشـرف

وكانـــت احمللـــة األخـــرية ) حملـــة الـــرباق وحملـــة املشـــراق وحملـــة احلـــويش وحملـــة العمـــارة ( إىل أربـــع حمـــالت هـــي 

                                                                                                                                            
 . ١٩٢٦الوجيز يف الفقه ، املطبعة احليدرية ، النجف : حممد حسني كاشف الغطاء ) ١(
ــــر اPلــــة ، األجــــزاء : حممــــد حســــني كاشــــف الغطــــاء ) ٢( ــــة ، النجــــف  ٣،  ٢،  ١حتري ، املطبعــــة احليدري

١٩٤٠ . 
 . ١٩٣١سؤال وجواب يف الفتاوى الفقهية ، النجف : حممد حسني كاشف الغطاء ) ٣(
 .على العروة الوثقى ، املطبعة املرتضوية ، النجف ، بالت تعليقات : حممد حسني كاشف الغطاء ) ٤(
؛ نـــاجي  ٢٢٤، ص ٤٦، ج ١٩٥٥أعيـــان الشـــيعة ، مطبعـــة االنصـــاف ، بـــريوت : حمســـن األميـــين ) ٥(

، مطبعــة الغــري احلديثــة ، النجــف  ١أنســاب العشــائر العربيــة يف النجــف األشــرف ، ط: وداعــة الشــريس 
 . ١٧٣، ص ١٩٧٥

،  ١٩٩٠،  ٨، العـــدد )  ١جملـــة ( اPاهـــد الشـــيخ حممـــد جـــواد اجلزائـــري ، املوســـم  :علـــي البهـــاديل ) ٦(
 . ٥١٠ص

 . ٩٦ - ٨٨ - ٨١، ص ٢جعفر باقر حمبوبة ، املصدر السابق ، ج) ٧(
  . ٣٥٠، ص ٧علي اخلاقاين ، املصدر السابق ، ج) ٨(



ألســـر العلميـــة ، فيهـــا مدارســـهم ومســـاجدهم ، فكـــان فيهـــا مســـجد آل اجلزائـــري ومكتبـــتهم مـــوطن جـــل ا
  . )١(ومقربUم

الــذي يعــد مــن أبــرز  )٢(نشــأ الشــيخ حممــد جــواد يف كنــف شــقيقه األكــرب الشــيخ عبــد الكــرمي اجلزائــري
عــن تــأثريات  علمــاء مدينــة النجــف ، الــذين كــان هلــم دور بــارز ومــؤثر يف قضــايا العــراق السياســية ، فضــالً 

البيئة النجفية اليت كانت تشهد Rضة فكرية وأدبية ، فكـان هلـا الـدور املـؤثر يف األحـداث السياسـية املهمـة 
 )٣(اليت تعرضت هلا األمة العربية واإلسالمية ، متثل بالفتاوي اليت اصـدرها العلمـاء للجهـاد ضـد املسـتعمرين

.  
مـد جـواد وبلـورت وعيـه السياسـي ، لـذلك كل هذه األحداث اسهمت يف تكـوين شخصـية الشـيخ حم

مجعيـــــة النهضـــــة ( أســـــس احـــــدى التنظيمـــــات السياســـــية املهمـــــة يف تـــــاريخ العـــــراق احلـــــديث عـــــرف باســـــم 
  .، واليت كانت تعمل بنشاط لطرد الربيطانيني من العراق  ١٩١٧سنة  )٤()اإلسالمية 

بــاكورة  ١٩١٨ثــورة النجــف ســنة لقــد كــان لتلــك اجلمعيــة الــدور الــرئيس يف مقاومــة احملتلــني ، فكانــت 
، وبعد فشل الثورة مت إلقاء القبض علـى حممـد جـواد اجلزائـري وحكـم عليـه باالعـدام مث اسـتبدل  )٥(أعماهلا

  . )٦(بالنفي بعد أن تدخل السيد حممد تقي الشريازي

                                                 
؛ حممــد جــواد  ٧، ص ١٩٧٠، دار الكتــب ، بــريوت  ٣حــل الطالســم ، ط: حممــد جــواد اجلزائــري ) ١(

 . ٦، ص ١٩٧٠، مؤسسة خليفة للطباعة ، بريوت  ١ديوان اجلزائري ، ط: اجلزائري 
حســــني علــــي حمفــــوظ ، العــــامل والفقيــــه ، األديــــب الشــــاعر ، اPاهــــد الثــــائر حممــــد جــــواد اجلزائــــري ، ) ٢(

ت الكوفـــة ، ملخـــص ســـريته وآثـــاره ، حبـــث يف الـــذكرى الســـنوية األربعـــني ، مطبعـــة النـــرباس ، مركـــز دراســـا
 .وما بعدها  ٥ - ٣، ص ١٩٨٨النجف 

، رســالة ماجســتري  ١٩٤١ - ١٩٢١تــاريخ النجــف السياســي ، : عبــد الســتار شــنني علــوة اجلنــايب ) ٣(
 . ٢٢ - ١٤، ص ١٩٩٧غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة 

 ١٨٤، ص ١٩٦٣بغــداد ، مطبعــة االرشــاد ،  ١٩٢٠الثــورة العراقيــة الكــربى ســنة : عبــد اهللا فيــاض ) ٤(
- ١٨٥ . 
الـدذرو السياسـية والفكريـة واالجتماعيـة للحركـة االسـتقاللية يف العـراق ، : مجال ومـيض عمـر نظمـي ) ٥(

 . ١٢٣، ص ١٩٨٤بريوت 
ثــــورة : ؛ عبــــد الــــرزاق احلســــين  ١٢٢، ص ٤، ج ١٩٦٣هكــــذا عــــرفتهم ، بغــــداد : جعفــــر اخلليلــــي ) ٦(

 . ٨٠، ص ١٩٨٢، مطبعة العرفان ، صيدا  ٤النجف بعد مقتل حاكمها مارشال ، ط



رعــاً يف حممــد جــواد مبــؤهالت علميــة وثقافيــة أهلتــه ملمارســة مهنــة التــدريس فكــان اســتاذاً بامتتــع الشــيخ 
علــوم اللغــة العربيــة ، والســيما يف علــم النحــو ، فقــد كــان متضــلعاً فيــه ولــه آراء معروفــة متثلــت يف رده علــى 

  . )١(حناة مصر بشأن قضية تبسيط هذه املادة وتسهيلها للدارسني
كمــــا دّرس مــــادة الفقــــه واألصــــول ومــــادة الفلســــفة ، وكــــان يف طريقــــة تدريســــه يســــتعمل اللغــــة العربيــــة 

  . )٢(كاسلوب متميز يف التعليم  الفصحى
متيــز الشــيخ حممــد جــواد بــاحلس األديب والعلمــي فكانــت لــه العديــد مــن املشــاركات يف اغنــاء الصــحف 
واPــالت الــيت كانــت تصــدر يف عمــوم العــراق مبواضــيع عامــة مشلــت مجيــع منــاحي احليــاة ن ســواء أكانــت 

وصــحافتها ، ولــه أيضــاً موضــوعات نشــرت يف علميــة ثقافيــة أم سياســية ، بــل وصــلت مشــاركاته إىل لبنــان 
  . )٣(احدى صحف اهلند

وقد أهلته هذه اخللفية الثقافية ألن يكون له يف التأليف دور متميـز متثـل مبؤلفاتـه الكثـرية الـيت أسـهمت 
  -:يف اغناء املكتبة العراقية والعربية ، ومن تلك املؤلفات ما هو مطبوع وهي 

  . )٤()السالم  عليه( فلسفة االمام الصادق  -١
  .حل الطالسم  -٢
  .نقد االقرتاحات املصرية يف تيسري علوم اللغة العربية  -٣
  .ديوان اجلزائري  -٤

  -: )٥(ومنها ما هو خمطوط وأمهتها
  .أحباث يف الفقه  -أ 

  .أحباث يف الفلسفة  -ب 
  .مذكرات عن ثورة النجف  -ت 
  .مذكرات عن ثورة العشرين  -ث 
  .هذيب يف املنطق حاشية على الت -ج 
  

                                                 
 . ٩الديوان ، ص: حممد جواد اجلزائري ) ١(
 . ٩املصدر نفسه ، ص) ٢(
خمتارات من حياة العالمة اجلزائري يف ضمن ، البطـل حممـد جـواد اجلزائـري : كاظم حممد علي شكر ) ٣(

 . ٧٣م ، ص٢٠٠٠، حمسن حممد حمسن ، دار التعارف للمطبوعات ، بريوت 
 . ١٩٧٩فلسفة االمام الصادق عليه السالم ، دار الكتب ، بريوت : حممد جواد اجلزائري  )٤(
 . ٩٤، ص ٢جعفر باقر حمبوبة ، املصدر السابق ، ج) ٥(



  ) .م١٩٦٥ - ١٨٨٩(حممد رضا الشبييب 
حممد رضا بـن جـواد بـن حممـد بـن شـبيب ينتسـب إىل احـدى األسـر العلميـة الـيت كـان هلـا دور بـارز يف 
تاريخ مدينة النجف العلمي واألديب والسياسي ، أسرة آل الشبييب الـيت يرجـع نسـبها إىل فخـذ املواجـد مـن 

  . )١(اليت تسكن يف سوق الشيوخ والقرنة قبيلة بين أسد املعروفة
وجــاءت تســميتهم بــآل الشــبييب نســبة إىل جــدهم األعلــى شــبيب الــذي هــاجر إىل النجــف يف النصــف 
الثاين من القرن التاسع عشـر ، ويعـد الشـيخ حممـد جـواد الشـبييب مـن رجـاالت هـذه األسـرة العلميـة ، فقـد  

دور متميـــز يف خدمـــة العلـــم واملعرفـــة تـــدور فيـــه نـــدوة علميـــة  وكـــان Pلســـهم.  )٢(كـــان عاملـــاً وأديبـــاً معروفـــاً 
جامعـــة ملختلـــف العلـــوم واآلداب والشـــعر والسياســـة والتـــاريخ ، ويعـــد مـــن أشـــهر اPـــالس الـــيت حفلـــت 7ـــا 

  . )٣(مدينة النجف األشرف وغريها من املدن العراقية
برعايتـه حـىت بلـغ سـن الـتعلم م فتعهـد والـده ١٨٨٩يف هذا البيت العلمي ولد حممد رضـا الشـبييب سـنة 

، فأُرســـل إىل الكتـــاب ، فحفـــظ القـــرآن الكـــرمي ، وكـــان لوالـــده الـــدور األكـــرب يف تربيتـــه وتعليمـــه ، فكانـــت 
حماضراته اليت يلقيها يف جملسه وحيضـرها العديـد مـن طلبـة العلـم واألدب ، دور بـارز يف رفـع مسـتواه األديب 

  . )٤(رمسية ، وبدأ نظم الشعر وهو يف الثالثة عشرة من عمرهوالعلمي مث اجته بعد ذلك إىل املدارس ال
خـــارج الـــبالد أثـــر كبـــري يف ســـعة اطالعـــه وبلـــورة شخصـــيته ، فهـــو مل يكـــن أديبـــاً وعاملـــاً  وكـــان لرحالتـــه

فحســـب بـــل كـــان سياســـياً ناجحـــاً شـــهدت لـــه األحـــداث التارخييـــة الـــيت مـــر 7ـــا العـــراق ، فنـــراه مـــن الـــذين 
للمشـــاركة يف االســـتفتاء يف النجـــف ،  ١٩١٨تشـــرين الثـــاين  ٣٠نـــور بـــري يف دعـــاهم احلـــاكم العســـكري 

                                                 
  . ٢١٩، ص ١، ج ١٩٦٥االنساب واألسر ، مطبعة شفيق ، بغداد : عبد املنعم الغالمي ) ١(
 . ٥٧، ص ١جعفر اخلليلي ، املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٦٥املصدر نفسه ، ص) ٣(
حممـد رضـا الشـبييب ودوره الفكـري : ؛ علك عبد شناوة  ٣، ص ٩علي اخلاقاين ، املصدر نفسه ، ج) ٤(

،  ١٩٩٢، رســالة ماجســتري غــري منشــورة ، كليــة اآلداب ، جامعــة بغــداد ،  ١٩٣٢والسياســي حــىت العــام 
 . ١٨ - ١١ص



،  )٣(، ولـه دور متميـز يف ثـورة العشـرين )٢(، وعمل رئيساً لنادي القلـم العراقـي )١(وطالب حبكومة دستورية
  . )٥(، وترأس اPمع العلمي العراقي )٤(وشغل وزارة املعارف عدة مرات

  -:غه يف األدب والشعر خلف الشبييب الكثري من املؤلفات ، منها ونتيجة لثقافته العالية ونبو 
  . ١٩٦٠أدب املغاربة واالندلسيني يف اصوله املصرية ونصوصه العربية ، مطبعة الرسالة ، القاهرة  -١
  . ١٩٥٦أصول الفاظ اللهجة العراقية ، مطبعة اPمع العلمي العراقي ، بغداد  -٢
  . ١٩٤٠ة التأليف والرتمجة والنشر ، القاهرة ديوان الشبييب ، مطبعة جلن -٣
  . ١٩٦٥رحلة إىل املغرب االقصى ، مطبعة اPمع العلمي العراقي ، بغداد  -٤
  . ١٩٦٤رحلة إىل بادية السماوة ، مطبعة اPمع العلمي العراقي ، بغداد  -٥
  

  ) .م١٩٦٤ - ١٨٩٢(علي الشرقي 
آل الشـرقي الـذين هـاجروا .  )٦( احـدى قبائـل بـين خاقـانومن البيوتات العربية العلمية الـيت تنتسـب إىل

  .من املنطقة اجلنوبية الشرقية الواقعة بني مدينة البصرة والكوفة ومن هنا جاء لقبهم 
كـــان الشـــيخ موســـى والـــد الشـــيخ حســـن أول النـــازحني إىل مدينـــة النجـــف ، ويعـــود إليـــه الفضـــل فيمـــا 

  . )٧(وصلت إليه األسرة من شهرة علمية
م ، فقـد ١٨٩٢جاالت هذه األسرة البارزين الشيخ جعفر بن الشيخ حسن الشـرقي املتـوىف سـنة ومن ر 

بـــرع يف جمـــال األدب والشـــعر والتحقيـــق وبلـــغ مرحلـــة االجتهـــاد يف الفقـــه ومـــن أبنائـــه الشـــيخ علـــي الشـــرقي 

                                                 
؛ فريــق مزهــر  ٦٥، ص ١٩٨٣الثــورة العراقيــة ، النجــف الثــورة العربيــة الكــربى و : حتســني العســكري ) ١(

  . ٧٥، ص ١٩٥٢، بغداد  ١ونتائجها ، ط ١٩٢٠احلقائق الناصعة يف الثورة العراقية سنة : الفرعون 
 . ١٨٧، ص ١٩٨٣، البصرة  ١٩٣٦العراق يف الوثائق الربيطانية سنة : جندة فتحي صفوت ) ٢(
 . ١٢١ - ١٠٤علك عبد شناوة ، املصدر السابق ، ص) ٣(
 . ١٩٥٥ - ١٩٥٣تاريخ الوزارات العراقية ، مطبعة العرفان ، : عبد الرزاق احلسين : ينظر ) ٤(
 ١٩١٤تكوين احلكم الوطين يف العراق ، صـفحة مـن تـاريخ العـراق احلـديث يف سـنة : برسي كوكس ) ٥(
 . ١، ص ١٩٥١بشري فرجو ، املوصل : ، ترمجة  ١٩٢٦ -
 . ٣٩٢، ص ٢املصدر السابق ، ججعفر باقر حمبوبة ، ) ٦(
 . ٣٩٢، ص ٢املصدر نفسه ، ج) ٧(



هـــي  ، فتكفلـــت والدتــه برعايتـــه واصـــبحت بعــد ذلـــك )١(الــذي ولـــد يف نفـــس الســنة الـــيت تـــويف فيهــا والـــده
وابنهـــا حتـــت رعايـــة والـــدها وأخيهـــا ، ويف الكتاتيـــب ابتـــدأ تعليمـــه ، فـــدرس اخلـــط العـــريب ومبـــادئ النحـــو 

  . )٢(واحلساب ، فضالً عن العلوم الرتبوية اهلادفة
نشأ علي الشرقي يف بيـت خالـه الشـيخ عبـد احلسـني اجلـواهري الـذي تكفـل برعايتـه وتعليمـه ، إذ كـان 

اد عليها جمموعة من العلماء واألدباء أمثال حممـد جـواد الشـبييب ، والشـيخ عبـد جملسه من اPالس اليت اعت
.  )٤(، فكان هلذه اPالس دور مؤثر يف تكوين شخصية علـي الشـرقي وحصـيلته )٣(الكرمي اجلزائري وغريهم

، يف اللغـة  )٥(النجفيـة الـيت متيـزت بكثـرة حلقاUـا العلميـة واألدبيـة يف صـقل موهبتـه العلميـةوأسهمت البيئـة 
واألدب والتاريخ والفلسفة وعلم املنطق وعلم الكالم واألخالق والفقه وعلم الفلـك ، وسـاعده تعلـم اللغـة 
الفارســية يف الفارســـية يف اإلطـــالع علـــى دواويـــن كبـــار شــعراء إيـــران ، فتكونـــت لديـــه خلفيـــة ثقافيـــة علميـــة 

  . )٦(اسهمت يف بلورة شخصيته
الته يف داخل العراق وخارجـه قـد زادت مـن سـعة اطالعـه ومعرفتـه ، وال خيفي أن رحالت الشرقي وتنق

وكان قارئاً جيداً للعديد من الكتب واألحباث اليت كانـت تنشـرها الصـحف واPـالت ، سـاعده ذلـك علـى 
  -:أن يكون كاتباً جيداً له العديد من املؤلفات املطبوعة منها 

  . )٧(ديوان إبراهيم الطباطبائي -١
  . )٨(ونذكرى السعد -٢
  . )٩(كتاب األحالم  -٣
  . )١(العرب والعراق -٤

                                                 
؛  ٢١٢، ص ٢، ج ١٩٦٣معجـــم املـــؤلفني العـــراقيني ، مطبعـــة االرشـــاد ، بغـــداد : كـــوركيس عـــواد ) ١(

 ١٩٦٥العـراق ،  -مع الشـرقي الصـغري يف شـعره ، مطبعـة آل البيـت ، كـربالء : موسى إبراهيم الكرباسي 
 . ٦٣٠، ص ٣، ج ١٩٧٢مصادر الدراسة االدبية ، بريوت :  ؛ يوسف اسعد داغر ١١، ص

 . ٣٧، ص ١٩٦٣األحالم ، شركة الطبع والنشر األهلية ، بغداد : علي الشرقي ) ٢(
 . ٥٨، ص ٢جعفر اخلليلي ، املصدر السابق ، ج) ٣(
 . ١٩٧٦، القاهرة ، اكتوبر  ٣٧، العدد ) جملة ( الثقافة ) ٤(
 . ٨١سابق ، صعلي الشرقي ، املصدر ال) ٥(
 . ١٩٧٦، اكتوبر  ٣٧، العدد ) جملة ( الثقافة ) ٦(
 .م ١٩١٣لبنان ،  -ديوان إبراهيم الطباطبائي ، مجعه وحققه ، صدا : علي الشرقي ) ٧(
 . ١٩٢٩ذكرى السعدون ، مطبعة الشعب ، بغداد : علي الشرقي ) ٨(
 . ١٠علي الشرقي ، املصدر نفسه ، ص) ٩(



  . )٢(وله العديد من األحباث املنشورة يف الدوريات العراقية والعربية
  

  ) .١٩٤٧ - ١٩٠٠(يوسف رجيب 
ينتمــي إىل عشــائر خفاجــة احــدى عشــائر الفــرات األوســط ينتهــي نســب اســرته إىل آل رجيــب العربيــة 

يف مدينـــة  ١٩٠٠ولـــد ســـنة .  )٣(كوفـــة يف القـــرن التاســـع عشـــر للمـــيالدالـــيت نزحـــت إىل مدينـــة النجـــف وال
النجف األشرف اليت متيزت بكوRا مدينة علمية اسـتقطبت العديـد مـن الدارسـني ، بـدأ دراسـته يف مدرسـة 

  . )٤(الغري األهلية
ـــيت تعـــرض هلـــا ومت تعيي نـــه وعـــني معلمـــاً يف مدرســـة احلســـينية مث اســـتقال مـــن وظيفتـــه نتيجـــة للضـــغوط ال

  . )٥(موظفاً يف احدى دوائر وزارة املالية يف قضاء سوق الشيوخ
اسهمت األحداث التارخيية اليت مر 7ا العـراق عامـة ومدينـة النجـف خاصـة يف بلـورة وعيـه السياسـي ، 

ضــد الربيطــانيني ، وثــورة  ١٩١٨ضــد العثمــانيني ، وثورUــا  ١٩١٥مــن خــالل معاصــرته النتفاضــة النجــف 
ــــيت ضــــمنها خمتلــــف املواضــــيع فكا.  )٦(العشــــرين ــــه ال ــــك يف كتابات ــــه ، وجتلــــى ذل نــــت تأثرياUــــا واضــــحة علي

السياسية والثقافيـة واالجتماعيـة ، وعـرب فيهـا بصـدق عـن تطلعـات شـعبه وأمانيـه جتـاه خمتلـف القضـايا الـيت 

                                                                                                                                            
 . ١٩٦٣رب والعراق ، شركة الطبع والنشر األهلية ، بغداد الع: علي الشرقي ) ١(
، األعــداد ) جريــدة ( ؛ العــراق البغداديــة  ١٩٢٦) ٨،  ٧،  ٦(، األعــداد ) جملــة ( العرفــان : ينظــر ) ٢(
، ) جريـــــــــــدة ( ؛ الـــــــــــبالد  ١٣/١١/١٩٢٦إىل  ١/١٠، مـــــــــــن ) ١٩٩١،  ١٩٨٢،  ١٩٨٠،  ١٩٧٨(

نيســــــــــــــــــــــــان  ١٨و  ١٦و  ١٤و  ١٠و  ٧(، يف ) ١٣٥،  ١٣٣،  ١٣١،  ١٢٨،  ١٢٥(األعــــــــــــــــــــــــداد 
)  ١٩٣٦و  ١٩٣٥حزيـران ، كـانون الثـاين سـنة ( يف ) ٨ - ١(، األعداد ) جملة ( ؛ االعتدال ) ١٩٣٠

 ٢، جملـد  ١١، ج) جملـة ( ؛ لغـة العـرب  ١٩٤١آذار  ٧يف  ٢٥٥العـدد ) جريـدة ( وينظر أيضاً اهلـاتف 
، متـــــوز  ٢، جملـــــد ) جملـــــة ( ؛ احلريـــــة  ١٩٢٢ســـــنة  ٢لـــــد ، جم ٩، ج) جملـــــة ( ؛ العلـــــم  ١٩١٣يف آيـــــار 
١٩٢٥ . 

 ١٠، ص ١٩٨١يوسف رجيب الكاتـب والصـحفي والسياسـي ، دار الرشـيد ، : منري بكر التكرييت ) ٣(
. 
  . ١٤٧، ص ١جعفر باقر حمبوبة ، املصدر السابق ، ج) ٤(
  . ٤٥، ص ١٩٤٦،  ١جملة ، النجف ، العدد ( االعتدال ) ٥(
 . ١٩٨٥حزيران ،  ٥،  ٢٤، النجف ، العدد ) جريدة  (العدل ) ٦(



هلـادف وهكـذا عرفـت كتاباتـه بالنقـد ا )١(مر 7ا العراق أو األحداث اخلارجية اليت انعكست علـى توجهاتـه
 )٢(وتوزعت بني الصحف واPالت منها جريدة الزمان والنجف والنهضـة فضـالً عـن جملـة االعتـدال وغريهـا

.  
  

  ) .١٩٦٤ - ١٩٠٤(حممد رضا املظفر 
مــن اســرة جبلــت علــى العلــم واألدب يعــود نســبها إىل آل مســروج مــن فخــذ آل علــي مــن قبيلــة حــرب 

رة إىل النجـــف األشـــرف يف القـــرن الســـادس عشـــر املـــيالدي املضـــرية العدنانيـــة ، هـــاجرت مـــن املدينـــة املنـــو 
، ومـا زالـت فـروع تلـك القبيلـة  )٣(وتوزعـت علـى منـاطق العـراق املختلفـة كالبصـرة وبغـداد وكـربالء والنجـف

  . )٤(موجودة يف املدينة املنورة
عـرف  عرفت هذه األسرة بشهرة علمية يعود الفضل فيهـا إىل جـدها األكـرب الشـيخ مظفـر بـن أمحـد مبـا

  .عنه من علم وورع وتقوى 
أي قبيـل والدتـه ، أمـا اخوتـه  ١٩٠٤الشيخ حممد بن الشـيخ عبـد اهللا عاملـاً جلـيالً تـوىف سـنة كان أبوه 

م ، وكـان عاملـاً فاضــالً يـؤم النـاس بالصــالة يف ١٨٧٤فهـم ثالثـة أكـربهم الشــيخ عبـد النـيب الـذي ولــد سـنة 
  . )٥(١٩١٨وفاته سنة جامع املسابك يف السوق الكبري بالنجف حىت 

م ودرس فيهـا ، عاملـاً ومرجعـاً ١٨٨١كان أخوه الثاين الشـيخ حممـد حسـن الـذي ولـد يف النجـف سـنة 
، وبعــــض التعليقــــات ) االصــــحاح يف أصــــول رواه الصــــحاح ( ومقلــــداً ، ولــــه العديــــد مــــن املؤلفــــات منهــــا 

                                                 
 ١٨٠، ص) بــالت(التطــور السياســي يف العــراق ، مطبعـة جامعــة بغــداد : غـامن حممــد صــاحل وآخـرون ) ١(
- ٢٦٠ . 
) جريـدة ( ؛ النجـف  ١٩٢٧تشـرين الثـاين ،  ٢١،  ٢٢، بغـداد ، العـدد ) جريـدة ( الزمـان : ينظـر ) ٢(

/ ١يف  ٥٢، بغــداد ، العــددين ) جريــدة ( ؛ النهضــة العراقيــة  ١٩٢٦مــايس  ٨ ، يف ٤٠ن العــدد املمتــاز 
ــــــــــة ( ؛ االعتــــــــــدال  ١٩٢٨آذار /١٢و  ١٩٢٨آذار  ؛  ١٩٣٦، نيســــــــــان  ١٠النجــــــــــف ، العــــــــــدد ) جمل

 . ١٩٤٦، حزيران  ٤النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال 
، النجـــف  ١لنجـــف العربيـــة ، طالـــدرر البهيـــة يف انســـاب عشـــائر ا: عبـــاس حممـــد الزبيـــدي الـــدجيلي ) ٣(

 . ٢٩٥، ص ٢، ج ١٩٨٨
 . ١٢ - ٩، ص ١٩٦٩، بغداد  ١جاسم املظفر ، من أعالم آل املظفر ، ط) ٤(
، النجــف ، مطبعــة  ١مدرســة النجــف وتطــور احلركــة اإلصــالحية فيهــا ، ط: حممــد مهــدي اآلصــفي ) ٥(

 . ١٠، ص ١٩٦٤النعمان ، 



م فكـان عاملـاً ١٨٩٥لـذي ولـد سـنة ، أما أخـوه الثالـث فهـو حممـد حسـني ا )١(والرسائل الفقهية واألصولية
والــثقالن وتــاريخ الشــيعة وكانـــت ) عليــه الســالم ( فقيهــاً ومؤلفــاً كبــرياً لــه مــن املؤلفــات ، االمـــام الصــادق 

  . )٢(م١٩٦١وفاته سنة 
ومـن هنــا ميكـن القــول بـأن اســرة آل املظفـر مــن االسـر الــيت تبـوأت مركــزاً مهمـاً يف العلــم واألدب ، وقــد 

  . )٣(ؤلفات أنه من النادر أن جند مظفرياً من غري أن يكون عاملاً أو فقيهاً ورد يف أحد امل
، فكانــت والدتــه يف السـنة نفســها الــيت تــويف فيهــا والــده ، فتكفــل  ١٩٠٤ولـد الشــيخ حممــد رضــا ســنة 

رعايته أخوه األكـرب مث اشـرف علـى تربيتـه وتعليمـه الشـيخ حممـد حسـن الـذي يعـد مـن أسـاتذته الـذين تـأثر 
  . )٤(ثرياً 7م ك

، ومتيـز بكتاباتـه  )٥(درس الشيخ املظفر أديباً شاعراً ولغوياً بارعاً ، عمل عضـواً بـاPلس العلمـي العراقـي
، أم مقــاالت نشــرUا  )٧(، أم مقــدمات لكتــب أخــرى طلــب منــه مؤلفوهــا أن يقــدم هلــا )٦(ســواء كانــت كتبــاً 

ــك الوقــت ، فكــان أســل ــيت كانــت تصــدر يف ذل ــه يف الكتابــة ســهلة الصــحف واPــالت ال وبه جــذاباً وطريقت
  . )٨(ممتعة ال ختلو من االنتقادات الالذعة ألبرز الظواهر االجتماعية السيئة اليت انتشرت يف تلك املدة

  
  ) :١٩٨٥ - ١٩٠٤(جعفر اخلليلي 

                                                 
 . ٢٤٦، ص ٢جحممد حرز الدين ، املصدر السابق ، ) ١(
 . ٦١حممد مهدي اآلصفي ، املصدر السابق ، ص) ٢(
 . ١٢٩، ص ١، ج ١٩٥٤، دار النشر والتأليف ، النجف  ١دراسات أدبية ، ط: غالب الناهي ) ٣(
 . ٤٥٢، ص ٨علي اخلاقاين ، املصدر السابق ، ج) ٤(
 . ١٧، ص ٢املصدر نفسه ، ج) ٥(
؛ حممـد رضـا املظفـر  ١٩٦٥، املطبعة احليدريـة ، النجـف  ٣طالسقيفة ، : حممد رضا املظفر : ينظر ) ٦(
أصــول الفقــه ، النجــف : ؛ حممــد رضــا املظفــر  ١٩٦٥، بــريوت  ٣مقدمــة كتــاب عقائــد االمااميــة ، ط: 

 . ١٩٥٧املنطق ، النجف : ؛ حممد رضا املظفر  ١٩٥٧األشرف 
، مركــز الغــدير ،  ١يــه ، طهاشــم معــروف احلســين ، مقدمــة حبــوث فلســفية ، حققــه وعلــق عل: ينظــر ) ٧(

 . ١١، ص ١٩٩٩بريوت 
جامعـة النجـف يف جامعـة القـرويني ، جملـة اPمـع العلمـي العراقـي ، جملـد : حممـد رضـا املظفـر : ينظر ) ٨(
ــــب النــــاهي ، املصــــدر الســــابق ، ج ١٩٦٤مطبعــــة اPمــــع العلمــــي ،  ١١ ؛  ١٣١ - ١٣٠، ص ١؛ غال

 . ١٠/١١/١٩٥٨يف  ١٤، العدد ) جملة ( النجف 



هو جعفر بن أسد بن املوىل الطبيب الذي بلغت شهرته اآلفاق ، يرجع نسبه إىل احـدى اسـر النجـف 
مــن قبيلــة ثقيـــف العربيــة الــيت اشـــتهرت مبمارســة مهنــة الطــب فضـــالً عــن العلــم واألدب ، كمـــا أن  العلميــة

بعــض أفرادهــا مجــع بــني األدب والطــب واحلكمــة والشــعر والصــحافة ، وفــيهم أيضــاً عــدد مــن الفقهــاء نــالوا 
  . )١(درجة االجتهاد

م ، ويعـود الفضـل يف ١٨٠٠ كان أول ظهور هلذه األسرة الـيت اشـتهرت بالطـب يف العـراق حبـدود سـنة
ذلــك إىل جــدهم األعلــى خليــل بــن علــي بــن إبــراهيم بــن علــي الــذي تنقــل بــني املــدن العراقيــة ، وتــويف ســنة 

م ، ويعـــد الشـــيخ أســـد ابـــن املـــوىل مـــن رجـــال هـــذه األســـرة البـــارزين الـــذي نـــال شـــهرة واســـعة كونـــه ١٨٦٣
، وهــو والــد جعفــر اخلليلــي  )٢(دميها وحــديثهاجراحــاً ناجحــاً وأديبــاً لــه مكتبــة عــامرة مبختلــف املؤلفــات قــ

  .م ١٩٢٣وكانت وفاته سنة 
م ، ودخــل املدرســة وهــو يف الســابعة مــن عمــره ، وتعلــم فيهـــا ١٩٠٤أمــا جعفــر نفســه فقــد ولــد ســنة 

اللغتــني الرتكيــة والفرنســية ، فضــالً عــن اللغــة العربيــة الــيت شــغف 7ــا ، فــنظم الشــعر وهــو ابــن تســع ســنني 
  .صحيفيت العراق واالستقالل البغداديتني وهو ابن ستة عشر عاماً وعمل مراسالً ل

، مث عمـل  )٣(ويعود الفضل يف ذلك إىل والده ومكتبته العـامرة فضـالً عـن تشـجيع أخيـه عبـاس اخلليلـي
  . ١٩٢٧سنة  )٤(حمرراً للقسم املدرسي يف جملة احلرية النجفية

أصــدر جريــدة الراعــي ، ويف  ١٩٣٤ية ويف ســنة مث قــام باصــدار جريــدة الفجــر الصــادق األدبيــة السياســ
  . )٥(اصدر جريدة اهلاتف ١٩٣٥سنة 

ــب قصصــي المــع صــاحب  ــب اجتمــاعي وأدي لقــد عــرف اخلليلــي باســلوب خــاص يف الكتابــة فهــو كات
منهج يف الكتابة ، وهو مولع بصورة خاصة بكتابة القصة وأجاد فيها ، إذ شـرح بعـض احلقـائق وأشـار إىل 

  . )٦(ات واألفكار باسلوب جذاب يستهوي القارئالكثري من النزع

                                                 
 . ٧، ص ١٩٧١رؤوس اقالم عابرة عن جعفر اخلليلي ، دار املعارف ، بغداد : مشكور االسدي ) ١(
 . ٢١٥، ص ٤جعفر اخلليلي ، املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٨٧، ص ٤املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ١، ص ١٩٢٧كانون الثاين   ٢٩، اPلد األول ، اجلزء األول ، ) جملة ( احلرية ) ٤(
،  ١٩٣٢ - ١٩١٠االجتــــاه الــــوطين والقــــومي للصــــحافة النجفيــــة : لم حممــــود العــــامري كــــاظم مســــ) ٥(

 . ٣٩٧، ص ٢٠٠٠اطروحة دكتوراه غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ، 
 . ٢٤٠، ص ١٩٣٩، السنة اخلامسة ، آذار ،  ٤، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ٦(



جاهــد اخلليلــي يف ســبيل األدب وشــجع الناشــئة مــن أدبــاء العــراق وقــد بــذل كــل جهــده طــوال ربــع قــرن 
 )٣(وجممــع التناقضــات ويوميــات )٢(يف هــذا اPــال وتــرك العديــد مــن القصــص منهــا ، الضــائع )١(مــن الــزمن
  -: )٥(، وله مؤلفات منها )٤(وجتربة السفر

  .التمور العراقية قدمياً وحديثاً  -١
  .على هامش الثورة العراقية  -٢
  .مقدمة يف القصة العراقية احلديثة  -٣
  .كنت معهم يف السجن   -٤
  .هكذا عرفتهم  -٥
  .القصة العراقية قدمياً وحديثاً  -٦
  .جغرافية البالد العربية  -٧
  .جزء  ١٢املدخل إىل موسوعة العتبات املقدسة ويقع يف  -٨
  .آل فتلة كما عرفتهم  -٩
  .العوامل اليت جعلت من النجف بيئة شعرية  -١٠
  .نفحات من محائل األدب الفارسي  -١١
  .ما الذي أخذه الشعر الفارسي من العربية ، والشعر العريب من الفارسية  -١٢
  

  ) .١٩٩١ - ١٩٠٩(حممد صاحل حبر العلوم 
، وقـد  )٦(ويـة العريقـة املعروفـة بـالعلم واألدب وحـب اخلـري للنـاستعد اسرة آل حبر العلوم من االسر العل

اجنبــت الكثــري مــن مشــاهري العلمــاء واألدبــاء يف القــرنني الثــامن عشــر والتاســع عشــر ، أمثــال الســيد مهــدي 

                                                 
 . ١٩٥٨متوز ،  ١٠، السنة الثانية ،  ٩ ، النجف ، العدد) جملة ( النجف ) ١(
 . ٩املصدر نفسه ، ص) ٢(
 . ١٨٠، ص ١٩٣٩، السنة الثالثة ، ايلول ،  ٣، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ٣(
 . ١٩٥٨، السنة الثانية ، متوز ،  ٩، النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ٤(
مســــتدرك : ؛ كــــاظم عبــــود الفــــتالوي  ٤٠٣ص كــــاظم مســــلم العــــامري ، املصــــدر الســــابق ،: ينظــــر ) ٥(

 . ٧٨، ص ١، ج ٢٠٠٢لبنان  -، دار االحتواء للطباعة والنشر ، بريوت  ١شعراء الغري ، ط
حممــد صــادق حبــر العلــوم : رجــال الســيد حبــر العلــوم ، حققتــه وعلــق عليــه : حممــد املهــدي حبــر العلــوم ) ٦(

 . ١٢٥، ص ١، ج) بالت(وحسني حبر العلوم ، مطبعة اآلداب ، النجف 



حبــر العلــوم والســيد حســن حبــر العلــوم والشــاعر الكبــري إبــراهيم حبــر العلــوم الــذي كــان اســتاذاً لشــاعر العــرب 
  . )١(سن الكاظميعبد احمل

ويعــد الســيد حممــد علــي بــن الســيد علــي تقــي حبــر العلــوم مــن أبــرز رجــاالت هــذه األســرة وكــان لــه دور 
، ومت اعتقالــه ونفيــه  )٢(سياســي واجتمــاعي متميــز ، ســجل فيــه موقفــاً مناهضــاً للوجــود الربيطــاين يف العــراق

واختـري .  )٣(ه حكم االعدام واعفـي منـهإىل خارج البالد وبعد عودته إىل بلدته النجف األشرف صدر حبق
  . )٤(١٩٣٦حىت وفاته سنة  ١٩٢٩عضواً يف جملس األعيان من سنة 

ومــن رجــاالت هــذه األســرة البــارزين الشــاعر حممــد صــاحل حبــر العلــوم الــذي ولــد يف الثالــث مــن كــانون 
لــدرس الــيت كانــت ، وكغــريه مــن ابنــاء االســر العلميــة درس حممــد صــاحل يف حلقــات ا )٥(١٩٠٩الثــاين ســنة 

، أمــا حتصــيله  )٦(تعقــد يف املســاجد وكــان هلــذه احللقــات فضــل احملافظــة علــى علــوم اللغــة العربيــة وانتشــارها
األويل فكــان يف مدرســة الغــري األهليــة وبعــد أن قضــى ســنتني فيهــا انتقــل إىل املدرســة احليدريــة مث عــاد إىل 

دراســـة االبتدائيـــة مث تـــرك الدراســـة وعـــاد إىل مدرســـة الغـــري مـــرة أخـــرى يف قســـمها املســـائي حـــىت أكمـــل ال
ــري يف  ــيت كانــت تعقــد يف اجلــامع اهلنــدي والصــحن احليــدري الشــريف إذ كــان هلــا دور وشــأن كب احللقــات ال

  . )٧(توجيه احلركة العلمية
لقد كان لشخصية والده السيد مهدي حبر العلـوم تـأثري كبـري عليـه ، فالسـيد مهـدي واحـد مـن العلمـاء 

الـذين متتعـوا بذهنيـة وقّــادة وذكـاء حـاد سـاعده يف االعـداد لدروســه الكثـرية الـيت متيـزت بالبحــث  البـارزين ،
، وهكــذا ترعــرع حممــد صــاحل يف هــذه البيئــة العلميــة ، الــيت هيــأت مســتلزمات نبوغــه كشــاعر  )٨(واملناقشــة

  .وأديب متميز 

                                                 
 . ٩، ص ١، ج ١٩٦٨ديوان حبر العلوم ، دار التضامن ، بغداد : حممد صاحل حبر العلوم ) ١(
 . ١٦٠، ص ١رجال السيد حبر العلوم ، ج: حممد املهدي حبر العلوم ) ٢(
  . ٩٢، دار الكتب ، بريوت ، ص ٤ثورة النجف ، ط: عبد الرزاق احلسين ) ٣(
 . ٢٢٠، ص ١٩٣٦الجتماعي االعتيادي احلادي عشر لعام حماضر جملس األعيان ، ا) ٤(
 . ٧، ص ١٩٥٨شاعر الشعب حممد صاحل حبر العلوم ، مطبعة اسعد ، بغداد : علي اخلاقاين ) ٥(
الشـــعر العراقـــي ، أهدافـــه وخصائصـــه يف القـــرن التاســـع عشـــر ، الـــدار القوميـــة ، : يوســـف عـــز الـــدين ) ٦(

 . ٢٠، ص ١٩٦٢القاهرة 
 . ٨، ص ١، ج ١٩١٢لبنان ،  -العراقيات ، صيدا : وظاهر زين حممد رضا ) ٧(
 . ٩، ص ١ديوان حبر العلوم ، ج: حممد صاحل حبر العلوم ) ٨(



مثـل الشـيخ حممـد جـواد اجلزائـري  درس قواعد اللغة العربية وعلم املنطـق والكـالم علـى أسـاتذة معـروفني
، ومـا مـن شـك  )١(وحممد رضا املظفر وغريهم ، من هنا تتضح أمهية البيئة وأثرها يف حياة العلماء واألدبـاء

يف أن لبيئــة مدينــة النجــف الــيت ولــد فيهــا حممــد صــاحل دوراً يف توجيــه احلركــة الفكريــة ضــد الوجــود العثمــاين 
ثـر فاعـل يف االنتفاضـات والثـورات العراقيـة وقـد أكـد هـذه احلقيقـة عـدد مـن والربيطاين يف العراق وكان هلا أ

  . )٢(الباحثني واملؤرخني يف مؤلفاUم ودراساUم
لقــد أســهمت هــذه البيئــة يف نبــوغ حممــد صــاحل فكــان شــاعراً وطنيــاً وقوميــاً يشــار لــه بالبنــان حــىت لقــب 

  -:، وله مؤلفات عديدة منها  )٣(بشاعر الشعب
  . )٤(باس الثورةديوان اق -١
  . )٥(ديوان حبر العلوم -٢
  

  ) .٢٠٠٢ - ١٩٢١(حممد تقي احلكيم 
من اسرة عربية يرجع نسبها إىل السيد إبراهيم املعروف بالطباطبائي أما قلب احلكـيم فريجـع إىل جـدها 

، وقـد عرفــت هـذه األســرة  )٦()اPربـات الطبيــة( م صـاحب كتــاب ٧٦٧السـيد حممـد علــي الطبيـب املتــويف 
حببها للعلـم واألدب ، وبـرز منهـا رجـال كثـر حصـلوا علـى درجـة االجتهـاد يف الفقـه أشـهرهم السـيد حمسـن 

                                                 
 . ١، ص ١٩٥٧األدب املعاصر يف مصر ، دار املعارف ، القاهرة : شوقي ضيف ) ١(
مطبعــة العرفــان ، صــيدا  تــاريخ العــراق السياسـي ،: عبــد الــرزاق احلسـين : للمزيـد مــن التفاصــيل ينظـر ) ٢(
العــراق يف دوري االحــتالل واالنتــداب ، مطبعــة العرفــان ، صــيدا : ؛ عبــد الــرزاق احلســين  ١٩٤٨لبنــان  -
؛  ١٩٦٨تـــاريخ العـــراق احلـــديث ، دار الكتـــاب العـــريب ، القـــاهرة : ؛ عبـــد العزيـــز نـــوار  ١٩٣٥لبنـــان  -

: ؛ عبـــد الـــرمحن البـــزاز  ١٩٢٤الح ، بغـــداد تـــاريخ القضـــية العراقيـــة ، مطبعـــة الفـــ: حممـــد مهـــدي البصـــري 
 . ١٩٥٥حماضرات عن تاريخ العراق احلديث ، جامعة الدول العربية ، القاهرة 

 . ١٠شاعر الشعب ، املصدر السابق ، ص: علي اخلاقاين : ينظر ) ٣(
 . ١٩٥٥ديوان اقباس الثورة ، مطبعة االرشاد ، بغداد : حممد صاحل حبر العلوم ) ٤(
 .ديوان حبر العلوم ، املصدر السابق : صاحل حبر العلوم حممد ) ٥(
 . ٧، ص ٢، ج ١٩٣٦الذريعة إىل تصانيف الشيعة ، النجف : آغا بزرك الطهراين ) ٦(



، كمـا بـرز مـنهم السـيد حممـد تقـي احلكـيم الـذي ولـد  )١(احلكيم الذي آلت إليه الزعامـة الدينيـة يف العـراق
  . )٢(م١٩٢١يف مدينة النجف األشرف سنة 

دور واضح يف توجيهـه لينشـأ نشـأة علميـة ، إذ درس علـوم العربيـة  لقد كان لوالده السيد سعيد احلكيم
واملنطق والبالغة وأصول الفقه والفلسفة والتاريخ علـى أيـدي األسـاتذة األجـالء مـنهم السـيد حممـد حسـني 
احلكـــيم والشـــيخ نـــور الـــدين اجلزائـــري والســـيد صـــادق الســـيد ياســـني والشـــيخ حممـــد رضـــا املظفـــر وآخـــرون 

  . )٣(غريهم
ّرس يف احلــوزة العلميـة يف النجــف وختـرج علــى يديـه العديــد مـن طلبــة العلـوم الدينيــة وكـان لــه دور وقـد د

م ودّرس فيهـا النحـو الصـرف واألدب والتـاريخ واألصـول ١٩٣٥بارز يف تأسيس مجعية منتدى النشـر سـنة 
تأســيس ، كمــا ســاهم مــع عــدد مــن املفكــرين يف  )٤(١٩٤٤وعلــم الــنفس وعلــم االجتمــاع بــدءاً مــن ســنة 

م ، وصـار عميـداً هلـا سـنة ١٩٥٨اPمع الثقـايف ملنتـدى النشـر ، ولـه دور كبـري يف تأسـيس كليـة الفقـه سـنة 
، دّرس خالهلـا مـادة أصـول الفقـه املقـارن مبعهـد الدراسـات اإلسـالمية العليـا يف  ١٩٧٠حىت سـنة  ١٩٦٥

  . )٥(م١٩٧٠حىت سنة  ١٩٦٧جامعة بغداد من سنة 
كمــا مت انتخابــه عضــواً   ١٩٩٦بــه عضــواً يف اPمــع العلمــي العراقــي حــىت ســنة مت انتخا ١٩٦٤ويف ســنة 

، وحضـــر  ١٩٨١واألردين ســـنة  ١٩٧٣، والســـوري ســـنة  ١٩٦٧يف جممـــع اللغـــة العربيـــة املصـــدري ســـنة 
،  )٦(١٩٦٥، وبغـــداد  ١٩٦٤، والقـــاهرة  ١٩٥٧العديـــد مـــن املـــؤمترات الـــيت عقـــدت يف الباكســـتان ســـنة 

 )٧(١٩٧٥واجلزائـر سـنة  ١٩٧٤واملغرب سـنة  ١٩٧٢ودمشق سنة  ١٩٧١و  ١٩٦٥ والقاهرة أيضاً سنة
.  

  -:ساهم احلكيم يف اغناء املكتبة العربية بالعديد من املؤلفات املطبوعة منها 

                                                 
 . ١٤، ص ١رجال السيد حبر العلوم ، ج: حممد املهدي حبر العلوم ) ١(
 ، القواعـد العامـة يف الفقـه املقـارن حممد تقي احلكيم ، املـدخل لدراسـة الفقـه املقـارن ، الكتـاب الثـاين) ٢(
،  ٢٠٠١، املؤسســة الدوليــة للدراســات والنشــر ، بــريوت  ١، ط) قواعــد الضــرر واحلــرج والنيــة منوذجــاً ( 

 . ١مقدمة الكتاب للسيد عالء احلكيم ، ص
 .املصدر نفسه ) ٣(
 . ٢املصدر نفسه ، ص) ٤(
 . ٣املصدر نفسه ، ص) ٥(
هكـذا رأيــتهم ، : ؛ حممــد حسـني الصـغري  ٣خل لدراسـة الفقـه املقـارن ، صاملــد: حممـد تقـي احلكـيم ) ٦(

 . ٩٦، ص ٢٠٠١لبنان  -، مؤسسة املعارف ، بريوت  ١ط
 . ٤حممد تقي احلكيم ، املصدر السابق ، ص) ٧(



  . )١(مالك االشرت -١
  . )٢()السيد احلمريي ( شاعر العقيدة  -٢
  . )٣(األصول العامة للفقه املقارن -٣
  . )٤(وره يف حل مشكالت اجلنسالزواج املؤقت ود -٤
  . )٥(فكرة التقريب بني املذاهب -٥
  . )٦(مناهج البحث يف التاريخ -٦
  . )٧(تاريخ التشريع اإلسالمي -٧
  . )٨(التشييع يف ندوات القاهرة -٨
  . )٩(من جتارب األصوليني يف اPاالت اللغوية -٩

  -: )١٠(منهاوله العديد من املخطوطات ما زالت تنتظر دورها يف الطبع 
  .زرارة بن أعني  -١
  ) .عليه السالم ( مع االمام علي  -٢
  .مشكلة األدب النجفي  -٣
  .اإلسالم وحرية التملك واملفارقات الناشئة عن هذه احلرية  -٤
  .أبو فراس احلمداين  -٥
  .تعليقه على كتاب كفاية األصول للشيخ حممد كاظم اخلراساين  -٦

                                                 
 . ١٩٤٦مالك االشرت ، مطبعة الغري ، النجف : حممد تقي احلكيم ) ١(
 . ١٩٦٣، مطبعة دار احلديث ، بغداد ) لسيد احلمريي ا( شاعر العقيدة : حممد تقي احلكيم ) ٢(
 . ١٩٦٣األصول العامة للفقه املقارن ، دار االندلس ، بريوت : حممد تقي احلكيم ) ٣(
الـــــزواج املؤقـــــت ودوره يف حــــل مشـــــكالت اجلـــــنس ، دار االنـــــدلس ، بـــــريوت : حممــــد تقـــــي احلكـــــيم ) ٤(

١٩٦٣ . 
 . ١٩٧٨املذاهب ، مكتبة املنهل ، الكويت  فكرة التقريب بني: حممد تقي احلكيم ) ٥(
 . ١٩٧٨مناهج البحث يف التاريخ ، مكتبة املنهل ، الكويت ، : حممد تقي احلكيم ) ٦(
  . ١٩٩٨كتاب املعهد ، معهد الدراسات العربية واإلسالمية ، لندن : حممد تقي احلكيم ) ٧(
 . ١٩٩٩جديد ، بريوت التشيع يف ندوات القاهرة ، دار الت: حممد تقي احلكيم ) ٨(
 ٢٠٠٠من جتارب األصوليني يف اPـاالت اللغويـة ، مؤسسـة األلفـني ، الكويـت : حممد تقي احلكيم ) ٩(

٢٠٠٠ . 
 . ٥املصدر نفسه ، ص: ينظر ) ١٠(



  .ألستاذ الشيخ احللي انطباعايت عن حماضرات ا -٧
  .للسيد حمسن احلكيم ) مستمسك العروة الوثقى ( تعليقه على كتاب  -٨

  . )١(كما قدم Pموعة من الكتب ونشر العديد من املقاالت يف الصحف واPالت

                                                 
 . ٦ - ٥املصدر نفسه ، ص) ١(



  
  الفصل الثاين

  ١٩٢٠ -  ١٩٠٦موقف االصالحيني يف النجف من تطور األحداث السياسية االقليمية والعراقية بني 
  

  . ١٩٠٦الثورة الدستورية : أوالً 
  . ١٩١٤حركة اجلهاد : ثانياً 
  . ١٩١٨ثورة النجف : ثالثاً 
  . ١٩٢٠ثورة العشرين : رابعاً 

  
  . ١٩٠٦الثورة الدستورية : أوالً 

ســــيما بعــــد التــــأثر اصــــاً بأحــــداث العــــراق السياســــية والأبــــدى رجــــال اإلصــــالح يف النجــــف اهتمامــــاً خ
مــن قبــل مظفــر )  ١٩٠٦آب  ٥(صــالحية بعــد إعــالن الثــورة الدســتورية يف إيــران يف بالنهضــة الفكريــة واال

فصـــاروا بـــني مؤيـــد  )٢(وقـــد أدى هـــذا إىل انقســـامات حـــادة بـــني رجـــال الـــدين يف النجـــف.  )١(الـــدين شـــاه
  . )٣(للدستور ومعارض له

الفكريــة فحســب  مل يقتصــر علــى اجلوانــب )٤(وجــدير بالــذكر هنــا إن اخلــالف بــني املؤيــدين واملعارضــني
، ومعـروف أن مدينـة النجـف عايشـت أفكـاراً سياسـية اختـذت  )٥(بل تعداه إىل صدامات يف شوارع املدينة

، هـذا فضـالً عـن انتشـار األفكـار احلديثـة الـيت نقلتهـا اPـالت والصـحف  )٦(من املشاعر الدينية مظهـراً هلـا

                                                 
ــــرب ) ١( ــــران ماضــــيها وحاضــــرها ، ترمجــــة : دونالــــد ول  ، ١٩٥٨عبــــد املــــنعم حممــــد حســــني ، القــــاهرة : إي

 . ١٠٣ص
حممــــد حســــني كاشــــف الغطــــاء ودوره الــــوطين والقــــومي ، رســــالة ماجســــتري غــــري : حيــــدر نــــزار عطيــــة ) ٢(

 . ٣٢، ص ٢٠٠٢منشورة ، عمادة معهد التاريخ العريب ، بغداد 
 . ١٠عبد الستار شنني ، املصدر السابق ، ص) ٣(
مركـز : ان ، إيـران بـني ثـورتني ، ترمجـة اروند ابراهيمي: للمزيد من التفاصيل عن الثورة الدستورية ينظر  )٤(

 . ١٠٣، دونالد ولرب ، املصدر السابق ، ص ١١٩ - ١١٦، ص ١٩٨٣البحوث واملعلومات ، بغداد 
 . ٣٢حيدر نزار عطية ، املصدر السابق ، ص) ٥(
 . ٢١منري بكر التكرييت ، يوسف رجيب ، املصدر السابق ، ص) ٦(



خونـد بينمـا وقـف احملـافظون مـع السـيد كـاظم املصرية والسورية ، إذ التف املصلحون حول حممـد كـاظم اآل
  . )١(الطباطبائي

ويبــــدو أن موقــــف الشــــيخ حممــــد حســــني كاشــــف الغطــــاء كــــان غريبــــاً بــــالوقوف إىل جانــــب املعارضــــني 
للدستور ، نظراً ألنه آمن حبرية الفكر وتأثر كثرياً باألفكار والنظريات احلديثـة وأفكـار النهضـة األوربيـة الـيت 

عــاليم اإلســالمية ، وقــد أرجــع بعضــهم ســبب هــذه املعارضــة إىل عالقتــه الوثيقــة بأســتاذه ال تتعــارض مــع الت
ــه ــه مســاعدته والوقــوف جبانب ، غــري أن مــا يظهــر مــن دراســة  )٢(الســيد كــاظم الطباطبــائي ، الــذي طلــب من

 حياة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء ينقض ذلك الزعم ، إذ أنه كثرياً ما كان يصطدم بـآراء ونظريـات
، وهــذا دليــل علــى أنــه ال جيامــل يف آرائــه ، فهــو ال يتخــذ موقفــاً مــن قضــية مــا دون أن يكـــون  )٣(أســتاذه

  .مقتنعاً متام االقتناع بذلك املوقف 
وإذا كان الشيخ حممد حسني قد عارض الثورة الدستورية فإن الشيخ حممد جواد اجلزائري قـد وقـف يف 

جديـداً إىل عهـد مـن احلريـة واملسـاواة أوالً ، وألنـه يعـد مـن أبـرز  ألنـه رأى فيهـا تطلعـاً  )٤(صـف املؤيـدين هلـا
، وألنـــه تـــأثر  )٥(رجـــال اإلصـــالح الـــديين الـــذين جمـــدوا اإلســـالم وفضـــحوا اســـتبدادية احلكـــم العثمـــاين ثانيـــاً 

ر ، الــذي يعــد واحــداً مــن زعمــاء التيــا )٦(مبواقــف أخيــه عبــد الكــرمي اجلزائــري املؤيــد للثــورة الدســتورية ثالثــاً 
  .االصالحي النجفي يف ذلك الوقت 

ويعــد الشــيخ حممــد رضــا الشــبييب مــن أشــد املتحمســني للثــورة الدســتورية كوRــا أســهمت يف اذكــاء روح 
املطالبــة باالصــالح والســعي يف ســبيل احلريــة وحقــوق الشــعب املهضــومة ، وقــد تــأثر الشــبييب بــآراء اســتاذه 

  . )٧(اً من أبرز املؤيدين للثورة الدستوريةحممد علي هبة الدين الشهرستاين الذي يعد واحد
أمــا الشــيخ علــي الشــرقي فقــد احنــاز إىل جانــب اســتاذه حممــد كــاظم اخلراســاين الــذي تــزعم جمموعــة مــن 
الشــباب املتجــدد يف تأييــد الثــورة الدســتورية ، وقــد خــاض الشــرقي مــع أصــحابه مــن مؤيــدي الثــورة معــارك 

                                                 
، مطبعـــة الشـــعب ،  ١٩١٨ - ١٩١٤تــاريخ العـــراق احلـــديث حملـــات اجتماعيـــة مـــن : علــي الـــوردي ) ١(

 . ١١٧، ص ٣، ج ١٩٧٢بغداد 
 . ٣٣حيدر نزار ، املصدر السابق ، ص) ٢(
 . ٢٥جنة املأوى ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٣(
 . ٤٩، ص ١٩٧٥ثورة النجف على االجنليز ، دار احلرية للطباعة ، بغداد : حسن االسدي ) ٤(
 . ١٣شنني ، املصدر السابق ، صعبد الستار ) ٥(
 - ١٩٠٨دور اPـددين يف احلركـة الفكريـة والسياسـية يف العـراق : عبد الـرزاق أمحـد النصـريي : ينظر ) ٦(
 . ١٩٩٠، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ،  ١٩٣٢ -
 . ٧٩، ص ١٠شعراء الغري ، ج: علي اخلاقاين ) ٧(



مبـــادئ الثـــورة ملـــا جـــاء يف القـــرآن الكـــرمي والســـنة النبويـــة سياســـية وصـــراعات فكريـــة دارت حـــول مطابقـــة 
الشــريفة ، وهلــذا وقــف الشــرقي إىل جانــب الســيد حممــد علــي هبــة الــدين الشهرســتاين صــاحب جملــة العلــم 

  . )١(واللسان املؤيد للثورة واملدافع عنها
د علــي هبــة أمــا مواقــف رجــال اإلصــالح اآلخــرين أمثــال ســعيد كمــال الــدين وحممــد حبــر العلــوم وحممــ

  . )٢(الدين الشهرستاين والعديد غريهم ، فكان تأييدهم للثورة نابعاً من إمياRم بالدميقراطية
،  ١٩٠٩وبعـد االنقـالب الدسـتوري العثمـاين الـذي جـاء باالحتـاديني ، مت خلـع السـلطان عبـد احلميـد 

اPلـس النيـايب واملشـيخة وتنصيب أخيه حممد رشاد ، بعث رجـال اإلصـالح رسـالة إىل السـلطان العثمـاين و 
ــيت قطعهــا علــى  اإلســالمية عــربوا فيهــا عــن أســفهم لعــدم التــزام شــاه إيــران حممــد علــي القاجــاري بــالعهود ال
نفســــه للعمــــل بالدســــتور ، وطــــالبوا بوجــــوب العــــودة للعمــــل بالدســــتور وحماربــــة االســــتبداد ، وعــــربوا عــــن 

عــوا شــعارهم بالعمــل بنظــام األخــوة واالحتــاد ورفــع ارتيــاحهم النتصــار احلــق واRيــار النظــام االســتبدادي ورف
  . )٣(الظلم واملساواة بني عامة الناس فقريهم وغنيهم

لقد تعرض مؤيدوا الدستور إىل الكثري من األذى من قبل املعارضني وحماولـة تشـويه مسعـتهم مـن خـالل 
، ومل جيـــد مؤيـــدوا الثـــورة  )٤(اUـــامهم بـــاخلروج علـــى التعـــاليم الدينيـــة وتســـميتهم بـــالكفرة واUـــامهم باخليانـــة

، فشـارك الشـبييب الشـعراء وعـرب عـن  )٥(١٩٠٨خالصاً من ذلك املوقف إالّ بعد اعالن الدستور العثمـاين 
، مث انضـم إىل مجعيـة االحتـاد والرتقـي الـيت فتحـت فرعـاً هلـا يف  )٦(عن فرحته بقصيدة مساها احلرية والدسـتور

  . )٧(مدينة النجف

                                                 
 . ٨٥في ، املصدر السابق ، صحممد مهدي اآلص) ١(
ثـورة العشـرين يف ذكراهـا اخلمسـني معلومـات ومشـاهدات يف الثـورة العراقيـة : حممد علي كمال الـدين ) ٢(

 . ١٠، ص ١٩٧١، مطبعة التضامن ، النجف  ١٩٢٠الكربى سنة 
 - ١٩٠٥حقــــائق عــــن املوقــــف يف العــــراق مــــن الثــــورة الدســــتورية االيرانيــــة : عــــالء حســــني الرهيمــــي ) ٣(

 . ٥، ص ١٩٩٩، مركز دراسات جامعة الكوفة ،  ١٩١١
 . ٤٨٣، ص ١٢، ج ٤٤٦، ص ٧شعراء الغري ، ج: علي اخلاقاين ) ٤(
 .وما بعدها  ٩٠األحالم ، ص: علي الشرقي ) ٥(
 . ٥٢الديوان ، ص: حممد رضا الشبييب ) ٦(
 . ٣، ص ١٩٤٧صرية ، ، مكتبة األجنلو امل ٢معروف الرصايف حياته وشعره ، ط: بدوي طبانه ) ٧(



لك العصر ، بعصر اليقضة الفكرية ، إذ ابـدع خيالـه الشـعري يف التعبـري عـن هذا وقد وصف الشبييب ذ
هـواجس الــنفس وطموحاUــا الراغبـة يف جمــارات األمــم الناهضـة يف الــتخلص مــن عوامـل الضــعف واالحنــالل 

  . )١(رافعة شعار احلرية واالخاء واملساواة
  

  -: ١٩١٤حركة اجلهاد : ثانياً 
ــــالتفكري جــــدياً  ــــا ب  - ١٩١٤(يف احــــتالل العــــراق قبيــــل انــــدالع احلــــرب العامليــــة األوىل  بــــدأت بريطاني

فوضـــعت اخلطـــط العســـكرية الحـــتالل جنوبـــه ، وشـــكلت جلنـــة رباعيـــة مـــن حكومـــة اهلنـــد ســـنة ) ١٩١٨
، لتقــوم بدراســة اإلجــراءات الواجــب اختاذهــا حلمايــة املصــاحل الربيطانيــة يف جنــوب العــراق ، وقــد  ١٩١١

  . )٢(باحتالل مدينيت الفاو والبصرة)  ١٩١٢كانون األول   ١٢( يف أوصت يف تقريرها املرفوع 
أن بريطانيــا ســعت البقــاء الدولــة العثمانيــة خــارج نطــاق احلــرب لكنهــا يف الوقـــت وجــدير بالــذكر هنــا 

نفســه عملــت علــى جعــل االفضــلية ملصــاحلها فيمــا إذا وقعــت احلــرب ودخلتهــا الدولــة العثمانيــة إىل جانــب 
، وقفــت الدولــة العثمانيــة فيهــا إىل جانــب  ١٩١٤ما انــدلعت احلــرب العامليــة األوىل ســنة وبعــد.  )٣(أملانيــا
  . )٤(أملانيا

ســارعت بريطانيــا إىل ارســال قواUــا إىل عبــادان واحملمــرة لكنهــا غــريت خططهــا وقــررت إنــزال قواUــا يف 
ب شــط العــرب وكانــت ، نزلــت القــوات الربيطانيــة إىل الــرب يف مصــ ١٩١٤تشــرين الثــاين  ٦البحــرين ، ويف 

الـذي  ) DELAMAIN(تسعى للسيطرة على قلعة الفاو ومت هلا ذلك بالفعل بقيادة اجلنرال ديالمـني 
  . )٥(كانت تسانده املدفعية البحرية

                                                 
 . ٦الديوان ، املقدمة ، ص: حممد رضا الشبييب ) ١(
،  ١٩٧٩، بغـــداد  ١٩٢١ - ١٩١٤البصـــرة يف عهـــد االحـــتالل الربيطـــاين : محيـــد محـــدان التميمـــي ) ٢(

حمســـن أبـــو طبـــيخ ودوره يف احلركـــة الوطنيـــة حـــىت عـــام : عـــز الـــدين عبـــد الرســـول املـــدين : ، ينظـــر  ٥٥ص
 . ٢٨، ص ١٩٩٩جستري غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ، ، رسالة ما ١٩٥٨

 .وما بعدها  ٤٥حتسني العسكري ، املصدر السابق ، ص: للمزيد من التفاصيل ينظر ) ٣(
، بغــــداد  ٤، ط ١٩١٨ - ١٩١٤، شــــكري حممــــود نــــدمي حــــرب العــــراق  ٤٧املصــــدر نفســــه ، ص) ٤(

١٩٦٤ . 
جعفـر اخليـاط ، طبـع مبسـاعدة وزارة الرتبيـة : عـراق القريـب ، ترمجـة فصول من تـاريخ ال: كريترود بيل ) ٥(

: خـــواطر طاوزنـــد ، ترمجـــة : طاوزنـــد . ق .، تشـــارلس ت ٤، ص ١٩٧١، بغـــداد  ٢الرتبيـــة والتعلـــيم ، ط
 . ٤١، ص ١٩٢٣عبد املسيح وزير ، مطبعة دار السالم ، بغداد 



وبعــد أن احتلــت بريطانيــا مدينــة الفــاو ، بــذلت الدولــة العثمانيــة جهــوداً اســتثنائية لكســب تأييــد رجــال 
د والتصدي للقوات الربيطانية ، إذ وصـلت النجـف برقيـة مـن البصـرة حتـذر الدين وحثهم على اعالن اجلها

وأن هـــذا اخلطـــر يهـــدد اإلســـالم بصـــورة عامـــة مـــن مغبـــة عـــدم التصـــدي للكفـــرة الـــذين بـــاتوا حييطـــون 7ـــا 
، مث أعقـب وصـول الربقيـة وصـول وفـد رفيـع املسـتوى  )١(وطالبت الربقية باعداد العشائر للدفاع عـن العـراق

ســـلطات العثمانيـــة مـــن بغــــداد إىل النجـــف ملفاحتـــة رجـــال الــــدين وحـــثهم علـــى اعـــالن اجلهــــاد ، أرســـلته ال
  . )٢(وبالفعل مت اعالن اجلهاد والتصدي للقوات الربيطانية

وعلى الرغم من معاناة العراقيني والعرب من قسوة االتراك وتعرضهم الجراءات تعسفية وأحكـام قاسـية 
، فقــد اســتجابوا لفتــاوى اجلهــاد  )٣(إالّ ملطــالبتهم حبقــوقهم املســلوبةوصــلت حــد الشــنق واالبعــاد ال لشــيء 

اليت اطلقها العلماء ، وكان هدفها الدفاع عن الـدين والعقيـدة اإلسـالمية ، فقـد أصـدر السـيد حممـد كـاظم 
الطباطبــائي فتــوى بضــرورة اجلهــاد ضــد الربيطــانيني الكفــرة ودعــا كــل مــتمكن للــدفاع عــن اإلســالم ، وأمــر 

حممـــد حســـني كاشـــف الغطـــاء بالعمـــل علـــى نشـــر دعـــوة اجلهـــاد وUيئـــة العشـــائر للقتـــال واالتصـــال الشـــيخ 
  . )٤(باحلكومة العثمانية لتهيئة املستلزمات الضرورية للمقاتلني

وقــد توجــه الشــيخ حممــد حســني كاشــف الغطـــاء بنفســه مــع قافلــة مــن اPاهــدين إىل بغــداد ومنهـــا إىل 
ة العديـد مـن األعيـان واالشـراف وسـط هتافـات وتشـجيع العامـة مـن جبهات القتال ، وضمت هـذه القافلـ

، ومت تقســيم اPاهــدين علــى  )٥(النــاس الــذين خرجــوا الســتقباهلم وتــوديعهم وهــم يــرددون هتافــات اهللا أكــرب
  -:ثالث جمموعات 

يـة الـيت اPموعة األوىل ورأسها السيد مهدي احليدري وشيخ الشريعة وتوجهت إىل القرنة واPموعة الثان
ضــمت كـــالً مـــن الشـــيخ حممــد حســـني كاشـــف الغطـــاء والســـيد حممــود الطباطبـــائي ترأســـها الشـــيخ مهـــدي 

                                                 
 . ١٢٧، ص ٤علي الوردي ، املصدر السابق ، ج) ١(
ـــــد الشـــــهيد) ٢( ـــــة يف ثـــــورة العشـــــرين ، النجـــــف : الياســـــري  عب ، جـــــورج  ٦٩ - ٦٨، ص ١٩٦٦البطول

جعفــر اخليــاط ، مؤسســة فــرانكلني للطباعــة : الشــرط األوســط يف الشــؤون العامليــة ، ترمجــة : لنشوفســكي 
 . ٨٠، ص ١٩٦٤نيويورك  -والنشر ، بغداد 

جنلـه مجيـل حمسـن أبـو طبـيخ ، حنـن وايـاهم ، حمفوظـة لـدى : مذكرات خطيه للسيد حمسـن أبـو طبـيخ ) ٣(
 . ٣٥ورقة رقم 

حنـن وايـاهم ، حمفوظـة لـدى جنلـه مجيـل حمسـن أبـو طبـيخ ، : مذكرات خطيه للسيد حمسـن أبـو طبـيخ  )٤(
  . ٣٠ورقة رقم 

 . ٣٠مذكرات ، ورقة : حممد حسني كاشف الغطاء ) ٥(



اخلالصـــي وتوجهـــت إىل احلـــويزة ، أمـــا اPموعـــة الثالثـــة الـــيت تزعمهـــا حممـــد ســـعيد احلبـــويب والســـيد حمســـن 
  . )١(احلكيم فكانت وجهتها إىل الشعيبة

ة واPاهـــدين ، تكبـــدت فيهـــا القـــوات العثمانيـــة واPاهـــدون وبعـــد معـــارك طاحنـــة بـــني القـــوات الربيطانيـــ
خســـــائر بـــــاألرواح واملعـــــدات ، اضـــــطرت العثمـــــانيني إىل االنســـــحاب وانتحـــــار القائـــــد العثمـــــاين ســـــليمان 

ســوء : ويعــزو الشــيخ حممــد حســني كاشــف الغطــاء تلــك اهلزميــة إىل عــدة أســباب منهــا .  )٢(عســكري بــك
عف التخطيط وسوء اإلدارة فضالً عـن وقـوف شـيخي احملمـرة والكويـت معاملة العثمانيني للمجاهدين وض

  . )٣(إىل جانب الربيطانيني وتسهيل مهمتهم
أما الشيخ حممـد جـواد اجلزائـري فقـد اشـرتك كغـريه مـن االصـالحيني مـع اPاهـدين يف التصـدي للقـوات 

الســامية ، وجــب اخلــروج عليهــا الربيطانيــة ، اميانــاً منــه بــأن كــل مرحلــة سياســية ال تتفــق ومبــادئ األحــرار 
ورفضها ، واعالن اجلهاد ضدها بوعي واصرار وحماربتها مبختلف السبل وليس هـذا مبسـتغرب علـى الشـيخ 
اجلزائــــري الــــذي عــــاش يف بيئــــة جتمــــع بــــني العلــــم والسياســــة وكــــان ملدينــــة النجــــف دور بــــارز يف األحــــداث 

  . )٤(السياسية من خالل فتاوى اجلهاد ضد املستعمرين
د شــارك الشــيخ حممــد رضــا الشــبييب يف التصــدي للربيطــانيني وخــاض معركــة الشــعيبة الــيت هــزم فيهــا وقــ

  . )٥(اجليش العثماين
وشاهد عملية انتحار القائـد العثمـاين سـليمان عسـكري بـك ، فقـد كـان إىل جـواره يف امليـدان ، ونظـم 

  : قصيدة وصف 7ا تلك املعركة وأمساها الشعيبة نقتطف منها هذا البيت
   )٦(يف البيد توزيع أعضاء بأجساد    دون الشعيبة أجساٌد موزعةُ 

                                                 
ـــق مزهـــر الفرعـــون ، املصـــدر ا ٩٠حســـن األســـدي ، املصـــدر الســـابق ، ص) ١(  - ٣٧لســـابق ، ص، فري
٣٨ . 

، ترمجة سـليم طـه التكـرييت ، مطبعـة  ١٩٥٠ - ١٩٠٠العراق احلديث : ستيفسن مهسلي لونكريك ) ٢(
،  ٢٢، شـــكري حممـــود نـــدمي ، املصـــدر الســـابق ، ص ١٣٨، ص ١، ج ١٩٨٨مطبعـــة حســـام ، بغـــداد 

 ١، ج ١٩٩١غـداد ، ب ٢فـؤاد مجيـل ، ط: بالد ما بني النهرين بني والئـني ، ترمجـة : السري آرنولد ولسن 
 . ٦٩، ص

 . ٨مذكرات ، املصدر السابق ، ورقة رقم : حممد حسني كاشف الغطاء ) ٣(
 . ٣٨عز الدين املدين ، املصدر السابق ، ص: ينظر ) ٤(
 . ٣٦٤، ص ١٩٣٥، كانون األول ،  ٧النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ٥(
 . ٤٩ - ٤٧ص الديوان ، املصدر السابق ،: حممد رضا الشبييب ) ٦(



هذه القصيدة ، حجم اخلسائر البشرية اليت حلقت باجليش العثمـاين واPاهـدين جـراء يتضح من خالل 
تلــك املعركــة ، وعلــى الــرغم مــن وقــوف العــراقيني إىل جانــب العثمــانيني ، وتضــحيتهم بــأمواهلم وأنفســهم ، 

وقــد رد علــيهم أحــد اPاهــدين قــائالً .  )١(ثمــانيني غــدروا 7ــم وأهــانوا رؤســائهم واUمــوهم باخليانــةإالّ أن الع
  . )٢())بأنه لوال فتوى علمائنا لكنتم أوىل بالقتال من الربيطانيني (( 

مــن خــالل مــا تقــدم يتبــني أن مشــاركة اPاهــدين يف اجلهــاد جــاءت نتيجــة لفتــاوى العلمــاء ولــيس حبــاً 
  .ني الذين عانوا منهم أشد املعاناة بالعثماني

 )٣(وكبقية العراقيني عاىن الشيخ حممد رضا املظفر من االستعمار الربيطاين وآثـاره السـلبية علـى العـراقيني
 )٤(، وكانت مدينة النجف من بني املدن العراقيـة الـيت سـامهت يف النضـال ضـد الوجـود الربيطـاين يف العـراق

.  
ألن  )٥(لعلــوم احلركــة التحرريــة منــذ بلوغـــه إذ كــان لــه دور نضــايل متميـــزوقــد واكــب حممــد صــاحل حبـــر ا

مرحلـــة العشـــرين عامـــاً الـــيت مـــرت بعـــد والدتـــه كانـــت بالغـــة اخلطـــورة ، كوRـــا شـــهدت خـــروج العـــراق مـــن 
الســيطرة العثمانيــة إىل االحــتالل الربيطــاين ، كمــا أن حــدوث الثــورات ، كثــورة النجــف ، وثــورة العشــرين ، 

، قـــد أســـهمت يف  )٦(ام اململكـــة العراقيـــة واالنتـــداب الربيطـــاين ، واألحـــداث املتالحقـــة األخـــرىومـــن مث قيـــ
تبلــور حســه الــوطين والقــومي إذا علمنــا أن نشــأته قــد جبلــت علــى حــب الــوطن ونبــذ املســتعمرين ومقاومــة 

ل وجـــــدير بالـــــذكر أن موقـــــف رجـــــال اإلصـــــالح اآلخـــــرين يف مقـــــاومتهم للربيطـــــانيني مـــــن خـــــال. األجنــــيب 
االشرتاك حبركة اجلهاد ، ال يقل شأناً عـن غـريهم مـن العـراقيني يف رفـض السـيطرة األجنبيـة وسـامهوا بشـكل 

  .أو بآخر يف مقاومتها والتصدي هلا 
  

  . ١٩١٨ثورة النجف : ثالثاً 

                                                 
ــــق مزهــــر الفرعــــون ، املصــــدر الســــابق ، ص) ١( ، عــــز الــــدين املــــدين ، املصــــدر الســــابق ،  ٤٠ - ٣٧فري

 . ٣٢ص
 . ٤٠، ص ١فريق مزهر الفرعون ، املصدر السابق ، ج) ٢(
 - ١٩٠٨العـراق نشـأة الدولـة : غسـان العطيـة : للمزيد من التفاصيل عن االحـتالل الربيطـاين ينظـر ) ٣(

 . ١٩٨٨عطا عبد الوهاب ، دار الالم ، لندن : ة ، ترمج ١٩٢١
جعفـر اخليـاط ، دار احلريـة للطباعـة : العراق يف رسائل املـس بيـل ، ترمجـة وتعليـق : املس بيل : ينظر ) ٤(

 . ١٩٧٧للطباعة ، بغداد 
 . ٣٣٢، ص ١٩٧٥تطور الشعر احلديث يف العراق ، وزارة االعالم ، بغداد : علي عباس علوان ) ٥(
 . ٣٢عز الدين املدين ، املصدر السابق ، ص: ينظر ) ٦(



مل تكـن السياســة الــيت رمستهــا بريطانيــا الدارة شــؤون العـراق بعــد احــتالل الفــاو واضــحة املعــامل ، خاصــة 
، وعنـــدما واصـــلت القـــوات الربيطانيـــة تقـــدمها ،   )١(احلـــرب مل تنتـــه بعـــد وال ميكـــن الـــتكهن بنتائجهـــا وأن

  ) . )٢(١٩١٧آذار  ١١( كانت حمصلتها النهائية لصاحلها ودخلت مدينة بغداد يف 
ـــيت احتلتهـــا  إدارة مباشـــرة وبـــدون ختطـــيط مســـبق واســـتثنت منـــاطق الفـــرات فكانـــت إدارUـــا للمنـــاطق ال

ن تلك اإلدارة وأصبحت تدار من قبل زعمائه وشيوخه احملليني ، وعلى أثر ذلك تشكلت جلنـة األوسط م
لغــرض النظــر يف مســتقبل العــراق ) جلنــة إدارة مــا بــني النهــرين ( مــن قبــل حكومــة احلــرب الربيطانيــة مسيــت 

 نائـب عقدت اللجنة أول اجتماعاUا ورفعـت خالصـة توصـياUا إىل)  ١٩١٧آذار  ١٩( السياسي ، ويف 
  -: )٣(وتضمنت ما يلي)  ١٩١٧آذار  ٢٩( امللك يف 
  .تكون إدارة األراضي احملتلة من قبل حكومة صاحب اجلاللة وليس من قبل حكومة اهلند  -١
  .ال ختضع مدينة النجف وكربالء للسيطرة الربيطانية املباشرة  -٢

ني مــوظفني حمليــني تــابعني لــإلدارة ونتيجــة العــرتاض الســري برســي كــوكس علــى الفقــرة الثانيــة ، تقــرر تعيــ
الربيطانية كممثلني هلا يف إدارة مدينة النجف األشرف إذ مت تعيني محيد خان بن أسد خـان ممـثالً للحـاكم 

  . )٤(السياسي يف مدينة النجف ، وسركيس أفندي يف الكوفة ، وندمي الطبقجلي يف أيب صخري
،  ١٩١٧مجعيــة النهضــة اإلســالمية ســنة ، تشــكلت  )٥(وملــا بــدأت مطالبــة الربيطــانيني للوفــاء بوعــودهم

وكـان أبـرز مؤسســيها الشـيخ حممـد جــواد .  )١(وكانـت Uـدف إىل الـتخلص مــن احملتلـني وطـردهم مــن الـبالد

                                                 
 . ٢٠٦غسان العطية ، املصدر السابق ، ص) ١(
، للمزيــد مــن  ٧٦، ص ١٩٦٧،  ٣العــراق مــن االحــتالل حــىت االســتقالل ، ط: عبــد الــرمحن البــزاز ) ٢(

عبــاس  :التفاصــيل عــن املعــارك الــيت خاضــها الربيطــانيون ضــد العثمــانيني أثنــاء تقــدمهم حنــو بغــداد ، ينظــر 
تــــاريخ العــــراق بــــني احتاللــــني ، العهــــد العثمــــاين الثالــــث ، شــــركة التجــــارة والطباعــــة احملــــدودة ، : العــــزاوي 
الثـــورة العربيـــة الكـــربى ، مطبعـــة عيســـى احللـــيب ، : ومـــا بعـــدها ، أمـــني ســـعيد  ٢٩١، ص ٧، ج ١٩٥٥
 . ٩ - ٤، ص ٢، ج) بالت(القاهرة 

أمحـد : مـت عليهـا اإلدارة الربيطانيـة اجلديـدة للعـراق ، ينظـر للمزيد من التفاصيل عـن األسـس الـيت قا) ٣(
، دار الطليعــــة للطباعــــة  ١٩٣٢ - ١٩٢٢العالقــــات السياســــية بــــني العــــراق وبريطانيــــا : رفيــــق الربقــــاوي 
 . ٢٠٧ - ٢٠٦، غسان العطية ، املصدر السابق ، ص ١٧، ص ١٩٨٠والنشر ، بغداد 

 . ٢٣عبد الستار شنني ، املصدر السابق ، ص) ٤(
، عبـد  ٥٧، ص ١، ج ١٩٣٥العـراق يف دوري االحـتالل واالنتـداب ، صـيدا : عبد الـرزاق احلسـين ) ٥(

، فيليـب ويـالرد  ٣٩، ص ١٩٤٦االقطـاع والـديوان يف العـراق ، مطبعـة السـعادة ، مصـر : الرزاق الظاهر 
 . ٢٥٣ - ٢٥٢، ص ١٩٤٩جعفر اخلياط ، بريوت : العراق يف تطوره السياسي ، ترمجة : لريلند 



اجلزائــري وحممــد علــي حبــر العلــوم ، وكــان هلــذه اجلمعيــة جناحــان أحــدمها سياســي واآلخــر عســكري ، فقــد 
الكــابنت مارشــال واعـــالن  ١٩١٨دينــة النجــف السياســي ســنة عجــل اجلنــاح العســكري باغتيــال حــاكم م

  . )٢(الثورة قبل أواRا
ــه باالعــدام مث اســتبدل إىل النفــي  وبعــد فشــل الثــورة مت اعتقــال الشــيخ حممــد جــواد اجلزائــري وحكــم علي

خفضــت أحكــام تســعة مــنهم  )٤(، فيمــا حكــم باعــدام أحــد عشــر شخصــاً  )٣(واالقامــة االجباريــة يف احملمــرة
  . )٥(آخرين إىل اهلند ١٢٣السجن ، فيما نفي إىل 

 )٧(، والشـيخ علـي الشـرقي )٦(من بني املنضمني إىل مجعية النهضة اإلسالمية الشيخ حممد رضا الشـبييب
ويوســف رجيــب الــذي عــايش أحــداث مدينــة النجــف علــى عهــد العثمــانيني والربيطــانيني كانتفاضــة ســنة 

بعــد أن أبــدى ترمحــه علــى أرواح  )٨(لــة االعتــدال النجفيــةالــيت قــال عنهــا يف جم ١٩١٨وثــورة ســنة  ١٩١٥
ذلك يوم من أيام النجف محده قوم وأنكره قوم ، وإذا أخفقت ثورة أولئـك اPاهـدين : ( الشهداء من أن 

ومل حيـــالفهم النصـــر وكانـــت املشـــانق آخـــر مـــراكبهم يف احليـــاة ، فـــإن اخلســـران احـــدي شـــقي هـــذا الكـــون ، 
، هم القائلون خرياً ملن يلقى جناحاً وفرياً ، وهم القائلون شراً للـذي تـزل بـه قدمـه  والناس هم أولئك الناس

وخري عزاء لنا يف ثكلنا برجالنـا الـذين غـامروا تلـك املغـامرات يف : ( واختتم ذلك املقال بقوله  )٩()ويهوي 

                                                                                                                                            
ثــورة العشــرين يف ذكراهــا : ، حممــد علــي كمــال الــدين  ٤٤مــذكرات ، ورقــة رقــم : حمســن أبــو طبــيخ ) ١(

 . ٦٥ - ٦٣اخلمسني ، ص
، للمزيــد مــن التفاصــيل عــن ثــورة النجــف ،  ١٢٣مجــال ومــيض عمــر نظمــي ، املصــدر الســابق ، ص) ٢(

حملــات : مارشــال ، نــاجي وداعــة الشــريس ثــورة النجــف بعــد مقتــل حاكمهــا : عبــد الــرزاق احلســين : ينظــر 
 .ثورة النجف ، املصدر السابق : ، حسن األسدي  ١١٥، ص ١من تاريخ النجف األشرف ، ج

 . ١٠٢، ص ٤هكذا عرفتهم ، ج: جعفر اخلليلي ) ٣(
 ٣٤٧ - ٣٤٦ثــورة النجــف ، ص: ، حســن األســدي  ٨٢ثــورة النجــف ، ص: عبــد الــرزاق احلســين ) ٤(
. 
 . ٩٠ - ٨٠ثورة النجف ، ص: حلسين عبد الرزاق ا) ٥(
 . ٣٦٢، ص ٧شعراء الغري ، ج: علي اخلاقاين ) ٦(
 .املصدر نفسه ) ٧(
 . ٢٢٣، ص ١٩٣٩، السنة اخلامسة ، آذار  ٤النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ٨(
 . ٢٢٣، ص ١٩٣٩، السنة اخلامسة ، آذار  ٤النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ٩(



ا هـو شـبيه باملأسـاة ، سبيل الشـرف واPـد ، أن حيـاة أكثـر العظمـاء والطـاحمني تنتهـي مبأسـاة مفجعـة أو مبـ
  . )١()وما يف بطون التاريخ يغنينا عن االطالة واالسهاب 

وقــد عــايش حممــد رضــا املظفــر ثــورة النجــف وأثــرت فيــه ولــذا نظــم أبيــات دعــا فيهــا الشــباب للثــورة قــال 
  -:فيها 

  حيلو الرقاد على الوثري    ثوروا فليس ملثلكم
  وأنت كالقطب املدير    والدهر كالفلك املدار
   )٢(عبثت بنا أيدي الدهور    ماذا رقودكم وقد

  
ويظهر من سري األحداث الالحقة أن ثورة النجف قد أثرت على شخصية حممد صاحل حبر العلوم ، 

  . )٣(ومنت لديه الشعور الوطين واإلميان بضرورة مقاومة املستعمر ونبذ األجنيب
  

  - : ١٩٢٠ثورة العشرين : رابعاً 
إجراء استفتاء شعيب يف العراق ، حول طبيعة احلكم الذي يرغب فيه  أعلنت بريطانيا عن نيتها

. العراقيون ، وقد نفذت ذلك االستفتاء من خالل ثالثة أسئلة محلها معه احلاكم السياسي أرنولد ت
وطلب االجابة عليها من  ١٩١٨كانون األول   ١١عن زيارته للنجف يف ) A. T. Wilson(ولسن 

، وتتمحور تلك األسئلة ، حول الرجوع إىل احلكومة العثمانية أو البقاء  )٤(زعماء وشخصيات املدينة
  . )٥(حتت السيطرة الربيطانية أو تشكيل حكومة عربية

حضر االجتماع قادة احلركة الوطنية واالصالحية وعندما طرح ولسن  ١٩١٨كانون األول   ١٣ويف 
بية يرأسها أحد أجنال الشريف حسني بن اسئلته كانت إجابتهم واضحة وصرحية ، إذ طالبوا حبكومة عر 

، ومل يوقع ذلك الطلب السيد هادي الرفيعي الذي طالب  )٦(علي ورفعوا بذلك طلبًا إىل حاكم الشامية

                                                 
 .السابق املصدر ) ١(
وقفــة مــع ديــوان املظفــر ، حبــث ضــمن كتــاب النــدوة الفكريــة الســتذكار املــآثر : حممــد رضــا القاموســي ) ٢(

 . ١٤١، ص ١٩٩٧العلمية للشيخ املظفر ، النجف 
 . ٣٢٢علي عباس علوان ، املصدر السابق ، ص) ٣(
 ٤لثـورة العراقيـة الكـربى ، طا: عبـد الـرزاق احلسـين : ملعرفة أمساء مـن حضـروا ذلـك االجتمـاع ، ينظـر ) ٤(

 . ٥٦، ص ١٩٧٨، مطبعة دار الكتب ، لبنان 
 . ٢٦، ص ١٩٣٨املبادئ والرجال ، دمشق : حمسن أبو طبيخ ) ٥(
 .وما بعدها  ٦٨، ص ٥علي الوردي ، املصدر السابق ، ج) ٦(



، ليمثلوا لواء الشامية والنجف يف ذلك  )٢(ومت اختيار أربعة عشر شخصاً  )١(ببقاء احلكم الربيطاين املباشر
، اتضح للمجتمعني أن املهام )  ١٩٢٠كانون الثاين   ٢٥( اجتماع له يف اPلس ، وقد عقد اPلس أول 

  . )٣(املوكلة للمجلس للقيام مبناقشتها هي مهام ثانوية تتعلق بقضايا الزراعة والصحة واخلدمات
لقد اتضح ألعضاء اPلس البلدي أن بريطانيا تسعى الحتوائهم من خالل هذا اPلس ، وقد جاءت 

عدم جواز انتخاب (( رها الشيخ حممد تقي احلائري املعروف بالشريازي اليت تقضي بـ الفتوى اليت اصد
لتجعل األمر غاية يف التعقيد ، إذ قدم مجيع أعضاء  )٤())غري املسلم إىل اإلدارة والسلطنة على املسلمني 

  . )٥(أعضاء اPلس استقاالUم ، األمر الذي دفع الربيطانيني إىل التشدد يف حكمهم
اح املوقف لرجال احلركة الوطنية واالصالحية بعدم رغبة بريطانيا باالنصياع ملطالبهم اليت وبعد اتض

  . )٦(نادوا 7ا ومنها االستقالل التام ، عقدوا العزم على مواصلة التصدي هلم والثورة عليهم
تبد أي لقد تزايد تصاعد األحداث باجتاه اعالن الثورة املسلحة ضد بريطانيا خاصة وأن األخرية مل 

 ٢٧( اهتمام باملطالب اليت قدمتها احلركة الوطنية ، وهلذا عقدت سلسلة من االجتماعات كان أوهلا يف 
يف دار السيد علوان الياسري يف النجف ، وحضره العديد من رجال )  ١٩٢٠نيسان  ٢٦/ رجب 

  . )٧(احلركة الوطنية واالصالحية ، ومنهم علي الشرقي وحسني كمال وآخرون
اPتمعون إىل امكانية القيام بالثورة املسلحة وانقسموا إىل مؤيد ومعارض ، مث توصلوا إىل وتطرق 

، واتفقوا على القيام بالعصيان  )٨(اتفاق يقضي بتأجيل اعالن الثورة حىت اكتمال استعداداUم الالزمة
  - : )١(املدين وقرروا أيضاً 

                                                 
 . ٥٩ - ٥٧الثورة العراقية ، ص: عبد الرزاق احلسين ) ١(
 . ٣٨عز الدين املدين ، املصدر السابق ، ص: األشخاص ، ينظر  لإلطالع على أمساء هؤالء) ٢(
 . ٤٢٨غسان العطية ، املصدر السابق ، ص) ٣(
 - ١٣٣، ص ١٩٧٦دور الشــــيعة يف تطــــور العــــراق السياســــي احلــــديث ، : عبــــد اهللا فهــــد النفيســــي ) ٤(

 . ٨٥الثورة العراقية ، ص: ؛ عبد الرزاق احلسين  ١٣٤
ســـليم طـــه التكـــرييت ، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة ، : لعـــراق احلـــديث ، ترمجـــة نشـــأة ا: هنـــري فوســـرت ) ٥(

العــراق يف ســنوات االنتــداب الربيطــاين ، : منشــافيلي . الــربت م: ، ينظــر أيضــاً  ١٣٠، ص ١٩٨٩بغــداد 
 . ١٩٧٨هاشم صاحل التكرييت ، مطبعة جامعة بغداد ، : ترمجة 

، معهـد البحـوث والدراسـات  ١٩٥٨ - ١٩١٤املعاصـر  الفكـر السياسـي يف العـراق: فاضل حسني ) ٦(
  . ٥٥، ص ١٩٨٤والدراسات العربية مبؤسسة اخلليج للطباعة والنشر ، بغداد 

 . ١٢٥، ص ٥علي الوردي ، املصدر السابق ، ج) ٧(
 . ١٢٦، ص ٥، علي الوردي ، املصدر السابق ، ج ١٠٨ - ١٠٧األحالم ، ص: علي الشرقي ) ٨(



ا اجلامعة اإلسالمية وأنشأوا فروعًا هلا يف خمتلف اختيار مدينة كربالء مقرًا تأسيسيًا جلمعية أمسوه - 
  .مدن العراق وبرئاسة الشريازي 

  .اصدار منشور بتوقيع الشريازي يدعوا إىل وحدة الكلمة ملواجهة التحديات  - 
مت اختيار يوم اجلمعة ليكون عطلة ويوماً للشعب تعطل فيه األعمال ويتوقف البيع والشراء ، على  - 

  .يف الساحات العامة لزيادة احلماس واالثارة للمواجهة املرتقبة أن تنصب املنابر 
يف دار السيد أيب القاسم الكاشاين ) آيار  ٤( وقد عقد اجتماع آخر أثناء زيارة النصف من شعبان 

اPاور للصحن احليدري الشريف وحضره العديد من العلماء والزعماء وشيوخ القبائل ورجال احلركة 
  . )٢(يةالوطنية واالصالح

مث عقد اجتماع سري يف دار الشريازي حضره الشيخ عبد الكرمي اجلزائري وعدد آخر من رجـال احلركـة 
، وناقش اPتمعون امكانية القيام بالثورة ضد الربيطـانيني  )٣(الوطنية واالصالحية وشيوخ العشائر وزعمائها

ــه مــن عــدم قــدرة اPتمعــني علــى ضــبط األ ،  )٤(مــن والنظــام عنــد اعــالن الثــورة، وقــد أبــدى الشــريازي ختوف
لكن تطمينات احلاضرين وتأكيدهم على قدرUم على القيام بالواجب على أكمل وجه ، جعلتـه خيـاطبهم 

، ويف اليـوم التـايل عقـد اجتمـاع آخـر  )٥()إذا كانت هذه نياتكم وهذه تعهـداتكم ، كـان اهللا يف عـونكم ( 
عليـه ( داء ميني الوالء واالخالص للثورة يف حضرة االمـام احلسـني يف دار السيد نور الياسري واتفقوا على أ

ـــت احلركـــة الوطنيـــة .  )٦(، مث تفـــرق احلاضـــرون عـــل أمـــل العـــودة لالجتمـــاع مـــرة أخـــرى) الســـالم  لقـــد طالب
ــيت أطلقهــا الربيطــانيون ، فضــالً عــن عــدم  باالســتقالل مــن خــالل التظــاهرات بعــدما يئســت مــن الوعــود ال

ب اليت قدمها املندوبون الذين مت اختيارهم يف بغداد وكربالء والنجف وغريهـا مـن املـدن استجابتهم للمطال
، وقد سعت بريطانيا العتقال أبرز قادة احلركة الوطنية والعديد مـن العلمـاء  )٧(العراقية للسلطات الربيطانية

واجــب وجيــب علــيهم  مطالبـة احلقــوق: (( ، وهلـذا أصــدر الشــريازي فتــواه بـاعالن اجلهــاد الــيت نصــت علــى 

                                                                                                                                            
 . ١٢٦، ص ٥ابق ، جعلي الوردي ، املصدر الس) ١(
 . ١٣٤الثورة العراقية الكربى ، ص: عبد الرزاق احلسين ) ٢(
 . ١٢٨، ص ٥علي الوردي ، املصدر السابق ، ج) ٣(
،  ١٩٧٥، مطبعــة دار الســالم ، بغــداد  ٢، ط ١٩٢٠الثــورة العراقيــة الكــربى ســنة : عبــد اهللا فيــاض ) ٤(

 . ٢٧٩ص
 . ١٣٦، ص الثورة العراقية: عبد الرزاق احلسين ) ٥(
 . ١٠٢، ص ٣، ج ١٩٣٥كربالء يف التاريخ ، مطبعة الشعب ، بغداد : عبد الرزاق الوهاب ) ٦(
 . ١٤٨ - ١٣٨الثورة العراقية ، ص: عبد الرزاق احلسين ) ٧(



يف ضــمن مطــالبهم رعايــة الســلم واألمــن ، وجيــوز هلــم التوســل بــالقوة الدفاعيــة إذا امتنــع االجنليــز مــن قبــول 
  . )١())مطالبهم 

ومــا أن صــدرت هــذه الفتــوى حــىت مت عقــد اجتمــاع يف دار الســيد نــور الياســري وحضــره الشــيخ حممــد 
لرضــا الشــيخ راضــي وعــدد آخــر مت فيــه كتابــة رســائل حســني كاشــف الغطــاء وعبــد الكــرمي اجلزائــري وعبــد ا

موقعـة مــن قبـل العلمــاء إىل بــين حجـيم وبقيــة العشـائر ، كمــا صــدرت فتـوى أخــرى تناشـدهم التهيــؤ للثــورة 
  . )٢(ومقاومة احملتلني وطردهم من البالد

جر نــوربري وقــد حــاول الربيطــانيون اعتقــال أبــرز قــادة احلركــة الوطنيــة مــن خــالل دعــوUم لالجتمــاع بــاملي
)Major Norbury ( ـم فوجئـوا بوصـولRحاكم الشامية ، فقـد حضـر هـؤالء ذلـك االجتمـاع ، إالّ أ

الذي كـان ينـوي اعتقـاهلم لكنـه عـدل عـن قـراره بعـدما وجـدهم يفوقونـه عـدة ) Man(وكيله الكابنت مان 
  . )٣(وعدداً 

،  ١٩٢٠حزيـران  ٣٠يف الرميثـة يف  وكان السبب املباشر يف اندالع الثورة الـيت انطلقـت شـرارUا األوىل
اعتقال رئيس قبيلة الظوامل الشيخ شعالن أبو اجلون ، مث بدأت تسري احداثها إىل بقية املدن العراقيـة الـيت 
كانت متوثبة للثـورة وكـان لزعمـاء العشـائر ورجـال احلركـة الوطنيـة واالصـالحية دور يف قيـادة الثـوار سياسـياً 

  . )٤(وعسكرياً 
لشيخ حممد جواد اجلزائري يف هذه الثورة وكان من قيادي جبهـة الفـرات األوسـط املسـلحة وقد اشرتك ا

، وعمـــل علـــى اســـتنهاض عشـــائر بـــين كعـــب  )٥(وســـاهم مـــع الثـــوار يف حماصـــرة الربيطـــانيني يف مدينـــة احللـــة
وسـيطرت ، لقـد اسـتطاعت بريطانيـا القضـاء علـى الثـورة ،  )٦(ومشاركة العراقيني يف حر7م ضـد الربيطـانيني

                                                 
 . ٢٧٤عبد اهللا فياض ، املصدر السابق ، ص) ١(
 . ١٦٤ - ١٦٢عبد الشهيد الياسري ، املصدر السابق ، ص) ٢(
: عبـد الواحـد كـرم ، مراجعـة : ثورة العشرين الوطنية التحررية يف العـراق ، تعريـف : تولوف ك. ن. ل) ٣(
ولسـن وكيـل احلـاكم امللكـي العـام . ، أرنولـد ت ١١٨، ص ١٩٧٥، بـريوت  ٢عبد الرزاق احلسـين ، ط: 

 . ١٣٤، ص ١٩٧١، بغداد  ١يف عهد االحتالل الربيطاين ، الثورة العراقية ، ترمجة جعفر اخلياط ، ط
دور املثقفـني يف ثـورة العشـرين ، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة ، كليـة اآلداب ، جامعـة : أنور احلبويب ) ٤(

 . ١٢٦، ص ١٩٨٩جامعة بغداد 
ذكريات احلاج عبد الرسول تـويج عـن الثـورة العراقيـة ، مطبعـة الغـري احلديثـة : كامل سلمان اجلبوري ) ٥(

 . ١٨، ص ١٩٧٥احلديثة ، النجف 
ومـــا  ١٠، ص ١٩٦٨ثـــورة العشـــرين يف الشـــعر العراقـــي ، مطبعـــة اإلميـــان ، بغـــداد :  إبـــراهيم الـــوائلي) ٦(

 .بعدها 



على األوضاع يف العراق ، فحكمت على الشيخ حممد جواد اجلزائري باالعـدام للمـرة الثانيـة ، لكنـه متكـن 
مـــن اهلـــرب مـــع الســـيد كـــاطع العـــوادي عـــن طريـــق عبـــوره Rـــري دجلـــة والفـــرات ومـــن مث الوصـــول إىل تـــالل 

  . )١(محرين
محلهــا معــه للشــريف حســني تضــمنت مــن خــالل الرســائل الــيت أمــا الشــبييب فقــد ســاهم باإلعــداد للثــورة 

مطالبــة العــراقيني باالســتقالل ورفــض االنتــداب وفيهــا أيضــاً توضــيح ملــا جــرى يف ذلــك االســتفتاء املزيــف ، 
ومطــالبتهم حبكومــة دســتورية يرأســـها أحــد أجنــال الشـــريف حســني وأطلعــه أيضــاً علـــى تــأزم الوضــع وقـــرب 

  . )٢(لب العراقينياندالع الثورة يف العراق إذا مل تلب بريطانيا مطا
وبعد أن أRى الشبييب مهمته يف احلجاز غادرها إىل سوريا واجتمع بنائب األمـري فيصـل ، األمـري زيـد ، 
ويف أثنـاء وجــوده هنـاك شــارك يف املـؤمتر الســوري الــذي نـادى باســتقالل الـبالد وبــاعالن فيصـل ملكــاً علــى 

ـــه العراقيـــون وطـــا ـــه باســـتقالل العـــراق وأن يكـــون أحـــد أبنـــاء ســـوريا واشـــرتك يف املـــؤمتر الـــذي دعـــا إلي لبوا في
  . )٣(ملكاً عليه) عبد اهللا ( الشريف حسني 

وعنــدما انطلقــت الثــورة تشــكل مكتــب هلــا يف النجــف برئاســة الشــيخ حممــد رضــا الشــبييب وعضــوية كــل 
مـــن األخـــوين ســـعيد وحســـني كمـــال الـــدين ، وحممـــد بـــاقر الشـــبييب وعـــدد آخـــر غـــريهم مـــن رجـــال احلركـــة 

طنية واالصـالحية ، وقـام بتوزيـع املنشـورات ، كمـا مت رفـع علـم الثـورة فـوق سـوق اخليـاطني يف النجـف ، الو 
ومت رمســـه علـــى جـــدران مكتبـــة عبـــد احلميـــد زاهـــد ، ومعـــروف أن هـــذا العلـــم هـــو نفســـه علـــم الثـــورة العربيـــة 

  . )٤(١٩١٦الكربى 
ارسـل مـن مدينـة كـربالء .  )٥(لغرافإىل الشطرة وا) ١٩٢٠(لقد كان الشيخ علي الشرقي رسول الثورة 

كربالء ليؤسس فرعاً يف الشطرة للجامعة اإلسالمية الـيت كـان مقرهـا الـرئيس يف مدينـة كـربالء برئاسـة حممـد 
  . )٧(، وقد اشرتك الشيخ علي الشرقي يف أحداث هذه الثورة وتعرض ألخطار عديدة )٦(تقي الشريازي

                                                 
 . ٣٥٤، ص ٧شعراء الغري ، املصدر السابق ، ج: علي اخلاقاين ) ١(
 . ١٥٤الثورة العراقية ، ص: عبد الرزاق احلسين ) ٢(
،  ٥الســــــابق ، ج ، علــــــي الــــــوردي ، املصــــــدر ٥٧٤فريــــــق مزهــــــر الفرعــــــون ، املصــــــدر الســــــابق ، ص) ٣(

 .وما بعدها  ١٢٢ص
 . ٨، ص ٨شعراء الغري ، ج: علي اخلاقاين ) ٤(
 . ١٠، ص ١٩٩٠يف ذكريات الشرقي ، النجف : طالب علي الشرقي ) ٥(
 . ١٢٦، ص ٥علي الوردي ، املصدر السابق ، ج) ٦(
 . ٢٥إبراهيم الوائلي ، املصدر السابق ، ص) ٧(



ضـــت علـــى الثـــورة ، نشـــب خـــالف بـــني الشـــرقي وعنـــدما اســـتعادت بريطانيـــا ســـيطرUا علـــى العـــراق وق
، إذ اعتقـــد الشـــرقي بعـــدم جـــدوى املقاومـــة بعـــد ســـيطرت بريطانيـــا علـــى العـــراق ،  )١(وحممـــد بـــاقر الشـــبييب

باعتقـال قســم مــن الثــوار ، وهــروب القســم اآلخــر ، واثقـال كاهــل العشــائر بالغرامــة ، ومل يــرق هــذا املوقــف 
  . )٢(وتثبيطاً للعزمية الثوريةللشبييب الذي عده نوعاً من املهادنة 

وقد نفى الشيخ علـي الشـرقي هـذه االUامـات ولكـن دون جـدوى واسـتمرت هـذه القطيعـة بـني الشـيخ 
  . )٣(علي الشرقي والشيخ حممد باقر الشبييب وأعقب ذلك زيادة شكوك العامة جتاه الشيخ علي الشرقي

ا املظفـــر مـــن خـــالل العديـــد مـــن القصـــائد وقـــد تركـــت ثـــورة العشـــرين أثـــراً كبـــرياً علـــى الشـــيخ حممـــد رضـــ
واملوشــحات الــيت نظمهــا ، وأظهــر فيهــا خيبــة أملــه وأمــل العــراقيني مــن السياســة االســتعمارية الــيت اتبعتهــا 
بريطانيـــا جتـــاه العـــراقيني وأبـــدا رأيـــه بتلـــك السياســـة مـــن خـــالل احـــدى موشـــحاته الـــيت تضـــمنت األبيـــات 

  -: )٤(التالية
  طاغي العبابوجاء     فاستهز املاء فيها
  يف املوج روح الشباب    فراح يفسد منها

  سياسة االنتداب    يدس فيها اختالساً 
  البقاء هلذي الورود    يا ماء أنت عهدت
  رويت نقض العهود    أعن هوى الغرب فينا

  
مث خاطب أبناء الشعب عموماً يف احـدى قصـائده الـيت أكـد فيهـا الوحـدة والوقـوف صـفاً واحـداً بوجـه 

  -: )٥(شرتك ، االستعمار الربيطاين إذ قال فيهاعدوهم امل
  وهو يف الشعب كاهلالل املضي    يا عراقي جهلت مسقط رأسي

  ويا ليت كنت تدري بأي    فبأي احلقوق جازيت أهليه

                                                 
وللمزيـد مـن التفاصـيل عـن هـذه الشخصـية ودورهـا يف ثـورة العشـرين وهو شقيق حممد رضا الشبييب ، ) ١(

، شــركة الطبــع والنشــر األهليــة ،  ١عبــد الــرزاق اهلــاليل ، الشــاعر الثــائر حممــد بــاقر الشــبييب ، ط: ، ينظــر 
،  ١ج) صـــحافة العمــر القصـــري ( حكايــات عـــن الصــحافة يف العــراق : ، يعقــوب يوســف كوريـــا  ١٩٦٥
  . ١٩٦٩بغداد 

 . ١٩٢٧، السنة  ١١٥٨، النجف ، العدد ) جريدة ( ستقالل اال) ٢(
 . ٥٩، ص ٢هكذا عرفتهم ، ج: جعفر اخلليلي ) ٣(
 . ١٤٨حممد رضا القاموسي ، املصدر السابق ، ص) ٤(
 . ١٤٩املصدر نفسه ، ص) ٥(



  قد كنت طعمة األجنيب    عقدوا جملس احلماية عن حقك
  رجال منهم بأنف أيب    يوم هبت وأنت يف قبضة الغرب

  فجلته بفكرها الثوري    سام صديناضلت عندك واحل
  

أمـا جعفـر اخلليلـي فقــد شـارك يف الثـورات ضـد الربيطــانيني ولـه ذكريـات عـن الثــورة العراقيـة وهـو مل يــزل 
 )١(يافعاً ومن بينها منشوراته على صفحات صحفية ، كانت توزع أو تلصق يف الصحن احليـدري الشـريف

.  

                                                 
 . ٤٠٢كاظم مسلم ، املصدر نفسه ، ص) ١(



  
  الفصل الثالث

  من تطور األحداث السياسية العراقية بعد االستقاللموقف االصالحيني يف النجف 
  

  . ١٩٣٥حركات العشائر سنة : أوالً 
  . ١٩٤١ثورة مايس سنة : ثانياً 
  .األحزاب واجلمعيات : ثالثاً 

  
  -: ١٩٣٥حركات العشائر سنة : أوالً 

لـــــي فـــــأمر امللـــــك غـــــازي ع )١() ١٩٣٤آب  ٢٥( قـــــدمت وزارة مجيـــــل املـــــدفعي الثانيـــــة اســـــتقالتها يف 
، فكـان أول  )٢() ١٩٣٥شـباط  ٢٣ - ١٩٣٤آب  ٢٧( جوديـت االيـويب بتشـكيل الـوزارة فشـكلها يف 

البعـاد املعارضـني )  ١٩٣٤ايلـول  ٤( عمل قامت به الوزارة استصدار إرادة ملكية حبـل اPلـس النيـايب يف 
  . )٣(من أعضاء حزب اإلخاء الوطين وأنصارهم من الزعماء من اPلس النيايب اجلديد

أصــدرت وزارة الداخليــة أوامرهــا للشــروع باالنتخابــات ، ومت تعليــق األمســاء )  ١٩٣٤ايلــول  ١٥( ويف 
اليت حيق هلا االنتخاب ، ومن مث انتخاب املمثلـني الثـانويني وهـم مـن املـوالني للسـلطة واملؤيـدين هلـا ، وكـان 

  . )٤(غالبية هؤالء من موظفني احلكومة وسعاة البلدية واملالية
مت إجراء االنتخابات اليت ظهـر فيهـا التـدخل احلكـومي بشـكل واضـح )  ١٩٣٤كانون األول   ٦(  ويف

لضمان حصول االغلبيـة احلكوميـة علـى اكثريـة املقاعـد يف اPلـس النيـايب اجلديـد ، وممـا يالحـظ علـى هـذه 
ىل االنضـمام إىل ، لـذلك سـعى زعمـاء القبائـل إ )٥(االنتخابات ضـعف التمثيـل القبلـي وازديـاد ممثلـي املـدن

  . )٦(رجال املعارضة يف بغداد بعدما وجدوا أنفسهم خارج اPلس النيايب اجلديد

                                                 
  . ٦٠، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ١(
 . ١٣٠، ص ٣تاريخ العراق السياسي ، ج: ين احلس) ٢(
 . ١٣٣، ص ٣املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٧٤عز الدين املدين ، املصدر السابق ، ص) ٤(
 . ٢٤٣العراق من االحتالل حىت االستقالل ، ص: عبد الرمحن البزاز ) ٥(
رات األوسـط عشـائر الفـ: ، حسـن علـي عبـد اهللا السـماك  ٥٠، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٦(

 . ٢١٢، ص ١٩٩٥، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية اآلداب جامعة البصرة ،  ١٩٤١ - ١٩٢٤



فقوبل انضمامهم إىل املعارضة برتحيب حار من قبل قادUا ، وبذلت مساعيها لتقريب وجهـات النظـر 
  . )١(وإزالة الضغائن بني تلك الزعامات القبلية
ضـمنت وزارة علـي جـودت االيـويب االغلبيـة يف جملـس النـواب يف  وبعد االنتهاء مـن عمليـة االنتخابـات

افتـــتح ) كـــانون األول   ٢٩( ، ففـــي  )٢(حـــني انتقلـــت املعارضـــة إىل جملـــس األعيـــان املعـــني مـــن قبـــل امللـــك
امللــك غــازي االجتمــاعي االعتيــادي األول للمجلــس النيــايب اجلديــد يف دورتــه االنتخابيــة اخلامســة ، وألقــى 

، وعنـد مناقشـته يف جملـس األعيـان وجـه العديـد  )٣(ي أعدتـه الـوزارة وكـان خطابـاً مـوجزاً خطاب العرش الذ
ـــيت اجريـــت مبوجبهـــا االنتخابـــات ، ألRـــا كانـــت خمالفـــة ألحكـــام  مـــن االعيـــان انتقـــادات حـــادة للطريقـــة ال

ات علــى ، ومل تقتصــر تلــك االنتقــاد )٥(، وأن طريقــة إجرائهــا كانــت بأســاليب ال داعــي لــذكرها )٤(الدســتور
علـــى األعيــــان فحســــب بـــل تعــــدUا إىل التقــــارير الربيطانيــــة الـــيت انتقــــدUا أيضــــاً ألRـــا أوصــــلت أناســــاً غــــري 

  . )٦(معروفني واستبعدت آخرين هلم مكانتهم االجتماعية والوطنية
قـــررت املعارضـــة عقـــد اجتمـــاع هلـــا يف دار عبـــد الواحـــد احلـــاج ســـكر يف أول يـــوم مـــن أيـــام عيـــد الفطـــر 

وبعـــد انتهـــاء االجتمــــاع رفعـــوا مـــذكرة للشـــيخ حممـــد حســـني كاشــــف )  ١٩٣٥انون الثـــاين كـــ  ٩( املبـــارك 
الغطاء انتقدوا فيها الطريقة اليت اجريت 7ا االنتخابات وتدخل احلكومة السافر 7ا وطالبوه بعقـد اجتمـاع 

االقتصـــادية يف داره وبرئاســـته للتـــداول يف الشـــؤون الـــيت يتـــذمرون منهـــا مـــن الوجهـــة الدينيـــة واالجتماعيـــة و 
  . )٧(واالدارية خدمة للصاحل العام

مت التوقيـــع علـــى هـــذه املـــذكرة مـــن قبـــل العديـــد مـــن زعمـــاء القبائـــل املعارضـــة ومـــنهم حمســـن أبـــو طبـــيخ 
، وافــق الشــيخ حممــد حســني كاشــف الغطــاء علــى  )٨(وعلــوان الياســري وعبــد الواحــد احلــاج ســكر وآخــرون

                                                 
ــــر معــــاون شــــرطة الســــماوة إىل قائمقمــــام الســــماوة ، رقــــم س . د. و) ١( ،  ١٢/١/١٩٣٥يف  ٢٧/ تقري

 . ٥٠، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: املوضوع اجتماع رؤساء العشائر ، احلسين 
 . ٢٤٣العراق من االحتالل حىت االستقالل ، ص: محن البزاز عبد الر ) ٢(
 . ٣٨، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٣(
 . ١٦ - ٥، ص ١٩٣٦ - ١٩٣٥حماضر جملس األعيان ، االجتماع االعتيادي العاشر لعام ) ٤(
 . ١٦ - ٥املصدر نفسه ، ص) ٥(
 . ١١٣، ص ١٩٨٣، البصرة  ١٩٣٦ة العراق يف الوثائق الربيطانية سن: جندت فتحي صفوت ) ٦(
 - ٥١، ص ٤تــاريخ الــوزارات ، ج: احلســين : للمزيــد مــن التفاصــيل حــول مضــمون املــذكرة ، ينظــر ) ٧(
٥٢ . 

صــورة عــن )  ٤قســم / ديوانيــة /  ٢٨( ، احلركــات السياســية لشــيوخ الفــرات األوســط ، امللفــة . د. و) ٨(
 . ١١الكتاب األصلي ، ورقة رقم 



وحضــره العديـد مــن رجــال احلركـة الوطنيــة ومت فيــه )  ١٩٣٥ين كـانون الثــا  ١١( عقـد االجتمــاع يف داره يف 
االتفاق على مساندة األعيان يف دفاعهم عن الدسـتور وتقـدمي عـرائض إىل امللـك وجملـس النـواب واألعيـان 

  . )١(موقعة من قبل النواب بالقضايا اليت يشكو منها الشعب
كـانون الثـاين   ١٤( اعـاً مـع امللـك غـازي يف وبعد اRاء االجتماع غادر الزعمـاء إىل بغـداد فعقـدوا اجتم

وقدموا له تسع مضابط أكدوا فيها أن املصلحة العامة دعـتهم لكتابـة هـذه املضـابط وطـالبوه مبـا )  ١٩٣٥
  -: )٢(يأيت
  .حل اPلس النيايب وانتخاب جملس جديد وفق الدستور والقوانني  -١
  .إسقاط الوزارة وابداهلا بأخرى تنال رضا الشعب  -٢

وباملقابل فـإن حـزب الوحـدة الوطنيـة الـذي يتزعمـه رئـيس الـوزراء علـي جـودت االيـويب ضـم إليـه زعمـاء 
  . )٣(عشائر آخرين وقفوا إىل جانب احلكومة تأكيداً ملصاحلهم

وقد قامت العشائر املواليـة للحكومـة بأعمـال استعراضـية اظهـاراً لقـوUم ومتاسـكهم مـن خـالل جـوالت 
،  )٤(وأرســلوا برقيــات تأييــداً للــوزارة ودعــوا النــاس إىل مؤازرUــا ولكــن دون جــدوىيف مــدن الفــرات األوســط 

ألن املعارضة سبقتهم يف استمالة الشـيخ حممـد حسـني كاشـف الغطـاء إىل جانبهـا ومـن اجلـدي بالـذكر أن 
ـــأثري فّعـــال يف منطقـــة الفـــرات األوســـط لـــذا حـــاول املوالـــون  الشـــيخ حممـــد حســـني يتمتـــع بشـــعبية واســـعة وت

حكومة استمالته أيضاً وشرح موقفهم له من خالل لقائهم به وعلـى أثـر ذلـك دعـا الشـيخ حممـد حسـني لل
العشـــائر املعارضـــة واملواليـــة لعقـــد اجتمـــاع يف داره وعنـــدما حضـــر اجلانبـــان اطلـــع الشـــيخ علـــى آراء املـــوالني 

ة أن يقـدم األعيـان الـذين الذين أعلنوا موافقتهم علـى تقـدمي اسـتقاالUم مـن اPلـس النيـايب شـريطللحكومة 
سيشـــكلون املعارضـــة اســـتقاالUم أيضـــاً مـــن جملـــس األعيـــان إالّ أن األخـــريين رفضـــوا ذلـــك الطلـــب ، األمـــر 

  . )٥(الذي أدى إىل فشل االجتماع
ــؤدي إىل نشــوب نــزاع مســلح بــني العشــائر املواليــة للحكومــة والعشــائر  وكــادت تطــورات األوضــاع أن ت

الـيت أصـدرها الشـيخ حممـد حسـني بتحـرمي القتـال بـني العشـائر ملـا يسـببه ذلـك مـن  املعارضة هلا لوال الفتوى

                                                 
 . ١٣٣، ص ٣تاريخ العراق السياسي احلديث ، ج: احلسين ) ١(
 . ١٨٥ - ١٨٤عبد الستار شنني ، املصدر السابق ، ص) ٢(
 . ٤٦حيدر نزار ، املصدر السابق ، ص) ٣(
 . ٥٤، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٤(
 . ٥٥، ص ٥تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٥(



 )١(ضرر على البالد ورمبا يؤدي إىل تدخل االجنيب فضالً عن اراقة الدماء وRـب األمـوال واضـطراب األمـن
.  

وبعــد تلــك املســتجدات وجــدت الــوزارة نفســها يف وضــع حــرج جــداً خاصــًة بعــد التحــدي الكبــري الــذي 
ت لــه يف جملــس النــواب واألعيــان ، إذ احــتفظ األعيــان مبشــروع امليزانيــة ومل يناقشــه واســتخدم ذلــك تعرضــ

  . )٢(ورقة ضغط على احلكومة السقاطها
كمـــا أســـهم اخلـــالف الـــذي حصـــل بـــني وزيـــر اخلارجيـــة نـــوري الســـعيد ووزيـــر الـــدفاع مجيـــل املـــدفعي يف 

ا رئـيس احلكومـة إلزالـة اخلـالف إالّ أن مسـاعيه مل اضعاف موقفها على الرغم من اجلهود الكبرية الـيت بـذهل
، كمـا أسـهمت املعارضــة الشـعبية املتمثلـة بالتظــاهرات الـيت تزعمهـا احملــامون يف  )٣(تـنجح يف ختفيـف حدتــه

  . )٤(١٩٣٥شباط  ٢٣اضعاف موقف احلكمة فاضطرت إىل تقدمي استقالتها يف 
طالـب بـأن يكـون علـي جـودت األيـويب علـى رأس  تباينت اآلراء يف من يشكل الـوزارة اجلديـدة ، فـرأي

الوزارة اجلديدة بعـد ادخالـه عناصـر جديـدة يف وزارتـه املسـتقيلة ، وخيـرج منهـا أرشـد العمـري وزيـر االقتصـاد 
  . )٥(واملواصالت

وهنــاك رأي آخــر طالــب بــأن تتعــاون األحــزاب فيمــا بينهــا لتــأليف الــوزارة اجلديــدة خدمــة للصــاحل العــام 
  -: )٦(ك غازي أمر ياسني اهلامشي بتشكيل الوزارة بعد أن اشرتط عليهإالّ أن املل
  .يف أن يكون كل من علي جودت االيويب ومجيل املدفعي يف عضويتها  -١
  .إرجاع العشائر املضطربة إىل حالتها الطبيعية  -٢
  .استبعاد رشيد عايل من الوزارة املرتقبة  -٣
  .ني اهلامشي راغباً يف حله عدم حل اPلس النيايب الذي كان ياس -٤

                                                 
 . ٨٨قم مذكرات ، ورقة ر : حممد حسني كاشف الغطاء ) ١(
ــــة للطباعــــة ، بغــــداد : عبــــد الغــــين املــــالح ) ٢( ــــة يف العــــراق ، دار احلري ــــاريخ احلركــــة الدميقراطي ،  ١٩٧٥ت

 . ١٦٩ص
 . ٥٦ - ٥٥تاريخ الوزارات ، ص: احلسين ) ٣(
 . ١٦٩عبد الغين املالح ، املصدر السابق ، ص) ٤(
 . ١، هامش رقم  ٥٧، ص ٤ات ، جتاريخ الوزار : احلسين : ملعرفة أسباب إخراج العمري ، ينظر ) ٥(
. 
،  ٤تـــاريخ الـــوزارات ، ج: ، احلســـين  ١٣٤، ص ٣تـــاريخ العـــراق السياســـي احلـــديث ، ج: احلســـين ) ٦(

 . ٥٨ص



مل يســـتجب ياســـني اهلـــامشي لتلـــك الشـــروط ، فعهـــد امللـــك غـــازي إىل مجيـــل املـــدفعي بتشـــكيل الـــوزارة 
  . )١() ١٩٣٥آذار  ١٧ -آذار  ٤( فشكلها يف 

بوصــف أن هــذه الــوزارة ال ختتلــف ) وزارة املــدفعي ( املواليــة للمعارضــة الــوزارة اجلديــدة رفضــت العشــائر 
لذلك سعت املعارضـة إىل كسـب الـرأي العـام إىل .  )٢(ا ال من حيث األشخاص وال األهدافعن سابقته

جانبها من خالل استمالة الزعيم الروحي حممد حسني كاشـف الغطـاء إىل جانبهـا ، فـتم عقـد اجتمـاع يف 
رة املسـلحة داره حضره عدد من املعارضني تناول أمور الوزارة املدفعيـة وامكانيـة التصـدي هلـا عـن طريـق الثـو 

  . )٣(، إالّ أن هذا االجتماع مل يؤد إىل نتيجة
وقـد حــاول الشــيخ حممــد حســني كاشــف الغطــاء Uدئــة العشــائر املعارضــة يف الرميثــة ودعــا وكيلــه الشــيخ 
أمحد أسد اهللا إىل بذل مساعيه لدعوة العشائر إىل حفظ األمن والتـزام اهلـدوء ، ألن مـا يقومـون بـه خمـالف 

ية واســـتمراراً لـــذلك الـــنهج اجتمـــع الشـــيخ أمحـــد أســـد اهللا بقائمقـــام الســـماوة وطلـــب منـــه للشــريعة اإلســـالم
  . )٤(اختاذ اإلجراءات القانونية حبق مدير ناحية الرميثة لقيامه بأعمال من شأRا إثارة العامة من الناس

عارضـني اليت دعـا إليهـا الشـيخ حممـد حسـني يف النجـف مـع املؤيـدين للحكومـة واملتوالت االجتماعات 
هلا ، وحاول الشيخ حممد حسني تقريب وجهـات النظـر بـني الطـرفني ، إالّ أن مسـاعيه فشـلت السـيما أن 
عبـد الواحــد احلــاج ســكر قــد حتـرك ومحــل الســالح ضــد احلكومــة ، فقـررت حكومــة املــدفعي ارســال اجلــيش 

ــه ــت اRــاء األزمــة عــن طريــق التفــاوض فأرســلت وزيــر امل )٥(للقضــاء علــى حركت عــارف عبــد احلســني ، وحاول
  . )٦(اجلليب إىل النجف ولقاء الشيخ حممد حسني وقادة املعارضة

وخــالل اللقــاء الــذي حضــره متصــرف لــواء كــربالء خليــل عزيــز طــالبهم بعــدم اللجــوء إىل القــوة املســلحة  
  . )٧(كحل هلذه املشكلة ودعاهم للتفاوض والوصول إىل احلل باصالح ذات البني

                                                 
 . ٦٠، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ١(
 . ٦٣، ص ٤املصدر نفسه ، ج) ٢(
 . ٧٩مذكرات ، ورقة رقم : حممد حسني كاشف الغطاء ) ٣(
ــــــــر ن العــــــــدد سو ، . ك. د) ٤( ــــــــة ، التحري ــــــــواء الديواني ــــــــاريخ  ٤٣٥/متصــــــــرفية ل ،  ١٣/٣/١٩٣٥، الت

 . ١٢٥، ص ٤٦و  ١١١٥/٣١١الدعايات يف ناحية الرميثة 
 . ٨مذكرات ، ورقة رقم : حممد حسني كاشف الغطاء ) ٥(
و )  ١١١٥/٣١١( د ، الـــــبالط امللكـــــي ، التمـــــرد والغـــــزوات ، أحـــــداث الفـــــرات األوســـــط . ك. د) ٦(
 . ١٨، ص) ٤٢(
 . ٨١املذكرات ، ورقة رقم : حممد حسني كاشف الغطاء ) ٧(



، اجتمع جملس الوزراء ملناقشة الوضع املرتدي واختاذ اإلجراءات الالزمـة حضـره ونتيجة لتطور األوضاع 
رئــــيس الــــديوان امللكــــي رســــتم حيــــدر ورئــــيس األركــــان طــــه اهلــــامشي ومستشــــار وزارة الداخليــــة كورنــــواليس 

)Cornawales ( ــــوزراء اســــتخدام القــــوة املســــلحة واختــــذت ــــب األخــــري قــــرر جملــــس ال ــــاًء علــــى طل وبن
، وعنــدما  )١(زمــة لــذلك ، كمــا قــرر االســتعانة بــبعض العشــائر املواليــة ضــد العشــائر الثــائرةاإلجــراءات الال

عـرض قــرار اPلــس علــى امللــك غـازي رفــض املصــادقة عليــه اســتجابة لتـدخال الشــيخ حممــد حســني كاشــف 
حـداث إىل الغطاء الذي رفع إليه برقية دعاه فيهـا إىل التـدخل حلـل املسـألة بـالطرق السـلمية خمافـة تطـور األ

  . )٢(ما ال حتمد عقباه
وكــان رد فعــل الشــيخ حممــد جــواد اجلزائــري ســريعاً جتــاه عــزم احلكومــة املدفعيــة باســتعمال القــوة املســلحة 

ــك غــازي يف  آذار  ١٣ضــد العشــائر املعارضــة ، إذ أرســل الشــيخ حممــد جــواد وعيســى كمــال برقيــة إىل املل
احلكومـة ضـد املعارضـني هـي سياسـة ارهابيـة وأن مطالبـة تنتهجهـا ينبهانه فيهـا علـى السياسـة الـيت  ١٩٣٥

الشــعب بتطبيــق مبــادئ الدســتور هــي مــن حقوقــه املشــروعة وانتقــدوا بشــدة طريقــة معاجلــة الــوزارة لألوضــاع 
  . )٣(وقرارها باستخدام القوة املسلحة ضد املعارضني هلا ، مما يؤدي إىل إراقة الدماء

وزير املعـارف عبـد احلسـني اجللـيب وبرفقتـه الشـيخ علـي الشـرقي وتنفيذاً ألمر امللك غازي وصل النجف 
الـــذي كـــان يـــرأس حمكمـــة التمييـــز الشـــرعي اجلعفـــري لغـــرض االلتقـــاء بعلمـــاء الـــدين والتـــداول معهـــم حـــول 
األوضــاع املرتديــة يف املدينــة وحماولــة إصــالحها ، إذ اجتمعــا بكــل مــن حممــد جــواد اجلــواهري وعبــد الكــرمي 

جتماع عن كتابة رسائل نقلها الشيخ حممد علـي اليعقـويب إىل زعمـاء القبائـل املعارضـة اجلزائري ومتخض اال
، وكانـــت احـــدامها لـــزعيم آل فتلـــه عبـــد الواحـــد احلـــاج ســـكر وفيهـــا توضـــيح مـــن  )٤(للـــوزارة املدفعيـــة الثالثـــة

كرية الشـــيخني ملـــا دار يف اجتماعهمـــا مـــع مبعـــوث امللـــك ومرافقيـــه واقرتحـــا عليـــه ايقـــاف احلمـــالت العســـ
وطالبـاه بعـرض طلباتـه املشـروعة وأوصـياه بعـدم التعـرض للجـيش املتوجـه إلـيهم ألن اجلنـود أبنـاؤهم وحـذراه 

                                                 
، ) ٥(و ) ١١١٥/٣١١( الــبالط امللكــي ، التمــرد والغــزوات ، أحــداث الفــرات األوســط . و. ك. د) ١(

 . ١٠ص
،  ٤تــــاريخ الــــوزارات ، ج: ، احلســــين  ٨٠املــــذكرات ، ورقــــة رقــــم : حممــــد حســــني كاشــــف الغطــــاء ) ٢(

ـــــومي عـــــن اللـــــواء يف ، وزارة ا ٧٧ - ٧٦ص ـــــواء الديوانيـــــة ، املوضـــــوع ، التقريـــــر الي ـــــة ، متصـــــرفية ل لداخلي
 . ١٦/٣/١٩٣٥، التاريخ  ٤٧٣/، العدد س ١٤/٣/١٩٣٥

، امللفـــة املرقمـــة  ١٩٣٥الـــبالط امللكـــي ، التمـــرد والغـــزوات ، أحـــداث الفـــرات األوســـط ، . و. ك. د) ٣(
  . ٥٤ص) ٣٦(و ) ١١١٦(
، امللفـــة املرقمـــة  ١٩٣٥، التمـــرد والغـــزوات ، أحـــداث الفـــرات األوســـط ،  الـــبالط امللكـــي. و. ك. د )٤(
 . ٥٩ص) ١٩(و ) ١١١٥/٣١١(



 )١(من العواقب اخلطرية املتمثلة بإراقة الدماء وأن يسلك طريق احلكمة والتعقل يف معاجلته للموقـف اخلطـري
.  

يف ســـوق  ١٩٣٥العشـــائر ســـنة والبـــد مـــن اإلشـــارة هنـــا إىل أن يوســـف رجيـــب كـــان قـــد عـــايش حركـــة 
الشــيوخ حــني كــان موظفــاً وقــد ألقــى بالالئمــة علــى احلكومــة لفشــلها يف معاجلــة األوضــاع باحلكمــة وهلــذا 
اغضبتها كتاباته واUمته بالعمل على إثارة الرأي العام ضدها فوضعته حتت املراقبة وظلـت تالحقـه سياسـياً 

الثقافيـــة واألدبيـــة فكتـــب يف العديـــد مـــن الصـــحف  حـــىت أمـــرت باعتقالـــه وبعـــد خروجـــه اســـتأنف نشـــاطاته
  . )٢(واPالت اليت كانت تصدر يف بغداد والنجف مما أدى إىل اعتقاله مرة أخرى

وقــد ســاهم حممــد صــاحل حبــر العلــوم يف إثــارة الــرأي العــام علــى الــوزارة املدفعيــة الثالثــة وإجراءاUــا القمعيــة 
احليـــدري الشــريف أمـــام املئــات مـــن الشــباب الـــوطين ضــد أبنـــاء الفــرات األوســـط فقــد خطـــب يف الصــحن 

منـــدداً باحلكومـــة وإجراءاUـــا التعســـفية ضـــد أبنـــاء الشـــعب ال لشـــيء ســـوى  ١٩٣٥آذار  ١٥واألهـــايل يف 
، وعلـــى أثـــر ذلـــك خرجـــت اجلمـــاهري الغاضـــبة وهـــي Uتـــف بســـقوط الـــوزارة  )٣(مطـــالبتهم بتطبيـــق الدســـتور

ــيت انســحبت إىل داخــل بنايــة الســراي وأغلقــت أبوا7ــا متجهــة إىل بنايــة القائمقاميــة فاصــطدموا  بالشــرطة ال
وعنــدها هامجــت اجلمــاهري الغاضـــبة البنايــة باحلجــارة والعصــي وهامجـــت القائمقــام ونتيجــة لــذلك أضـــربت 

  . )٤(املدينة بأمجعها وأغلقت احملالت واملخازن
ة الثانويـة مـع مجـع غفـري مـن كما شارك حممد صاحل حبر العلـوم بالتظـاهرات الـيت قـام 7ـا طـالب املدرسـ

ــب  األهــايل املتجهــني إىل الصــحن احليــدري الشــريف وألقــى فــيهم خطبــة نــدد فيهــا بــالوزارات الســابقة وطال
الــــوزارة اجلديــــدة بااليفــــاء بالتزاماUــــا الــــيت قطعتهــــا علــــى نفســــها يف حماربتهــــا للفســــاد والعمــــل علــــى تطبيــــق 

  . )٥(الدستور وإجراء االصالحات خدمة للصاحل العام
بالسجن املؤبد مع األشغال الشـاقة بعـد إعـالن األحكـام العرفيـة  ١٩٣٥ونتيجة ذلك حكم عليه سنة 

، وبعــد صــدور قــرار العفــو عــن احملكــومني أطلــق ســراحه  )٦(مث نقــل مــن ســجن الناصــرية إىل ســجن املوصــل
  . )١(بعد أن أمضى يف السجن حوايل مخسة أشهر

                                                 
 . ١ص ١، ورقة ) ٤٧٧٦(و ، البالط امللكي ، رسالة من عبد الكرمي اجلزائري ، امللفة . ك. د) ١(
 . ٢٨٨كاظم مسلم ، املصدر السابق ، ص) ٢(
 . ١٩٣عبد الستار شنني ، املصدر السابق ، ص) ٣(
 .املصدر نفسه ) ٤(
آذار  ١٣يف  ٩١/٢/التقريــــــر الســــــري ملتصــــــرف لــــــواء كــــــربالء إىل وزارة الداخليــــــة ، املــــــرقم س. د. و) ٥(

١٩٣٥ . 
 . ١٨شاعر الشعب ، ص: علي اخلاقاين ) ٦(



حــرج فقــرر مجيــل املــدفعي تقــدمي اســتقالة وزارتــه للملــك يف  وإثــر ذلــك وجــدت الــوزارة نفســها يف موقــف
، لكـن ياسـني اهلـامشي  )٢(الذي قبلها واستدعى ياسـني اهلـامشي لتشـكيل الـوزارة اجلديـدة ١٩٣٥آذار  ١٧

، فحــاول إقنــاع أصــحابه باالشــرتاك  )٣(مل يعــط رأيــاً قاطعــاً باملوضــوع ألنــه كــان مرتبطــاً بوثيقــة مــؤمتر الصــلح
ديدة إالّ أنه فـوجئ مبوقـف حكمـت سـليمان الـرافض حبجـة ارتباطـه بعهـود مـع حممـد جعفـر أبـو بالوزارة اجل

وهلــذا .  )٤(الــتمن وكامــل اجلــادرجي وعبــد القــادر إمساعيــل تقضــي بعــدم املشــاركة يف احلكــم دون مــوافقتهم
ــك شــريطة أن يتــوىل منصــ ب جــرت حمــاوالت القنــاع حكمــت ســليمان لالشــرتاك يف الــوزارة فوافــق علــى ذل

، فرفض ياسني اهلامشي ذلك وعرض عليه أية وزارة أخـرى عـدا هـذه الـوزارة إالّ أنـه رفـض  )٥(وزارة الداخلية
  . )٦(ذلك

كما رفـض رشـيد عـايل الكـيالين منصـب وزارة املاليـة الـيت عرضـها ياسـني اهلـامشي ، ووافـق علـى اشـغال 
يـف بتشـكيل الـوزارة ، وبعـد مشـاورات بـني وهلذا اعتذر ياسـني اهلـامشي عـن قبـول التكل.  )٧(وزارة الداخلية

رشــيد عــايل ورســتم حيــدر رئــيس الــديوان امللكــي حــاول فيهــا إقناعــه بقبــول منصــب وزيــر املاليــة وقــد نقــل 
رئيس الديوان إىل امللك صورة الوضع املـرتدي يف الـبالد فكلـف امللـك ياسـني اهلـامشي بتشـكيل الـوزارة دون 

وكانــت Uــدف إىل إعــادة األمــن )  ١٩٣٦تشــرين األول  ٢٩/  ١٩٣٥آذار  ١٧( فشــكلها يف  )٨(شــروط
  . )٩(والطمأنينة للبالد

                                                                                                                                            
 .املصدر نفسه ) ١(
 . ٨٠، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٢(
كــانون   ٧( والكاظميــة مث يف كـربالء واملشــخاب وعقــد يف  هـو تتــويج لعــدة مـؤمترات عقــدت يف بغــداد) ٣(

ـــــاوب ، ينظـــــر )  ١٩٣٤األول  : فـــــاروق صـــــاحل العمـــــر : يف داري رشـــــيد عـــــايل وحكمـــــت ســـــليمان بالتن
، دار احلريـــة للطباعـــة ن  ١٩٤٨ - ١٩٢٢الربيطانيـــة وأثرهـــا يف السياســـة الداخليـــة  -املعاهـــدات العراقيـــة 

 . ٣٣٦، ص ١٩٧٧بغداد 
 . ٤٨ - ٤٦املبادئ والرجال ، ص: بو طبيخ حمسن أ) ٤(
 . ٨٠، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٥(
 . ٥١املبادئ والرجال ، ص: حمسن أبو طبيخ ) ٦(
 . ١٧١عبد الغين املالح ، املصدر السابق ، ص) ٧(
يف  ياســـني اهلـــامشي ودوره: ســـامي عبـــد احلـــافظ القيســـي : للمزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن اهلـــامشي ينظـــر ) ٨(

، فــاروق صــاحل العمــر ،  ١٩٧٦، مطبعــة العــاين ، بغــداد  ٢، ج ١٩٣٦ - ١٩٢٢السياســة العراقيــة مــن 
 . ٣٣٨ - ٣٣٧املصدر السابق ، ص

 . ٨١، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٩(



لقـــد عـــرب االخـــائيون ومؤيـــدوهم عـــن فـــرحتهم بتقليـــد زعـــيمهم ياســـني اهلـــامشي الـــوزارة اجلديـــدة يف هـــذه 
  . )١(املرحلة وشكلوا وفوداً قصدت بغداد لتقدمي التهاين للحكومة

طـاء عـدم ارتياحـه هلـذه الـوزارة ورفـض مباركتهـا والرضـا عنهـا  وقد أبدى الشيخ حممـد حسـني كاشـف الغ
كما رفض توجيه نداء إىل القبائل بوجوب اخلضوع هلا ومساندUا ألRا مل تلتـزم بـالوعود الـيت قطعتهـا علـى 
نفسها قبل وصوهلا إىل احلكم اليت عربت عن رؤيتها بأن تكون الوزارة اجلديدة ذات طابع شـيعي يستشـار 

  . )٢(حسني يف أمر تشكيلهاالشيخ حممد 
حاول زعماء القبائل املوالية تغيري موقف الشيخ حممد حسني من الوزارة ولكن دون جدوى ويرجع 
ذلك لعدم ثقته 7ا ومن جهتها حاولت الوزارة يف بيان أصدرته ووزعته بالطائرات Uدئة القبائل وطالبتها 

إّال أن العديد من هذه .  )٣(دت به من اصالحاتبالعودة إىل مزاولة أعماهلا كي تستطيع تنفيذ ما وع
إىل امللك طالبت باستقالتها كما رفعت كتابني للشيخ  )٤(القبائل مل تستجب هلذا النداء ورفعت برقيات

حممد حسني كاشف الغطاء عربت فيهما عن رفضها هلذه الوزارة وعدم ثقتها بقدرUا على حتقيق 
ذلك أرسل الشيخ حممد حسني مندوبًا عنه إىل زعماء املعارضة ، وإثر  )٥(االصالحات اليت وعدت 7ا

  . )٦(يف الشامية والرميثة يدعوهم إىل التزام اهلدوء وعدم التحرك واحملافظة على وحدة الكلمة

                                                 
متصـــرف  - ٢/٤/١٩٣٥واملـــؤرخ يف  ١١٢٠/ن كتــاب مديريـــة شـــرطة لـــواء بغــداد ، املـــرقم س. د. و) ١(

 .لواء بغداد 
املبــادئ والرجـــال ، : ، حمســـن أبــو طبـــيخ  ٧٩املـــذكرات ، ورقــة رقــم : حممــد حســني كاشـــف الغطــاء ) ٢(

 . ٣٩ - ٣٤ص
و ) ١١١٥/٣١١(و ، الـبالط امللكــي ، التمــرد والغــزوات ، أحــداث الفــرات األوســط ، امللفــة . ك. د) ٣(
 . ١١٤ - ١١٣ص) ٤٠(
و ، الــبالط امللكــي ، الغــارات والتمــردات ، . ك .للمزيــد مــن املعلومــات عــن هــذه الربقيــات ، ينظــر د) ٤(

مــن ) ٢٥،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١،  ٣٠(و ) ١١١٦/٣١١(أحــداث الفــرات األوســط ، امللفــة املرقمــة 
 . ٣٥ - ٣٤ص 

التقريـــر )  ٤ديوانيـــة رقـــم / ٢٧( د ، احلركـــات السياســـية لشـــيوخ الفـــرات األوســـط ، امللفـــة املرقمـــة . و) ٥(
 ) . ١٩٣٥آذار  ٢٤( يف ) ١٢٩٦/ش خ(ئية إىل وزارة الداخلية املرقم إلدارة التحقيقات اجلنا

التقريـر السـري اخلـاص ) ٦/ديوانية / ٢٥(د ، موقف العلماء إزاء حركات العصيان ، امللفة املرقمة . و) ٦(
 ) . ١٩٣٥آذار  ١٢( يف ) ١٢٦٧/ش خ(من إدارة التحقيقات اجلنائية املركزية إىل وزارة الداخلية املرقم 



وقد أكد الشيخ يف رده الكتابني املذكورين بأن مركزه الديين ال جييز له التدخل يف شؤون أية وزارة أو 
،  )١(شؤون السياسة وأوضح أن تدخله يف هذا املوضوع كان ألجل الصاحل العام حزب أو أي شأن من

اجتمع يف النجف عدد كبري من الزائرين ومن خمتلف )  ١٩٣٥آذار  ٢٣( ومبناسبة حلول عيد الغدير 
الطبقات فانتهز فريق من احملامني القادمني من بغداد هذه املناسبة وقصدوا دار الشيخ حممد حسني 

له تنظيم مطالب الشعب مبيثاق يوقع عليه الزعماء ويرفع مباشرة إىل احلكومة مسي مبيثاق وحسنوا 
، وتضمن مطالب تدعو إىل حتسني املستوى املعاشي للطبقات الفقرية والسماح حبرية  )٢(الشعب

ياسية الصحافة وإجراء انتخابات نيابية دميقراطية ، ودعا أيضًا إىل إصالحات يف مجيع مناحي احلياة الس
  . )٣(واالجتماعية واالقتصادية

نال امليثاق تأييدًا واسعًا من قبل أنصار الوزارتني االيوبية األوىل واملدفعية الثالثة فأخذ الرؤساء 
، يف حني  )٤(يتوافدون على مدينة النجف للتوقيع عليه وكان من بينهم وفود من املنتفق والديوانية واحللة

كومة ووقعوا بدًال عنه تعهدًا وعدوا فيه بدراسته والسفر إىل بغداد لتقييم عارضه الزعماء املوالون للح
، وبرروا ذلك الرفض بأن بنود امليثاق ما هي إّال دعوة لتفضيل املصلحة  )٥(املوقف ومن مث التوقيع عليه

  . )٦(الطائفية على املصلحة العامة وتفريق بين الطائفتني
ا جعفر أبو التمن إلقناع الشيخ حممد حسني بتخفيف وخالل ذلك جرت حماوالت للوساطة بذهل

وجدير .  )٧(بعض بنود امليثاق ليتسىن لزعماء القبائل املوالية للحكومة التوقيع عليه إّال أنه فشل يف ذلك
بالذكر أن الشيخ حممد حسني قد حصل على تفويض كامل من املوقعني على امليثاق يف مطالبة احلكومة 

، كما طالبوه بالتمهل بتقدمي تلك البنود حىت يتم التوقيع عليها من قبل زعماء  )٨(بتحقيق هذه البنود

                                                 
 . ٨٦، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ١(
 . ٧٩ص) ٢٥(و ) ١١١٥/٣١١(و ، البالط امللكي ، امللفة املرقمة . ك. د) ٢(
 . ٩٤ - ٩٢، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: احلسين : للمزيد من املعلومات عن بنود امليثاق ينظر ) ٣(
 . ٩١، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٤(
، امللفــة املرقمـــة  ١٩٣٥بالط امللكـــي ، التمــرد والغـــزو ، أحــداث الفـــرات األوســط لعـــام و ، الــ. ك. د) ٥(
 . ١٤١ص) ٤٠(و ) ١١١٧/٣١١(
 . ٦٧املبادئ والرجال ، ص: حمسن أبو طبيخ ) ٦(
، التقريــر اخلـــاص ، املكتـــب اخلــاص ، ســـكرتارية جملــس الـــوزراء ، ورقـــة ) ١١١٧/٣١١(امللفــة املرقمـــة ) ٧(
 . ١٤١ص) ٩٢(
 . ١١٧ص) ٢٩(و ) ١١١٦/٣١١(لفة املرقمة امل) ٨(



، كما وقعوا كتابًا للشيخ حممد حسني حذروه فيه من التأثريات اليت يقوم 7ا  )١(القبائل املوالية للحكومة
ويقودون البالد إىل بعض العابثني بالقيم الدينية ودعوه إىل مقاومة هؤالء ألRم يعملون على تشويه مسعته 

  . )٢(الفوضى واالضطراب
لكن الشيخ كان حامسًا يف رده على منتقديه إذ أكد متسكه ببنود امليثاق وبتفويضه من قبل الزعماء 
الذين وقعوا عليه يف مطالبته احلكومة باالصالح مث دعا تلك القبائل إىل التزام النظام واحلفاظ على األمن 

اوضات اجلارية مع احلكومة اليت حاولت من خالل ارسال وزير الداخلية رشيد بانتظار ما تسفر عنه املف
، وكان حلادثة  )٣(عايل ووزير الدفاع جعفر العسكري للتفاوض مع القبائل للسيطرة على األوضاع املتأزمة

حلادثة اعتقال الشيخ أمحد أسد اهللا املقيم يف الرميثة من قبل احلكومة اليت اUمته بتحريض األهايل 
، أثر يف قيام حركة مسلحة بالرميثة هامجت فيها القبائل املعارضة مراكز الشرطة وأحرقت  )٤(ضدها

السوق وقطعت خطوط السكك احلديدية واسقطت طائرة املهندس الربيطاين املسؤول عن تلك اخلطوط 
  . )٥(ومن مث قتله

حماولة القناع بعض زعماء وعلى أثر ذلك مت ايفاد وزير الداخلية إىل الديوانية ملعاجلة املوقف يف 
  . )٦(القبائل لتفتيت جبهة املعارضة وقد حققت جناحاً حمدوداً 

ومن جهة أخرى طالب زعماء املعارضة الشيخ حممد حسني يف رسالة رفعوها له بيان رأيه يف 
 ، إّال أن احلكومة استطاعت أن )٧(استعدادات احلكومة للقتال وذكروه مبا التزموا به بناًء على طلبه

تقضي على احلركة املسلحة بعدما بذلت مساٍع كبرية حاول من خالهلا حمسن أبو طبيخ إقناع زعماء 

                                                 
د ( ، العـدد  ٢٨/٣/١٩٣٥د ، متصرفية لواء الديوانية ، التقرير اليومي عن حالة اللواء لنهار يوم . و) ١(

 . ٢٨/٣/١٩٣٥يف )  ٥٨٦/س
 . ٩٧، ص ٣تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٢(
 . ٩٧، ص ٣املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٩/٥/١٩٣٥يف  ٨٣٥/اء الديوانية إىل وزارة الداخلية ، رقم سد ، تقرير متصرفية لو . و) ٤(
 . ١٠٦، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: ، احلسين  ١٧٥املبادئ والرجال ، ص: حمسن أبو طبيخ ) ٥(
، املوضـوع ،  ١٥/٥/١٩٣٥يف  ٧٤٨/د ، تقرير متصرفية لواء بغـداد إىل وزارة الداخليـة ، رقـم س. و) ٦(

 . ١٠٥، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: الرميثة ، احلسين  ، االستخبارات عن الوضع يف
 . ١٠٥، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٧(



القبائل بوقف أعماهلم ضد احلكومة يف مقابل العفو عنهم ومن مث مت القاء القبض على اPموعة اليت 
  . )٢(ه األحداث، وبعدها أصدرت قراراً بالعفو عن املشرتكني يف هذ )١(تزعمها خوام العبد العباس

مل تقتصــر حركــة املعارضــة حلكومــة اهلــامشي علــى بلــدة الرميثــة بــل تعــدUا إىل قبائــل مدينــة الناصــرية الــيت 
أعلنــت تأييــدها للميثــاق وقامــت بأعمــال عديــدة خربــت خالهلــا أســالك الــربق والربيــد وعطلــت الســكك 

طـــري أرســـلت احلكومـــة وزيـــر الـــدفاع ، وتـــداركاً للموقـــف اخل )٣(احلديديـــة وحاصـــرت مدينـــة الناصـــرية نفســـها
جعفـر العسـكري للتفــاوض مـع القبائـل املعارضــة كمـا التقـى بالشــيخ عبـد احلسـني مطــر وكيـل الشـيخ حممــد 
حسني كاشف الغطاء وطلب وساطته حلل األزمة وإصالح األمر وبالفعل ارسل الشيخ عبـد احلسـني مطـر  

آل غزي والشـيخ كـاطع آل مطـر والشـيخ عجيـل  كتاباً نقله وزير الدفاع إىل الشيخ منشد آل حبيب شيخ
، ويف  )٤(شـــيخ احلســـينات ، ودعـــاهم فيـــه للتـــداول مـــن أجـــل املصـــلحة العامـــة ، لكـــنهم مل يثقـــوا بالكتـــاب

اليوم نفسه تلقـى الشـيخ عبـد احلسـني مطـر برقيـة مـن الشـيخ حممـد حسـني كاشـف الغطـاء يـدعوه فيهـا إىل 
أشــعر احلكومــة باالرتيــاح وطالبــت وكيــل الشــيخ يف أن يطلــع حفــظ األمــن وايقــاف العمليــات املســلحة ممــا 

القبائـــل علـــى مضـــموRا وأرفقتهـــا بربقيـــة وزيـــر الـــدفاع الـــذي حـــاول تطمـــني القبائـــل برغبـــة احلكومـــة إجـــراء 
  . )٥(مفاوضات جادة مع الشيخ حممد حسني بشأن امليثاق

مبــا جــاء يف كتــاب وزيــر الــدفاع أرســل زعمــاء القبائــل املعارضــة كتابــاً للشــيخ حممــد حســني أخــربوه فيــه 
حـول نيتـه يف إجـراء املفاوضــات معـه وأرادوا بيـان رأيــه بشـان ايقـاف العمليــات العسـكرية وأكـدوا متســكهم 

، وقد أكـد الشـيخ حممـد حسـني يف رده مـن خـالل برقيـة إىل وكيلـه عبـد احلسـني مطـر منـع  )٦(ببنود امليثاق
ه بإخبـار الزعمـاء يف رغبتـه بعـدم القيـام بـأي عمـل خيـل بـاألمن القتال واحليلولـة دون إراقـة الـدماء كمـا طالبـ

مث أبـــــرق الشـــــيخ حممـــــد حســـــني بربقيـــــة إىل رئـــــيس الـــــوزراء ياســـــني اهلـــــامشي طالبـــــه االســـــراع .  )٧(والنظـــــام

                                                 
 ٢٠/٥٠/١٩٣٥يف  ١١/د ، تقريــر ســري مــن املوظــف الســري إىل متصــرف لــواء بغــداد ، رقــم س. و) ١(
. 
 . ٢٠/٥/١٩٣٥يف  ١٠٤د ، تقرير متصرف لواء بغداد إىل وزارة الداخلية ، رقم . و) ٢(
 . ١٧٨املبادئ والرجال ، ص: حمسن أبو طبيخ ) ٣(
 . ٥٧حيدر نزار ، املصدر السابق ، ص) ٤(
 . ١٢١ - ١١٩، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٥(
 . ١٢١ - ١١٩، ص ٤املصدر نفسه ، ج) ٦(
 . ١٢١ - ١١٩، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٧(



باملفاوضات اليت وافق وزير الدفاع على إجراءها معه عند لقائه بزعماء قبائل املنتفق وكان رد رئـيس الـوزراء 
  . )١(أي وعد بشان املفاوضات واكتفى بشكر الشيخ على مواقفه الداعية لاللتزام بالنظام خالياً من

مل تـــِف احلكومـــة بالتزاماUـــا يف إجـــراء املفاوضـــات حـــول امليثـــاق الـــذي كـــان يهـــدف إليـــه الشـــيخ حممـــد 
القبائـل يف حسني يف توحيد الكلمة لكنه كما رأينا أدى إىل الفرقـة والنزاعـات املسـلحة ، إذ انقسـم زعمـاء 

الفرات األوسط بني مؤيد ومعارض له على الرغم حماوالت الشيخ حممد حسني التوفيـق بـني وجهـات نظـر 
الفريقني إالّ أنه مل ينجح يف مسعاه ، نظراً الرتباطات كل منها باألحزاب اليت كـان الشـيخ رافضـاً هلـا ألRـا  

ة فضــالً عــن ســعي كــل طــرف مــن هــذه كانــت تســعى وراء مصــاحلها الذاتيــة ومل يكــن هــدفها خدمــة األمــ
  .األطراف إىل حتقيق منافع شخصية 

ويبـــدو أن املعارضـــني للـــوزارة األيوبيـــة األوىل واملدفعيـــة الثالثـــة قـــد خـــدعوا يف حتقيـــق أمـــانيهم باملناصـــب 
 الوزاريــة بــدليل خلــو الــوزارة الــيت جــاء 7ــا ياســني اهلــامشي مــنهم ، كمــا أن اهلــامشي ورفاقــه قــد أخلــوا بــالوعود
الــيت قطعوهــا باستشــارة الشــيخ يف تشــكيل الــوزارة اجلديــدة فضــالً عــن عــدم التــزام اهلــامشي بــإجراء حــوار مــع 

  .الشيخ حول بنود امليثاق 
مــن كــل مــا تقــدم يظهــر أن احلكومــة اســتغلت مواقــف الشــيخ يف مطالبتــه القبائــل بــالتزام اهلــدوء لتجعــل 

العرفية ومتكنهـا مـن فـرض سـيطرUا علـى القبائـل املعارضـة  احملصلة النهائية يف صاحلها بعد اعالRا األحكام
وإعـــادة األوضـــاع إىل ســـابق عهـــدها تاركـــة التفـــاوض بشـــان امليثـــاق وبنـــوده ، وهـــذا يعـــين أن الشـــيخ حممـــد 

وكــان ذلــك عــرب . حســني قــد خــدع أيضــاً إذ مل تتحقــق املطالــب االصــالحية الــيت تضــمنها ميثــاق الشــعب 
كســــبه إىل   ١٩٣٨د الواحــــد احلــــاج ســــكر وحمســــن أبــــو طبــــيخ يف ســــنة للشــــيخ ودرســــاً ، فقــــد حــــاول عبــــ

، إالّ أن الشـيخ حممـد  )٢(جانبهما بعدما كانا معتقلني من قبل الوزارة السـليمانية ومـن مث اطـالق سـراحهما
حســــني مل يســــتجب هلمــــا وذلــــك لعــــدم ثقتــــه 7مــــا الســــيما وأن أحــــداث الفــــرات األوســــط مل تــــزل عالقــــة 

  . )٣(باألذهان
  

  . ١٩٤١انتفاضة مايس :  ثانياً 

                                                 
 .املصدر نفسه ) ١(
 ٣/١٢/١٩٣٨يف  ٣٢٠/قضاء الشـامية ، إىل متصـرفية لـواء الديوانيـة ، رقـم سد ، تقرير قائمقام . و) ٢(
. 
ــــيت ترفعهــــا إدارة ) قســــم  ١٣/١١/٩( د ، مديريــــة الشــــرطة العامــــة . و) ٣( ، التقــــارير واألخبــــار الســــرية ال

 . ١٩٣٨كانون األول   ٤يف  ٣٨٤٧/خ/التحقيقات اجلنائية إىل وزارة الداخلية ، األخبار السرية س



يف الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه الـــوزارة الســـعيدية )  ١٩٣٩ايلـــول  ٣( انـــدلعت احلـــرب العامليـــة الثانيـــة يف 
وكانـــت األوضـــاع الداخليـــة غـــري مســـتقرة خاصـــة .  )١() ١٩٤٠شـــباط  ١٩/  ١٩٣٩نيســـان  ٦( الرابعـــة 

ام مـن قبـل اجلمـاهري الغاضـبة إىل بعد مقتل امللك غازي يف حادث سيارة غامض فقد وجهت أصابع االUـ
  . )٢(بريطانيا ونوري السعيد بتدبري حادث القتل

وجاء توجيه االUام إىل بريطانيا يف تدبري مقتله نتيجة رفضها السياسـة القوميـة الـيت انتهجهـا ودعـا فيهـا 
طـانيني عليـه إىل دعم القضية الفلسطينية ومطالبته بضم الكويت للعراق فأثارت تلك السياسة غضب الربي

  . )٣(وأكد مسؤوليهم بأن امللك بعمله هذا كمن يلعب بالنار اليت قد حترقه
وأمــا االUــام املوجــه لنــوري الســعيد فكــان يســتند إىل حقــد نــوري الســعيد علــى امللــك غــازي الــذي عــده 

الــــذي أودى حبيــــاة جعفــــر العســــكري ومحلــــه املســــؤولية  )٤(١٩٣٦شــــريكاً يف انقــــالب بكــــر صــــدقي ســــنة 
  . )٥(ملة لذلك االنقالب الذي مت مبوافقتهالكا

ازدادت األوضاع االقتصادية سـوءاً فعمـدت الـوزارة إىل اختـاذ إجـراءات لتنظـيم احليـاة االقتصـادية ومنهـا 
، وكـــان اهلـــدف األســـاس مـــن هـــذه  )٦(القضـــاء علـــى طـــرق االحتكـــار واالســـتغالل غـــري املشـــروعة يف الـــبالد

  . )٧(طانيةاإلجراءات ضمان سالمة القوات الربي
قـرر جملـس الـوزراء قطـع العالقـات بـني العـراق وأملانيـا وتسـفري الرعايـا األملـان إىل  ١٩٣٩ايلول  ١٥ويف 

،   )١(اخلارج إالّ أن رئيس الـوزراء خـالف القـرار وسـلمهم إىل الربيطـانيني الـذين اعتقلـوهم ونقلـوهم إىل اهلنـد
  . )٢(لدول اليت تعادي بريطانياكما طالب رئيس الوزراء بقطع العالقات السياسية مع ا

                                                 
 . ٨٩،  ٥تاريخ الوزارات ، ج: سين احل) ١(
رجـــاء حســـني حســـين : ، للمزيـــد مـــن التفاصـــيل حـــول تلـــك احلادثـــة ، ينظـــر  ٧٩املصـــدر نفســـه ، ص) ٢(

ـــك غـــازي ، بغـــداد : اخلطـــاب  ملـــوك : ، مجـــال مصـــطفى مـــردان  ١٩٨٥املســـؤولية التارخييـــة يف مقتـــل املل
 - ٧٠، ص) بـــالت(الـــدار العربيـــة للطباعـــة فيصـــل الثـــاين ، أســـرار وخفايـــا ،  -غـــازل  -العـــراق ، فيصـــل 

٧٤ . 
 . ٩جعفر عباس محيدي ، املصدر السابق ، ص) ٣(
ـــك االنقـــالب ، ينظـــر ) ٤( العـــراق بـــني عهـــدين ، ياســـني : حـــازم املفـــيت : للمزيـــد مـــن التفاصـــيل حـــول ذل

 . ١٩٩٠اهلامشي وبكر صدقي ، مكتبة اليقضة العربية ، بغداد 
، دار  ١، ط ١٩٤٥ - ١٩٣٢ر الســـعيد ودوره يف السياســـة العراقيـــة نـــو : ســـعاد رؤوف شـــري حممـــد ) ٥(

 . ٧٠ - ٦٣، ص ١٩٨٨الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 
 . ٢٨، ص ٣تاريخ العراق السياسي احلديث ، ج: احلسين ) ٦(
 . ٨٩، ص ٥تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٧(



،  )٣(لقـــد واجهـــت سياســـة نـــوري الســـعيد املواليـــة لربيطانيـــا انتقـــادات شـــديدة مـــن قبـــل جملســـي النـــواب
 )٥(١٩٤٠شـباط  ١٨، كما انتقدته العناصر القومية فاضـطرت وزارتـه إىل تقـدمي اسـتقالتها يف  )٤(واألعيان

، لكنهـا مل )  ١٩٤٠آذار  ٣١ - ١٩٤٠شـباط  ٢٢( ، ليعود نوري السعيد ويشكل وزارتـه اخلامسـة يف 
تستمر طويًال بسبب الرغبة امللحة يف تشكيل وزارة قومية ليست مواليـة للربيطـانيني لـذا قـدم نـوري السـعيد 

( ، فأمر الوصي عبد اإلله رشـيد عـايل الكـيالين بتشـكيل الـوزارة يف  )٦(١٩٤٠آذار  ٣١استقالة وزارته يف 
  . )٧() ١٩٤١نون الثاين كا  ٣٠ - ١٩٤٠آذار  ٣١

انــتهج رشــيد عــايل سياســة توفيقيــة وازن فيهــا بــني املصــاحل الوطنيــة والقوميــة إذ حــاول اســتغالل ظــروف 
احلــرب العامليــة الثانيــة للضــغط علــى الربيطــانيني مــن أجــل حتقيــق الطموحــات القوميــة الداعيــة لتحريــر ســوريا 

فعمـدوا بشـىت الوسـائل إىل اضـعاف وزارتـه وحـني  ، فأثـارت هـذه السياسـة غضـب الربيطـانيني )٨(وفلسطني
وجـــدوا أن حمـــاوالUم مل جتـــد نفعـــاً طـــالبوا علنـــاً باســـقاطها ،وهكـــذا تقـــدم الســـفري الربيطـــاين يف بغـــداد بـــازل 

بطلب للوصي ، وعلى أثر ذلك طلب الوصي مـن الـوزارة تقـدمي اسـتقالتها ) Basil Newton(نيوتن 
رتـه الـيت هامجـت السـفري الربيطـاين لتدخلـه السـافر يف شـؤون العـراق لكن طلبـه جوبـه بـرفض رشـيد عـايل وزا

  . )٩(الداخلية ورفعت برقية احتجاج إىل املفوضية العراقية يف لندن

                                                                                                                                            
 . ٢٠٨، ص ٣تاريخ العراق السياسي احلديث ، ج: احلسين ) ١(
 . ١٢جعفر عباس محيدي ، املصدر السابق ، ص) ٢(
، اجللسـة اخلامسـة والعشـرين ،  ١٩٤٠ - ١٩٣٩حماضر جملس النـواب ، االجتمـاع االعتيـادي لسـنة ) ٣(
 . ٣٨٢، ص ١٩٤٠نيسان  ١٤

تشــرين  ٨، اجللسـة الثانيــة ،  ١٩٣٩حماضـر جملــس األعيـان ، االجتمــاع االعتيـادي الرابــع عشـر لســنة ) ٤(
 . ١٩ - ١٣، ص ١٩٣٩الثاين 

 . ١٢٩، ص ٥تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٥(
 . ١٢٨املصدر نفسه ، ص) ٦(
، للمزيـد مـن التفاصـيل عـن دور رشـيد عـايل يف السياسـة  ١٣٠، ص ٥تـاريخ الـوزارات ، ج: احلسين ) ٧(

حـــىت عـــام  رشـــيد عـــايل الكـــيالين ودوره يف السياســـة العراقيـــة: قـــيس علـــي جـــواد الغريـــري : العراقيـــة ينظـــر 
 . ١٩٨٨، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ابن رشد ، جامعة بغداد  ١٩٤١

 . ١٠٩سعاد رؤوف شري حممد ، املصدر السابق ، ص) ٨(
 . ١٧٢، ص ٥تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٩(



( قدمت الوزارة الكيالنيـة اسـتقالتها نتيجـة للضـغوط الربيطانيـة وهلـروب الوصـي وجلوئـه إىل الديوانيـة يف 
شـكلها طـه اهلـامشي ،  ١٩٤١كانون الثـاين   ٣١وزارة جديدة يف ، لتخلفها  )١() ١٩٤١كانون الثاين   ٣٠

، ونتيجـــة لتـــوتر العالقـــات بـــني اجلـــيش والوصـــي الـــذي هـــرب إىل البصـــرة ، تقـــرر تشـــكيل حكومـــة الـــدفاع 
وبنـــاًء علـــى الـــدعوة الـــيت وجهتهـــا حكومـــة الـــدفاع الـــوطين إىل جملـــس األمـــة .  )٢(الـــوطين وبرئاســـة الكـــيالين

  -: )٣(وقرر ما يأيت ١٩٤١نيسان  ١٠السائد اجتمع اPلس يف  لالنعقاد ملناقشة الوضع
  .إقصاء عبد اإلله وتعيني الشريف شرف مكانه وصياً على عرش العراق  -١
  . ١٩٤١نيسان  ١٠أمر الشريف شرف رشيد عايل الكيالين بتشكيل الوزارة فشكلها يف  -٢

ات عسـكرية إىل العـراق ونزلـت يف مدينـة عمدت بريطانيا إىل اختـاذ تـدابري ملواجهـة املوقـف فأرسـلت قـو 
البصرة وطلبـت مـن حكومـة رشـيد عـايل السـماح هلـا مبـرور قـوات بريطانيـة أخـرى حبجـة املـرور إىل فلسـطني 
لكن احلكومة رفضت الطلب ليأيت حادث اطالق النار من قبـل الربيطـانيني علـى احلاميـة العراقيـة املوجـودة 

مــايس  ٢ار باملثــل ليكــون ســبباً يف املواجهــة املســلحة يف يــوم اجلمعــة يف احلبانيــة الــيت ردت علــى اطــالق النــ
٤(١٩٤١( .  

أسهم هذا احلادث يف إثـارة الـرأي العـام العراقـي وأعلـن تأييـده ملوقـف حكومتـه وأفـىت العديـد مـن رجـال 
 ، وكــان الشــيخ حممـد حســني كاشــف الغطـاء يف طليعــة العلمــاء الــذين )٥(الـدين بوجــوب مقاتلــة الربيطـانيني

أفتــوا بوجــوب مقاتلــة الربيطــانيني وأكــد يف فتــواه علــى وجــوب مســاندة اجلــيش واحلكومــة للمحافظــة علــى  
كرامة البلد ومحايته من األجنـيب الـذي ينـوي احتاللـه وRـب ثرواتـه وأهـاب الشـيخ حممـد حسـني باملسـلمني 

د احملتلـني األجانـب مـن مجيعاً الوقوف مع الشعب العراقي يف دفاعـه عـن قضـيته العادلـة الـيت Uـدف إىل طـر 
  . )٦(البالد

                                                 
ؤون الثقافيــة ، دار الشــ ٦التحرريــة ، ط ١٩٤١األســرار اخلفيــة يف حركــة الســنة : عبــد الــرزاق احلســين ) ١(

 . ١٤٠ - ١٣١، ص ١، ج ١٩٩٠العامة ، بغداد 
 . ٢٢٧، ص ٥تاريخ الوزارات ، ج: احلسين ) ٢(
أحـداث عاصـرUا ، دار : ، عبـد الـرزاق احلسـين  ٢١٢ - ١٩٩، ص ١األسـرار اخلفيـة ، ج: احلسين ) ٣(

 . ٢٥٧ - ٢٥٦، ص ١٩٩٢دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 
 . ٢٥٩أحداث عاصرUا ، ص: عبد الرزاق احلسين ) ٤(
 . ١٩٤١مايس  ٩، السنة السابعة ،  ٢٦٢، النجف ، العدد ) جريدة ( اهلاتف ) ٥(
مــايس أو احلــرب العراقيـــة االنكليزيــة ، تقــدمي علــي اخلاقــاين ، منشـــورات دار  ٢أســرار : يــونس حبــري ) ٦(

 . ١٣٧، ص ١٩٤٨البيان ، مطبعة احلرية ، بغداد 



ويف دعـــوة أخـــرى لـــه أكـــد أن العـــراق العـــريب احلـــر قـــد فـــتح حبركتـــه هـــذه البـــاب لتحقيـــق الوحـــدة العربيـــة 
املنشودة وقدم التضحيات والقرابني مـن أجـل اPـد والفخـر ومـا علـى العـرب إالّ العمـل علـى حتقيـق اآلمـال 

  . )١(ضحيات والوثبة اجلبارةوأن االستقالل ال يتحقق إالّ باجلد والت
ونتيجة لفتواه ودعواته أعلن العديد من رؤساء القبائل تأييدهم ملوقفه ووضعوا جل إمكاناUم للتضـحية 

، وقد أثارت فتاوي الشـيخ حممـد حسـني ردة فعـل طيبـة  )٢(والفداء يف سبيل إعالء كلمة اهللا ومحاية الوطن
يره ملوقفه النابع من إميانه حبب وطنه وضرورة الـدفاع عنـه لدى حكومة الكيالين الذي عرب عن شكره وتقد

  . )٣(بوجه كل حمتل
من جهة أخرى رفض الشيخ طلب الوصي عبـد اإللـه باصـدار فتـوى بتكفـري القـائمني بانتفاضـة العـراق 

ألـف جنيـه  ٢٠( ، وإثارة العشائر ضدها وقد نقل الطلب املوفـد مـن الوصـي ومعـه مبلـغ مـن املـال مقـداره 
  . )٤(إالّ أن الشيخ رفض ذلك وأمر املوفد بايداع املبلغ يف خزينة الدولة)  ذهباً 

أمــا الشــيخ حممــد جــواد اجلزائــري فكــان متــأثراً بأخيــه عبــد الكــرمي اجلزائــري الــذي أفــىت بوجــوب مقاتلــة 
 الربيطــانيني ودعــا املســلمني كافــة إىل مســاعدة اخــواRم يف الــدين يف احلفــاظ علــى اســتقالل العــراق وبــارك

، فقـد وجـه الشـيخ  )٥(اخلطوة اليت قام 7ا رشيد عايل واجليش ألRا Uدف إىل نصرة الدين ومحاية املسلمني
الشــيخ حممــد جــواد نــداءاً إىل العــامل اإلســالمي أوضــح فيــه موقــف حكومــة وشــعب العــراق يف دفاعــه عــن 

 الوقـوف صـفاً واحـداً استقالله وسيادته وندد مبوقـف بريطانيـا وعـدواRا املسـلح ودعـا العـرب واملسـلمني إىل
  . )٦(لنصرة اخواRم ضد الربيطانيني

وكــان جلمعيــيت الرابطــة األدبيــة ومنتــدى النشــر اللتــني أســه يف تأسيســهما حممــد رضــا املظفــر وغــريه مــن 
، مـــن خـــالل برقيـــات إىل احلكومـــة تؤكـــد  ١٩٤١املتنـــورين مـــن رجـــال اإلصـــالح دور يف انتفاضـــة مـــايس 

كومــة يف مقاتلــة احملتلــني الربيطــانيني ودعــت إىل توحيــد الصــفوف دفاعــاً عــن مباركتهمــا خلطــوة اجلــيش واحل
  . )٧(البالد واستقالهلا

                                                 
 . ٦١ر السابق ، صحيدر نزار ، املصد) ١(
 . ٦١املصدر نفسه ، ص) ٢(
 . ١٩٤١مايس  ٢٠، السنة الثانية ،  ٧٠ - ٦٩، العددين ) جملة ( الغري ) ٣(
 . ٢٢٧عبد الستار شنني ، املصدر السابق ، ص) ٤(
 . ٢٢٦املصدر نفسه ، ص) ٥(
 .املصدر نفسه ) ٦(
 . ١٩٤١مايس  ٢١، السنة الثانية ،  ٦٨النجف ، العدد ) جملة ( الغري ) ٧(



وكان حممد صاحل حبر العلوم قد جعل نفسه سـفرياً متجـوالً بـني املـدن العراقيـة مثـرياً احلمـاس بـني أبنائهـا 
تهـا وقـد ألقـى قصـائد عديـدة ، فكان خيطب باجلمـاهري منـدداً بالسياسـة االسـتعمارية وحيرضـها علـى مقاوم

، متجــــد االنتفاضــــة وأثــــار محاســــة الشــــعب وأيقــــض شــــعوره الــــوطين مــــن أجــــل حماربــــة  )١(مــــن دار االذاعــــة
  -:الربيطانيني والتصدي هلم ، ويبدو ذلك واضحاً من خالل احدى قصائده اليت قال فيها 

  كيف ثار املخلصون    أيها التاريخ سجل
  عمرونهلا املست    يف بالد واصل الكيد

  
وقد طالب أبناء شعبه حبمل السيف فقد حان الوقت لتصفية احلساب مع الربيطانيني الذين حياولون 

  - : )٢(السيطرة على بالدهم واخضاعها هلم فيقول
  كل جبار عنيد    جرد السيف وحاسب 

  احليف سديد    فحاسب السيف يف تصفية
  

  -:األحزاب واجلمعيات : ثالثاً 
،  )٣(، فظهــر اثنــا عشــر حزبــاً علنيــاً يف عهــد االنتــداب ١٩٢٢ العــراق يف آب احلــزيب يفأجيــز العمــل 

آذار  ١٧ويف عهد االستقالل بـرز العديـد مـن االحـزاب السياسـية ، مث توقفـت احليـاة احلزبيـة يف العـراق يف 
فحصـــلت  )٤() ١٩٤٦آيـــار  ٣٠ -شـــباط  ٣( ، إىل أن ألـــف توفيـــق الســـويدي وزارتـــه الثانيـــة يف  ١٩٣٥
  . )٥(على إجازة مخسة من األحزاب السياسية ١٩٤٦نيسان  ٢ة وزارة الداخلية يف موافق

ويف النجـــــف عـــــارض الشـــــيخ حممـــــد حســـــني كاشـــــف الغطـــــاء هـــــذا التوجـــــه علـــــى خـــــالف غـــــريه مـــــن 
االصالحيني الـذين أيـدوا االحـزاب واجلمعيـات ، وهكـذا اشـرتط الشـيخ علـى قـادة الفـرات االوسـط الـذين 

 ١٩٣٥آذار  ١٧ - ١٩٣٥آذار  ٤( ورة مسـلحة ضـد وزارة مجيـل املـدفعي الثالثـة طالبوه بفتـوى للقيـام بثـ

                                                 
 . ١٩شاعر الشعب ، ص: علي اخلاقاين ) ١(
 . ١٩٧، ص ١الديوان ، ج: حممد صاحل حبر العلوم ) ٢(
؛ فــاروق  ٢٣٩، ص ٢، ج ١٩٨٩تــاريخ العــراق السياســي احلــديث ، بغــداد : عبــد الــرزاق احلســين ) ٣(

 . ٢١٥ - ٧١، ص ١٩٨٧، بغداد  ١٩٣٢ - ١٩٢١االحزاب السياسية يف العراق : صاحل العمر 
)٤ (Man, Phebe. The Modern History of Iraq, London, 1985, P. 

120. 
 . ١١٢، ص ١٩٦٥، بريوت  ١٩٥٨ - ١٩١٨مذكرايت يف صميم األحداث : حممد مهدي كبة  )٥(
. 



ــق علــى أي عمــل أو حركــة إالّ : (( عــدم التحــزب واالنتمــاء ألي طــرف كــان وخــاطبهم قــائالً  )١() ال أواف
بعــد أن أخــذ شــروط علــيكم أوهلــا وأمههــا أن تســتقيلوا أو ترفضــوا حــزب االخــاء الــذي انــتم عمالــه وأكــرب 

  . )٢())حىت أمن من أنكم ال تشتغلون على حساب احلزبيات بل للمصلحة العامة  أعضائه
كوRـــا مل تكـــن مســـتقرة ، وأRـــا كانـــت متـــأثرة بـــالظروف احمليطـــة ، : وقـــد جـــاء هـــذا الـــرفض لألحـــزاب 

وبتغــري الــوزارات وموقفهــا منهــا ، ويعــود أيضــاً إىل تــأثر الشــيخ بــآراء الســيد مجــال الــدين االفغــاين الــذي عــد 
  . )٣(االحزاب يف الشرق كالداء الذي يصعب عالجه

مل تقتصـــر نظـــرة الشـــيخ لألحـــزاب علـــى العـــراق حســـب بـــل تعـــدUا إىل األحـــزاب يف االقطـــار العربيـــة ،  
كوRـــا مل تظهــــر الفائــــدة املتوخــــاة منهـــا ، ومل جتتــــذب قاعــــدة شــــعبية واســـعة أو تقــــوم باصــــالحات جذريــــة 

عــة الضــغط الــيت تســعى لتحقيــق مصــاحلها اخلاصــة ســواء أكانــت ناجحــة وهلــذا فإنــه اطلــق عليــه تســمية مجا
  . )٤(مهنية أم اقتصادية

وعموماً فـدق عـرب الشـيخ كاشـف الغطـاء عـن رأيـه بكـل صـراحة ووضـوح ، فهـو رافـض لكـل األحـزاب 
اليت Uتم مبصاحلها الذاتية دون أن تعرب أدىن اهتمام للتغيري كعالج ملشـاكل اPتمـع ، ومـع أنـه أيـد تأسـيس 
االحزاب القادرة على التغيري واالصالح من اليت تعتمد الشعب كسـند لـدعم نشـاطاUا ، إالّ أنـه ارتـأى أن 
تكون هذه األحزاب مبستوى تستطيع خدمة األمة ، وأن تكون األعمال اليت تقوم 7ـا ذات فائـدة عظيمـة 

  . )٥(هلا
مــاً ويف مدينـة النجـف خاصـة ، فقــد  أمـا موقفـه مـن األفكـار الشــيوعية الـيت القـت رواجـاً يف العـراق عمو 

كان رافضاً هلا بشـدة ملـا تضـمنته مـن إنكـار لوجـود اهللا جـل وعـال ، وعـزا انتشـارها يف العـراق إىل السياسـة 
( االســتعمارية الربيطانيــة ، ومــا جلبتــه مــن مصــائب وويــالت أســهمت يف انتشــار اآلفــات اخلطــرية املميتــة 

ج مـن هـذه اآلفـات والقضـاء عليهـا كفيـل بـأن يقضـي علـى تلـك ، وأكـد أن العـال) اجلهل والفقـر واملـرض 
  . )٦(األفكار اهلدامة وحيد من انتشارها

                                                 
 . ٦٠، ص ٤تاريخ الوزارات ، ج: عبد الرزاق احلسين ) ١(
 . ٧٩ - ٧٨مذكرات ، ورقم رقم : حممد حسني كاشف الغطاء ) ٢(
 . ٥٨جمموعة اخلطب ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٣(
، ) دراسـة يف علـم االجتمـاع السياسـي ( البعـد االجتمـاعي لالحـزاب السياسـية : عبد الرضا الطعان ) ٤(

 . ٦٧ - ٦٦، ص ١٩٩٠، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد  ١ط
 . ١٠٥يف السياسة واحلكمة ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٥(
 . ١٧احملاورة بني السفريين ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٦(



وهلـــذا كلـــه أصـــدر فتـــوى حـــرم فيهـــا االنتمـــاء إىل احلـــزب الشـــيوعي ومبادئـــه الـــيت تعمـــل علـــى هـــدم كـــل 
زعمـاء والشـباب القوانني واملقدسات ، لذا من ينتمي إليه كمن يرتكب أعظم احملرمات وأكربهـا ، وحـذر ال

 )١(من مغبة عدم التصـدي لتلـك األفكـار ، وأن يبـذلوا جهـوداً اسـتثنائية للمحافظـة علـى ديـنهم واعراضـهم
وطالب بالقاء حماضرات تثقيفية عن املبادئ اهلدامة للفكر الشيوعي ودعاته من الكفـرة واملنحلـني الـذين . 

  . )٢(يهدفون إىل زيادة الفساد واالحنالل داخل اPتمع
ويعـــد هــــذا املوقــــف طبيعيـــاً لشــــيخ ورجــــل ديــــن عـــارض وحــــارب فكــــراً احلاديـــاً حــــاول املســــاس بالــــدين 

  .والعقيدة اإلسالمية 
وإذا كان ما تقدم ميثل موقف الشيخ حممد حسـني كاشـف الغطـاء مـن االحـزاب واجلمعيـات السياسـية 

سـيس مجعيـة النهضـة اإلسـالمية ، فإن موقف الشيخ حممد جواد اجلزائري كـان خمتلفـاً بـدليل مسـامهته يف تأ
وأكـــــد الشـــــيخ عـــــدم ممانعتـــــه لوجـــــود األحـــــزاب ، وكانـــــت املمانعـــــة .  )٣(يف النجــــف)  ١٩١٧آذار  ١١( 

مشروطة بأن تكون هذه االحزاب منرباً تطرح فيه تطلعـات الشـعب ، وأن ال يكـون يف هـذه االحـزاب ممـن 
 )٤(رؤيتـه هـذه يف احـدى قصـائده قـائالً يرجح رغباته ومصاحله الشخصية على مصاحل الشعب ، وعـرب عـن 

  : )٤(قائالً 
  منيُع حول أهليه وسور    وهل جيدي التحزب وهو حصن

  صدورهم لسرهم قبور    إذا مل حيو أحراراً اباة
  

وذهب الشيخ حممد رضا الشبييب إىل أبعد من ذلك حينما انتمى إىل احزاب ومجعيـات عديـدة منهـا ، 
ا فرعـاً يف النجـف كمـا انتمـى إىل النـادي الـوطين العلمـي يف الـيت فتحـت هلـ) ١٩٠٨(مجعية االحتاد والتقـي 

، كمــا ســاهم يف )  ١٩١٧آذار  ١١( ، وكــان علــى ارتبــاط جبمعيــة النهضــة اإلســالمية ) ١٩١١(النجــف 
، الــذي كــان مــن أعضــائه عبــد الكــرمي اجلزائــري وحممــد ) ١٩١٨(تأســيس حــزب النجــف الــوطين الســري 

، كمـا انضـم  )٥(حممـد علـي كمـال الـدين وأمحـد الصـايف وسـعد صـاحلجواد اجلواهري وسعيد كمال الدين و 

                                                 
الشــيوعية ثــورة وتــآمر علــى العقائــد واألنظمــة االجتماعيــة ، مطبعــة النعمــان ، : حممــد هــادي األميــين ) ١(

 . ٦٣، ص ١٩٦٠النجف 
حزيــران ،  ١٥( ، الســنة الثانيــة يف ) ٢ - ١(، النجــف ، العــدد املــزدوج ) جملــة ( العــدل اإلســالمي ) ٢(

 . ١٨، ص)  ١٩٤٧
 .ينظر الصفحات السابقة من االطروحة ) ٣(
 . ٤٥الديوان ، ص: حممد جواد اجلزائري ) ٤(
 . ١١١،  ٥٧ ٣٢علك عبد شناوة ، املصدر السابق ، ص) ٥(



الــيت دعــت إىل اســتقالل العــراق ، وكــان ممــن حضــر املــؤمتر ) ١٩١٩(إىل مجعيــة الشــبيبة الغرويــة يف النجــف 
 )١(، وانتمى أيضـاً إىل حـزب الشـعب وإىل حـزب االخـاء الـوطين)  ١٩٢٠آذار  ٨( العراقي يف دمشق يف 
  . )٢()١٩٤٧(عضواً يف اجلبهة الدستورية الربملانية اليت ظهرت يف جملس النواب سنة  ، وقد مت اختياره

، وكــان أحــد أعضــاء احلــزب الــوطين أمــا الشــيخ علــي الشــرقي فقــد انتمــى إىل مجعيــة النهضــة اإلســالمية 
،  )٣(الســري ، وســاهم بتشــكيل فــرع اجلامعــة اإلســالمية يف مدينــة الشــطرة اســتعداداً للقيــام بثــورة العشــرين

ــك الوقــت قــائالً  أشــتهرت يف العــراق : (( وانتقــد الشــرقي بســخرية واضــحة االحــزاب والعمــل احلــزيب يف ذل
لعبــة مفضــلة هــي لعبــة احمليــبس ، وقــد لعبــت مبحــبس السياســة مجاعــات مســت نفســها أحزابــاً سياســية ، مــا 

كمـا يقـال ألصـحاب هـذه هي إالّ أجواق لعبة احمليبس ، فمن هو احلزب الذي حيفظ احملبس ، حىت نقول  
  . )٤())حفظ اهللا من حفظ ... اللعبة 

وساهم الشيخ حممد رضا املظفر يف تأسيس مجعية دينية باسم مجعية منتـدى النشـر ، وقـدم طلبـاً مرفقـاً 
، وكـــان مـــن  )٥(بالنظـــام األســـاس للجمعيـــة إىل وزارة الداخليـــة الـــيت وافقـــت علـــى افتتـــاح اجلمعيـــة بعـــد تـــردد

اد احلجــامي الــذي انتخــب عميــداً هلــا ، وعضــوية كــل مــن يوســف احلكــيم وموســى حبــر أعضــائها حممــد جــو 
  . )٦(العلوم وحممد علي احلكيم وهادي محوزي وهادي فياض

وقد شارك الشيخ املظفر فضالً عن ذلك يف كثري مـن احلركـات االجتماعيـة اإلصـالحية الـيت ظهـرت يف 
ا يف حماربـة املـد الشـيوعي واملبـادئ االحلاديـة الـيت طغـت املعروفـة بـدوره) مجاعة العلماء ( النجف وأشهرها 

  . )٧(على العراق يف مدة من أزمانه املظلمة

                                                 
؛ وللمزيـد مـن التفاصـيل عـن حـزب  ١٨٨و  ١٦٧و  ١٢١علك عبد شناوة ، املصدر السابق ، ص) ١(

تـــاريخ العـــراق السياســــي : ؛ احلســــين  ٢١٢ق صــــاحل العمـــر ، املصـــدر الســـابق ، صفـــارو : االخـــاء ينظـــر 
 . ٢٤٤، ص ٣احلديث ، ج

،  ١٩٧٦، النجــــــف  ١٩٥٣ - ١٩٤١التطــــــورات السياســـــية يف العــــــراق : جعفـــــر عبــــــاس محيـــــدي ) ٢(
 . ٦٤٦ص

  .ينظر الصفحات السابقة من االطروحة ) ٣(
 . ٣ط،  ١١طالب علي الشرقي ، املصدر السابق ، ص) ٤(
 . ١٠، ص ١٩٦٠، النعمان ، النجف  ٣١مقدمة كتاب عقائد االمامية ، ط: حامد حنفي داود ) ٥(
. 
 . ٤٤حممد حسني الصغري ، املصدر السابق ، ص) ٦(
 . ٨٧ - ٨٦، ص ١٩٦٤، السنة التاسعة ، آيار  ١١لبنان ، العدد ) جملة ( النهج ) ٧(



وعلى نفس اخلطى سار حممد صاحل حبر العلوم الـذي كـان مـن املؤيـدين حلـزب الشـعب ، مث انتمـى إىل 
ــه يف النجــف ، مث خــرج مــن حــزب االخــاء ، لي نتمــي إىل حــزب حــزب االخــاء الــوطين ، واختــري ســكرترياً ل

، وقـــد حـــاول فـــتح فـــرع هلـــذا احلـــزب يف النجـــف إالّ أن الســـلطات مانعـــت يف  )١(١٩٣٢الـــوطن األم ســـنة 
يف حفـل افتتـاح فـرع احلـزب يف ) يـا شـعب سـجل ( ذلك ، مث وضع حتت املراقبة ملدة سنة اللقائـه قصـيدة 

  -: )٢(قال فيها ١٩٣٣البصرة سنة 
  ي برزت للوجودصفحة خز     يا شعب سجل فاحرتام العهود

  بيض مساعيك وزاكي اجلهود    سودها الزيغ فراحت سدى
  

ويف العام نفسه كان عضـواً بـارزاً يف إدارة املهرجـان االحتفـايل الـذي اقـيم ابتهاجـاً بـذكرى ثـورة العشـرين 
يف الرميثـــة ، وبعـــد Rايـــة االحتفـــال نظمـــت تظـــاهرة شـــعبية شـــاركت فيهـــا وفـــود حضـــرت مـــن احنـــاء القطـــر 

ة ، مــن بينهــا انصـار احلــزب الــوطين ، وعـدد آخــر مــن طلبـة بغــداد وديــاىل واحللـة والبصــرة والناصــرية املختلفـ
ساهم يف تأسيس مجعية اإلصالح الشـعيب ، وكـان مـن أعضـائها البـارزين ،  ١٩٣٦ويف سنة .  )٣(والنجف

بســجن ، فــتم اعتقالــه وأودع  ١٩٤١، مث أســس مــع جمموعــة مــن زمالئــه حــزب الوحــدة الــدميقراطي ســنة 
ســاهم يف تأســيس نقابـــة عمــال الســـكائر  ١٩٤٥، ويف ســـنة  )٤(نقــرة الســلمان مث نقـــل إىل ســجن العمــارة

  . )٥(١٩٤٦وانتخب رئيساً للهيأة اإلدارية فيها ، مث صار رئيس هيأة مراقيب النقابة نفسها سنة 
احملـرومني يف قصـائد لقد اUم حممد صاحل باعتناقه الفكر الشيوعي ، ألنه دافع عن العمال والفالحـني و 

عديـدة أوحـت للعامــة بأنـه حيمــل فكـراً يســارياً ولكـن املتأمـل يف ديوانــه وقصـائده األخــرى يصـل إىل حقيقــة 
مفادهــا ، أنــه رجــل يــؤمن بوحــدة األديــان الســماوية ويــبغض الطائفيــة الــيت اختــذها االســتعمار وســيلة للفرقــة 

اخلاصـة ، ويتجلـى ذلـك مـن خـالل قصـيدته الـيت الشـعب الواحـد خدمـة الغراضـه وبذر الشقاق بـني ابنـاء 
  -: )٦(مساها باحلية الرقطاء ، إذ قال فيها
  لكنما عبثت بنا االهواء    ما الدين فرقنا وحنن أحبةٌ 
  داعي النفاق أننا خصماء    الدين يدعو للوفاق ويدعي

                                                 
 . ١٤شاعر الشعب ، ص: علي اخلاقاين ) ١(
 . ٧٦و  ١٠، ص ١الديوان ، ج: د صاحل حبر العلوم حمم) ٢(
 . ١٧ - ١٦شاعر الشعب ، ص: علي اخلاقاين ) ٣(
 . ١٩املصدر نفسه ، ص) ٤(
 . ٢٢املصدر نفسه ، ص) ٥(
 . ٩٣، ص ١الديوان ، ج: حممد صاحل حبر العلوم ) ٦(



  
  :مث قال 

  بالبينات وللعقول جالء    وصريح قران العروبة بني
  وبدت حقائقكم وهن هباء    هازلُ ظهرت مبادئكم وهي م

  
  :إىل أن قال 

  فالطائفية حية رقطاء    واترك شعور الطائفية جانباً 
  داء وأما قتلها فدواء    وتوق منها ما استطعت فإRا

  
يضــاف إىل ذلــك فإنـــه عــرف عنـــه أنــه مــن عائلـــة دينيــة مشـــهورة تــرىب يف بيئــة عرفـــت ببغضــها الشـــديد 

درها الســيد جعفــر حممــد بــاقر حبــر العلــوم وهــو مــن رجــاالت هــذه األســرة للشــيوعية بــدليل الفتــوى الــيت اصــ
، والــــذي عــــد الشــــيوعية مــــذهباً هــــداماً ، يقضــــى الواجــــب مكافحتهــــا والقضــــاء عليهــــا قــــدر  )١(املعــــروفني
  . )٢(املستطاع

أما السيد حممد تقي احلكـيم فقـد سـاهم مـع جمموعـة مـن املفكـرين يف تأسـيس مجعيـة منتـدى النشـر يف 
، وواكـــب نشـــاطها ألكثـــر مـــن ربـــع قـــرن ، كمـــا ســـاهم يف تأســـيس اPمـــع الثقـــايف للمنتـــدى ســـنة  النجـــف
، وقــد وجــه انتقــادات حــادة لألحــزاب الــيت ظهــرت يف ذلــك الوقــت ، ألن أكثرهــا مل تنــتهج يف  )٣(١٩٤٣

ى الـرغم سريها أسساً دميقراطية ، وهلذا مل يكتب ألكثرها النجاح ومل يتجاوب الشعب مع القائمني 7ا علـ
  . )٤(من رفضه ألنظمة احلكم القائمة آنذاك

وجــدير باملالحظــة أن حماربــة الشــيوعية مل تقتصــر علــى فئــة رجــال الــدين فحســب بــل تعــدUا إىل كافــة 
املثقفني واملتنورين من االصالحيني الذين نبهوا إىل حجم التهديد الذي تشكله هذه األفكار علـى اPتمـع 

  .ق العربية اإلسالمية وتتنكر لرتاث العرب واملسلمني وتارخيهم املشرق ، ألRا تتعارض مع األخال
وهكــذا اســهمت اPــالت والصــحف النجفيــة يف التصــدي هلــذه االفكــار والتنبيــه إىل حجــم هــذا اخلطــر 
القــادم الــذي يشــكل Uديــداً لكــل القــيم ، فكتبــت عــدداً مــن املقــاالت الــيت ربطــت بــني الفكــر الشــيوعي 

                                                 
،  ١الســـابق ، جحممـــد حـــرز الـــدين ، املصـــدر : للمزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن هـــذه الشخصـــية ، ينظـــر ) ١(

 . ١٨٣ - ١٨٢ص
 . ١٥٥، ص ١٩٤٨تشرين الثاين  ١٤، السنة الثانية ، يف  ٨النجف ، العدد ) جملة ( الدليل ) ٢(
 . ٢املدخل لدراسة الفقه املقارن ، مقدمة الكتاب ، ص: حممد تقي احلكيم ) ٣(
 . ٤٣ص،  ١٩٥٩متوز ،  ١٤، السنة الثالثة ،  ٢النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ٤(



ملـــؤمنني 7ـــا جــزءاً مـــن األالعيـــب االســـتعمارية الــيت Uـــدف إىل خـــداع النـــاس بالشـــعارات واالحلــاد وعـــدت ا
  . )١(واألكاذيب ، ودعت إىل حماربة االحلاد وأكدت أمهية الدين يف البناء الروحي للفرد واPتمع

ونبهــــت مقــــاالت أخــــرى إىل االضــــرار الــــيت تلحقهــــا هــــذه األفكــــار باألديــــان الســــماوية مجعــــاء ، ألRــــا 
 )٢(كرت وجود اهللا جلت قدرتـه ، ومـن مث فهـي ال تعـرتف باألديـان وال بالغايـة منهـا وال بوحـدة مصـدرهاأن

، وأكـدت مقـاالت أخـرى  )٣(، كما ظهرت كتابات تـدعو إىل حماربـة الشـيوعية ونظرياUـا املاديـة واالحلاديـة
 )٤(واملساس بالشـعائر الدينيـةضرورة فضح الشيوعية ومبادئها اليت تدعو إىل االحنالل والتفسخ االجتماعي 

.  
ــك ، إذ عــدت الشــيوعية مــؤامرة يهوديــة وأن املاركســية ليســت إالّ  وذهبــت مقــاالت أخــرى أبعــد مــن ذل
عقيدة عنصرية يبشر 7ا اليهود انتقامـاً مـن العـامل الـذي شـردهم وطـردهم وقـد أورد كاتـب هـذه املقالـة رأي 

مــا جــاء علــى لســان الــزعيم الربوتســتانيت مــارتن لــوثر يف  املســيحية يف الــرد علــى أباطيــل اليهوديــة مــن خــالل
أن اليهـــود مـــواٍش ، فمعابـــدهم وكـــر للخنـــازير : (( مقطوعتـــه الشـــهرية ، اليهـــود وأكـــاذيبهم ، إذ قـــال فيهـــا 

إىل هــذا العــامل ، لقــام 7ــذا العمــل ، فهــم ) عليــه الســالم ( وجيــب علينــا حرقهــا ، ولــو عــاد بيــنهم موســى 
ات اإلهلية ، ويعبثون بالشر والكراهية ن فهـم حيوانـات شـريرة ، جيـب أن يبعـدوا كمـا يلقون بالوحل الكلم

  . )٥())تبعد الكالب املصابة بداء الكلب 
وعلـى الـرغم مـن أن الشـيوعية بطبيعتهـا االقتصـادية ، ال تتفـق مـع مـا يريـده اليهـود ، إالّ أن مصـاحلهما 

اق علـــى كـــل شـــيء ، الســـيما إذا علمنـــا أن اليهـــود املشـــرتكة فرضـــت علـــيهم تـــرك اخلالفـــات جانبـــاً واالتفـــ
فالشيوعية سند اليهود القـانوين وسـبيل انقـاذهم ممـا هـم .  )٦(يعملون أي شيء يف سبيل مصاحلهم اخلاصة

                                                 
نيســـان ومـــايس ( ، الســـنة األوىل يف ) ١٣،  ٩،  ٧(، النجـــف ، األعـــداد ) جملـــة ( الـــدليل : ينظـــر ) ١(

 ) . ١٩٤٧وحزيران 
،  ١٩٤٧متـــــوز ،  ١٥، الســـــنة الثانيـــــة يف  ٤النجـــــف ، العـــــدد ) جملـــــة ( العـــــدل اإلســـــالمي : ينظــــر ) ٢(

 . ٦٨ص
حزيــــران  ١مــــايس و  ١٦( ، الســــنة األوىل يف ) ٢٣،  ٢٢(، النجــــف ، األعــــداد ) جملــــة ( البيــــان ، ) ٣(

١٩٤٦ . ( 
متـوز  ٢حزيـران و  ٤( يف ) ٢٢ - ٢١(و ) ١٩- ١٨(، النجـف ، األعـداد ) جملـة ( الغـري : ينظر ) ٤(

 ) . ١٩٤٦متوز ،  ١٦و 
 ٣٤١، ص)  ١٩٤٨كــانون األول ،   ١( ، يف ) ١٤ - ١٣(، النجــف ، األعــداد ) جملــة ( الشــعاع ) ٥(
. 
 . ٣٤٢فسه ، صاملصدر ن) ٦(



هــم فيــه مــن ذل وارهــاق ، ومــؤامرUم الــيت صــاغتها الظــروف العامليــة ، فهــي رائــد اليهــود يف توحيــد كلمــتهم 
ــيت يت غنــون 7ــا يف تلمــودهم وتــوراUم ، فضــالً عــن مكافحتهــا العناصــر املســاملة املشــتتة وبعــث عنصــريتهم ال

والقوميات املختلفة وقتل الروح الوطنيـة لـدى نفـوس الشـباب ، وخلـق امليعـاد االسـرائيلي املزعـوم واالحنـالل 
  . )١(األممي عند الشعوب

م وأكـدت أن مفهـوم وتصدت كتابات أخرى للشيوعية اليهوديـة ألRـا تعمـل علـى حمـو العروبـة واإلسـال
وذلـك املفهـوم هـو ( الشيوعية واليهودية والصهيونية مفهوم واحد ، إذ ال يوجـد متـايز وال تغـاير إالّ بـاللفظ 

استعمار العقل غري السليم ، فالعقل السليم ال سبيل إىل اسـتعماره لنفـاذ بصـريته وتيقضـه ، وإمنـا اسـتعمار 
دي بالنتيجــة إىل االســتعمار املــادي للشــعوب الضــعيفة بكــل القلــب املنغمــر بالرذائــل وهــذا االســتعمال يــؤ 

، مث خلصـت املقالـة إىل تنبيـه العـرب واملسـلمني إىل تلـك املخـاطر ودعـتهم إىل التمسـك  )٢()موارد حياUـا 
بالدين اإلسالمي العامر بالفضـيلة ، الـذي حيـتم علـيهم منـاوأة االسـتعمار سـواء أكـان شـيوعياً أم دميقراطيـاً 

  . )٣(هما مل يهدف إالّ حملو اإلسالم وامتصاص دم العروبة الزكي، ألن كلي

                                                 
 . ٣٤٣املصدر نفسه ، ص) ١(
 . ٢٠، ص ١٩٤٨، السنة األوىل ، آيار ،  ١٥، النجف ، العدد ) جملة ( الشعاع ) ٢(
 .املصدر نفسه ) ٣(



  الفصل الرابع
  موقف اإلصالحيني من األوضاع االجتماعية واالقتصادية

  
  .االصالحيون والتعليم : أوالً 
  .االصالحيون والدين : ثانياً 
  .االصالحيون واملرأة : ثالثاً 
  .االصالحيون وقضايا اجتماعية أخرى : رابعاً 

  
  

  -:االصالحيون والتعليم : أوالً 
عاىن العراق كغريه من الـدول الناميـة مـن مشـاكل عديـدة ، وكـان مـن أهـم تلـك املشـاكل الفقـر واجلهـل 
واملرض ، وما يرتتب على ذلك مـن مسـاوئ ، ومـن املعـروف أن األوضـاع العامـة سياسـية واقتصـادية تلقـي 

ذنا باحلسبان خضوع العـراق خـالل هـذه الفـرتة للسـيطرة بضالهلا على الوضع االجتماعي ، السيما إذا اخ
، فقـد شـغلت األوضـاع االجتماعيـة  )١(الربيطانية ، فاملستعمر ال يأبه إالّ الستمرار حكمه وتأمني مصـاحله

اهتمامات املصلحني ، فكان تركيزهم على التعليم ومناهجـه ألRـا هـي األسـاس يف تقـدم كـل أمـة ورقيهـا ، 
د دعــوة الشــيخ حممــد حســني كاشــف الغطــاء إىل إصــالح التعلــيم ومناهجــه املوضــوعة ومــن هــذا املنطلــق جنــ

مـــن املســـتعمرين الـــذين اســـتهدفوا مـــن خالهلـــا حتجـــيم أبنـــاء الـــبالد مـــن حتصـــيل العلـــم واملعرفـــة ، فقـــد دعـــا 
الشباب إىل عدم االقتصار على ما يأخذونه من تلك املناهج فحسب ، بل شجعهم علـى االعتمـاد علـى 

يف البحث والتعلم وأن ال جيعلوا هدف تعلمهم احلصول علـى الوظيفـة الـيت تـؤدي إىل قتـل الطمـوح النفس 
  . )٢(وتقييد احلماسة واالندفاع يف العمل

كمـــا دعـــا الشـــيخ حممـــد حســـني كاشـــف الغطـــاء إىل تأهيـــل التعلـــيم ليكـــون يف خدمـــة التنميـــة العربيـــة 
غـرس جـذورها يف الـبالد العربيـة ، مـن خـالل فـرض أمنـاط وحماربة احلالـة االسـتهالكية الـيت حيـاول املسـتعمر 

  . )٣(تعليمية ختدم مصاحله

                                                 
)١ (Alfred Bonne, States of Economics in the Middle East, 

London, 1948, P.85 
 . ٦٩امليثاق العريب ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٢(
 . ٨٦حيدر نزار ، املصدر السابق ، ص) ٣(



ومل يكتــف بــذلك بــل أكــد أمهيــة احلفــاظ علــى ســالمة اللغــة العربيــة والــدور الــذي ميكــن أن يضــطلع بــه 
الشـــباب يف هـــذا اPـــال ، وأبـــدى الشـــيخ حممـــد حســـني صـــرامة وشـــدة يف جمـــال الـــدفاع عـــن اللغـــة العربيـــة 

موحدة لألمة ، فقد عد كل من يتخلى عن اللغة واللسـان العـريب وإن كـان يف بـالد املهجـر خائنـاً بوصفها 
  . )١(هللا والدين والوطن ، ألن فناء األمم مرتبط بفناء لغتها وتقاليدها

وهكـذا كشـف الشــيخ حممـد حسـني عــن توجهاتـه يف جمـال إصــالح التعلـيم وهـو ذات الــدور الـذي قــام 
اجلزائري من خالل دعوته إىل إصالح مناهج التعليم وطرقه وذلـك ألمهيـة التعلـيم يف به الشيخ حممد جواد 

  . )٢(تطور اPتمعات وأكد ضرورة التجديد والتحديث يف جمال الرتبية والتعليم
وســار الشــيخ حممــد رضــا الشــبييب علــى Rــج الشــيخني حممــد حســني وحممــد جــواد حينمــا عــاجل خمتلــف 

اىن منهـا جمتمعـه مـن تـأخر ومـا يعـيش فيـه مـن فسـاد ، فاجلهـل أخطـر املشـاكل املشاكل االجتماعية اليت عـ
الـــيت أكـــد عليهـــا الشـــبييب نظـــراً الســـتفحال أمرهـــا يف العـــراق ، ومنهـــا انتشـــار اخلرافـــات الـــيت توارثهـــا اجليـــل 

  . )٣(اجلديد عن القدمي ورضي 7ا وكأRا جزء من دينه وأخالقه
  -: )٤(قائالً  وقد وصف هذه الظاهرة يف احدى قصائده

  جهل وبعض ضروب اجلهل تنومي    خمريون قد استهوى عقولكم
  

  - : )٥(وقال أيضاً 
  واجلهل أشرف ما يكون هلم أبا    مايل خربت بين أمي فوجدUم

  
ويعزو الشيخ حممد رضا الشبييب أسباب الكثري من املشاكل االجتماعية اليت يعاين منها اPتمع 

ريق إىل الرذيلة ، وهلذا أكد يف الكثري من دعواته إىل أبناء شعبه على طلب العراقي إىل اجلهل ، فهو الط
العلم الذي غالبًا ما يقرنه بالفضيلة ، فالعلم واألخالق وجهان لعملة واحدة فناره يقول يف احدى 

  : )٦(قصائده

                                                 
 . ٧٥امليثاق العريب ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ١(
 . ١١حسني علي حمفوظ ، املصدر السابق ، ص) ٢(
، عــدد  ٣جولـة يف الشــعر العراقـي احلـديث ، جملــة دار املعلمـني العاليــة ، جملـد : حممـد مهـدي البصــري ) ٣(
 . ٤٠، ص ١٩٥١، حزيران ،  ١
 . ٥٧الديوان ، ص: حممد رضا الشبييب ) ٤(
 . ١٢٦املصدر نفسه ، ص) ٥(
 . ٨٢املصدر نفسه ، ص) ٦(



  هذه العقىب اليت مل حتمد    أن عقىب العلم من غري هدى
  ب حائر مل يهتديتأد    من اتانا باهلدى من حيث مل

  
  :إىل أن قال 

  ذهب العلم ذهاب الزبد    إذا مل تستقم اخالقكم
  غري أخالق هي الروض الندي    عّد عنك الروض ال ارتاد يل

  
وألن الشبييب ميثل رجال الدين املتنورين املدافعني عن التقدم فقد أكد ضرورة االهتمام باملناهج 

ودعا أيضاً إىل ضرورة استقدام مدرسني أكفاء من األقطار العربية الدراسية مبا يتالئم ومتطلبات العصر ، 
ليسهموا بتطوير التعليم يف العراق ، كما طالب أيضًا باالهتمام بالتعليم املهين ألمهيته يف تطوير البالد 

 ، وبزيادة عدد املدارس يف البالد وتوزيعها حبسب الكثافة السكانية ، ألن ما موجود منها ال )١(وتقدمها
يفي بالغرض مما يرتك أثرًا سلبيًا على متاسك اPتمع ويؤدي إىل التباين الثقايف والتعليمي بني أفراد 

  . )٢(اPتمع
: (( ويعزو الشبييب الفشل الظاهر والفساد والعجز يف أمور الرتبية والتعليم إىل فشل احلكومة فيقول 

طيع أن نرى بأننا عجزنا عن ختريج ناشئة للمستقبل إذا نظرنا إىل نتائج الرتبية والتعليم يف بالدنا نست
(()٣( .  

وعند مناقشة النواب مليزانية وزارة املعارف اليت كان يشغلها الشبييب ، أشار إىل  ١٩٣٨ويف سنة 
 ١٩٣٥مقارنة مع ميزانية ) ألف دينار  ٧٠٧( اليت بلغت  ١٩٣٨حجم الزيادة يف ميزانية الوزارة لسنة 

، ومل تقتصر الزيادة على امليزانية حسب بل تعدUا إىل زيادة عدد ) دينار  ألف ٤٢٨( اليت بلغت 
كما %) ٢٥(وعدد املدارس بنسبة %) ٣٧(وازدياد عدد الصفوف بنسبة %) ٣٠(الطالب بنسبة 

                                                 
 . ٢٠٠ - ١٩٨، ص ١٩٢٩حماضر جملس األعيان ، االجتماع االعتيادي لسنة ) ١(
 . ١٩٧، ص ١٩٢٩ - ١٩٢٨حماضر جملس النواب ، االجتماع االعتيادي األول لسنة ) ٢(
،  ٢٩/١٢/١٩٣٤، اجللســـة األوىل يف  ١٩٣٤االجتمـــاع االعتيـــادي لســـنة  حماضـــر جملـــس النـــواب ،) ٣(

 . ٢ - ١ص



وأكد وزارته بالعناية باملعلمني وحتسني املستوى املعاشي من خالل %) ٢٨(ازداد عدد املعلمني بنسبة 
  . )١(زيادة رواتبهم

ومن هنا فقد جنح الشبييب يف تطبيق أفكاره االصالحية على الرغم من العقبات والعراقيل اليت 
  .واجهت وزارته 

وقد أكد الشيخ علي الشرقي ضرورة االهتمام بالتعليم ألنه الوسيلة الوحيدة القادرة على وضع احللول 
باللوم على املناهج اليت مت وضعها من  الصحيحة ألبرز مشاكل اPتمع كالفقر واجلهل واملرض ، وألقى

  : )٢(قبل املستعمر ألRا سبب التأخر واالحنطاط ، فنراه يقول
  بني قومي فالسر يف املنهاج    ال تسلين عن ارتباك املعارف

  
واهتم الشيخ الشرقي باللغة العربية الفصحى ، ألRا ثروة للكثرية من العلـوم ، كالتـاريخ واألدب والـدين 

ىل التوســع واالصــالح يف مقاومــة األميّــة وحماولــة تبســـيط اللغــة العربيــة مــن خــالل نشــر القـــراءات ، ودعــا إ
البسيطة نشراً كامًال ، واطالق حرية اللغـة وطالـب باجيـاد قاعـدة الدخـال بعـض االلفـاظ األجنبيـة يف اللغـة 

وحبـذ مدينـة بغـداد .  )٣(بـداعالعربية ، ودعا إىل إنشاء مراكـز فكريـة ترعـى محلـة األقـالم لتـدفعهم باجتـاه اال
مركزاً فكرياً رئيساً ، وخري األمة بانتقاء االسلوب الذي يالئم املرحلة الفكرية الـيت ميـر 7ـا اPتمـع العراقـي ، 

  . )٤(وأوصى بعدم تقليد اآلخرين يف اسلوب التفكري
اســـتاذاً واجلنـــدي  باألمـــل والرغبـــة الصـــادقة يكــون التلميـــذ: ( واســتنهض الشـــباب أمـــل املســـتقبل قــائالً 

قائداً ، والفقري منتفضاً على الفقر ليصبح صاحب البذرة والكيس ، وطالب العـامل ينشـر علمـه بـني النـاس 
، وأوصـى الشـباب بـتعلم  )٥()، واملصلح يقضي بالقضاء على اخلرافـة واجلهـل عـن طريـق التوعيـة واالرشـاد 

                                                 
، اجللســـــــة التاســـــــعة والعشـــــــرون يف  ١٩٣٧حماضـــــــر جملـــــــس النـــــــواب ، االجتمـــــــاع االعتيـــــــادي لســـــــنة ) ١(
، حماضـــر جملـــس األعيـــان ، االجتمـــاع العـــادي احلـــادي عشـــر لســــنة  ٣٧٤ - ٣٧٢، ص ١٣/٤/١٩٣٨

 . ١٧٠ - ١٦٩، ص ١٩٣٦
 . ١٢٥الديوان ، ص: لي الشرقي ع) ٢(
  . ٢٥، ص ١٩٦٥اPمع العلمي العراقي نشأته وعدد أعضائه ، مطبعة العاين ، : عبد اهللا اجلبوري ) ٣(
 . ١٤، ص ٧شعراء الغري ، ج: علي اخلاقاين ) ٤(
 . ١٩١٢شباط ،  ١٧،  ٩، النجف ، العدد ) جملة ( العلم ) ٥(



كتابـــاUم اهلدامـــة الــــيت حتـــاول النيـــل مـــن الــــرتاث   اللغـــة االنكليزيـــة للـــرد علـــى اباطيــــل املستشـــرقني ومقاومـــة
  . )١(اإلسالمي

وأكد الشيخ علي الشرقي ضـرورة االهتمـام بـالتعليم االبتـدائي وتوسـيعه ليشـمل منـاطق العـراق املختلفـة 
  . )٢(، وأشار إىل اخنفاض نسبة التعليم يف هذا اPال باملقارنة مع الدول اPاورة

الشــيخ علــي الشــرقي الــذي دعــا إىل تطــويره كونــه يســهم يف ختــريج الكــادر  ونــال التعلــيم املهــين اهتمــام
.  )٣(الفين الذي يستطيع إدارة املعامـل واالسـتفادة مـن اآلالت احلديثـة ممـا يسـهم يف زيـادة اإلنتـاج وتطـويره

 وطالـب الشــرقي بزيـادة خمصصــات التعلـيم ، واالهتمــام بـاملعلم مــن خـالل اجيــاد العـدد الكــايف مـن املعلمــني
  . )٤(واعدادهم ورفع حالتهم املادية واملعنوية

وجــدير بالــذكر أن تطــوير التعلــيم والــدعوة إىل العنايــة بــاملعلم ورفــع مســتواه املعاشــي واالهتمــام باملنــاهج 
التعليميـــة هـــي دعـــوات تكـــررت يف مطالبـــات الشـــيخ علـــي الشـــرقي يف حماولـــة منـــه الصـــالح نظـــام الرتبيـــة 

  .شكله ذلك من أمهية بالغة يف سبيل نشر العلم واملعرفة بني أبناء الشعب والتعليم يف العراق ، ملا ي
فهــو يــرى عــدم جــدوى اجلمــود علــى القــدمي مــن املــوروث الثقــايف ويــؤمن بوجــوب االنطــالق إىل رحــاب 
الفكر احلديث ، بالرغم من استنكار احملافظني الذين انتقدهم بشدة يف شعره ونثره ، وقد نـال جـراء ذلـك 

  . )٥(ن اخلصومات الشخصية والردود القاسيةالكثري م
ــري يف الســمو باإلنســان إىل عــامل اخلــري  وأكــد الشــيخ علــي الشــرقي أمهيــة املدرســة واجلامعــة ودورمهــا الكب
واحلق والكمال مسوا يستوعب كـل مـا يف احليـاة مـن رضـا وطمأنينـة فيجعـل كـل جيـل جناحـاً للجيـل الـذي 

  . )٦(يليه حيمله لقطع شوط من الطريق
وانتقــد مدارســنا ألRــا اقتصــرت علــى تربيــة املــدارك والــنفس ، لكنهــا فشــلت يف تربيــة العاطفــة بوصــفها 
ــت علــى قــواه األخــرى  املظهــر األســاس الســامي والقــوة الكامنــة العظيمــة لــدى اإلنســان ، إذ غالبــاً مــا تغلب

ذا بقيــت العواطــف وقادUــا حســبما تريــد ، كمــا رغــب أن يتالحــق الكمــال العــاطفي وتعمــر النفســية ، فــإ

                                                 
 - ١/٢/١٩١٣،  ٨، الشــيخ علــي الشــرقي ، العــدد  ٢٦١رقمــة دار صــدام للمخطوطــات ، امللفــة امل) ١(

١٩٢٨ . 
 . ٢٠٦ - ١٦٣، ص ١٩٣٦حماضر جملس األعيان ، االجتماع االعتيادي ، لسنة ) ٢(
 . ١٦ - ١٥، ص ١٩٤٥حماضر جملس األعيان ، االجتماع فوق العادة لسنة ) ٣(
 . ٢٩٤، ص ١٩٣١حماضر جملس األعيان ، االجتماع االعتيادي لسنة ) ٤(
 . ١٩٣٦، حزيران  ١٦٥، بغداد ، العدد ) جملة ( اهلاتف ) ٥(
 . ٩، ص ١٩٣٥، السنة الثالثة ، حزيران ،  ١، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ٦(



على بالدUا هزيلة ، فما فائدة الرتبية إذا مل تصقل عاطفة النبل والنجدة والرفـق واالحسـان واحلـب واالبـاء 
  . )١(وغريها من العواطف السامية

ـــب بضـــرورة إصـــالح منـــاهج التـــدريس يف املـــدارس احلكوميـــة كـــي تســـهم يف بنـــاء  ـــب يوســـف رجي وطال
املـــدارس الدينيـــة ومناهجهـــا لرقابـــة وزارة املعـــارف حـــىت تـــتالئم مـــع جمتمـــع متطـــور وأوصـــى بضـــرورة خضـــوع 

ــيت يدرســها داعيــاً وزارة  متطلبــات العصــر ، وأكــد ضــرورة االهتمــام بــاملعلم وكفاءتــه واختصاصــه يف املــادة ال
  . )٢(املعارف إىل بذل جهدها يف انتقاء املعلمني وخاصة أولئك الذي يعملون يف املدارس االبتدائية

الة البعثات العلمية إىل خارج القطر وماهلا من أمهية عظمـى يف تطـوير العـراق وذلـك الفتقـار وعاجل مس
  . )٣(البلد إىل الكفاءات العلمية يف خمتلف االختصاصات

أما جعفر اخلليلي فمن خـالل ممارسـته التعلـيم يف احللـة والكوفـة والرميثـة وسـوف الشـيوخ ، اسـتفاد مـن 
التعليمـــي يف العـــراق ، فكـــان طموحـــه يتمثـــل باعـــداد نشـــيء جديـــد مثقـــف  تلـــك التجربـــة يف تقيـــيم الواقـــع

  . )٤(ومتعلم مدرك لدوره يف بناء اPتمع العراقي املتطور
ــه لتحريــر الفكــر العــريب مــن عوامــل العبوديــة  وقــد آمــن جعفــر اخلليلــي حبريــة الفكــر ، فقــد كانــت دعوات

الل الصحف واPـالت الـيت أصـدرها وسـامهت يف التقليدية ومظاهرها واجتاهاUا ، وظهر ذلك جلياً من خ
يف عــامل ( بالرتبيـة والتعلـيم وخصصــت هلـا بابـا بعنـوان ) احلـرية ( جتديـد احلركـة الفكريـة ، فقـد اهتمــت جملـة 

حـــرره جعفـــر اخلليلـــي ، وكـــان يهـــدف إىل تنـــوير افكـــار الشـــباب وبـــث روح الرتبيـــة والتعلـــيم مـــن ) املــدارس 
ــب وتزيــد خربتــه مــع األخــذ بعــني خــالل مــا تنشــره مــن قضــايا تا رخييــة وعلميــة مفيــدة ، توســع مــدارك الطال

، وقــــد حــــث فيهــــا اآلبــــاء علــــى تشــــجيع أبنــــائهم للــــذهاب إىل  )٥(االعتبــــار الفــــروق الفرديــــة بــــني التالميــــذ
ـــب اخلليلـــي بالتوســـع بانشـــاء  )٦(املـــدارس ، كمـــا دعـــا االغنيـــاء للمســـامهة يف دعـــم احلركـــة التعليميـــة ، وطال
، منطلقــاً مــن أمهيــة العلــم ودوره يف Uــذيب الــنفس ، وتطــور اPتمــع ، كمــا اهــتم اخلليلــي يف هــذا  املــدارس

                                                 
 . ٩، ص  ١٩٣٥، السنة الثالثة ، حزيران ،  ١، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ١(
 . ٢، ص ١٩٢٧باط ش ٤،  ٧٢، العدد ) جريدة ( النجف ) ٢(
 . ١، ص ١٩٢٦تشرين الثاين  ٤،  ٦٠، العدد ) جريدة ( النجف ) ٣(
 . ٤ - ٣، ص ١٩٣٨ايلول  ١٦،  ١٣٨، العدد ) جريدة ( اهلاتف ) ٤(
 ٢٨ - ٢٠، ص ١٩٢٧كــانون الثــاين   ٢٩، النجــف ، اPلــد األول ، اجلــزء األول ، ) جملــة ( احلــرية ) ٥(
٢٨ . 

 . ٤٤، ص ١٩٢٢املعارف يف العراق ، املطبعة الرمحانية ، مصر :  حممد عبد احلسني احملامي) ٦(



البــاب مبنــاهج الرتبيــة والتعلــيم يف اوربــا ومقارنتهــا مــع منــاهج الدراســة يف العــراق ، فكــان يــدعو إىل تأســيس 
  . )١(املدارس احلديثة اليت تسهم يف بناء جيل واع قادر على بناء جمتمع متطور

أما السيد حممد صاحل حبـر العلـوم فقـد طالـب علمـاء األمـة ومثقفيهـا معاجلـة جـروح األمـة النقاذهـا مـن 
  -:حمنتها ، لعل اخطرها انتشار األمّية فيقول يف قصيدته اليت امساها الوصية 

   )٢(خنرت يف عظامه األمّية    نوري يا معاهد العلم شعباً 
  

تقي احلكيم قد تكررت إلصالح التعليم ومناهجه ، ويعزو وجدير بالذكر أن دعوات السيد حممد 
سبب التدهور احلاصل فيهما إىل الربيطانيني وسياستهم املقرفة اليت خططوا هلا وساروا عليها خدمة 

أن علينا أن نعيد نظرتنا للتاريخ : ( ، وطالب بإعادة النظر يف دراسة التاريخ قائًال  )٣(ملصاحلهم الذاتية
اًء آخر ، عطاًء ثوريًا صاعدًا يوجه أبناءنا إىل أمسى ما نرجوه هلم من مثل ، ويضع لنلتمس منه عط

أمامهم من جتارب الشعوب وقودًا يلهب عواطفهم ، للوقوف أمام أية حماولة تعسفية يرمي من ورائها 
 ...املستعمرون إىل ختدير الشعوب لالستيالء عليهم وفرض سيطرUم عن طريق االذناب والوصوليني 

أن علينا : ( ، وأكد السيد حممد تقي احلكيم على وجوب دراسة التاريخ من زاوية أخرى فيقول  )٤()
زاوييت أنا وأنت زاوية الشعب وما فيه من امكانيات تبعث على االكبار . دراسة التاريخ من زاوية أخرى 

( ...)٥( .  
لوف إىل خط آخر يصل إىل وجدد مطالبته بتغيري مناهج التاريخ وحتويل اجتاهها عن خط املأ

االمكانيات اخلرية يف نفسيات الشعوب ليربز خصائصها العامة واخلاصة ويضعها يف موضعها من زماRا 
  . )٦(ومن احداثه الكربى

( ومن جهة أخرى فقد أولت اPالت والصحف النجفية اهتمامًا باصالح التعليم واعتبرت جملة 
وي والعايل ذو أمهية كبرية يف حياة الدولة وقوUا فكل منهما ضروري التعليم االبتدائي والثان) االعتدال 

جداً حلياة الدولة ، فالتعليم الثانوي والتعليم العايل وعالقتهما بالتعليم االبتدائي كعالقة الرأس باجلسد ، 
وال زعماء  فعليهما املعول يف Rضة قادة األمة وزعمائها فال أمة بدون زعماء وقادة ولكن ال أمة وال قادة

                                                 
 . ٢٣٤ - ٢٢٩، ص ١معجم العراق ، مطبعة النجاح ، بغداد ، ج: عبد الرزاق اهلاليل ) ١(
 . ٤٠، ص ١الديوان ، ج: حممد صاحل حبر العلوم ) ٢(
 . ١٧ - ١٥، ص ١٩٥٨متوز  ٣١، السنة الثانية ،  ١٠، النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ٣(
 . ١٩٥٨تشرين األول  ١٨، السنة الثانية ،  ١٣، النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ٤(
 .املصدر نفسه ) ٥(
 . ١٩٥٨تشرين األول  ١٨، السنة الثانية ،  ١٣، النجف ، العدد ) جملة ( النجف  )٦(



بدون مجهور مثقف تثقيفًا ابتدائيًا على األقل يغذي الزعامة النامية ويشد ازرها بتقدير ويدحض افرتاء  
  . )١(كل مفرت عليها

وطالبت اPلة النهوض بواقع التعليم االبتدائي يف العراق ، وقد أكدت االحصائيات اخلاصة 7ا مدى 
شر التعليم يف الريف العراقي الذي يعد من الوجهة اجلغرافية التأخر واالحنطاط الذي يعيشه ودعت إىل ن

السياسية جزءًا من العراق ، أما من الوجهة الثقافية الروحية فال يرتبط بالعراق بسبب اجلهل املخيم 
  . )٢(وانتشار األمّية فهو ال يعرف الدولة العراقية وال يدرك أهدافها

اًال تعليمياً صحياً وأخالقياً ، اقتصادياً اجتماعياً متساوياً وأكدت اPلة أن يعطى لكل فرد يف البدء جم
مع أي فرد آخر وال يكون التقدم بعد ذلك إّال بالكفاءة واالخالص واجلد واخلدمة البارزة وهذا ال يتم 
إّال بانشاء نظام تعليمي اجتماعي عادل يوزع فيه التعليم مبختلف درجاته على أساس املواهب 

  . )٣(والكفاءة
علــى ضــرورة معاجلــة هــذه اآلفــة االجتماعيــة  )الشــعاع ( وحــول مكافحــة األمّيــة وخطرهــا أكــدت جملــة 

اخلطـرية الـيت Uـدد كيــان اPتمـع ، فمـن خـالل األميّــة نـدرك أمهيـة الفضـيلة ، كــذلك فـإن االمـراض املتفشــية 
إىل الطبقـة املثقفـة مـن يف اPتمع مصدرها االمية فهي مبعث الشر واملوبقات ، وقد تسربت هذه االمراض 

خالل االحتكاك بالطبقة اجلاهلة فضالً عن أن الطبقـة املثقفـة مل تكـن ذات ثقافـة صـحيحة ومل تـرّب تربيـة 
  . )٤(عالية

مشكلة التعليم العام بوصفها أهم املشاكل االجتماعية الواجب حلها عن طريـق نشـر التعلـيم وعاجلت 
هــذا املخلــوق اإلنســاين فريســة للجهــل ، وقــد أصــبح التعلــيم يف أرجــاء الــوطن ، فلــيس مــن العــدل أن يبقــى 

حقـــاً مـــن حقوقـــه عنـــدما مـــنح احليـــاة ، وعليـــه فـــإن املصـــلحة العامـــة تقتضـــي فـــرض التعلـــيم االلزامـــي ونشـــر 
  . )٥(التعليم العام على ابناء الشعب وبدون أجر والزام من يتخلف عن ذلك

التعليم هو نشره بـني ابنـاء الشـعب علـى أسـس  بأن اهلدف السامي من) االعتدال ( وقد أكدت جملة 
قومية متينة تستند على فكرة جعل الفرد حـراً يف أعمالـه وتفكـريه أوالً ، ومتهيـد الطريـق للرتبيـة القوميـة ثانيـاً 
، وعند ذاك تكون وظيفة املعلم عند حتديـد مـدة التعلـيم االجبـاري سـهلة وقويـة التـأثري ، ودعـت اPلـة إىل 

                                                 
 . ٢٤٤، ص ١٩٣٥ل ، السنة الثالثة ، تشرين األو  ٥، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ١(
)٢ (Alfred Bonne, op, cit. 120. 
 . ٤٢٦، ص ١٩٣٦، السنة الثالثة ، كانون الثاين  ٨، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ٣(
  . ٣٠٢، ص ٢/١١/١٩٤٨، السنة األوىل ،  ١٢، النجف ، العدد ) جملة ( الشعاع ) ٤(
 . ٣٠٣، ص ١٢، النجف ، العدد ) جملة ( الشعاع ) ٥(



الرجال والنساء ليتمكنوا من االملام بطرق الرتبية الصحيحة وأحسنها العداد جمتمـع يقبـل تدريب عدد من 
  . )١(هؤالء املواطنني الصاحلني

وعاجلت مشكلة الفقر الشديد يف الرتمجة والتأليف وطالبت بزيادة عدد البعثات العلمية إىل اخلارج 
 ، وأكدت أن الضرورة تدعو لفتح معهد عريب واستمرارها ليعود هؤالء املبعوثون ويعدوا باحثني ومؤلفني

عال إىل جانب مدرسة اللغات االجنبية يتعلم فيه الطالب اللغة االجنبية واللغة العربية ليتمكن من فهم 
  . )٢(أساليبها

وتناولت مسالة االهتمام بانشاء اجلامعة العراقية وعربت عن أمهية هذا الصرح العلمي خبل جيل من 
البحث والدراسة والتأليف ، ونبهت إىل ضرورة االبتعاد عن الدراسات السطحية  الرجال يتجه صوب

اليت يدرسها الشباب لغرض احلصول على الشهادات والتنعم بالرواتب فحسب بل حتاول اجلامعة دفع 
  . )٣(طلبتها إىل البحث وتغرس فيهم حب العلم والرغبة واالستفادة من العلوم من أجل التفوق

،  )٤(نجف إىل ضرورة العناية بالطفل بوصفه يشكل الوحدة التكوينية جلسم اPتمعودعت جملة ال
مؤكدة أن اجلهود الفكرية يف بقاع العامل قد اهتمت بالطفل وثقافته ودعت إىل نبذ طرق التعليم القدمية 

 تطرقت مث.  )٥(واالهتمام بالدراسات الرتبوية والنفسية على وفق األساليب احلديثة يف البحث العلمي
اPلة إىل معاناة األطفال يف العراق وأبدت أسفها لعدم وجود أماكن تثقيفية كاملكتبات والنوادي كي 
يقضي فيها االطفال أوقات فراغهم ، فتكون الشوارع مأواهم ، فيتخلقون بأخالقها ويف ذلك ضياع 

  . )٦(للغاية الرتبوية اليت انشأت من أجلها املدارس
ة املناهج التعليمية وخاصة مناهج األطفال املدرسية اليت اعتربUا غري الئقة بصورة وانتقدت اPلة بشد

وما أحوجنا يف Rضتنا إىل : ( عامة كما محلت االدباء مسؤولية النهوض 7ذا اجلانب فكتبت تقول 
أدباء يلجون هذا املضمار ، ويبدأون من حيث انتهى غريهم ال من حيث ابتدأ اآلخرون ، ألن هذا 

                                                 
 . ١٦٢، ص ١٩٣٧، السنة الرابعة ، نيسان  ٣، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ١(
  . ٢٩٤، ص ١٩٣٧، السنة الرابعة ، تشرين األول  ٦، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ٢(
 . ٤٦٢، ص ١٩٣٨، السنة الرابعة ، آذار  ٩، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ٣(
 . ١٩ - ١٨، ص ١٩٤٨آب  ٢٨، السنة الثانية ،  ١١، النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ٤(
)٥ (Murray, John. A report on Statistical Organisation in The 

Government of the Kingdom of iraq, Cairo 1947 P.41  
 . ١٩ - ١٨، ص ١٩٥٨آب  ٢٨، السنة الثانية ،  ١١، النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ٦(



تاج إىل وقت طويل قد يطول ، وحنن اآلن يف أمس احلاجة إىل غرس الروح الوطنية والقومية واالنسانية حي
  . )١()يف نفوس اطفالنا 

وانتقدت اPلة أيضًا وزارة املعارف ألن الطرق اليت تسري عليها يف تعليم النشىء ال جتدي نفعًا ، 
ولعل خري تسمية ميكن أن نطلقها على مدارسنا ( : فاألساليب اليت تتبعها ليست ناجحة وكتبت تقول 

ليس غري ، Uيء طال7ا للفوز باالمتحانات الرتيبة ، ) مدارس امتحانية ( وهي 7ذا الوضع بأن تدعى 
، وأكدت اPلة على ثقافة التلميذ املدرسية ما هي إالّ وليدة كتب  )٢()غري عابئة بالغاية من الثقافة احلرة 

مواضيع حمدودة ال تتعداها ، والسيما يف املرحلة االبتدائية فضًال عن أRا حباجة  معدودة تنحصر يف 
كربى إىل اخلربة العلمية والتجارب الشخصية فهي ال Uيء للتلميذ أسباب الكمال طاملا كانت معلوماته 

  . )٣(مقتصرة على دروسه حسب ، ولسان معلمه املرجع الوحيد له
ألن ذلك أمر البد منه إذا أريد للبالد التقدم والنهوض والرقي ، وطالبت باصالح مناهج الدراسة 

ألن املدرسة االبتدائية إمنا اعدت لتهذيب نفوس األطفال وصقل مداركهم العدادهم اعداد كامًال 
ليقوموا باملستقبل بواجباUم الفردية واالجتماعية ، ونبهت املسؤولني إىل أوليات اهتماماUم يف هذا 

مية جسم التلميذ االبتدائية برياضة صحيحة ، تنمي عقله الغض تنمية مطردة ال جهد الشأن وهو تن
فيها وال عناء ، من خالل علم جترييب بعيد كل البعد عن حضوه بالنظريات وتستند إىل متارين زراعية 
مهية وصناعية جتعله باتصال مستمر مع حقائق احلياة ، ودعت الوزارة أن ال تغفل جانبًا آخر عظيم األ

وأن تنظر إليه بعني اجلد واالهتمام ، وميثل هذا اجلانب املعلم ، فاملعلم ذو الشخصية القوية والثقافة 
الواسعة الذي يسري والعلم جنبًا إىل جنب ، حيسن بطبيعة احلال افراغ دروسه يف قالب يتناسب ومدارك 

  . )٤(األطفال ويكون درسه جذاباً ومفيداً يف الوقت نفسه
ألRا مل حتتل مكاناً ) النجف ( ة الكتب الدراسية فتعد من أهم املسائل اليت عاجلتها جملة أما مسأل

يف الربامج االصالحية ، ومل يتسع هلا صدر املعنيني املهتمني بأمثال هذه املسالة ، واستبعاد اجياد طرق 
احللقات الدراسية ،  صحيحة حللها أو أن اختالف الربامج الدراسية آنذاك باختالف آراء املدرسني يف

فإن هذه األسباب وغريها جمتمعة تتماشى مع روح اليأس أكثر من كل شيء وأن اليأس من االصالح  

                                                 
 . ١٩ - ١٨، ص ١٩٥٨آب  ٢٨، السنة الثانية ،  ١١، النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ١(
 . ٣٥، ص ١٩٥٨مايس  ٢٤، السنة الثانية ،  ٧ - ٦، النجف ، العددين ) جملة ( النجف  )٢(
،  ٣٥، ص ١٩٥٨مـــــايس  ٢٤، الســـــنة الثانيـــــة ،  ٧ - ٦، النجـــــف ، العـــــددين ) جملـــــة ( النجـــــف ) ٣(

  :الة التعليم انظر وللمزيد عن ح
Murray, John, op, cit, P. 41 

 . ٣٥، ص ١٩٥٨مايس  ٢٤، السنة الثانية ،  ٧ - ٦، النجف ، العددين ) جملة ( النجف  )٤(



كداء فتك بأمة فأوجدت سبيًال للتخلص منه وحذرت اPلة بأن هذا الداء بدأ يقرتب خبطوات حثيثة 
  . )١(حمذرة من خطورته تلك

يف توعية الرأي العام بعدم صالحية الكتب الدراسية يف أن  وأكدت اPلة بأن حل هذه املسالة يكمن
تكون كتباً مقررة يتدارسها آالف الطالب ، وطالبت ببذل اجلهود والطاقات العلمية واالجتماعية الجياد 
حلول مرضية ويف اقصر وقت ، فالكشف عما يف هذه الكتب من اغالط فنية وذوقية وعدم مالئمة 

ليت يعيش فيها الطالب خطوة أوىل حنو تكوين رأي عام رافض هلا ، وأكدت بأن موادها العلمية للبيئة ا
هو أن ال جنمد على كل قدمي رأينا آباءنا عليه حىت : ( املنهج املتبع يف هذا البحث كما تقول اPلة 

بني نفقد حريتنا وال نتحرر عن كل قيم أميا كان شأنه حىت نتعدى حدود العقل وإمنا نأخذ طريقاً وسطاً 
  . )٢()هذا وذاك 

  
  - :االصالحيون والدين : ثانياً 

دعـــى الشـــيخ حممـــد حســـني كاشـــف الغطـــاء إىل االهتمـــام بـــالتعليم احلـــديث لكتابـــة العقيـــدة باســـلوب 
بسيط قادر على الوصول لكل املسـلمني ، وتنقيـة الـدين مـن كـل مـا حلـق بـه مـن إضـافات وأباطيـل جعلتـه 

العقائـــد باســلوب حــديث يــتالئم مــع روح العصــر ، ألن االســـلوب عرضــة للنفــور ، وطالــب أيضــاً بكتابــة 
، وهلــذا ابتعـد الشــيخ يف اسـلوبه عــن الغمــوض يف  )٣(القـدمي الــذي كتبـت بــه زاد مـن تعقيــدها وعــدم فهمهـا

اللفـــظ واملعـــىن وكثـــرة التـــأويالت املعيقـــة لفهـــم الـــنص لتظهـــر كتاباتـــه واضـــحة مفهومـــة ملختلـــف الطبقـــات 
  .االجتماعية 
عن رؤيته ألمهية اإلصالح الديين وقدرتـه علـى رفـع اجلهـل ومتكـني الـدين الصـحيح يف النفـوس  وقد عرب

، وألقـى الشـيخ  )٤(، وختليص العقيدة مـن الـدجل الـذي سـاهم بتغلغـل الـروح الغربيـة إىل اجلسـد اإلسـالمي
شـاد بامهـاهلم بالالئمة على علمـاء األمـة ومصـلحيها ملـا حلـق 7ـا مـن ضـعف ووهـن ألRـم أمهلـوا جانـب االر 

التعلــــيم احلــــديث كعامــــل تقريــــب للعقائــــد اإلســــالمية وجعــــل االصــــابع تــــتهم اإلســــالم بــــاجلمود واالنغــــالق 
  . )٥(الفكري وقد سبب ذلك معاناة املسلمني واحنالل دوهلم وتدهورها

                                                 
 . ٩، ص ١٩٥٨نيسان  ٢٤، السنة الثانية ،  ٥، النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ١(
  . ١٠ - ٩، ص ١٩٥٨نيسان  ٢٤ية ، ، السنة الثان ٥، النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ٢(
 . ٢٧الدين واإلسالم ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٣(
 . ١٩الدين واإلسالم ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٤(
، األهليـة للنشـر  ١٩١٤ - ١٧٩٨االجتاهـات الفكريـة عنـد العـرب يف عصـر النهضـة : علـي حمافظـة ) ٥(

 . ٧٨، ص) ت.بال(والتوزيع ، 



ريهـا دعـا الشـيخ علمـاء األمـة وفالسـفتها ومفك )١(ولتأكيد نظرته التوفيقية بني اإلسـالم والعلـوم احلديثـة
  . )٢(لتشكيل جلنة تتوىل ختليص العقيدة مما حلق 7ا من شوائب لتقبل النفوس عليها وترتضيها

بني العقل والعلم والدين وأن كالً منهم يـدعم اآلخـر وال يناقضـه ، وهلـذا فإنـه وقد آمن الشيخ بالتوافق 
  -: )٣(قسم الناس يف نظرUم للعلم إىل ثالثة أقسام

 يهمــه احلصـول عليهــا ، فقــد اسـتكان للجهــل والظــالم فهـو والبهيمــة علــى حــد ال تعنيـه العلــوم وال -١
  .سواء 
حبث ونقب ونظر يف املعارف واكتفى بالوقوف عنـد نقطـة معينـة معتقـداً بأنـه حقـق مـا يصـبوا إليـه  -٢

.  
اســتمر يف البحــث والتنقيــب ويبقــى عقلــه مســتمراً يف النظــر بــالعلوم واملعــارف ويعتقــد أن مــا حققــه  -٣
  .طوة على الطريق خ

،  )٤(وبسبب الشكوك اليت راودت الشيخ حول املناهج وأساليب التدريس املتبعة يف املـدارس احلكوميـة
ــه امللحــة لتأســيس مــدارس مرادفــة تأخــذ  بوصــفها غــري مشــجعة علــى االبــداع والتقــدم ، فقــد جــاءت دعوات

أكثــر املنـاهج الــيت وضـعها املســتعمرون علـى عاتقهــا النهـوض بــالواقع العلمـي منطلقــاً يف هـذا اPــال مـن أن 
  . )٥(Uدف إىل نشر ثقافة التحلل بني صفوف الشباب

وعلــى أســاس مــا تقــدم وصــف الشــيخ التعلــيم بأنــه أداة فاعلــة يف بنــاء شخصــية الفــرد وســلوكه اإلنســاين 
املنهــاج فقــد لــذا اكــد هــدف املــدارس والتعلــيم هــو تربيــة اجليــل تربيــة دينيــة وأخالقيــة ووطنيــة وتأكيــداً هلــذا 

وتـوىل مهمـة اصـالحها وادخـال الـنظم والعلـوم ) مدرسة آل كاشف الغطـاء ( جدد الشيخ مدرسة أجداده 
احلديثــة إليهــا ، وشــكل جلنــة مــن علمــاء الــدين لوضــع منــاهج جديــدة تواكــب الطــرق العصــرية احلديثــة يف 

                                                 
،  ٤القرآن والتوراة واالجنيل ، دراسـة للكتـب املقدسـة يف ضـوء املعـارف احلديثـة ، ط: يوكاي  موريس) ١(

الســـنة  ١١، النجـــف ، العـــدد ) جملـــة ( ومـــا بعـــدها ؛ االعتـــدال  ١٣٥، ص ١٩٧٧دار املعـــارف ، لبنـــان 
 . ١٤ - ١٣، ص ١٩٣٣األوىل ، شباط 

 . ٣٣ - ٣٢الدين واإلسالم ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٢(
 . ٧٦حيدر نزار ، املصدر السابق ، ص) ٣(
 . ١٣٢جنة املأوى ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٤(
 . ٧١امليثاق العريب ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٥(



راســي ومناهجهــا ، وانظــم وقــد حصــلت هــذه املدرســة علــى اعــرتاف احلكومــة وأقــرت نظامهــا الد )١(التعلــيم
  . )٢(إليها طالب من خمتلف اجلنسيات فضالً عن العديد من الطلبة العراقيني

وطالـــب الشـــيخ بنشـــر الـــوعي العلمـــي والثقـــايف مـــن خـــالل الصـــحف واPـــالت وأكـــد رفضـــه التعصـــب 
  . )٣(املذهيب وضرورة االحتكام إىل العقل

وزة العلميـــة ومــا تعانيـــه مــن فوضـــى معاشـــية حممــد جـــواد اجلزائــري بإصـــالح أوضـــاع احلــوطالــب الشـــيخ 
ودراســية وأكــد ضــرورة التجديــد والتحــديث والعمــل علــى تنظــيم أســاليب الدراســة الدينيــة وادخــال بعــض 
العلوم احلديثة ، وحارب بشـدة النظريـات املاديـة الغربيـة الـيت حتـاول التشـكيك بـالعرب ومعتقـداUم وتـراثهم 

اب هـذه النظريـات باجلهالـة والتقصـري يف فهـم مبـدع هـذا الكـون وقد وصف أصح. الغراض سياسية حبتة 
  -: )٤(بقصيدة قال فيها) الذرات والفراغ ( وانتقد بشدة نظرية املفكر اليوناين دميقرطس 

  فيك فكم أمات وكم اضالّ     أن ظل دميقراط
  عليك برأيه عقالً ونقال    مل يرع يوم قضى

  
  -:إىل أن قال 

  وبه ادالرأيه     أدىل مببدئه وشيع
  ذرات األثري هدًى وعقال    واضاع بني شتات

  
ــيت ) لســت ادري ( املشــهورة ) ايليــا أبــو ماضــي ( وقــد رد الشــيخ حممــد جــواد اجلزائــري علــى قصــيدة  ال

شكك فيها بعملية اخللق اإلهلـي للوجـود وباصـول العقائـد الدينيـة ضـمن إطـار مـادي حبـت ، وقـد جـاء رد 
ليؤكد على خلق الكـون مـن قبـل اهللا تعـاىل  )٥()حل الطالسم ( ليت أمساها الشيخ حممد جواد يف قصيدته ا

تعاىل ، ومبعرفة اإلنسان مبصـريه ، وكانـت قصـيدته تلـك رداً علـى االجتاهـات املاديـة يف الفكـر واألدب الـيت 
  .تعد من مظاهر احلركة الفكرية والصراعات الثقافية السائدة اليت تشكل يف حينها جزءاً من ثقافة املرحلة 

                                                 
 . ١٩٣٧شباط  ١٩يف  ٦٤، العدد ) جريدة ( اهلاتف ) ١(
 . ١٨٥، ص ١٩٣٩، نيسان  ٢٩، اجلزء الثاين ، اPلد ) جملة ( العرفان ) ٢(
 .، رسائل الكرملي  ١٩٤٣ - ١٩١٢،  ٩، العدد ) ٣٤٧(دار صدام للمخطوطات ، ملفة رقم ) ٣(
 . ٨٦ - ٨٥الديوان ، ص: اجلزائري ) ٤(
؛  ١٧٥ - ١٧٤، ص ١٩٣٣، الســـــنة األوىل ، مـــــايس  ٤، النجـــــف ، العـــــدد ) جملـــــة ( االعتـــــدال ) ٥(

 . ١٤٠ - ١٣٦، ص ١٩٧٠بريوت  ، دار الكتب ، ٣حل الطالسم ، ط: حممد جواد اجلزائري 



وملعرفة الشبييب بالدور الكبري الذي يضطلع به رجال الدين فقـد صـب غضـبه علـيهم ومحلهـم املسـؤولية 
يف الكثـــري ممـــا حيـــدث يف اPتمـــع ومـــا يســـري فيـــه مـــن امـــراض اجتماعيـــة ، كـــان مـــن واجـــبهم التصـــدي هلـــا 

رجـــال الـــدين  بشــجاعة وقـــوة ، ويف هـــذا اPــال القـــي الشـــبييب مســـؤولية انتشــار هـــذه االمـــراض علــى بعـــض
، لكـــوRم قصـــروا يف واجبـــاUم  )١(الـــذين ميثلـــون النخبـــة املثقفـــة فضـــالً عـــن كـــوRم ميثلـــون الـــدين وتعاليمـــه

،  )٢(وارشادهم ودفعهم عـن اجلهـل واجلمـود واخلرافـة الـيت اعتقـدوها جـزءاً مـن ديـنهم وأخالقهـم وتقاليـدهم
  -: )٣(لذا عد سكوUم وصمتهم وصمة عار عليهم فقال

  إذا مل يبينوا الرأي أو يصرحوا    ار يف األكابر صمتهموأكرب ع
  

ــيت حــاول االســتعمار زرع  وكــان للشــيخ علــي الشــرقي مواقــف وآراء مهمــة مــن بينهــا املســألة الطائفيــة ال
بـــذورها بـــني أبنـــاء الـــوطن الواحـــد ، ودعـــا إىل نبـــذها وتـــرك النقـــاش فيهـــا ، ألRـــا تســـهم يف إدامـــة التنـــاحر 

أوضــح أن ) مزرعــة البصــل ( لبياً علــى اPتمــع ، ففــي احــدى قصــائده املســماة والصــراع الــذي يــنعكس ســ
ســبب اخلــالف والتنـــاحر هــو الصــراع علـــى الزعامــة النــاتج مـــن تغليــب املصــلحة الشخصـــية علــى مصـــلحة 

  -: )٤(الوطن ويبدو ذلك واضحاً يف قوله
  وخل واقعة اجلمل    دع عنك مروان احلمار

  للعسل والنحل تعمل    للسع نعمل دائماً 
  ارأيت مزرعة البصل    بلدي رؤوس كله

  
ونتيجــة ذلــك كانــت دعوتــه ألبنــاء الشــعب بــرفض التنــاحر والتوجــه حنــو إصــالح اPتمــع وتطــويره ، ألن 

، ألRم ارتضـوا قـادة أكثـر جهـالً وال بصـرية مسؤولية تأخر اPتمع وتدهور أحواله العامة تقع على عاتقهم 
  -: )٦(وقد صور ذلك يف احدى قصائده قائالً  ، )٥(هلم يف قيادة هذا الشعب

  فعسى يدرك الرفاق اهتداءا    آه لو متطر السماء بصائر

                                                 
 . ٢٩٤، ص ١حملات اجتماعية ، ج: علي الوردي ) ١(
 . ١٤٧عبد الرزاق أمحد النصريي ، املصدر السابق ، ص) ٢(
 . ٨٩الديوان ، ص: حممد رضا الشبييب ) ٣(
 . ١٥٣الديوان ، ص: علي الشرقي ) ٤(
)٥ (Cook, M.A. Studies in the Economic History of the Middle 

East, London 1970, p. 200. 
 . ١٠٣الديوان ، ص: علي الشرقي ) ٦(



  
على الرتويج ألفكار النهضة واآلراء احلديثة ونشر الوعي السياسـي والفكـري يف وقد عمل الشرقي جبد 

ـــيت عانـــت مـــن االمهـــال واالضـــطهاد الطـــائفي خـــال ل مـــدة احلكـــم مدينـــة النجـــف األشـــرف وهـــي املدينـــة ال
العثماين ، بالرغم من وجود املرجعية الدينية فيها وما يتبعهـا مـن مـدارس دينيـة إالّ أن أبناءهـا كـانوا بعيـدين 

  . )١(عن فهم املعاين اجلديدة املتمثلة باحلرية واحلقوق واملساواة واألفكار الثقافية اجلديدة
باب املتجـدد واملتمـرد علـى التقاليـد الباليـة وقد حبذ الشيخ علي الشرقي االنضمام إىل مجعية تضـم الشـ

، وكـان يطـرح آراءه جبـرأة وكأنـه متأكـد مـن صـحتها يف  )٢(، تدعو لإلصالح مسيت جبمعية مكافحـة الفقـر
جمـــال اإلصـــالح الـــديين واألديب ، وعـــّد آراء معارضـــيه خترصـــات وتصـــنع اختـــذت مـــن الـــدين ســـتاراً لتخفـــي 

  . )٣(وراءه غايات تسعى لتحقيقها
  -: )٤(ن لتطاول على رجال الدين سبباً يف إثارة غضب الناس عليه فنراه يقول يف احدى قصائدهوكا

:-  
  رفاق ختطت التارخيا    يف رمال التاريخ آثار اقدام

  فورثنا جرا7ا املنفوخا    نفخت يف اجلراب دهراً وولت
  على األرض سادة وشيوخا    وإذا يب ما بني اجربة متشي

  
دينيــة لتقصــريها يف واجباUــا ومجودهــا علــى جمموعــة مــن العلــوم الــيت ال تعطــي إالّ كمــا انتقــد املــدارس ال

  . )٥(علماً صناعياً وأدباً مدرسياً تقليدياً 
.  )٦(ودعـــا يوســـف رجيـــب إىل نبـــذ التعصـــب والتفرقـــة وتـــرك الطائفيـــة وأكـــد التوافـــق بـــني الـــدين واحليـــاة

صــالح مــواقفهم الدينيــة واالجتماعيــة مبــا ينســجم وألقــى بالالئمــة علــى بعــض رجــال الــدين مطالبــاً ايــاهم بإ
إن دعوتنـــا لإلصـــالح : ( وتعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة أوالً ، وحقيقـــة دورهـــم الروحـــي ثانيـــاً ، وخـــاطبهم بقولـــه 

                                                 
 . ٥١، ص ٢هكذا عرفتهم ، ج: جعفر اخلليلي ) ١(
 . ٧٣األحالم ، ص: علي الشرقي ) ٢(
 . ١٩١٢شباط  ١٨،  ٩، النجف ، العدد ) جملة ( العلم ) ٣(
 . ٦٥، ص ٢هكذا عرفتهم ، ج: جعفر اخلليلي ) ٤(
  . ٩، ص ١٩٣٥، السنة الثالثة ، حزيران ،  ١، النجف ، العدد ) لة جم( االعتدال ) ٥(
 . ١، ص ١٩٢٦، تشرين األول ،  ٥٦، النجف ، العدد ) جريدة ( النجف ) ٦(



نوجههــا إىل رجــال الــدين ، ونعــين 7ــم مــن يهمهــم الــدين حقيقــة ، ال الــذين يتظــاهرون بالزهــد ، ويســمون 
  . )١()والصالح وبطوRم مألى بأموال األيتام والضعفاء  صدورهم بأومسة التقوى واخلري

ـــت مســـألة تطـــوير مدرســـة النجـــف الدينيـــة اهتمـــام الشـــيخ حممـــد رضـــا املظفـــر والســـيد حممـــد تقـــي  ونال
احلكــــيم اللــــذين كانــــا يرغبــــان يف جعلهــــا تضــــاهي بقيــــة املــــدارس يف العــــامل ، مــــن خــــالل تطــــوير املنــــاهج 

  . )٢(رتبويةواملؤسسات التعليمية واألساليب ال
وقد جتاوبا مع دعوات عدد من املثقفني العراقيني والعرب ، أبرزهم جعفـر اخلليلـي وحسـني مـرزة وحممـد 
شــراره وحممــد حســن الصــوري وصــفاء خلوصــي الــذين طــالبوا باصــالح التعلــيم الــديين مبــا يــتالءم مــع روح 

تحـدي الكبـري الـذي طرحـه التعلـيم العصر وحتقيق االنسجام مع متطلبات العلوم احلديثـة ، والسـيما بعـد ال
ــــام باالصــــالح بشــــأن تكييــــف اPتمــــع  ــــة ، فكــــان هــــؤالء املثقفــــني يريــــدون القي احلكــــومي للمــــدارس الديني

  . )٣(واملدرسة التقليدية مبا ينسجم والواقع اجلديد يف العلوم
رهم شـخص يـدعون إىل إصـالح الرتبيـة الدينيـة، لكـن افتقـا) ٢٠٠(كـان هنـاك زهـاء   ١٩٣٥ففي سنة 

إىل برنامج عمل واضح ووقوف الفئات احملافظة اليت وقفت أمـام اPديـد ، شـكالً عائقـاً أمـام االصـالحيني 
قــــدمت هــــذه اPموعــــة وبضــــمنهم الشــــيخ حممــــد رضــــا )  ١٩٣٥مــــايس  ٨( ويف منتصــــف الســــنة نفســــها 

س منتدى النشر لتكـون اليت وافقت على تأسي )٤(املظفر والسيد حممد تقي احلكيم طلباً إىل وزارة الداخلية
لتكون بديًال عن املدرسة القدمية الصـالح نظـام التعلـيم السـائد ومناهجـه لتجمـع هـذه املنـاهج بـني دراسـة 
الـــدين والعلـــوم احلديثـــة ، وتقـــرر أن تـــدفع مرتبـــات شـــهرية للمعلمـــني وجتـــري فيهـــا امتحانـــات دوريـــة لتقيـــيم 

  . )٥(الطلبة
سـالمي ونشـر الفضـيلة ، وتطـوير الدراسـة احلوزويـة كان هدف املنتدى ومؤسسيها هو خدمة الدين اإل

الــــيت ظلــــت تســــري علــــى منــــط واحــــد ، وتعمــــيم الثقافــــة اإلســــالمية والعلميــــة مــــن خــــالل نشــــر التحقيقــــات 
واملؤلفات لتسهم يف تقليص الفجوة الكبرية بني رجال الدين ورجال الدنيا أو مـا بـني مـا يقـره رجـال الـدين 

                                                 
 . ١، ص ١٩٢٦تشرين األول ،  ١٥،  ٥٦، النجف ، العدد ) جريدة ( النجف ) ١(
، مطبعــــة النعمــــان ، النجــــف  ١حملــــات مــــن تــــاريخ النجــــف األشــــرف ، ط: نــــاجي وداعــــة الشــــريس ) ٢(

 . ٨٣، ص ١٩٧٣
  . ١٩٣٦آيار  ٢٢،  ٣٢، النجف ، العدد ) جريدة ( اهلاتف ) ٣(

Man, Phebe, op, cit, p. 170  
 . ٨٣حملات من تاريخ النجف األشرف ، ص: ناجي وداعة الشريس ) ٤(
، لبنـــان ، العـــدد ) جملـــة ( ؛ الـــنهج  ١٩٣٦آيـــار  ٢٢،  ٣٢، النجـــف ، العـــدد ) جريـــدة ( اهلـــاتف ) ٥(
 . ٨٦، ص ١٩٦٤، السنة التاسعة ، آب  ١١



  . )١(منهم يف جعل الدراسة صاحلة وتتماشى مع ما تقدم العلوم وتطورها وبني أهداف الدين الكبرية رغبة
وكان الشيخ حممد رضا املظفر يسعى النشاء كلية جامعة تدرس فيهـا خمتلـف العلـوم وقـد وضـع خططـاً 

قـدم الشـيخ خدمـة جليلـة للثقافـة العربيـة واإلسـالمية ، إذ مت افتتـاح املدرسـة الـيت  ١٩٣٧لذلك ، ويف سـنة 
مها واختريت مناهجها بدقة ، لتضمن للطالب الـدارس فيهـا عنـد خترجـه أن يكـون ملمـاً بالثقافـة حدد نظا

 ١٩٥٨، وافتتحــت إىل جانــب املدرســة االبتدائيــة والثانويــة كليــة لدراســة الفقــه ســنة  )٢(العربيــة اإلســالمية
وس يف اآلداب واللغـــة الــيت اعرتفــت 7ـــا وزارة املعــارف ، وكانـــت الشــهادة الــيت متنحهـــا الكليــة هـــي بكــالوري

العربية والدراسات اإلسالمية ، ومعادلة للشهادات اليت متنحها معاهد التعليم العـايل يف العـراق ، أمـا املـواد 
اليت كانت تدرُس يف الكلية فهي الفقه والتـاريخ اإلسـالمي والتـاريخ احلديثـة واملنطـق وعلـم الرتبيـة وأسـاليب 

  . )٣(كليزيةالتدريس وعلم االجتماع واللغة االن
لقــد عــّد املثقفــون تأســيس املنتــدى خطــوة أوىل يف إحيــاء العلــم واألدب العــريب يف النجــف وخلــق جيــل 
جديـــد واســـع اإلطـــالع قـــادر علـــى حتقيـــق اإلصـــالح االجتمـــاعي ، فقـــد قـــدر هلـــا أن تلعـــب دوراً يف نشـــر 

ــيت ــري مــن املخطوطــات ، والقــاء احملاضــرات ال ــق الكث  Uــدف إىل زيــادة الــوعي العديــد مــن املؤلفــات ، وحتقي
  . )٤(الثقايف لعموم املواطنني

فقتم نشر العديد من الكتـب اإلسـالمية منهـا كتـاب الشـيعة ، واالمامـة ، والصـادق ، والـثقالن وتـاريخ 
الشــيعة للشــيخ حممــد حســن املظفــر ، وكتــاب الســقيفة للشــيخ حممــد رضــا املظفــر ، وكتــاب الزهــراء حملمــد 

كمـا اصـدر املنتـدى جملـيت . ك االشـرت حملمـد تقـي احلكـيم ، وعـدد آخـر غريهـا مجال اهلامشي ، وكتاب مال
  . )٥(النجف والبذرة وكانت رئاسة حتريرمها للشيخ حممد رضا املظفر

وقد ساهم املنتدى يف ختـريج جيـل كـان للشـيخ حممـد رضـا وزمالئـه دور رئـيس يف اعـدادهم ، وهـم مـن 
صـول علـى الشـهادات العليـا املاجسـتري والـدكتوراه ومبختلـف اعالم النجف ، وقد استطاع الكثـري مـنهم احل

االختصاصـــات ، فكـــان مـــنهم حممـــد حبـــر العلـــوم ومحـــود املظفـــر ، والســـيد مصـــطفى مجـــال الـــدين وحممـــد 
  .صادق القاموسي وعدد آخر غريهم 

  
  :محاوالت إصالح المنبر الحسيني 

                                                 
 . ٦٢، ص ١٩٣٦، السنة الثالثة ،  ٢، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ١(
 . ٢٣، ص ١٩٣٨،  ١٣٩، بغداد ، العدد ) جريدة ( اهلاتف ) ٢(
  . ٤٦٨، ص ١٩٦٢،  ٤٩، العدد ) جملة ( العرفان ) ٣(
 . ١٣٥ر السابق ، صحممد مهدي اآلصفي ، املصد) ٤(
 . ١٣٦املصدر نفسه ، ص) ٥(



ــيت دعــا  إليهــا الشــيخ حممــد رضــا املظفــر ملــا هلــذا تعــد حماولــة إصــالح املنــرب احلســيين مــن أهــم القضــايا ال
، ويعـــود اهتمـــام الشـــيعة بـــاملنرب احلســـيين ألنـــه  )١(املوضـــوع مـــن خطـــورة كـــربى يف التـــأثري علـــى عامـــة النـــاس

يكسبهم إطالعاً واسعاً ومعرفة كبرية يف األمور الدينية والتارخيية والنظريات املعرفيـة األخـرى ، وقـد وجهـت 
  . )٢(ا املنرب من أصحاب املذاهب اإلسالميةالعديد من االنتقادات هلذ

فقـــد تــــوىل جمموعـــة مــــن اخلطبــــاء الـــذين ينقصــــهم الــــوعي الثقـــايف هــــذا املنــــرب واســـتطاعوا خــــداع العامــــة 
والبسطاء من الناس من خالل االفرتاءات واالدعاءات ، فضالً عـن ظهـور عـادات غريبـة باتـت تسـيء إىل 

أو بالسالســل احلديديــة وغريهــا مــن بالســيوف علــى الــرؤوس املنــرب احلســيين بشــكل واضــح منهــا ، الضــرب 
ونتيجـة ذلـك اسـتطاع .  )٣(األعمال اليت اساءت إىل هذا املنرب والقضية السامية اليت من أجلها مت تأسيسه

الشـــيخ حممـــد رضـــا املظفـــر مـــع جمموعـــة مـــن العلمـــاء اPـــددين كالشـــيخ أمحـــد الـــوائلي والشـــيخ جـــواد قســـام 
ــيت هــدفت إىل إجيــاد صــيغة متطــورة  ١٩٤٣تأســيس كليــة الــوعظ واالرشــاد ســنة والشــيخ مســلم اجلــابري  ال

لتبـــين الفكـــر اإلســـالمي واالعتمـــاد علـــى الروايـــات ذات االســـناد الصـــحيح ، وحماربـــة اخلرافـــات واألســـاطري 
 واالسرائيليات ، واتباع املنهج احلديث يف إعداد جيل من خطباء املنـرب احلسـيين ، يـنهض بأعبـاء املسـؤولية

  . )٤(اخلطرية ، ليصور أبعاد الثورة احلسينية مبا يتفق مع أهداف اإلسالم العليا
واجــه هــذا املشــروع معارضــة أصــحاب املصــاحل الــذين ميتهنــون اخلطابــة فبــدأوا يشــيعون أن غايــة املشــروع 

رخييـة ، حتسـني صـورة األمـويني لـدى النـاس والقضـاء علـى الشـعائر الدينيـة ، والعمـل علـى تزويـر الوقـائع التا
وتطور األمر إىل هجوم مسلح على املؤسسة ، فكسرت الكراسي وُحّطم األثاث وهرب من كـان يف املبـىن 
، وزاد األمــر ســوءاً تصــريح أحــد املراكــز الدينيــة بــأن احلســني مت قتلــه مــرتني األوىل يــوم الطــف والثانيــة عنــد 

  . )٥(تأسيس كلية الوعظ واالرشاد وهكذا فشل املشروع وهو يف املهد
: وقد تكررت دعوات الشيخ حممد رضا املظفـر لرجـال الـدين يف املسـاواة بـني اإلميـان واالصـالح فقـال 

يا رجل الدين انك لتكذب يف ادعائـك اإلميـان إذ كنـت يائسـاً مـن إصـالح البشـر ، أو مـن قوتـك علـى ( 
فــإن اهللا تعــاىل أودع يف كــل إنســان حيــاة ] ونَ الَ يـَْيــَئُس ِمــْن َرْوِح اللَّــِه ِإالَّ اْلَقــْوُم الَكــاِفرُ [العمــل لإلصــالح 

                                                 
 . ١٨٥موسوعة العتبات املقدسة ، ص: جعفر اخلليلي ) ١(
  . ٩، ص ٢، ج ١٩٤٩، دار النشر ، النجف  ١خطباء املنرب احلسيين ، ط: حيدر صاحل املرجاين ) ٢(
 . ٣٠، ص ١٩٩٨، دار الزهراء ، بريوت  ١جتاريب مع املنرب ، ط: أمحد الوائلي ) ٣(
 . ٣٠أمحد الوائلي ، املصدر السابق ، ص) ٤(
الشــيخ املظفــر جمـــدداً ، حبــث ضـــمن كتــاب النــدوة الفكريـــة الســتذكار املـــآثر : حممــد حســني الصـــغري ) ٥(

 . ٥٧، ص ١٩٩٧العلمية للشيخ املظفر ، النجف 



متدفقــة ، ومواهــب فياضــة ونفســاً جياشــة وضــمرياً حيــاً ، لــو اســتعملها كلهــا وهــو يــؤمن بنفســه ، خملــص 
  . )١())للحق ، لبلغ الكمال الالئق يف هذه احلياة ولكان شيئاً مذكورا 

ف عند حـد معـني فلـديهم القـوة ، ويؤكد الشيخ حممد رضا بأن قدرة رجال الدين على اإلصالح ال تق
ويف النـــاس العـــدة ، واهللا جلـــت قدرتـــه مـــن وراء القصـــد ، فـــال وجـــه للقنـــوط والضـــعف ، فاإلنســـان خملـــوق 

  . )٢(يفيض باحلياة وما على رجل الدين إالّ أن يستغل هذه احليوية لنشر الفضيلة
إلســالمية والــدعوة إىل مجــع حممــد رضــا املظفــر ميلــه إىل التوحيــد بــني املــذاهب اوقــد عــرف عــن الشــيخ 

وحـدة املســلمني ويظهـر ذلــك مـن خــالل كتبـه ومؤلفاتــه وأقوالـه وأفعالــه ورحالتـه ، فلــيس غريبـاً علــى مدينــة 
النجــف وعلمائهــا هــذا املوقــف فهــي الســاعية إىل مجـــع كلمــة املســلمني وخــري دليــل علــى ذلــك احتضـــاRا 

هب اإلســالمية وحضـرته وفــود مـن إيــران وتركيــا م للتقريــب بــني املـذا١٨٧٠للمـؤمتر الــذي عقـد حبــدود سـنة 
  . )٣(وبغداد ، وحاولت فيه حتقيق الوحدة اإلسالمية

وقــد أكــد الشــيخ حممــد رضــا املظفــر أن مســألة التقريــب بــني املــذاهب اصــبحت مــن احلاجــات امللحــة 
م أصــبحت اليــو ) التقريــب بــني املــذاهب ( واين لواثــق بــأن فكــرة : ( وهــي هــدف كــل مســلم غيــور فقــال 

ــه املذهبيــة  ولــيس شــيء ... حاجــة ملحــة وهــدفاً رفيعــاً لكــل مســلم غيــور علــى اإلســالم مهمــا كانــت نزعت
  . )٤()أفضل يف التقريب من تويل أهل كل عقيدة انفسهم كشف دفائنها وحقائقها 

ومـن هـذا املنطلـق طالـب الشـيخ املظفـر بانشـاء مؤسسـة Uـدف إىل التقريـب بـني املـذاهب اإلسـالمية ، 
تأكيــداً هلــذا املعــىن ، كمــا  ) الرســالة (  حــواره مــع الكاتــب العــريب أمحــد أمــني علــى صــفحات جملــة فكــان يف

كـــان للقاءاتـــه بعلمـــاء مصـــر ومـــنهم شـــيخ األزهـــر حممـــد شـــلتوت ، فـــأمثرت تلـــك اللقـــاءات عـــن إدخـــال 
  . )٥(املذهب اجلعفري كدرس من دروس األزهر

 املـــدارس الدينيـــة واحلـــوزة العلميـــة لتقصـــريها يف أمـــا جعفـــر اخلليلـــي فقـــد انتقـــد بشـــدة طـــرق الدراســـة يف
، وعـدم االنتظـام يف الدراسـة ، كمـا  )٦(توسيع مدارك الطلبة وتدفع الطالب للشعور بامللـل وعـدم املسـؤولية

انتقد اخلليلي علماء الدين المهـاهلم واجبـاUم يف رعايـة شـؤون الطلبـة وتـوفري احتياجـاUم الدراسـية وأمـورهم 

                                                 
 . ١٨٥أمحد الوائلي ، املصدر السابق ، ص) ١(
 . ١٠/١١/١٩٥٨،  ١٤، النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ٢(
 . ٨، ص ٢٠٠٠، السنة األوىل ،  ٨، النجف ، العدد ) جملة ( املصر نفسه ، الكوثر ) ٣(
 . ١١٨املعاصرة واملستقبليات ، حبث ضمن الندوة الفكرية ، ص: عبد األمري زاهد ) ٤(
 . ١١٩املصدر نفسه ، ص) ٥(
 . ١٤، ص ١٩٤٧ين تشرين الثا ٥،  ٣٢ - ٣١، النجف ، العددين ) جملة ( البيان ) ٦(



، وقــد جعلــه ذلــك يف موضــع ســخرية وعــداء فئــات عديــدة مــن اPتمــع ، وقــد تطــوع  )١(رىاحلياتيــة األخــ
بعضــهم لالعتــداء عليــه بســبب دعواتــه إىل نبــذ العــادات والتقاليــد الوافــدة إىل العــراق كوRــا تســيء للعقيــدة 

  . )٢(الدينية كما انتقد الذين يتزينون بلباس الدين
Rـــا خطـــراً يهـــدد متاســـك اPتمـــع ودعـــا إىل نبـــذ التعصـــب وحـــارب حممـــد صـــاحل حبـــر العلـــوم الطائفيـــة أل

املــذهيب والفرقــة مؤكــداً أمهيــة الــدين اإلســالمي يف مجــع كلمــة املســلمني ، ويؤكــد ذلــك يف احــدى قصــائده 
  -:قائالً 

  جلماعة فمراوغ شرير    من قال أن الدين يقبل فرقة
  أودى 7ا التفريق والتشطري    ما الدين إالّ أن يوحد أمة

  وليسقط التحريف والتحوير    حي دين العدل جل جاللهفلي
  

وجـــري بالـــذكر أن الســـيد حممـــد تقـــي احلكـــيم قـــد رافـــق الشـــيخ حممـــد رضـــا املظفـــر يف خطواتـــه بتأســـيس 
  . )٣(منتدى النشر وساهم بشكل فاعل يف تأسيسه

ــــق بــــني  وانتقــــد بشــــدة سياســــة احلكومــــات الســــابقة وعــــدها سياســــة هوجــــاء ، والســــيما سياســــة التفري
املذاهب واذكاء نار االحقاد يف نفوس ابناء هذا البلد بني سين وشـيعي ، وعـريب وكـردي وجنـويب ومشـايل ، 
فضًال عن املفارقات اليت تبثها ارضاًء لنواياها ، أريد 7ـا ابعـاد ذوي الكفـاءات باسـم الطائفيـة والعنصـرية ، 

د تقـــي احلكـــيم عـــدم جـــدوى هـــذه وإحـــالل طبقـــة حملهـــم تنفـــذ مـــا يريـــد املســـتعمرون ، وأكـــد الســـيد حممـــ
إذا مـا جنحـت بيـد االسـتعمار يف يـوم مـا فـإن ) فرق تسـد ( أن هذه السياسة ، سياسة : ( السياسة فقال 

  . )٤()جناحها مؤقت وهي حتماً ستعصف بأصحا7ا مىت استيقظ املارد اجلبار يف النفوس 
 تساير نظم احلياة احلديثة مسـايرة تضـمن املدرسة الدينية التقليدية كوRا مل) االعتدال ( وانتقدت جملة 

هلــا البقــاء والتواصــل فقــد وجــد طــالب املدرســة الدينيــة انفســهم دون النــاس علمــاً وثقافــة وصــحة وفكــراً ، 
ووجدوا كذلك أن اUـام النـاس بـالكفر واالحلـاد ال مينـع العـامل أن يسـتنري بالكهربـاء أو يسـتمع إىل موجـات 

  . )٥(ة الربق وهم حيث كانوا ال يقدمون رجالً إالّ ليتأخروا خطواتالراديو ، فالعامل يسري بسرع

                                                 
  . ١، ص ١٩٣٠متوز  ١١،  ١٩، النجف ، العدد ) جريدة ( الفجر الصادق ) ١(
 . ١٧٩، ص ١٩٥٥أوالد اخلليلي ، جمموعة قصص ، مطبعة املعارف ، بغداد : جعفر اخلليلي ) ٢(
 .ينظر الصفحات السابقة من االطروحة ) ٣(
  . ١٧ - ١٥، ص ١٩٥٨متوز  ٣١انية ، ، السنة الث ١٠، النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ٤(
 . ٢٣ - ٢٢، ص ١٩٣٦، السنة الرابعة ، كانون األول  ١، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ٥(



أن الركـــود املخيـــف الـــذي يســـيطر علـــى أروقـــة مـــدارس النجـــف ، هـــو احلالـــة ) الشـــعاع ( وعـــدت جملـــة 
املألوفة ، فقد ظلت الدراسة الفردية سائدة يف جوامعه ، ولـيس هلـذه الدراسـة مـن نظـم معينـة تسـاعد علـى 

د ومؤهالتــه ، ومل تقــع دراســتها علــى أســس تربويــة معينــة ميكــن االســتناد عليهــا يف توجيــه حتديــد كفــاءة الفــر 
التعلــيم الــديين ، فكــان لبــادرة عــدد مــن الشــباب بضــرورة إصــالح الوضــع وتنظــيم الدراســة واعــداد ناشــئة 

طريقــة تفهــم حقيقــة احليــاة وجتــاري التقــدم العلمــي مبــا تدخلــه مــن إصــالح شــامل يف نظــم الدراســة الدينيــة و 
  . )١(التعليم

وجــدير باملالحظـــة أن الكثــري مـــن رجــال اإلصـــالح اآلخــرين تتفـــق توجهــاUم اإلصـــالحية يف معـــاجلتهم 
للمشاكل االجتماعية مع االصالحيني الذين مت ذكرهم فعلى سـبيل املثـال أن عبـد احملسـن شـالش تصـدى 

ة فقـد دعــا إىل مكافحتهـا واقــرتح لظـاهرة اجتماعيـة خطــرية هـددت متاسـك اPتمــع وهـي الطائفيــة والعنصـري
عالجـــاً هلـــا حبفــــظ التـــوازن بــــني األديـــان والطوائــــف والقوميـــات وأكـــد أن حالــــة عـــدم التوافــــق النامجـــة عــــن 
العنصـــــرية والطائفيـــــة موجـــــودة لـــــدى كـــــل الشـــــعوب ، ولكـــــن املســـــؤولية التارخييـــــة حبفـــــظ التـــــوازن واملعاجلـــــة 

  . )٢(البالداملوضوعية تقع على أولياء األمور الذين يديرون 
ــــرتاث اإلســــالمي مــــن علــــم وأدب وفلســــفة غــــين بــــالكثري مــــن رجــــال الــــدين  وجــــدير بالــــذكر هنــــا أن ال
املصـــلحني الـــذي ســـامهوا بشـــكل أو بـــآخر يف النهضـــة مـــن خـــالل احلـــث والتشـــجيع علـــى املضـــي بالرتمجـــة 

الـــدين اإلســـالمي ،  والتـــأليف ، ففـــي كتـــبهم تســـاهالً كبـــرياً يف قبـــول النظريـــات الغربيـــة الـــيت ال تتقـــاطع مـــع
فالــدين اإلســالمي ورجالــه بــراء مــن كــل حماولــة تــدعو إىل تــدهور األمــة واحنالهلــا واحنطــاط األفــراد ، فعلمــاء 
األمــة ال يقــاومون كــل Rضــة اصــالحية ، وإمنــا يكونــون يف طليعــة الناهضــني باألمــة ، فهــم األســاس يف كــل 

  .حركة وهم مبعث كل فكرة 
  

  -:رأة االصالحيون وامل: ثالثاً 
من املسائل االجتماعية اليت دار حوهلا النقاش الفكري وأثارت اهتمامات املصلحني هي قضـية املـرأة ، 
فقــد ركــزوا علــى جانــب اإلصــالح االجتمــاعي مــن خــالل تأكيــدهم مكانتهــا يف اPتمــع وطــالبوا بتعليمهــا 

ون خروجــــاً عــــن التعــــاليم وUــــذيبها ، إالّ أن تلــــك الــــدعوات واجهــــت عقبــــات كثــــرية ، فقــــد عــــدها احملــــافظ
ــك كانــت  )٣(اإلســالمية واســتجابة للــدعوات الغربيــة ، ودعــوة صــرحية للمــرأة بــالتمرد ، وعلــى الــرغم مــن ذل

                                                 
 . ٣١٩، ص ٢/١١/١٩٤٨، السنة األوىل ،  ١٢، النجف ، العدد ) جملة ( الشعاع ) ١(
 . ٤٧، ص ١٩٤٥حماضرة جملس األعيان ، االجتماع فوق العادة لسنة ) ٢(
 ٢٤٤، ص) بــالت(اعــالم ورواد يف األدب العــريب ، دار الكتــاب اللبنــاين ، بــريوت : كــاظم حطــيط ) ٣(
- ٢٤٦ . 



هناك دعـوات تكـررت الصـالح وضـع املـرأة وانصـافها وفـق مـا جـاءت بـه التعـاليم اإلسـالمية ، فـدعت إىل 
أن ميس ذلك وضعها االجتمـاعي ، وكـان السـيد هبـة تعليم املرأة واعطائها حقوقها اليت وهبها اهللا هلا دون 

الــــدين الشهرســــتاين أول مــــن طالــــب بتعلــــيم املــــرأة ألن تعليمهــــا ينســــجم مــــع مبــــادئ الــــدين اإلســــالمي ، 
وعــارض مســألة الســفور وعــدها خروجــاً علــى التقاليــد اإلســالمية ، واســتندت آراءه يف مطالباتــه علــى أدلــة 

ــيت تؤكــد تفــوق الرجــل علــى نقليــة وعقليــة ، فكــان تركيــزه علــى اجل وانــب العلميــة يف تكــوين املــرأة والرجــل ال
املــرأة يف اجلوانــب الفســيولوجية مؤكــداً معارضــته ملــا أصــاب املــرأة مــن تعســف وظلــم وعــد ذلــك خروجــاً عــن 

ـــيت طالبـــت حبمايـــة حقـــوق املـــرأة وعـــدم تعرضـــها لألخطـــار االجتماعيـــة فكـــان موقفـــه  )١(الـــدين وتعاليمـــه ال
مؤكـداً أن احلجـاب العـريب اإلسـالمية ال مينــع  )٢(هـذه القضـية واختـذ موقفـاً شـرعياً رافضـاً للسـفورتوفيقيـاً يف 

  .من العلم والتعلم ابداً كما أنه ال مينع من العمل يف املعامل واملزارع ومجيع األعمال 
ود ، وعاجل الشيخ حممد حسني كاشف الغطـاء هـذه القضـية مبوضـوعية وبـروح إسـالمية بعيـداً عـن اجلمـ

وانتقد بشدة الذين اعتـربوا املـرأة سـلعة تبـاع وتشـرتى ، فقـد يـؤدي ذلـك إىل حرمـان اPتمـع مـن خرباUـا يف 
وعـارض بشـدة الـدعوات الـيت تطالـب املـرأة القيـام بأعمـال .  )٣(جماالت قد تبدع فيهـا وتتفـوق علـى الرجـل

ان موقفـــه مـــن هـــذه القضـــية يتطـــابق ، فكـــ )٤(ال تتناســـب وعفتهـــا ، وال مـــع دورهـــا الفاعـــل يف بنـــاء األســـرة
ونظـــرة الشـــريعة اإلســـالمية الـــيت أولـــت املـــرأة أمهيـــة متميـــزة وأعطتهـــا منزلـــة عظيمـــة ، فقـــد خصـــها اهللا تعـــاىل 
باحــدى كربيــات ســور القــرآن الكــرمي وهــي ســورة النســاء ، كمــا جــاء يف القــرآن الكــرمي مــن األحكــام الــيت 

د عــّد الشــيخ حممــد حســني املــرأة أعظــم خملــوق بيــده خــري ، فقــ )٥(ختــص النســاء وحــدد حقوقهــا وواجباUــا
اPتمع وشره ، وصالحه وفساده ، مسوه وهبوطه ، لذلك طالب بأن يرسم للمـرأة طريـق الصـالح والبنـاء ، 

، ودعاهــا أيضــاً  )٦(ويهيــأ هلــا أســباب الــتعلم وحثهــا علــى الــتخلص مــن االميــة ألن هلــا دوراً يف بنــاء اPتمــع
فاعـــل يف Rضـــة الـــبالد والثـــورة علـــى الظلـــم والظـــاملني ، وأكـــد حـــق املـــرأة يف املشــــاركة يف للقيـــام بـــدورها ال

القضايا السياسية اليت ختص بلدها ، وطالبها بأن تقف موقف احملاسب واملراقـب مـن احلـاكمني ، وموقـف 

                                                 
،  ٢٠٠١هبــــة الــــدين احلســــيين ، آثــــار الفكريــــة ومواقفــــه السياســــية ، بــــريوت : حممــــد بــــاقر البهــــاديل ) ١(

 . ٩٦ - ٩٣ص
 . ٢٧٤، ص ١٩٢٦،  ٩، ج ١، بغداد ، جملد ) جملة ( املرشد ) ٢(
أساليب املقالة يف األدب العراقي احلديث والصـحافة العراقيـة ، مطبعـة االرشـاد : منري بكري التكرييت ) ٣(

 . ٣٨٦، ص ١٩٧٦، بغداد 
 . ٩٤امليثاق العريب ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٤(
 . ٥٦احملاورة بني السفريين ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٥(
 . ٩٥ - ٩٤امليثاق العريب ، ص: ء حممد حسني كاشف الغطا) ٦(



ويــرى بــأن ، وحتفــظ الشــيخ علــى التوســع يف مشــاركة املــرأة باألعمــال السياســية  )١(الثــائر ضــد املســتعمرين
األفضــــل للمــــرأة هــــو تشــــكيل اجلمعيــــات النســــوية الــــيت تأخــــذ علــــى عاتقهــــا عقــــد املــــؤمترات والعمــــل علــــى 
مكافحــة الفســاد يف اPتمــع ، وانتشــال الفتيــات اللــوايت اســقطتهن الظــروف يف مهــاوي الرذيلــة ، فيشــكلن 

ه اجلمعيـات هـو نصـرة ، وأمـا الغـرض مـن هـذ )٢(بذلك خطورة على البنـاء االجتمـاعي بافسـادهن الشـباب
، وشـدد علـى التـزام املـرأة بـالقيم  )٣(املظلوم وتشغيل العاطلني عن العمـل واسـعاف املرضـى وذوي العاهـات

  . )٤(واألخالق وطالبها بأن يكون من أوليات أعماهلا هو رعايتها وعنايتها لبيتها وزوجها وأوالدها
ة الربيطانيــة الــيت اتبعتهــا عنــد احتالهلــا للعــراق وألقـى الشــيخ حممــد جــواد اجلزائــري بالالئمــة علــى السياســ

وعــدها مــن أبــرز املشــاكل الــيت عــاىن منهــا اPتمــع العراقــي ، آلثارهــا يف حيــاة الفــرد وحريتــه وفكــره وأســرته ، 
وعلـــى الـــرغم مـــن توجهـــات الشـــيخ حممـــد جـــواد الدينيـــة ، إالّ أن متطلبـــات الواقـــع االجتمـــاعي والسياســـي 

متطلبات الوعي يف معاجلاته البرز القضـايا االجتماعيـة الـيت عـاىن منهـا اPتمـع فرض عليه أن يتجاوب مع 
ن وعــد قضـــية املــرأة احـــدى املشـــاكل الرئيســية ، فطالـــب مبراعــاة املنظـــور اإلســـالمي بتعلــيم املـــرأة واصـــالح 

  . )٥(حاهلا وزرع الثقة بقدرUا على العمل وخدمة اPتمع
تـــدرجيياً مــع الـــزمن حـــني يتطـــور ، إذ كــان يؤكـــد يف البدايـــة بـــأن وكــان موقـــف الشـــبييب مــن املـــرأة يتطـــور 

مكانـة املــرأة البيــت ، لتســهم يف رعايــة ابنائهــا وتــربيتهم تربيــة صــاحلة ، ولكننــا نــرى بــأن موقفــه يتغــري ، فقــد 
مســح لبناتــه الــدخول إىل اجلامعــة والتخــرج منهــا ، مث الــدخول يف احليــاة العمليــة ليمارســن مهنــة التعلــيم ، مث 
حاول ربط هذه القضية مبجد األمة العربية وحضارUا ، بل ذهب أبعد من ذلك ، فقـد عـزا األسـباب الـيت 
ادت إىل اRيار احلضارة اإلسالمية بأRا هي نفسـها الـيت أدت إىل سـوء معاملـة الرجـل للمـرأة يف هـذا اجلـزء 

، أمـا موقفـه مـن مسـألة احلجـاب  )٦(نمن العامل ، وذكر أن قضية املرأة وحتررها من القضايا الـيت حيلهـا الـزم
وال منـاص لنـا مـن : ( احلجاب والسفور فهو يعدها من أبرز املشاكل اليت تواجه اPتمع وأكد ذلك بقوله 

القول أن الدعوة إىل سـفور املـرأة وتربجهـا علـى لسـان الشـعراء واألدبـاء ، هـو آخـر مـا حتتـاج إليـه الشـعوب 

                                                 
 . ١٠٣، ص ١٩٧٩، مطبعة جامعة بغداد ،  ١أدباء صحفيون ، ط: منري بكر التكرييت ) ١(
 . ٩١حيدر نزار ، املصدر السابق ، ص) ٢(
)٣ (Murray, Jojn, op, cit, p.190. 
 . ٩١حيدر نزار ، املصدر السابق ، ص) ٤(
 . ١٤، ص ١٩٤٧تشرين الثاين  ٥،  ٣٢ - ٣١النجف ، العددين ) جملة ( البيان ) ٥(
،  ١٩٤٧، مكتبــة االنكلــو املصــرية ،  ٢معــروف الرصــايف ، حياتــه وبيئتــه وشــعره ، ط: بــدوي طبانــة ) ٦(

 . ١٨ص



مطالبها الكربى يف قائمة تقـدم فيهـا األهـم علـى املهـم يف الفتية الناهضة ، إذ وضعت حاجات الشعوب و 
  . )١()هذه احلياة 

ودعا الشيخ علي الشرقي إىل تعليم املرأة والعناية 7ا ، وفق مـا جـاء يف الشـريعة اإلسـالمية السـمحاء ، 
دوا وهو يف موقفه هذا ال خيتلف عمن سبقه من رجال الـدين املتنـورين واملصـلحني االجتمـاعيني الـذين وجـ

  . )٢(يف التعليم خري وسيلة النقاذ املرأة وختليصها من اجلهل
ــب بتحســني أوضــاع املــرأة وتعليمهــا ، نظــراً ألمهيــة دورهــا يف بنــاء اPتمــع  ــب فقــط طال أمــا يوســف رجي

ودعـا املـرأة إىل .  )٣(النـاهض ، ومحـل الرجـل مسـؤولية كبـرية السـهامه يف تعمـيم جهـل املـرأة وUمـيش دورهـا
بــاألخالق والفضــيلة واالبتعــاد عــن الرذيلــة فــإن للحريــة حــدود ال ميكــن جتاوزهــا ، وقــد حــاول تبيــان االلتــزام 

تنــاول فيهــا قصــة فتــاة ) يف ميــدان الكــون ذبيحــة ( رأيــه مــن خــالل قصــة حقيقــة كــان شــاهداً عليهــا وهــي 
علــى الفتــاة الــيت  قــذفتها األمــواج حنــو شــواطئ دجلــة يف أيب نــؤاس مقطوعــة الــرأس واليــدين ، والقــي باالئمــة 

، وطالـــب النســـاء بعـــدم الغـــرور  )٤(كـــان مصـــريها احملـــزن نتيجـــة طيشـــها وUاوRـــا يف صـــون عفافهـــا وشـــرفها
والغـواين يغـرهن الثنـاء ) ( بعـون املهـا ( فال يغركن أقوال الشعراء وبيـان األدبـاء وال تعبـأن ( وخاطبهن قائًال 

  . )٥(... )فإن للحرية حدوداً وللهو ميداناً ) 
أكـــد بـــأن مســـؤولية االحنـــراف يف اPتمـــع تقـــع علـــى عـــاتق الغانيـــات املســـتهرتات الالئـــي يســـعني لنشـــر و 

أيها الغانيات املستهرتات ، أيها العذارى احلاملات ، اننت سبب اجلرائم والرذائل وانـنت  : ( الرذيلة فيه فقال 
املوعظــة الــيت ســـعت  كــذلك عنــوان الفضــيلة والعفــاف والصـــون ولــيس مــن موعظــة زاجــرة لكـــن بعــد هــذه

ــرتين  الــيكن طوعــاً علــى أرجــل األمــواج ســعياً حثيثــاً وهــي بــال رأس وال عــني وال فــم ، وقــد جــاء 7ــا املــوج ل
  . )٦()بعيونكن مصري الشهوة السافلة وذروة االندفاع يف تيار اللهو والفسق والفجور 

أيها الشباب ، أيها الغيـارى ، : ( ودعا الشباب إىل االلتزام باألخالق العربية األصيلة وخاطبهم بقوله 
اهللا اهللا يف القـــوارير فـــاRن يف ذمـــامكم وعنـــد شـــرفكم ، فـــال تطوحـــوا هلـــن وتلوحـــوا هلـــن باملواعيـــد الســـافلة 

                                                 
 . ١٨١املصدر نفسه ، ص) ١(
 .وما بعدها  ١٩١االحالم ، ص: علي الشرقي ) ٢(
 - ١٩٢٠( مرحلـــــة االنتـــــداب الربيطـــــاين احليـــــاة االجتماعيـــــة يف العـــــراق يف: ســـــتار نـــــوري العبـــــودي ) ٣(

 . ٩٣، ص ١٩٩٦، اطروحة دكتوراه غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة البصرة ، ) ١٩٣٢
 . ٥٣٨ - ٥٣٧، ص ١٩٣٨، السنة الرابعة ، مايس  ١٠، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ٤(
 . ٥٤٠املصدر نفسه ، ص) ٥(
 . ٥٣٩املصدر نفسه ، ص) ٦(



فتحطمــوهن هــذا التحطــيم ، وال تســتدرجوهن إىل هــذا االمث باخلديعـــة واملراوغــة فــاRن ســبب واحــد وانـــتم 
  . )١()أسباب كثرية 

د رضــا املظفــر وحممــد صــاحل حبــر العلــوم وحممــد تقــي احلكــيم يف نظــرUم للمــرأة ، وتوافقــت مواقــف حممــ
وطالوبــا برســم طريــق الصــالح والبنــاء هلــا ، وUيئــة أســباب الــتعلم ألخــالق فاضــلة ، لتبــين كيانــاً قوميــاً مــن 

كــرمي واســتندت دعــوUم إىل مــا جــاء يف القــرآن ال.  )٢(خــالل تربيــة جيــل صــاحل قــادر علــى مقاومــة التيــارات
  .والشريعة اإلسالمية السمحاء يف حتديد حقوق املرأة وواجباUا 

ــيت كانــت تــدعو إىل وقــد عــاجل جعفــر اخلليلــي  ــري مــن قصصــه االجتماعيــة اهلادفــة ال قضــية املــرأة يف الكث
تعلــيم املــرأة وعملهــا ، وأكــد بــأن املــرأة خملــوق هلــا حقــوق وعليهــا واجبــات ال ختتلــف عــن الرجــل بقليــل أو  

والقي باملسؤولية على املرأة والرجل فكالمها مؤثر ومؤثر به فالبد أن يكون فسـاد املـرأة والرجـل آتيـاً كثري ، 
فــاPتمع عبــارة عــن بيئــة يعــيش فيهــا الرجــل واملــرأة ، ومــا دام للرجــل يف هــذا اPتمــع .  )٣(مــن فســاد اPتمــع

فسـاد االجتمـاعي واالحنطـاط اخللقـي حقوق أعم من حقوق املرأة ، فالبد واحلالـة هـذه أن تقـع مسـؤولية ال
علــى عــاتق الرجــل أوالً دون املــرأة مهمــا كــان ذلــك الفســاد طفيفــاً ، وطالــب الشــباب بــادراك هــذه احلقيقــة 
ليقضــي علــى الفســاد االجتمــاعي وتطهــري الــنفس مــن آثــار التــدهور اخللقــي املتمثــل جبميــع صــفات الرذيلــة 

ومثـــل عليـــا وبـــذلك تتحقـــق احليـــاة الســـعيدة اخلاليـــة مـــن  وتثقيفهـــا تثقيفـــاً صـــحيحاً وخلـــق مقـــاييس فاضـــلة
الفســاد واالحنــالل ، فهنــاك واجبــات كثــرية حــري بــاملرأة أن تؤديهــا كاخلدمــة يف مســاعدة فقــريات بلــدها ، 
وتقدمي االرشادات والتعاليم اليت ختلق منهن فتيات صاحلات شاعرات باملسؤولية امللقاة على عواتقهن حنـو 

، وعلــى املــرأة العراقيــة املتعلمــة بــذل كــل طاقاUــا بالتعــاون مــع أفــراد اســرUا حلــل املشــاكل  )٤(أبنــائهن والــبالد
  . )٥(االجتماعية اليت تعرتض حياUم خدمة للصاحل العام

تنـاولوا قضـية املـرأة وحقوقهـا وواجباUـا يف اPتمـع ومـا يتطلـب وأكدت كتابات أخرى ملصلحني آخـرين 
نـون هلـذا الـوطن مـا دامـت مربيـة ألبنائهـا الـذين انيطـت 7ـم خدمـة هـذا الـوطن منها اجنازه بوصفها األم احل

جبميع جوارحهم وما ميلكون ، ولصالحهم املستمد من لبان مربيتهم ، وملا كانت كـذلك فهـي إذا املكونـة 

                                                 
 . ٥٤٠، ص ١٩٣٨، مايس  ١٠دال ، العدد االعت) ١(
 . ١٧٣، ص ٢٠/٨/١٩٤٨، السنة األوىل ،  ٢٧، النجف ، العدد ) جملة ( الشعاع ) ٢(
 . ١٨٠، ص ١٩٣٥، السنة الثالثة ، ايلول  ١٣، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ٣(
)٤ (Cook, M.A, op, cit, p.120  
 . ٢٥ - ٢٤، ص ١٩٥٨، السنة الثانية ، متوز  ٩، النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ٥(



 احلقيقة للمجتمع عن طريـق تربيتهـا اجلليلـة ، فبصـالحها حنصـل علـى ناشـئة قويـة يف اجلسـم والعقـل متهيـداً 
  . )١(العداد اPتمع املتطور

ووصفت كتابات أخـرى املـرأة ن أعظـم خملـوق بيـده صـالح اPتمـع وفسـاده ، وطالبـت هـذه الكتابـات 
األدبــاء والكتــاب والفالســفة بتهيئــة فــرص الــتعلم للمــرأة ، وإالّ يســيئوا هلــا حبمــالت قــد تكــون مغرضــة وقــد 

ب قدميــة أو آراء قدميــة يف كتــاب حــديث ، فهــي مل تكــون نتيجــة الثقافــة الضــحلة الناجتــة عــن تــأثريات كتــ
تسيء إىل اPتمع قليًال على الرغم من اساءته إليها كثرياً ، فقد سلبها حقوقها اليت وهبهـا إليهـا اهللا جلـت 

  . )٢(قدرته واإلنسانية أيضاً 
حتصــل علــى  وتناولــت أمهيــة املــرأة ودورهــا يف احليــاة بوصــفها متثــل نصــف اPتمــع فالبــد واحلالــة هــذه أن

، وطالبــت تــدريب املــرأة علــى األعمــال الــيت  )٣(حقوقهــا وختليصــها مــن التقاليــد الباليــة الــيت حتــد مــن حريتهــا
يؤديها الرجل كي تصبح جـاهزة ألدائهـا أن ذهـب الرجـال إىل سـوح القتـال كـي ال تتعطـل األعمـال وتسـري 

  . )٤(األمور مبجراها الطبيعي
ـــب املصـــلح ني ســـواء أكـــانوا رجـــال ديـــن أم مصـــلحني اجتمـــاعيني جـــاءت مـــن هنـــا يتضـــح أن آراء اغل

متوافقة مع التعاليم اإلسالمية اليت حددها القرآن الكرمي ، وقد تأثرت تلك الدعوات ببيئـة النجـف الدينيـة 
ومرجعيتها ، وجاءت تلك الدعوات استجابة ملا كان يعانيه الواقـع العراقـي مـن أمـراض اجتماعيـة خطـرية ، 

  .الواجب االصالحي عند هؤالء سبباً يف تلك الدعوات فكان االحساس ب
  

  -:اإلصالحيون وقضايا اجتماعية أخرى : رابعاً 
انتقد االصالحيون العديد من الظواهر السلبية اليت عاىن منها اPتمـع العراقـي ، فقـد دعـا الشـيخ حممـد 

ر يف اPتمـع العراقـي ، وأكـد حسني كاشف الغطـاء إىل حماربـة العـادات االجتماعيـة السـيئة الـيت باتـت تنخـ
أن كـــل طبقـــة مـــن طبقاتـــه حباجـــة إىل تغيـــري وإصـــالح جـــذري ، فانتشـــار الرشـــوة والفســـاد اإلداري تشـــكل 

، كمـــا أن انتشـــار املالهـــي وإباحـــة اخلمـــور ومعـــدات الفســـق ، والفجـــور يف  )٥(خطـــراً يهـــدد كيـــان اPتمـــع
ثقــف الــواعي يف التصــدي هلــذه الظــواهر ، فهــم الــبالد هــي مــن مكائــد االســتعمار ، وأكــد دور الشــباب امل

أيهــا الشــباب االجنــاب ، أيهــا : ( الســالح اجلــاهز لألمــة وقوUــا وعــدUا عنــد الشــدائد ، وخــاطبهم بقولــه 

                                                 
 . ١٧٣، ص ٢٠/٨/١٩٤٨، السنة األوىل ،  ٧، النجف ، العدد ) جملة ( الشعاع ، ) ١(
 . ١٧٣، ص ٢٠/٨/١٩٤٨، السنة األوىل ،  ٧، العدد ) جملة ( الشعاع ) ٢(
)٣ (Murray, John, op, cit, p. 200.  
 . ٣٣٣، ص ١٢/١١/١٩٤٨األوىل ، ، السنة  ١٢املصدر نفسه ، العدد ) ٤(
 . ١٩، ص ١٩٣١االحتاد واالقتصاد ، املطبعة العلوية ، النجف : حممد حسني كاشف الغطاء ) ٥(



انــتم للــبالد وهــي لكــم ، ... األوالد األجمــاد ، انــتم رجــال الغــد وأن كنــتم ابنــاء اليــوم علــيكم اليــوم العمــل 
7ـا جمـد أسـالفكم ، تعاشـروا بعضـكم مـع بعـض بـروح احلنـان والرمحـة واالخـاء اRضوا Rضة شريفة تعيدون 

وأن أهم ما جيب ويلزم على الشباب ، أن يعتصم بالعروة الوثقى من النزاهـة والعفـة وال يسـمح ... واملودة 
بنفسه جماالً للركض وراء الشهوات ، فتستدرجه إىل مداحض الفسوق وبـؤر املفاسـد ، فيخسـر شـرفه وعـزه 

  . )١()ل خيسر نفسه ، وختسره األمة ب
حممــد جــواد اجلزائــري بعــض األمــراض االجتماعيــة كاألنانيــة الفرديــة ومتــزق األواصــر ولقــد عــاجل الشــيخ 

االجتماعية ، واقرتح معاجلتها عن طريق نكران الـذات وتقـدمي املصـلحة العامـة علـى اخلاصـة ، وقـد وصـف 
  -: )٢(ذلك يف احدى قصائده اليت يقول فيها

  قوة يف النفوس أو يف العقول    يا حياة األفراد ما أنت إالّ 
  بنظم الصفوف والتعديل    فإذا شكل املصور معناك

  
  -:ويقول أيضاً 

  وعن شكل نظمها املقبول    فحياة الشعوب ناجتة عنك
  

اء وكان الشيخ حممد رضا الشبييب قد طالب احلكومة بـأن تسـعى لـردم اهلـوة بـني الريـف واملدينـة واالعتنـ
  . )٣(بتوطني العشائر بتوفري املساكن الصحية وتنظيم إدارات القرى

ودعا أيضاً إىل إنشاء دور األيتام لالناث وعدم اقتصار هذه الدور على مدينة بغـداد واملوصـل والبصـرة 
  . )٤(، بل مشول خمتلف األلوية العراقية

ســائدة كالرشــوة وحماولــة مــن جانــب آخــر وعنــد معاجلــة يوســف رجيــب بعــض االمــراض االجتماعيــة ال
القضـــاء علـــى هـــذا الـــداء الوبيـــل ، أوصـــى باالختيـــار الصـــحيح للموظـــف الـــذي جيـــب أن يتحلـــى بصـــفات 

  . )٥(األمانة والشرف
ــــيت متثــــل مظــــاهر  وطالــــب بتشــــكيل النقابــــات والســــيما للحقــــوقيني والصــــحفيني وكــــذلك اجلمعيــــات ال

  . )١(احلضارة والتمدن

                                                 
 . ٢، ص ١٩٣٤، السنة الثانية ، حزيران  ١، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال ) ١(
 . ٤٠الديوان ، ص: حممد جواد اجلزائري ) ٢(
 . ١٧٠ - ١٦٩، ص ١٩٣٦االجتماع احلادي عشر  حماضر جملس األعيان ،) ٣(
 . ١٦٧ - ١٠٤املصدر نفسه ، ص) ٤(
 . ٣، ص ١٩٢٧كانون الثاين   ٧،  ٦٨، العدد ) جريدة ( النجف ) ٥(



يف كتاباتـه العديـد مـن الظـواهر االجتماعيـة السـلبية يف اPتمـع كالرشـوة وانتقد الشيخ حممد رضا املظفر 
اثـين عليـك إذا مسحـت لنفسـك السـخية بـأن تبيـع امثـن : ( ، وهلذا وجه اللوم على الراشـي واملرتشـي فقـال 

مـا عنــدك مــن عــزة الــنفس الرفيعــة بـاخبص مــا عنــد صــاحبك مــن مــال قـذر خســيس ، ومــع هــذا الكــرم فقــد 
ضي حاجـة صـاحبك وهـو مرفـوع الـرأس موفـور الكرامـة مل يتحمـل منـك منّـة وال تسـويفاً ، استطعت أن تق

  . )٢()فمن منكما الرابح 
أيهـا الفقـري أعـز بـك بـأن الغـىن : ( الفقر ومعاجلاتـه نـراه يواسـي الفقـراء وخيـاطبهم بـالقول وحول مسألة 

بـأن شـركاءك يف احملنـة أكثـر النـاس وأهنيـك ... غىن النفس ، فكم من ثري هو اشـقى النـاس وأذهلـم نفسـاً 
، هــذه األكثريــة حيســب هلــا االثريــاء ألــف حســاب ، فأنــت اقــوى شــكيمة ممــن تغبطــه علــى ثروتــه لــو كنــت 

  . )٣(... )حتسن استعماهلا 
وعاجل اخلليلي يف كتاباته القضايا األدبية واالجتماعية وانصبت معاجلاتـه علـى الواقـع بشـيء مـن اخليـال 

فهــو يشــعر بســوء الوضــع االجتمــاعي النــاتج عــن حتكــم العــادات والعقائــد الزائفــة وحــاول  .والســخرية املــرة 
مكافحتها واستئصـال شـأفتها باسـلوب مـتمكن ذا مغـزى اصـالحي ولـه قصـص عديـدة حـاول مـن خالهلـا 

) مــن فــوق الرابيــة ( القصصـية معاجلـة الكثــري مــن املشـاكل االجتماعيــة الــيت تواجــه اPتمـع ، ففــي جمموعتــه 
ليت تقع يف مائة وسبعني صفحة من القطع املتوسط ، وحتتوي على مخـس وعشـرين قصـة قصـرية ، اسـتمد ا

احــداثها مــن صــميم الواقــع ، يصــور جوانــب مــن البيئــة العراقيــة واملشــاكل االجتماعيــة كالعالقــات األخويــة 
ضـحية ( خـالل قصـة  ، وتطرق إىل مشكلة اخليانة الزوجيـة مـن )٤(وما يعرتيها من مشكالت احلياة اليومية

()٥( .  
فحـاول أن ينقـل لنـا صـورة مـن بيئـة النجـف ) سببُه الفقـر ( كما تناول مشكلة الفقر من خالل قصته 

متثـل حيـاة عائلـة معيلهـا شـبه عاطـل وهلـذا سـاد فيهـا الصـراع والصـخب املتواصـل الـذي اعتـاده  -األشرف 
هــدوء تــام وصــراعها إىل انســجام وحــني  أهــايل احلــي نفســه ، وبصــورة مفاجئــة يتحــول صــخب العائلــة إىل

  . )٦(السؤال عن السبب ، يأيت اجلواب بأن الزوج قد اشتغل عامالً يف أحد املتاجر بأجور يومية

                                                                                                                                            
 . ١، ص ١٩٢٦كانون الثاين   ٢٦،  ٦٣املصدر نفسه ، العدد ) ١(
 ١٣٠، ص ١، ج ١٩٥٤، دار النشـر والتـأليف ، النجـف ،  ١دراسـات أدبيـة ، ط: غالب النـاهي ) ٢(
. 
 . ١٣٠، ص ١، ج ١٩٥٤، دار النشر والتأليف ، النجف  ١دراسات أدبية ، ط: غالب الناهي ) ٣(
 . ٩، ص ١٩٥٨متوز  ٢،  ٩النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ٤(
 .املصدر نفسه ) ٥(
 .املصدر نفسه ) ٦(



فهــو تنميــة املــدارك وإذكــاء األحاســيس ، عــاجل ) الضــائع ( أمــا اهلــدف االجتمــاعي مــن خــالل قصــته 
الفـىت الضـائع نشـأ شـريراً يف كـل شـيء ، حـىت ضـج  فيها قضية اخلري والشر ، وسيطرUا على اإلنسان فهذا

، وتعــد هــذه الروايــة حماولــة طيبــة يف  )١(النــاس مــن تصــرفاته ومل تفلــح معــه قــوة أبيــه والعقوبــات الــيت أنزهلــا بــه
  .تصوير البيئة العراقية من عدة جوانب كتبت بلغة أدبية مجيلة واسلوب جذاب 

واقـع أراد 7ـا اإلقـرار بأمهيـة السـفر يف معرفـة النـاس وكسـب ينقل صورة من ال) جتربة السفر ( ويف قصته 
  . )٢(عاجل اخلليلي بعض املشاكل اإلنسانية) إنسانية مزيفة ( االصدقاء ، ويف قصته األخرى 

ــرياً مــن املظــاهر االجتماعيــة يف اطــار الواقعيــة االصــيلة وباســلوب ناقــد   لقــد رســم اخلليلــي يف قصصــه كث
  .لقراء كان له وقع كبري يف نفوس ا

مــــن جانــــب آخــــر دعــــا اخلليلــــي إىل إنشــــاء اجلمعيــــات اخلرييــــة واملستشــــفيات وغريهــــا مــــن املؤسســــات 
االجتماعيـــة يف النجـــف مـــن قبـــل االغنيـــاء ، ووجـــه انتقـــادات الذعـــة هلـــؤالء متهمـــاً ايـــاهم بعـــدم املبـــاالة يف 

  . )٣(مساعدة ابناء مدينتهم بسبب تفشي البطالة بينهم
لعلـــوم بالعمـــل علـــى حتســـني الوضـــع االجتمـــاعي واملعاشـــي للفـــالح والعامـــل وطالـــب حممـــد صـــاحل حبـــر ا

باعتبارمها ميثالن شـرحية كبـرية يف اPتمـع ويعانيـان مـن الظلـم واجلـور واالسـتغالل مـن مـالك األرض وأربـاب 
  -:إىل الفالح قائالً له ) العواطف ( العمل ذا اهدى ديوانه 

  شعوري عواطف يستبان 7ا    تقبل أيها الفالح مين
   )٤(يقيك وثوب خصمك من حرير    وال جتزع إذا مل تلق ثوباً 

  
واهتم حممد صاحل بقضية العمال اهتماماً خاصاً وشغلت حيزاً كبرياً يف تفكريه فـرتاه يـذكرهم يف العديـد 

  -:من قصائد ديوانه العواطف فيقول 
  منه ما اكتسب    وعامل ينتزع املصنع

  خاوية فينتحب    يرى حنايا كوخه
   )٥(على ابتالعه انتصب    وقصر من جاوره

  

                                                 
 . ٩، ص ١٩٥٨متوز  ٢،  ٩، النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ١(
 . ٩، ص ١٩٥٨متوز  ٢،  ٩، النجف ، العدد ) جملة ( النجف  )٢(
 . ١٩٣٦متوز  ٣، النجف ، ) جريدة  ( اهلاتف ) ٣(
 . ١٣٩، ص ١الديوان ، ج: حممد صاحل حبر العلوم ) ٤(
 . ١٠٠املصدر نفسه ، ص) ٥(



ــــالفالح والعامــــل كوRمــــا ميــــثالن شــــرحية  ــــا ، أن اهتمــــام حممــــد صــــاحل حبــــر العلــــوم ب ــــذكر هن وجــــدير بال
اجتماعيــة كبــرية مــن شــرائح اPتمــع ، ويبــدو أيضــاً أنــه كــان وثيــق الصــلة 7ــاتني الطبقتــني ، فنــراه يف ديوانــه 

  -:يقول يستنهض الفالح ويستعجله الثورة ف
  فرج اخلري وخري الفرج    أيها الفالح فيمن ترجتي

   )١(قصب الكوخ بباب احلرج    وحواليك افاع لسعت
  

وحاول حث العامل على االنتفاض على الواقع املؤمل الذي يعيشه ويزيح الظالم ، ويعـيش عهـد جديـد 
  -:ينعم بالعز والرفاه فيقول 

  ر احلياةيهتدي الشعب السرا    Rضة العامل نرباٌس به
  وينحي عنه لبس الشبهات    ويعيد احلق من غصابه
   )٢(جبالء النفس ال بالعنعنات    لرتى الواقع عني النابه

  
وتنـــاول الســـيد حممـــد تقـــي احلكـــيم مفهـــوم احلريـــة وجماالUـــا ومنهـــا حريـــة الـــدين والعقيـــدة وحريـــة الـــرأي 

حريـة التفكـري وعـرب عنهـا بأRـا عمليـة داخليـة والتفكري وحرية التعبري وحرية التنقل وحرية العمل وأكد علـى 
يقصـــد 7ـــا ابـــراز الفكـــرة أو الـــرأي أو العقيـــدة مبختلـــف األســـاليب ســـواء يف اPتمعـــات العامـــة أم اخلاصـــة 

  . )٣(وافقت احلكم القائم أم خالفته
 وانتقــد املصــلح عبــد احملســن شــالش بشــدة بعــض العــادات االجتماعيــة الضــارة كــاملراقص واملالهــي الــيت

، وأيده يف ذلـك الشـيخ حممـد  )٤(تشجع على االحنراف وتزيد الفسق وتؤدي إىل انتشار الفساد يف اPتمع
  . )٥(حممد رضا الشبييب الذي طالب بعدم مشاهدة األفالم اليت تفسد الذوق العام

ويف دعــوة أخــرى الصــالح نظــام دعــاوي العشــائر أو إلغائــه طالــب كــل مــن الشــيخ علــي الشــرقي وعبــد 
ش بالغــاء هــذا النظــام ألنــه أصــبح يشــكل وبــاالً علــى الــبالد ومــدعاة حلــدوث الفــنت والقالقــل احملســن شــال

  . )٦(وحماولة للقضاء على املدنية واألخالق وكل شيء

                                                 
 . ٨٢، ص ١الديوان ، ج: حممد صاحل حبر العلوم ) ١(
 . ١١٣املصدر نفسه ، ص) ٢(
 . ٢ - ١، ص ١٩٥٨، السنة الثانية ، متوز  ٩، النجف ، العدد ) جملة ( ف النج) ٣(
 . ٣٢ - ٣١، ص ١٩٣٩حماضر جملس األعيان ، االجتماع غري االعتيادي ، لسنة ) ٤(
 . ١١٢، ص ١٩٥٥،  ١٩٥٤املصدر نفسه ، االجتماع االعتيادي ، لسنة ) ٥(
 . ٢٧٣ - ٢٦٠، ص ١٩٤١ - ١٩٤٠املصدر السابق ، االجتماع العادي ، لسنة ) ٦(



وجــــدير باملالحظــــة أن الكثــــري مــــن رجــــال اإلصــــالح اآلخــــرين تتفــــق توجهــــاUم اإلصــــالحية يف معاجلــــة 
لعراقـــي مـــع توجهـــات اإلصـــالحيني الـــذين ذكـــروا ، منهـــا املشـــاكل االجتماعيـــة الـــيت عـــاىن منهـــا الشـــعب ا

  .مطالباUم مبعاجلة األسباب الرئيسة اليت أدت إىل تردي األوضاع االجتماعية بصورة عامة 
  

  -:األوضاع االقتصادية يف العراق وموقف اإلصالحيني منها 
، ويعـــود  )١(نظـــام الرأمســـايللقـــد عـــاىن االقتصـــاد العراقـــي مـــن التخلـــف والتبعيـــة ، كونـــه اقتصـــاداً تابعـــاً لل

ـــك لعـــاملني رئيســـني مهـــا تســـرب املصـــاحل االســـتعمارية إىل قطـــاع الـــنفط واحتكـــار الشـــركات  الســـبب يف ذل
االجنبية وحصوهلا على كافة االمتيازات يف جمـال الـنفط وغريهـا مـن املنتجـات الزراعيـة واحليوانيـة ، والعامـل 

  . )٢(قتصادية ، إذ كانت تسيطر على التجارة واألسواق املاليةالثاين تغلغل اجلالية اليهودية يف احلياة اال
ونظــــراً ألمهيــــة االقتصــــاد الــــوطين الــــذي يعتمــــد علــــى مــــا متلكــــه الدولــــة مــــن قــــدرات وامكانيــــات ميكــــن 
تسخريها لتحقيق الثروة والنمو االقتصادي فقد اكد الشـيخ حممـد حسـني علـى أمهيـة االسـتقالل السياسـي 

عيـــة االقتصـــادية واالعتمـــاد علـــى اآلخـــرين وعـــدم االكتفـــاء الـــذايت ، وذهـــاب ثـــروات ، فالتب )٣(واالقتصـــادي
البلد ، تلغي وبشـكل صـريح اسـتقالله السياسـي ، فيصـبح اسـتقالالً شـكلياً فقـط ، ودعـا إىل بنـاء اقتصـاد 

ة ، قوي مـن خـالل االكتفـاء الـذايت واالعتمـاد علـى الـنفس ، وهـذا ال يتحقـق إالّ مـن خـالل الصـرب واملثـابر 
ووجود رجال قادرين علـى صـنع هـذا االسـتقالل ، وأكـد الشـيخ حممـد حسـني بـأن أي جمتمـع ال ميكـن أن 
حيـــىي بـــدون اقتصـــاد ودعـــا إىل بـــذل العمـــل اجلـــاد لتكـــوين الثـــروة مـــن خـــالل نضـــال اإلنســـان ضـــد الطبيعـــة 

، وأن بناء اقتصـاد  )٤(Pتمعواستخدامه كل القدرات املتوفرة لديه يف توفري اخلربات احلياتية الضرورية لبناء ا
اقتصاد قوي يتطلب إثارة روح االبداع لدى الشباب يف اسـتغالهلم لطاقـات األمـة واالسـتفادة مـن الثـروات 
الطبيعية الكثرية اليت من اهللا جلت قدرته 7ا على هذه األمة يف إقامة صـناعة متطـورة ، مـن خـالل تسـخري 

  . )٥(ةمناهج التعليم لتكون يف خدمة التنمية االقتصادي

                                                 
 . ٢٢، ص ١٩٧٧االقتصاد العراقي بني التبعية واالستقالل ، بغداد : هوشيار معروف ) ١(
  ؛ ٢٣، ص ١٩٨٥، بغداد  ١٩٥٢ - ١٩١٤النشاط الصهيوين يف العراق : صادق السوداين ) ٢(

Cook, M.A, op. cit. p. 210. 
 . ٣٠صيف السياسة واحلكمة ، : حممد حسني كاشف الغطاء ) ٣(
، دار  ٢حممـــد رشـــاد اجلمـــالوي ، ط: االقتصـــاد السياســـي ، أســـئلة وأجوبـــة ، ترمجـــة : ليونثيـــف . ل) ٤(

 . ١٢ - ٢١١،  ١٩٧٤الثقافة اجلديدة ، القاهرة 
 . ٤٢يف السياسة واحلكمة ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ٥(



وأوضح الشيخ حممد جواد اجلزائري حبماسة ن أن اإلسـالم قـد أرسـى قواعـد اقتصـادية عمليـة ميكـن هلـا 
أن تتطـــور مـــع العصـــر بشـــكل قابـــل للتطبيـــق ، لكنـــه مل يـــر حرجـــاً مـــن املزاوجـــة بـــني النظريـــات االقتصـــادية 

اق واســـع مـــع التزامـــات احلديثـــة ونظـــرة اإلســـالم لالقتصـــاد الـــيت اعطـــت اإلنســـان حريـــة اقتصـــادية علـــى نطـــ
حمددة تعمل على احلفاظ على اقتصاد الدولـة وعـدم االضـرار مبصـاحل اآلخـرين ، وأكـد الشـيخ حممـد جـواد 
اجلزائـــري وجـــود منـــابع حقيقيـــة للثـــروة يف اإلســـالم ميكـــن هلـــا أن تتنـــاول فضـــالً عـــن اجلانـــب االقتصـــادي ، 

نظرتــــه هــــذه مل يعــــط التفاصــــيل العميقــــة  اجلوانــــب السياســــية واالجتماعيــــة للمســــلمني ، ولكــــن الشــــيخ يف
للنظرية االقتصادية يف اإلسالم ، بل اكتفى بذكر هدف اإلسالم الذي يسعى إىل حتقيق العدالـة والسـعادة 
والقدرة املالية لكل أفراد اPتمع من أجل بناء دولة قوية قادرة على الصمود والبقاء وتوفري حيـاة حـرة كرميـة 

  . )١(الئقة ألبنائها
عرب الشيخ حممد رضا الشبييب عن استيائه الشديد جتاه السياسة االستعمارية الـيت سـامهت بشـكل  وقد

أو بآخر يف ايقاف عجلة التطور يف مجيع مناحي احلياة خدمـة ملصـاحلها ، ومنهـا الناحيـة االقتصـادية ، إذ 
مــوال الطائلــة ، عملـت هــذه السياســة علـى توســيع الفجــوات بـني طبقــات اPتمــع ، فطبقـة متلــك رؤوس األ

، ودعــا الشـيخ الشـبييب االغنيـاء املســامهة يف ختفيـف العـبء عـن الفقــراء ،  )٢(وأخـرى معدمـة تتضـور جوعـاً 
فللفقــري حــق يف مــال الغــين ، ألن األمــوال زائلــة ال ختلــد صــاحبها ، وأكــد أمهيــة غــىن الــنفس باعتبــاره الغــىن 

  -: )٣(احلقيقي فقال
  باه وعقباها الزوالأن عق    ما يريد املرأ من ثروته 

  شبهات وحالل وحرام    معدن جمتمع أركانه
  عز نفساً أن عز النفس مال    افقري غري ذي مال فىت

  
وطالـــب أصـــحاب األمـــوال بـــالتفكري بانفـــاق أمـــواهلم يف ســـبيل اخلـــري والصـــالح ويف ســـبيل اهللا تعـــاىل ، 

صـادي واالجتمـاعي ويبـدو ذلـك مـن ملساعدة اخواRم خدمة القامة جمتمع قائم على أساس التكافـل االقت
  -: )٤(خالل قصيدته اليت يقول فيها

  بئس الصناعة ال كانت وال األرب    املال مأرُب كل من صناعته
  أين التطوع يف األعمال والقرب    يستعجلون من االعراض اعجلها

                                                 
 . ٨٩، ص ١٩٥٠كانون األول   ٢١، السنة احلادية عشرة ،  ٤، النجف ، العدد ) جملة ( الغري ) ١(
)٢(Man, phebe, op, cit. p. 170 . 
 . ٩٣الديوان ، ص: حممد رضا الشبييب  )٣(
 . ٦٧الديوان ، ص: حممد رضا الشبييب ) ٤(



  إذا مضى عمل يف اهللا حمتسب    يقيض اهللا رزقاً غري حمتسب
  سيان فيها سكون النفس والطلب    ةنسعى ويقعُد واالقدار حاكم

  ولو أقامت كفاها املاء والعشب    ال متلك النفُس من حرص كفايتها
  وراع عمرك أن العمر منتهب    خلد لنفسك يف العقىب ذخريUا

  
وأكـــد يوســـف رجيـــب أن االســـتقالل التـــام الـــذي ننشـــده واحلريـــة الـــيت نبغيهـــا يف تكـــوين شـــعب متنـــور 

وهــذه  : ( ياRــا ال ميكــن حتقيقهــا إالّ مــن خــالل مجلــة مــن العوامــل املهمــة فقــال حيمــي الــبالد ويــدافع عــن ك
كلهــا عوامــل مهمــة وأمــور خطــرية ال تقــع يف ايــدينا ، وسالســل البخــل مــا زالــت تعــوق غنينــا عــن بــذل مــا 
جيــب أن يبــذل وينبغــي حتضـــريه مــن املــواد االنشــائية الـــيت يــتم بنــاء الصــرح الســـامي الــذي نريــد أن نســـكن 

  . )١()راته يف املستقبل اال7ا مقصو 
وجدير بالذكر أن جعفر اخلليلي وعند معاجلته للوضـع االقتصـادي املـرتدي طالـب حبـل مشـكلة البطالـة 
اليت انتشـرت يف مدينـة النجـف بشـكل واسـع وازداد خطرهـا ، لتهـدد نصـف سـكان هـذه املدينـة بفقـداRم 

دينة ورفـع مسـتواهم املعاشـي والقضـاء علـى املشـاكل لعملهم ، لذا دعا إىل توفري فرص عمل ألبناء هذه امل
  . )٢(االجتماعية املرتبطة باجلانب املادي كالفقر واجلهل واملرض

ـــيت انتهجتهـــا احلكومـــات الســـابقة مؤكـــداً أن  وانتقـــد الســـيد حممـــد تقـــي احلكـــيم السياســـة االقتصـــادية ال
ال ميكن أن تـدوم مهمـا طـال الـزمن سياستهم يف جتويع الشعب وتبذير موارده هي األخرى سياسة هوجاء 

ــــراز مســــاوئ األنظمــــة واحلكومــــات مشــــدداً علــــى دور اجلمــــوع الوطنيــــة يف  ــــوطين دور يف اب فــــإن للــــوعي ال
وهــذه اجلمــوع الــيت مــألمت أحرارهــا الســجون ، لــيس فــيهم مــن يــأمتر : ( التصــدي لتلــك السياســات فقــال 

  . )٣()لى هذه السياسة بأوامر دولة اجنبية وإمنا هم أناس ال يطيقون الصرب ع
  

  .الزراعة : أوالً 
اعتمد االقتصاد العراقي بالدرجة األساس على الزراعة من حيث العمل املوظـف فيهـا أوالً ونسـبتها إىل 

، على الرغم من أمهيتها يف االقتصاد العراقي فإنـه ظـل يعـاين مـن التخلـف ، وذلـك  )٤(الدخل القومي ثانياً 

                                                 
 . ١، ص ١٩٢٧، كانون الثاين  ٢٨، السنة  ٧١، النجف ، العدد ) جريدة ( النجف ) ١(
 . ٤ - ٣، ص ١٩٣٨، حزيران  ١٠السنة  ، ١٢٥، النجف ، العدد ) جريدة ( اهلاتف ) ٢(
 . ١٥، ص ١٩٥٨، تشرين األول  ١٨، السنة  ١٣، النجف ، العدد ) جملة ( النجف ) ٣(
 . ٩، ص ١٩٧٠اقتصاديات العراق ، بغداد : سعيد عبود السامرائي ) ٤(



إلنتــاج ، وكثــرة املســاحات غــري املزروعــة واســتعمال الطــرق البدائيــة أثــر بشــكل  ألن نظــام امللكيــة ووســائل ا
  . )١(كبري على االقتصاد العراقي وتطوره

وقد اتسمت نظرة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء لالقتصاد العراقي بشيء من الشمول فهـو يؤكـد 
ي البــور ميكــن حتويلهــا إىل أراضــي بــأن العــراق بلــد غــين بثرواتــه الــيت مل تســتغل بعــد ، فالعديــد مــن األراضــ

زراعيــة لــو اقــدمت احلكومــة علــى استصــالحها وزراعتهــا لتشــغيل آالف العــاطلني عــن العمــل مســامهة منهــا 
يف ختلـيص الكثـري مــن العـراقيني مــن حالـة الفقــر ، وأبـدى الشــيخ حممـد حســني كاشـف الغطــاء أسـفه لعــدم 

حهـــا يســـاعد يف حتقيـــق االســـتقالل االقتصـــادي جنـــاح هـــذه املشـــاريع وذلـــك بســـبب االســـتعمار ، ألن جنا
أن التمـر كـان مـن أهـم الصـادرات العراقيـة والعمـود الفقـري ملعيشـة أهلـه ، : ( ويضرب الشيخ مثًال ويقول 

إذ كــان يبــاع بأســعار جمزيـــة ، ولكــن بعــد تكـــريس الســيطرة االســتعمارية يف العــراق فـــإن أســعار التمــور قـــد 
الفالحـــني ، فعـــم الفقـــر وانتشـــر البـــؤس ومتكـــن أفـــراد معـــدودون مـــن اخنفضـــت ، وأصـــبح ال يكفـــي ملعيشـــة 

  . )٢()االقطاعيني من حتقيق الثروات وميكن على التمور قياس بقية احملاصيل 
وطالــب الشــيخ حممــد جــواد اجلزائــري مبعاجلــة الواقــع املــرتدي الــذي تعيشــه الزراعــة ، ودعــا إىل االهتمــام 

( اجلـــة مشـــاكله وحلهـــا وقـــد خـــص الفـــالح باحـــدى قصـــائده بـــالفالح ومـــا يعانيـــه مـــن ظـــروف صـــعبة ومع
  -:اليت قال فيها ) الفالح 

  كراسي حكمكم بيد الضعيف    خذوا بيد الضعيف فقد اقيمت
  إليكم وهو حيلف بالرغيف    أكل متاعب الفالح جتىب
  ُتضيع حرمة الرجل الشريف    غضبت له شريفاً يف بالد

   )٣(القصر املنيف زخارف ذلك    فدى الكوخ احلقري وما حواه
  

ومــن جانبــه دعــا الشــيخ حممــد رضــا الشــبييب إىل تطــوير الزراعــة مــن خــالل معاجلــة املشــاكل الــيت كانــت 
تعاين منها األراضي الزراعية من سوء وإمهال ، فالعراق ميتلـك مـن امليـاه مـا يكفـي الرواء أراضـيه الواسـعة ، 

لالمبـاالة الـيت انتهجتهـا احلكومـات السـابقة ، وأكـد بـأن أسـباب جـدب األرض وبورهـا يرجـع إىل سياسـة ا
ــب باســتعمال اآلالت احلديثــة يف الزراعــة لزيــادة اإلنتــاج وتقليــل جهــود األفــراد ، مشــرياً إىل التطــورات  وطال
،  )٤(اهلائلة اليت يشهدها العامل يف وقت ال يزال الفالح العراقي يستعمل الوسائل البدائية يف عملية الزراعـة

                                                 
 ١٩٣٢ - ١٩١٤تــاريخ مشــكلة األراضــي يف العــراق ودراســة يف التطــورات العامــة : عمــاد اجلــواهري ) ١(

 . ٩٢، ص ١٩٧٨، بغداد  ١٩٣٢
 . ١٠١ - ١٠٠حيدر نزار ، املصدر السابق ، ص) ٢(
 . ٤٠الديوان ، ص: حممد جواد اجلزائري ) ٣(



ــيت  ، ودعــا احلكومــة )١(الزراعــة ــك مــن صــميم واجباUــا وهــي ال إىل االهتمــام مبشــاريع الــري والبــزل ، ألن ذل
  . )٢(تتحمل نفقاUا

كمـــا طالـــب بتحســـني نوعيـــة احملاصـــيل وتوســـيع زراعتهـــا ، وانتقـــد سياســـة احلكومـــة يف اســـترياد القمـــح 
  .واملواد الغذائية من اسرتاليا 

ـــغ ســـنة  ـــيت تضـــمن ١٩٣٩ونـــاقش الشـــبييب الئحـــة أنصـــار التب ـــه وربـــط ال ـــغ وإجيـــاد دائـــرة ل ت حصـــر التب
  . )٣(التعامل به مع الدولة ، وانتقد هذه الالئحة ألRا تلحق الضرر بالعاملني يف زراعة التبغ وجتاره

أما خبصـوص الضـرائب والرسـوم املفروضـة علـى الزراعـة وطـرق جبايتهـا ، فقـد أثـارت الشـيخ حممـد رضـا 
تشـــكل عبئـــاً علــــى كاهـــل الفالحـــني ، ودعـــا احلكومــــة إىل الشـــبييب فطالـــب بتخفيضـــها أو اطفائهــــا ألRـــا 

وطالب برفـع احليـف .  )٤(تعويض مالكي النخيل وجتار التمور ملا أصا7م من أضرار فادحة هلبوط أسعارها
عـــن الفالحـــني منتقـــداً قضـــية اجيـــار األراضـــي ولزمتهـــا بوصـــفها تشـــبه نظـــام االقطـــاع وهـــي تـــتحكم بصـــغار 

يف مدينــة العمـارة قـد ســبب يف هجـرة الكثـري مـن هــؤالء لـذلك دعـا إىل توزيــع  الفالحـني مؤكـداً أن تطبيقهـا
  . )٥(األراضي على الفالحني الذي يعملون يف هذه األراضي

وقــد دعــا الشــيخ علــي الشــرقي إىل إصــالح الوضــع املــرتدي الــذي تعانيــه الزراعــة بوصــفها احــدى ركــائز 
ديثــة وتشــجيع الفــالح علــى اســتعماهلا حــىت ختفــف عنــه االقتصــاد العراقــي مطالبــاً الدولــة بتــوفري اآلالت احل

عـــبء معاجلـــة األرض فيتمســـك يف البقـــاء فيهـــا وعنــــدها ميكـــن ايقـــاف اهلجـــرة مـــن الريـــف إىل املدينــــة أو 
حتديـدها كمــا طالـب باصــالح أوضـاع الريــف والعنايـة بالصــحة القرويـة ، وتشــجيع احلركـة التعاونيــة للقضــاء 

  . )٦( اPتمع القرويعلى طرق االستغالل املنتشرة يف
وأكـــد الشـــيخ علـــي الشـــرقي ضـــرورة انعـــاش االقتصـــاد يف الريـــف عـــن طريـــق االســـتغالل األمثـــل خلرياتـــه 
الزراعية واحليوانية ، واالرتقاء مبستوى الفالح وانقاذه من حالة اجلهل والفوضى الـيت يعيشـها ، كمـا طالـب 

األراضـــي الزراعيــة ووارداUـــا ، وقــد انصـــف  بتخفيــف كاهلـــه مــن كثـــرة الضــرائب والرســـوم الــيت تفـــرض علــى

                                                 
)١ (Bonne, Alfred, op, cit, p. 250. 
 . ٢٤٥، ص ١٩٣٩حماضر جملس األعيان ، االجتماع غري االعتيادي العاشر ، سنة ) ٢(
 . ١٤٤ - ١٣٦املصدر نفسه ، ص) ٣(
 . ١٨٧ - ١٧٦، ص ١٩٥٢ - ١٩٥١املصدر نفسه، االجتماع االعتيادي سنة ) ٤(
  . ٨٣، ص ١٩٣٦املصدر نفسه ، االجتماع العادي احلادي عشر ، سنة ) ٥(
 .وما بعدها  ١٩١األحالم ، ص: علي الشرقي ) ٦(



الشـــيخ الشـــرقي الفـــالح داعيـــاً إىل عـــدم إعطـــاء األراضـــي لألشـــخاص الـــذين ال يعملـــون 7ـــا بـــل اعطائهـــا 
  . )١(للفالحني

كما محل احلكومة املسؤولية الكاملة ملعامل التأخر اليت تعيشها القرى واألرياف ، وطالـب األدبـاء بتبـين 
، وكانـــت رؤيـــة  )٢(جـــاUم األدبيـــة ومطـــالبتهم املســـؤولني يف تصـــحيح مســـار أوضـــاعهقضـــية الفـــالح يف نتا

  .الشرقي تلك تستند إىل أمهية النهوض بالفالح ورقيه لدوره املؤثر يف مسرية البلد احلضارية 
ـــيت كـــان رئيســـاً لتحريرهـــا أو يف  وقـــد عـــاجل يوســـف رجيـــب يف الكثـــري مـــن كتاباتـــه يف جريـــدة النجـــف ال

الت األخــرى العديــد مــن القضــايا االقتصــادية املرتبطــة بــالواقع االجتمــاعي ، فتطــرق فيهــا إىل اجلرائــد واPــ
الواقــــع املــــزري الــــذي تعيشــــه الزراعــــة والفــــالح ، وطالــــب بتخفــــيض الضــــرائب املتعــــددة الــــيت تفــــرض علــــى 

  . )٣(األراضي الزراعية من أجل النهوض بالواقع الزراعي خدمة لالقتصاد الوطين
احل حبر العلم إىل النهوض بالواقع الزراعي وتطـويره بوصـفه أحـد دعـائم االقتصـاد العراقـي ودعا حممد ص

الرئيسـة ، واكــد بــأن عمليــة النهــوض جيــب أن تبــدأ بنجــدة الفــالح وانقــاذه مــن اجلهــل واملــرض الــذي يعــاين 
الكبــــرية ، منـــه ، منـــدداً بنظـــام االقطـــاع الـــذي يعـــد الســـبب الـــرئيس يف معانـــاة هـــذه الشـــرحية االجتماعيـــة 

ـــيت انتهجتهـــا احلكومـــات  ومطالبـــاً بالوقـــت نفســـه برفـــع اجلـــور والظلـــم عنهـــا ، منتقـــداً بشـــدة السياســـات ال
  -: )٤(العراقية املتعاقبة اليت قصرت يف إجياد احللول اجلذرية هلذه املشكلة فقال

  ليس يف السلطة من ينصره    وانظر الفالح معدوم النصري
  س يف حجر يكسرهياب    جهد يوميه بقرص من شعري

  
  -: )٥(ويف قصيدة أخرى ارجع سبب معاناة الفالح إىل احلكام وترفهم فقال

  هل نال من زاكي اجلهود فالحا    قف بالرميثة وانشد الفالحا
  احشاؤه تتناوب االتراحا    أدمت نواظره النوائب واصطلت
  لذوي املطامع يف البالد سراحا    قد كبلته يد الصروف واطلقت

  لوال عنايته لزال وراحا    بكده ووجودهم يتنعمون
  

                                                 
 . ٨٣، ص ١٩٣٦حماضر جملس األعيان ، االجتماع العادي احلادي عشر ، لسنة ) ١(
 .وما بعدها  ١٩١األحالم ، ص: شرقي علي ال) ٢(
 . ١، ص ١٩٢٦، كانون األول  ١٩، السنة  ٦٥، النجف ، العدد ) جريدة ( النجف ) ٣(
 . ٥٣، ص ١الديوان ، ج: حممد صاحل حبر العلوم ) ٤(
 . ٧٣املصدر نفسه ، ص) ٥(



الفــالح الوقــوف بوجــه هــؤالء احلكــام واملطالبــة حبقوقــه وأن ال يعــود إىل احلقــل حــىت وناشــد حممــد صــاحل 
تتم االستجابة ملطالبه وانصافه بالغاء القوانني والضرائب اPحفـة حبقـه ، فهـو الـذي حيـرث األرض ويزرعهـا 

  -: )١( يف احدى قصائده اليت يقول فيهاوغريه حيصدها وأكد هذا املعىن
  فرضت سحق حقوق الفقراء    اقلب العامل واسحق سننا
  مجعت انفاس ارباب الثراء    وابق يف ريفك واهجر مدنا
  فيه ينمو الزرع من دون شقاء    ومىت انست فصال حسنا
  موفياً حق بنيه االوفياء    عد إىل حقلك واخدم وطنا

  
ني قـــــد طالبـــــت بتطـــــوير الزراعـــــة والعنايـــــة بـــــالفالح واالرتقـــــاء حبالتـــــه وكانـــــت دعـــــوات أخـــــرى ملصـــــلح

االجتماعيـــة ، إذ ناشـــد عبـــد احملســـن شـــالش احلكومـــة بارســـال بعثـــات مـــن الفالحـــني أنســـفهم إىل الـــدول 
  . )٢(املتقدمة لكي يطلعوا على جتار7ا يف اPال الزراعي ، وينقلوا تلك التجارب إىل العراق

ئية أكد عبد احملسن شالش أمهية مشروع احلبانية يف دفـع مضـار كثـرية واعـداد منـافع  ويف جمال الثروة املا
ـــب بزيـــادة خمصصـــات الـــري وتقـــدمي مشـــاريعه علـــى غـــريه مـــن املشـــاريع ودعـــا إىل إنشـــاء .  )٣(كبـــرية ، وطال

  . )٤(السدود واخلزانات ورفع مستواها عن األرض للتخلص من مياه الفيضان
كومــــة باالهتمــــام بالبســــاتني وختليصــــها مــــن اآلفــــات لغــــرض تصــــدير وطالــــب عبــــد احملســــن شــــالش احل
، ودعـــا إىل ختفيـــف العـــبء عـــن كاهـــل الفـــالح باطفـــاء الضـــرائب أو  )٥(منتوجاUـــا إىل األســـواق األجنبيـــة

ــه إذ كانــت تؤخــذ ضــرائب متعــددة علــى األرض والســقي ، وناشــد احلكومــة باختــاذ كافــة  ختفيفهــا خدمــة ل
 لتحسـني الزراعـة مـن خـالل تقـدمي السـلف الزراعيـة أو إعطـاء البـذور أو تقـدمي الوسائل املشجعة للفالحني

  .أية مساعدات أخرى 
  

  .الصناعة  -:ثانياً 
ــت الصــناعة اهتمامــاً وافــراً مــن قبــل االصــالحيني فــدعوا إىل تطويرهــا دعمــاً القتصــاديات البلــد فقــد  نال

صــناعة احملليــة ونبــذ الســلع املســتوردة ، أكــد الشــيخ حممــد حســني كاشــف الغطــاء ضــرورة االعتمــاد علــى ال

                                                 
 . ٨٣، ص ١الديوان ، ج: حممد صاحل حبر العلوم ) ١(
 . ٢٠٩، ص ١٩٣٨الجتماع غري االعتيادي لسنة حماضر جملس األعيان ، ا) ٢(
 . ٢٢٩ - ٢٢٦، ص ١٩٣٨حماضر جملس األعيان ، االجتماع غري االعتيادي لسنة ) ٣(
 .املصدر نفسه ) ٤(
 . ٢٢٢، ص ١٩٣٤املصدر نفسه ، االجتماع االعتيادي ، لسنة ) ٥(



حــىت إذ تطلــب األمــر االســتعانة خبــوص النخيــل لنســج املالبــس عوضــاً عــن املالبــس االجنبيــة ، ألن األمــة 
اليت تعتمد على غريها يف كل صغرية وكبرية يذهب عزها وتفقـد اسـتقالهلا منـذ اليـوم األول الـذي اعتمـدت 

  . )١(اعتها وصناعتهافيه على غريها ، فتنهار جتارUا وزر 
وأكـــد الشــــيخ حممـــد حســــني أن الربيطـــانيني علــــى الـــرغم مــــن اســـتقالل العــــراق شـــكلياً فقــــد ســــعوا إىل 
اســـتغالل مـــوارده خدمـــة ملصـــاحلهم فبنـــاء خطـــوط الســـكك احلديديـــة واملـــواينء واجلســـور واملبـــاين العســـكرية 

، كمـا انتقـد بشـدة  )٢(يـزان التجـاري بينهمـاوغريها تعود بالنفع لصاحل بريطانيا يف ظل انعدام التكـافؤ يف امل
إجراءات احلكومة بفرضها الكثري مـن الضـرائب لتغطيـة العجـز يف ميزانيـة الدولـة وعـرب عـن اسـتيائه الشـديد 

، وطالبـــه بوجـــوب ختفيـــف الضـــرائب أو  ١٩٣٥بـــذلك عنـــد لقائـــه بياســـني اهلـــامشي رئـــيس الـــوزراء يف ســـنة 
  . )٣(إلغائها

لشــبييب إىل تشــجيع الصــناعة الوطنيــة ، واالهتمــام بــاألمور العلميــة الــيت ختــص ودعــا الشــيخ حممــد رضــا ا
ـــــة كـــــالنفط  ـــــب بتخفـــــيض الضـــــرائب عـــــن املشـــــاريع الصـــــناعية واســـــتثمار املعـــــادن الطبيعي الصـــــناعة ، وطال

  . )٤(واالستفادة من املعادن األخرى كالكربيت الذي يدر على البالد مبالغ وفرية
والتعامــل التجــاري باتبــاع نظــام املبادلــة التجاريــة للحفــاظ علــى الثــروة ، كمــا دعــى إىل تطــوير التجــارة 

ــــري يف  ــــة ، ألن اســــتريادها زاد بشــــكل كب ــــوداً علــــى اســــترياد املــــواد الكمالي ــــأن تفــــرض قي وناشــــد احلكومــــة ب
وطالــب بانشــاء اســطول حبــري التســاع  )٥(الســنوات األخــرية واصــبحت مكدســة وفائضــة عــن حاجــة البلــد

  . )٦(لعراقية إىل اخلارج ليسهم يف عملية النقل التجاريحجم الصادرات ا
وتكـررت دعــوات الشــيخ علــي الشــرقي إىل تطــوير الصــناعة الوطنيــة ومحايتهــا وتشــجيعها خدمــة للبلــد ، 

  . )٧(مؤكداً أن االستقالل االقتصادي للبلد ال ميكن أن يقوم إالّ على مبدأ تشجيع الصناعات الوطنية
غنيــاء الــبالد تطــوير مشــاريعهم االقتصــادية مبــا ينســجم والتقــدم العلمــي وقــد طلــب يوســف رجيــب مــن ا

احلاصــل يف بنـــاء املعامــل احلديثـــة واســتثمار ثـــرواUم ، وتشــغيل الكثـــري مــن العـــاطلني عــن العمـــل مــن أجـــل 

                                                 
 . ٤٢يف السياسة واحلكمة ، ص: حممد حسني كاشف الغطاء ) ١(
 . ٩ ٠ ٨احملاورة بني السفريين ، ص: ني كاشف الغطاء حممد حس) ٢(
 . ٢٢ - ١٠املصدر نفسه ، ص) ٣(
 . ١٩٥٨، حزيران ) جريدة ( ؛ البالد  ١٩٥٨شباط  ٢١، بغداد ، ) جريدة ( الزمان ) ٤(
 . ١١٦، ص ١٩٥٦ - ١٩٥٥حماضر جملس األعيان ، االجتماع العادي لسنة ) ٥(
 . ٤١املصدر نفسه ، ص) ٦(
، تشـــــرين األول ) ١٩٩١ - ١٩٨٢،  ١٩٨٠ - ١٩٧٨(، بغـــــداد ، األعـــــداد ) جريـــــدة ( راق العـــــ) ٧(

 .وما بعدها  ١٩١األحالم ، ص: ؛ علي الشرقي  ١٩٢٦وتشرين الثاين سنة 



، وطـالبهم باملسـامهة يف مسـاعدة نـشء  )١(املسامهة يف حل مشـكلة البطالـة الـيت أخـذت بالتفـاقم واالزديـاد
د يف دخــــول املــــدارس وورش التــــدريب ، لكــــي تستأصــــل شــــأفة اجلهــــل ليكونــــوا أعضــــاء صــــاحلني يف الــــبال

  . )٢(اPتمع
وأكد أن ما ميتلكه العراق من ثروات طبيعية تسهل لـه امكانيـة إقامـة مشـاريع صـناعية كبـرية شـريطة أن 

ــــب احلكومــــة واألهــــايل بوجــــوب م ســــاندة وتشــــجيع يــــتم اعــــداد كــــوادر وطنيــــة قــــادرة علــــى إدارUــــا ، وطال
الصــناعات الوطنيــة مــن خــالل التخطــيط والرعايــة ملــا للنشــاط الصــناعي مــن أمهيــة عظمــى تســهم يف تقــدم 

، وذلك من خالل نبذ السـلع املسـتوردة ألن بنـاء صـناعة وطنيـة هـي ضـرورة ملحـة Uـدف  )٣(البالد ورقيها
  . )٤(إىل محاية البالد من الضغوط اخلارجية اليت تتعرض هلا

وســف رجيــب أيضــاً بانشــاء مشــروعات صــناعية تتوافــق مــع البيئــة العراقيــة ونابعــة مــن الواقــع وطالــب ي
  . )٥(االجتماعي كي ال تتجه األنظار صوب البضائع االوربية املستوردة

ودعـــا حممـــد صـــاحل حبـــر العلـــوم إىل تطـــوير الصـــناعة والعنايـــة بالعامـــل وتعليمـــه ليكـــون مـــؤهالً يف خدمـــة 
ة وأبــدى أســفه ملــا يعانيــه العامــل مــن بــؤس وشــقاء علــى يــد أربــاب العمــل الــذين خطــط التنميــة االقتصــادي

  -: )٦(سرقوا جهوده ، وبنوا جمدهم على حسابه فقال
  جنة انشأها من أملك    سل ربيب القصر كم يف يده
  أينعت تثمر من سقي يدك    لصها منك ويدري أRا

  لقمة للعيش ُسلت من فمك    فإذا استحصلت من غلتها
  سهرة يلهو 7ا عن مأمتك    تفىن وهو حيىي يف اهلوىأنت 

  
وقد بارك حممد صاحل حبر العلـوم جهـود العامـل وسـعيه إلزالـة الظلـم واحليـف الـذي حلـق بـه ليبـدأ عهـداً 

  -: )٧(جديداً ينعم فيه بالرفاهية والعز فقال
  يهتدي الشعب ألسرار احلياة    Rضة العامل نرباس له

                                                 
 . ١، ص ١٩٢٦، كانون األول  ١٩، السنة  ٦٥، النجف ، العدد ) جريدة ( النجف ) ١(
 .املصدر نفسه ) ٢(
 . ١، ص ١٩٢٦، كانون األول  ٢٧، السنة  ٦٦دد املصدر السابق ، الع) ٣(
 . ١، ص ١٩٢٧، كانون الثاين  ٢٨، السنة  ٧١املصدر نفسه ، العدد ) ٤(
 . ١، ص ١٩٢٧، كانون الثاين  ٢٨، السنة  ٧١، العدد ) جريدة ( النجف ) ٥(
 . ١٥، ص ٢الديوان ، ج: حممد صاحل حبر العلوم ) ٦(
 . ١١٣، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٧(



  نحي عنه لبس الشبهاتوي    ويعيد احلق من غصابه
  جبالء النفس ال بالعنعنات    لرتى الواقع عني النابه

  للمساعي ال ألنساب الذوات    حنن ابناء زمان آبه
  

ونتيجـــة لســـوء حالـــة الصـــناعة احملليـــة الـــيت اصـــبحت يف الـــدرك األســـفل مـــن االحنطـــاط وذلـــك ملزامحـــة 
احلاجــات الضــرورية مــن ن شــالش إىل ســد املصــنوعات االجنبيــة لكــل منتــوج وطــين ، فقــد دعــا عبــد احملســ

منتوجات البلد الزراعية والصناعية وأكد بأن الواجب حيتم تشجيع الصناعات الوطنيـة واليدويـة مـن خـالل 
  . )١(تشجيع املنتجني وتشغيل االيدي العاملة حىت يتم القضاء على البطالة

                                                 
 . ١٧٥ - ١٣، ص ١٩٣٠حماضر جملس األعيان، االجتماع االعتيادي السادس لسنة ) ١(



  اخلامتة
منبعــاً للحركــة الفكريــة الــيت شــهدها العــراق ، شــهدت احلركــة الفكريــة يف النجــف تطــوراً كبــرياً ، وعــدت 

ومركزاً للحركة الروحية فيه ، فال غرابة أن تتبوأ هذه املدينة مكانة علمية مهمـة ، وعلـى الـرغم مـن كـل هـذا 
ــإن موجــة ركــود عمــت أروقــة الدراســة يف هــذه املدينــة كــان ســببها ســيادة الدراســة الفرديــة ، وعــدم وجــود  ف

يــــد كفــــاءة الفــــرد ومؤهالتــــه ، وافتقــــار هــــذه الدراســــة إىل األســــس الرتبويــــة نظــــم معينــــة تســــاعد علــــى حتد
  .الصحيحة اليت ميكن اعتمادها يف توجيه التعليم الديين 

فكانـت هـذه وغريهــا عوامـل استنهضـت مهــم املتنـورين املصــلحني الـذين بـادروا إىل إصــالح هـذا الوضــع 
ة وجتـاري التقـدم العلمـي مبـا تدخلـه مـن إصـالح من خالل تنظيم الدراسة واعداد ناشئة تفهـم حقيقـة احليـا

شامل يف نظم الدراسـة الدينيـة وطرائـق التعلـيم منطلقـني مـن أمهيـة التعلـيم كأسـاس قـوي ومتـني يرتكـز عليـه 
بنـــاء األمـــة ، وهـــو الوســـيلة الوحيـــدة لتخلـــيص اPتمـــع مـــن األمـــراض االجتماعيـــة اخلطـــرية كاجلهـــل والفقـــر 

  .واملرض 
ء املصـلحني علـى إصـالح التعلـيم الـديين والدراسـة احلوزويـة فحسـب ، بـل مشـل مل تقتصر دعوات هـؤال

التعلـيم احلكـومي ومناهجـه وحماولـة االرتقــاء بـه ليصـبح العـراق رائـداً يف جمــال التقـدم والرقـي ، وقـد تكفلــت 
ــع منــاحي احليــاة ســواء  ــك اآلراء وتوضــيح آثارهــا االجيابيــة علــى مجي أكــان فصــول الدراســة األربعــة ببيــان تل

متعلقـــاً باالجتـــاه السياســـي أو العلمـــي أو االجتمـــاعي أو االقتصـــادي واســـتناداً إىل مـــا تقـــدم فقـــد خلصـــت 
  -:هذه الدراسة إىل نتائج اوجزها مبا يأيت 

أظهـرت هــذه الدراسـة أن التجديــد جبميـع مناحيــه مـدين إىل الــدين اإلسـالمي احلنيــف ، كمــا أن : أوالً 
علمـــــاء الـــــدين الـــــذين كـــــان هلـــــم دور واضـــــح وقـــــوي يف كـــــل االجتاهـــــات  التطـــــور جبميـــــع ألوانـــــه مـــــدين إىل

اإلصالحية اليت مرت يف النجف األشرف وامتد تأثريهـا علـى العـراق وعلـى أجـزاء كبـرية مـن العـاملني العـريب 
وهـــذا ال يعـــين عـــدم وجـــود مصـــلحني آخـــرين مثلـــوا فئـــات أخـــرى يف اPتمـــع ، بـــل أن هنـــاك . واإلســـالمي 

  .ا هؤالء يف اغلب الدعوات الكثري ممن ساندو 
أن الرجال العاملني يف جمال اإلصالح الذين خدموا اإلنسانية مبحـاوالUم تنظـيم شـؤون احليـاة ، : ثانياً 

تركـــوا يف الـــدنيا ، آثـــاراً خالـــدة وأعمـــاالً باقيـــة ، هـــم احيـــاء حبيـــاة آثـــارهم ، فأمســـاؤهم مـــا زالـــت تـــدور علـــى 
  .ر اجلميع األلسن كما أن أعماهلم حازت على تقدي

مل تقتصر دعوات املصلحني على إصـالح قضـية معينـة فحسـب بـل مشلـت خمتلـف القضـايا الـيت : ثالثاً 
يعـــاين منهـــا اPتمـــع ، فقـــد مزجـــوا بـــني دعـــواUم اإلصـــالحية والعمـــل السياســـي الـــذي خاضـــوه مـــن خـــالل 

ــق التقــدم ، فكــان االرتقــاء باجلانــب السياســي هــ ــه والنهــوض املشــاركة األصــيلة يف عمليــة حتقي دفاً ســعوا إلي
بواقــع التعلــيم والقضــاء علــى األمّيــة واجلهــل مثــل طموحــاUم ، كمــا أن معاجلــة الواقــع املــرتدي الــذي تعيشــه 



املــرأة والــدعوة لتعليمهــا شــكل هاجســاً لــديهم ســـعوا لتحقيقــه ، وأخــرياً فــإن معاجلــة األوضــاع االجتماعيـــة 
  . ونصيباً وافراً منهم  األخرى كالرشوة والفساد اإلداري نالت اهتماماً 

كــــان للمدرســــة النجفيــــة العلميــــة العقالنيــــة املتمثلــــة مبراجــــع الــــدين دور يف االنفتــــاح علــــى كــــل : رابعــــاً 
األفكــار احلديثــة الداعيــة للتقدميــة واالصــالح ، وهــذا راجــع إىل األســاس الفكــري والعقائــدي هلــذه املدرســة 

  .اليت تؤمن بالعقل واالجتهاد 
ــيت عــاىن منهــا يف النقــد اهلــادف  ةيــز املصــلحون بــاجلرألقــد مت: خامســاً  ــاء ألبــرز الظــواهر الســلبية ال والبّن

اPتمــــع ، حــــىت وإن كلفهــــم ذلــــك تعرضــــهم إىل خمــــاطر تتهــــدد حيــــاUم ، فشــــملت دعــــواUم وانتقــــاداUم 
نــــرب العــــادات الطارئــــة الــــيت دخلــــت عنــــد إقامــــة املراســــم والشــــعائر احلســــينية ، كمــــا أن الــــدعوة إلصــــالح امل

احلســـيين وختليصـــه ممـــا حلـــق بـــه مـــن خرافـــات شـــكلت جانبـــاً آخـــر النتقـــاداUم ، وهـــذا بالفعـــل دليـــل علـــى 
  .جرأUم واقدامهم يف اخلوض يف هكذا مواضيع ، ملا تشكله من تأثريات هامة على عواطف العامة 

 ينتشـر رأي أو إن الصحافة قد تغلغلـت يف صـميم احليـاة السياسـية واالجتماعيـة والدينيـة فـال: سادساً 
معتقــد ، وال يفلــح حــزب سياســي أو ثــوري إالّ مبعاضــدة الصــحافة ورعايتهــا ، وال يفشــل نظــام سياســي أو 
اجتمــاعي وال خيفــق مشــروع اصــالحي أو اقتصــادي إالّ مبناوئــة الصــحافة ، فقــد لعبــت دوراً بــارزاً يف نشــر 

الت الســــلبية ووضـــــع احللـــــول األفكــــار اإلصـــــالحية ، وحاولــــت النهـــــوض بــــالواقع مـــــن خـــــالل رصــــد احلـــــا
  .واملعاجلات هلا 

مل يقتصــر نشــر األفكــار اإلصــالحية علــى الصــحافة فحســب بــل لعــب األدب واألدبـــاء دوراً : ســابعاً 
متميــزاً يف نشــر هــذه األفكــار فاخلطابــة والشــعر والقصــة أســهمت بشــكل فّعــال يف انتقــاد الظــواهر الســلبية 

  .ونشر األفكار اإلصالحية بشكل اسرع 
شــغلت الزراعــة حيــزاً كبــرياً مــن اهتمامــات املصــلحني فكانــت دعــواUم للنهــوض بواقــع الفــالح : منــاً ثا

وتطويره من خالل تعليمه كأساس للنهـوض بـالواقع الزراعـي الـذي يعـد الركيـزة األساسـية لالقتصـاد العراقـي 
.  

، والـــدعوة إىل إقامـــة  أن االرتقـــاء مبســـتوى العامـــل وحتســـني أوضـــاعه االجتماعيـــة واالقتصـــادية: تاســـعاً 
صناعة وطنية وعـدم االعتمـاد علـى اسـترياد البضـائع االجنبيـة مثـل طموحـات أكثـر املصـلحني ، واالهتمـام 
بالتجــارة ودعمهــا وتــوفري وســائل النقــل املتطــورة مــن خــالل إنشــاء اســطول جتــاري يســهم يف إمنــاء التجــارة 

  .وتطويرها مثلت اهتمامات اغلب أولئك املصلحني 



  دراملصا
  -:الوثائق الرمسية غري املنشورة : أوالً 
  د .ملفات وزارة الداخلية املشار إليها بالرمز و -أ
  . ١٢/١/١٩٥٣يف  ٢٧/تقرير معاون مدير شرطة السماوة إىل قائمقام السماوة ، رقم س -١
  ) . ٢قسم/ديوانية/٢٧( وخ الفرات األوسط ، امللفة احلركات السياسية لشي -٢
، العــــــدد  ١٤/٣/١٩٣٥ء الديوانيــــــة ن املوضــــــوع ، التقريــــــر اليــــــومي عــــــن اللــــــواء يف لــــــوامتصـــــرفية  -٣

  . ١٦/٣/١٩٣٥، التاريخ  ٤٧٣/س
، متصرف لـواء بغـداد  ٢/٤/١٩٣٥، املؤرخ يف  ١٢٠/كتاب مديرية شرطة لواء بغداد ، املرقم س  -٤

.  
الســـري اخلـــاص مـــن  ، التقريـــر)  ٦/ديوانيـــة/٢٥( موقـــف العلمـــاء إزاء حركـــات العصـــيان ، امللفـــة  -٥

  . ١٩٣٥آذار  ٢١يف )  ١٢٦٧/ش خ( إدارة التحقيقات اجلنائية إىل وزارة الداخلية املرقم 
د ( ، العــدد  ٢٨/٣/١٩٣٥متصــرفية لــواء الديوانيــة ، التقريــر اليــومي عــن حالــة اللــواء لنهــار يــوم  -٦

  . ٢٨/٣/١٩٣٥يف )  ٥٨٦/س
  . ١٥/٥/١٩٣٥يف )  ٨٣٥/س( اخلية ، رقم تقرير متصرفية لواء الديوانية إىل وزارة الد -٧
ــــــة ، رقــــــم  -٨ ــــــة إىل وزارة الداخلي ــــــواء الديواني ــــــر متصــــــرفية ل ،  ١٥/٥/١٩٣٥، يف )  ٧٤٨/س( تقري

  .املوضوع االستخبارات عن الوضع يف الرميثة 
  . ٢٠/٥/١٩٣٥يف )  ١١/س( تقرر سري من املوظف السري إىل متصرف لواء بغداد ، رقم  -٩
  . ٢٠/٥/١٩٣٥يف ) ١٠٤(ف لواء الديوانية إىل وزارة الداخلية ، رقم تقرير متصر  -١٠
يف )  ٣٢٠٠/س( تقريـــــــر قـــــــائم مقــــــــام قضـــــــاء الشــــــــامية إىل متصـــــــرفية لــــــــواء الديوانيـــــــة ، رقــــــــم  -١١
١٧/٢/١٩٣٨ .  

ـــــة الشـــــرطة العامـــــة  -١٢ ، التقـــــارير واألخبـــــار الســـــرية الـــــيت ترفعهـــــا إدارة )  ٩قســـــم  ١٣/١١( مديري
 ١٩٣٨كــانون األول ٤يف )  ٣٨٤٧/خ/س( ئيــة إىل وزارة الداخليــة ، األخبــار الســرية ، التحقيقــات اجلنا

.  
ــــــــــــوالء كــــــــــــربالء إىل وزارة الداخليــــــــــــة املــــــــــــرقم  -١٣ يف )  ٩١/٢/س( التقريــــــــــــر الســــــــــــري ملتصــــــــــــرف ل
  . ١٩٣٥/آذار/١١
  و.ك.وثائق دار الكتب والوثائق واملشار هلا بالرمز د -ب

  ملفات البالط امللكي
  ) .١١١٥/٣١١(أحداث الفرات األوسط ، رقم امللفة / لغزو التمرد وا -١
  . ١٩٣٥، ) ١١١٦(أحداث الفرات األوسط ، رقم امللفة / التمرد والغزو  -٢



  ) .١١١٧/٣١١(، رقم امللفة  ١٩٣٥أحداث الفرات األوسط ، لعام / التمرد والغزو  -٣
  ) .٤٤٧٦(رسالة من عبد الكرمي اجلزائري ، امللفة املرقمة  -٤
  

  -:الوثائق الرمسية املنشورة : ثانياً 
،  ١٩٣٩،  ١٩٣٧،  ١٩٣٤،  ١٩٢٩،  ١٩٢٨حماضـــــــر جملـــــــس النـــــــواب العراقـــــــي للســـــــنوات  -١
١٩٤٠ .  
 ١٩٣٦،  ١٩٣٥،  ١٩٣٤،  ١٩٣٠حماضــر االجتماعــات االعتياديــة Pلــس األعيــان للســنوات  -٢

 ،١٩٥٦،  ١٩٥٥،  ١٩٥١،  ١٩٤٣،  ١٩٤٢،  ١٩٣٩،  ١٩٣٨ .  
  . ١٩٣٩،  ١٩٣٨االجتماعات غري االعتيادية لسنة حماضر  -٣
  . ١٩٤٥حماضر االجتماعات فوق العادة لسنة  -٤
  

  -:دار صدام للمخطوطات : ثالثاً 
يف  ٨، الشــــــــيخ علــــــــي الشــــــــرقي ، العــــــــدد ) ٢٦١(دار صــــــــدام للمخطوطــــــــات ، امللفــــــــة املرقمــــــــة  -١
١٩٢٨ - ١/١٢/١٩١٣ .  

 ١٩٤٣ - ١٩١٢،  ٩رسـائل الكرملـي ، العـدد  ،) ٣٤٧(دار صدام للمخطوطات ، ملفـة رقـم  -٢
.  

  
  -:املخطوطات : رابعاً 
حمسن أبو طبيخ ، مذكرات خطية بعنوان حنن واياهم ، حمفوظة لـدى جنلـه مجيـل حمسـن أبـو طبـيخ  -١

.  
حممد حسني كاشف الغطاء ، مـذكرات خطيـة ، حمفوظـة لـدى جنلـه شـريف حممـد حسـني كاشـف  -٢

  .الغطاء 
  

  -:اجلامعية الرسائل : خامساً 
دور املثقفـــني يف ثـــورة العشـــرين ، رســـالة ماجســـتري غـــري منشـــورة ، كليـــة اآلداب ، : أنـــور احلبـــويب  -١

  . ١٩٨٩جامعة بغداد 
، اطروحــة دكتــوراه  ١٩٤١ - ١٩٢٤عشــائر الفــرات األوســط ، : حســن علــي عبــد اهللا الســماك  -٢

  . ١٩٩٥غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة البصرة ، 



ر نــزار عطيــة ، حممــد حســني كاشــف الغطــاء ودوره الــوطين والقــومي ، رســالة ماجســتري غــري حيــد -٣
  . ٢٠٠٢منشورة ، معهد التاريخ العريب ، بغداد 

 - ١٩٢٠(احليـــاة االجتماعيـــة يف العـــراق يف مرحلـــة االنتـــداب الربيطـــاين : نـــوري العبـــودي ســـتار  -٤
  . ١٩٩٦، جامعة البصرة ، ، اطروحة دكتوراه غري منشورة ، كلية اآلداب ) ١٩٣٢
 - ١٩٠٨(دور اPـــددين يف احلركـــة الفكريـــة والسياســـية يف العـــراق : عبـــد الـــرزاق أمحـــد النصـــريي  -٥
  . ١٩٩٠، اطروحة دكتوراه غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، ) ١٩٣٢
لة ماجسـتري ، رسـا) ١٩٤١ - ١٩٢١(تاريخ النجف السياسـي : عبد الستار شنني علوة اجلنايب  -٦

  . ١٩٩٧غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ، 
،  ١٩٥٨حمســـن أبـــو طبـــيخ ودوره يف احلركـــة الوطنيـــة حـــىت عـــام : عـــز الـــدين عبـــد الرســـول املـــدين  -٧

  . ١٩٩٩رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ، 
، رســــالة  ١٩٣٢والسياســــي حــــىت العــــام  حممــــد رضــــا الشـــبييب ودوره الفكــــري: علـــي عبــــد شــــناوة  -٨

  . ١٩٩٢ماجستري غري منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
،  ١٩٤١رشــيد عــايل الكــيالين ودوره يف السياســة العراقيــة حــىت عــام : قــيس علــي جــواد الغريــري  -٩

  . ١٩٨٨رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، ابن رشد ، جامعة بغداد ، 
  

  .الكتب : سادساً 
  -:املصادر العربية واملعربة 

  . ١٩٦٨ثورة العشرين يف الشعر العراقي ، مطبعة اإلميان ، بغداد : إبراهيم الوائلي  -١
، مطبعــة دار  ١٩٣٢ - ١٩٢٢العالقــات السياســية بــني العــراق وبريطانيــا : أمحــد رفيــق الربقــاوي  -٢

  . ١٩٨٠الطليعة للطباعة والنشر ، بغداد 
  . ١٩٩٨، دار الزهراء ، بريوت  ١جتاريب مع املنرب ، ط: ائلي أمحد الو  -٣
  . ١٩٩١، بغداد  ٢فؤاد مجيل ، ط: بالد ما بني النهرين بني والئني ، ترمجة : ولسن . ارنولد  -٤
  . ١٩٩١، بغداد  ١جعفر اخلياط ، ط: الثورة العراقية ، ترمجة : ولسن . ارنولد  -٥
  . ١٩٨٣ثورتني ، ترمجة مركز البحوث واملعلومات ، بغداد  إيران بني: ارنود ابراهيميان  -٦
هاشـــم صـــاحل التكـــرييت ، : العـــراق يف ســـنوات االنتـــداب الربيطـــاين ، ترمجـــة : متشـــافيلي . الـــربت م -٧

  . ١٩٧٨مطبعة جامعة بغداد 
  .الثورة العربية الكربى ، مطبعة عيسى احلليب ، القاهرة ، بالت : أمني سعيد  -٨
  . ١٩٤٧، مكتبة االجنلو املصرية ،  ٢معروف الرصايف ، حياته وشعره ، ط: ة بدوي طبان -٩



تكــوين احلكــم الــوطين يف العــراق ، صــفحة مــن تــاريخ العــراق احلــديث يف ســنة : برســي كــوكس  -١٠
  . ١٩٥١بشري فرجو ، املوصل : ، ترمجة  ١٩٢٦ - ١٩١٤
  . ١٩٨٣ية ، النجف الثورة العربية الكربى والثورة العراق: حتسني العسكري  -١١
عبد املسيح وزير ، مطبعـة دار السـالم ، : خواطر طاوزند ، ترمجة : ف ، طاوزند . تشارلس ت -١٢
  . ١٩٢٣بغداد 
  . ١٩٦٩مذكرايت ، نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية ، بريوت : توفيق السويدي  -١٣
  . ١٩٦٩، بغداد  ١من أعالم آل املظفر ، ط: جاسم املظفر  -١٤
  . ١٩٥٥، املطبعة العلمية ، النجف  ١ماضي النجف وحاضرها ، ط: جعفر باقر حمبوبة  -١٥
  . ١٩٦٣هكذا عرفتهم ، بغداد : جعفر اخلليلي  -١٦
 ١٩٧٦، النجــف  ١٩٥٣ - ١٩٤١التطــورات السياســية يف العــراق ، : جعفــر عبــاس محيــدي  -١٧

.  
غـازي ، فيصـل الثـاين ، اسـرار وخفايـا ،  - ملوك العـراق ، فيصـل األول: مجال مصطفى مردان  -١٨

  .الدار العربية للطباعة ، بالت 
اجلذور السياسية والفكرية واالجتماعية للحركـة القوميـة واالسـتقاللية : مجال وميض عمر نظمي  -١٩

  . ١٩٨٤يف العراق ، بريوت 
اط ، مؤسســـة جعفـــر اخليـــ: الشـــرق األوســـط يف الشـــؤون العامليـــة ، ترمجـــة : جـــورج لنشوفســـكي  -٢٠

  . ١٩٦٤فرانكلني للطباعة والنشر ، بغداد ، نيويورك 
العراق بني عهدين ، ياسني اهلامشي وبكر صدقي ، مكتبـة اليقظـة العربيـة ، بغـداد : حازم املفيت  -٢١
١٩٩٠ .  
  . ١٩٦٠، النعمان ، النجف  ٣مقدمة كتاب عقائد االمامية ، ط: حامد حنفي داود  -٢٢
  . ١٩٧٥ة النجف على االنكليز ، دار احلرية للطباعة ، بغداد ثور : حسن االسدي  -٢٣
ــب الشــاعر اPاهــد الثــائر ، ملخــص ســريته وآثــاره ، : حســني علــي حمفــوظ  -٢٤ العــامل الفقيــه ، األدي

  . ١٩٩٨جامعة الكوفة ، مركز دراسات الكوفة ، مطبعة النرباس ، النجف 
 ١٩٧٥، بغـداد  ١٩٢١ - ١٩١٤ل الربيطـاين البصرة يف عهد االحـتال: محيد محدان التميمي  -٢٥

.  
، دار الشـؤون الثقافيـة ، بغـداد  ١موسـوعة اعـالم العـراق يف القـرن العشـرين ، ط: محيد املطبعي  -٢٦
١٩٩٥ .  
  . ١٩٤٩، دار النشر ، النجف  ١خطباء املنرب احلسيين ، ط: حيدر صاحل املرجاين  -٢٧
  . ١٩٥٨عبد املنعم حممد حسني ، القاهرة : ترمجة إيران ماضيها وحاضرها ، : دونالد ولري  -٢٨



  . ١٩٨٥املسؤولية التارخيية يف مقتل امللك غازي ، بغداد : رجاء حسني حسنيس اخلطاب  -٢٩
 ١٩٣٦ - ١٩٢٢ياســني اهلـامشي ودوره يف السياسـة العراقيـة مــن : سـامي عبـد احلـافظ القيسـي  -٣٠

  . ١٩٧٦، مطبعة العاين ، بغداد 
ســليم طــه التكــرييت ، : ، ترمجــة  ١٩٥٠ - ١٩٠٠العــراق احلــديث : لي لونكريــك ســتيفن مهســ -٣١

  . ١٩٨٨مطبعة حسام ، بغداد 
،  ١، ط ١٩٤٥ - ١٩٣٢نـوري السـعيد ودوره يف السياسـة العراقيـة : سعاد رؤوف شري حممـد  -٣٢

  . ١٩٨٨دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 
  . ١٩٧٠عراق ، بغداد اقتصاديات ال: سعيد عبود السامرائي  -٣٣
  . ١٩٦٤، بغداد  ٤، ط ١٩١٨ - ١٩١٤حرب العراق : شكري حممود ندمي  -٣٤
  . ١٩٥٧األدب املعاصر يف مصر ، دار املعارف ، القاهرة : شوقي ضيف  -٣٥
  . ١٩٥٨، بغداد  ١٩٥٢ - ١٩١٤النشاط الصهيوين يف العراق : صادق السوداين  -٣٦
  . ١٩٩٠الشرقي ، النجف  يف ذكريات: طالب علي الشرقي  -٣٧
تــاريخ العـراق بـني احتاللــني ، العهـد العثمـاين الثالــث ، شـركة التجـارة والطباعــة : عبـاس العـزاوي  -٣٨

  . ١٩٥٥احملدودة ، 
،  ١الــــدرر البهيــــة يف انســــاب عشــــائر النجــــف العربيــــة ، ط: عبــــاس حممــــد الزبيــــدي الــــدجيلي  -٣٩
  . ١٩٨٩النجف 
  . ١٩٦٧، ص ٣اق من االحتالل حىت االستقالل ، طالعر : عبد الرمحن البزاز  -٤٠
حماضـــرات عـــن تـــاريخ العـــراق احلـــديث ، جامعـــة الدولـــة العربيـــة ، القـــاهرة : عبـــد الـــرمحن البـــزاز  -٤١
١٩٥٥ .  
  . ١٩٦٣، بغداد  ٤ثورة النجف بعد مقتل حاكمها مارشال ، ط: عبد الرزاق احلسين  -٤٢
  . ١٩٥٤ - ١٩٥٣العراقية ، مطبعة العرفان ، صيدا ، تاريخ الوزارات : عبد الرزاق احلسين  -٤٣
 ١٩٤٨لبنـان  -تاريخ العراق السياسي احلديث ، مطبعـة العرفـان ، صـيدا : عبد الرزاق احلسين  -٤٤

.  
لبنــان  -العــراق يف دوري االحــتالل واالنتــداب ، مطبعــة العرفــان ، صــيدا : عبــد الــرزاق احلســين  -٤٥
١٩٣٥ .  
  . ١٩٧٨، مطبعة دار الكتب ، لبنان  ٤الثورة العراقية الكربى ، ط: عبد الرزاق احلسين  -٤٦
ــــرزاق احلســــين  -٤٧ ــــة يف حركــــة ســــنة : عبــــد ال ــــة ، ط ١٩٤١االســــرار اخلفي ، دار الشــــؤون  ٦التحرري

  . ١٩٩٠الثقافية العامة ، بغداد 
  . ١٩٩٢أحداث عاصرUا ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد : عبد الرزاق احلسين  -٤٨



  . ١٩٤٦االقطاع والديوان يف العراق ، مطبعة السعادة ، مصر : عبد الرزاق الطاهر  -٤٩
، شــركة الطبــع والنشــر األهليــة ،  ١الشــاعر الثــائر حممــد بــاقر الشــبييب ، ط: عبــد الــرزاق اهلــاليل  -٥٠
١٩٦٥ .  
  . ١٩٣٥كربالء يف التاريخ ، مطبعة الشعب ، بغداد : عبد الرزاق الوهاب  -٥١
دراســـــة يف علـــــم االجتمـــــاعي ( االجتمـــــاعي لألحـــــزاب السياســـــية البعـــــد : عبـــــد الرضـــــا الطعـــــان  -٥٢

  . ١٩٩٠، دار الشؤون الثقافية العامة ن بغداد  ١، ط) السياسي 
  . ١٩٦٦البطولة يف ثورة العشرين ، النجف : عبد الشهيد الياسري  -٥٣
  . ١٩٦٨العريب ، القاهرة تاريخ العراق احلديث ، دار الكتاب : عبد العزيز نوار  -٥٤
  . ١٩٥٧تاريخ احلركة الدميقراطية يف العراق ، دار احلرية للطباعة ، بغداد : عبد الغين املالح  -٥٥
  . ١٩٦٥اPمع العلمي العراقي ، نشأته وعدد اعضائه ، مطبعة العال ، : عبد اهللا اجلبوري  -٥٦
  . ١٩٧٦قي السياسي احلديث ، دور الشيعة يف تطور العرا: عبد اهللا فهد النفسي  -٥٧
، مطبعــــة دار الســــالم ، بغــــداد  ٢، ط ١٩٢٠الثــــورة العراقيــــة الكــــربى ســــنة : عبــــد اهللا فيــــاض  -٥٨
١٩٧٥ .  
  . ١٩٦٥االنساب واالسر ، مطبعة شفيق ، بغداد : عبد املنعم الفالحي  -٥٩
 - ١٩٠٥االيرانيــة حقــائق عــن املوقــف يف العــراق مــن الثــورة الدســتورية : عــالء حســني الرهيمــي  -٦٠
  . ١٩٩٩، مركز دراسات جامعة الكوفة ،  ١٩١١
  . ١٩٥٦، املطبعة احليدرية ، النجف ) النجفيات ( شعراء الغري : علي اخلاقاين  -٦١
  . ١٩٥٨شاعر الشعب حممد صاحل حبر العلوم ، مطبعة اسعد ، بغداد : علي اخلاقاين  -٦٢
  . ١٩٦٣نشر األهلية ، بغداد األحالم ، شركة الطبع وال: علي الشرقي  -٦٣
  . ١٩١٣لبنان  -ديوان إبراهيم الطباطبائي ، مجعه وحققه ، صيدا : علي الشرقي  -٦٤
  . ١٩٦٣ذكرى السعدون ، مطبعة الشعب ، بغداد : علي الشرقي  -٦٥
  . ١٩٦٣العرب والعراق ، شركة الطبع والنشر األهلية ، بغداد : علي الشرقي  -٦٦
، األهليــة  ١٩١٤ - ١٧٩٨جتاهــات الفكريــة عنــد العــرب يف عصــر النهضــة اال: علــي حمافظــة  -٦٧

  .للنشر والتوزيع ، بالت 
  . ١٩٧٥تطور الشعر احلديث يف العراق ، وزارة االعالم ، بغداد : علي عباس علوان  -٦٨
، مطبعـة الرايـة ، بغـداد  ١٩٥٠ - ١٩٢٠سعد صاحل يف مواقفه الوطنيـة : علي كاشف الغطاء  -٦٩
١٩٨٩ .  
، مطبعـة الشـعب  ١٩١٨ - ١٩١٤حملات اجتماعيـة مـن تـاريخ العـراق احلـديث : علي الوردي  -٧٠

  . ١٩٧٢، بغداد 



 - ١٩١٤تـــاريخ مشـــكلة األراضـــي يف العـــراق ، دراســـة يف التطـــورات العامـــة : عمـــاد اجلـــواهري  -٧١
  . ١٩٧٨، بغداد  ١٩٣٢
  . ١٩٥٤ف ، النجف ، دار النشر والتألي ١دراسات ادبية ، ط: غالب الناهي  -٧٢
  ) .بالت(التطور السياسي يف العراق ، مطبعة جامعة بغداد : غامن حممد صاحل وآخرون  -٧٣
  . ١٩٧٨، بغداد  ١٩٣٢ - ١٩٢١األحزاب السياسية يف العراق : فاروق صاحل العمر  -٧٤
، معهــــد البحــــوث  ١٩٥٨ - ١٩١٤الفكــــر السياســــي يف العــــراق املعاصــــر ، : فاضــــل حســــني  -٧٥
  . ١٩٨٤راسات العربية مبؤسسة اخلليج للطباعة والنشر ، بغداد والد

، بغــداد  ١ونتائجهــا ، ط ١٩٢٠احلقــائق الناصــعة يف الثــورة العراقيــة ســنة : فريــق مزهــر الفرعــون  -٧٦
١٩٥٢ .  
  ) .بالت(كاظم حطيط ، أعالم ورواد يف األدب العريب ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت   -٧٧
خمتـــارات مـــن حيـــاة العالمـــة اجلزائـــري ، دار التعـــارف للمطبوعـــات ، : شـــكر كـــاظم حممـــد علـــي   -٧٨
  .بريوت 
ذكريــات احلــاج عبــد الرســول تــويج عــن الثــورة العراقيــة ، مطبعــة الغــري : كامــل ســلمان اجلبــوري   -٧٩

  . ١٩٧٥احلديثة ، النجف 
  . ١٩٦٣مطبعة االرشاد ، بغداد / معجم املؤلفني العراقيني : كوركيس عواد   -٨٠
جعفـر اخليـاط ، طبـع مبسـاعدة وزارة : فصـول مـن تـاريخ العـراق القريـب ، ترمجـة : كري تـرود بيـل   -٨١

  . ١٩٧١، بغداد  ٢الرتبية والتعليم ، ط
جعفـر اخليـاط ، دار احلريـة للطباعـة : العراق يف رسائل املس بيل ، ترمجة وتعليق : كري ترود بيل   -٨٢

  . ١٩٧٧، بغداد 
عبــــد الواحــــد كــــرم ، : ة العشــــرين الوطنيــــة التحرريــــة يف العــــراق ، تعريــــف ثــــور : كتلــــوف . ن. ل -٨٣
  . ١٩٧٥، بريوت  ٢عبد الرزاق احلسين ، ط: مراجعة 
،  ٢حممـد رشـاد اجلمـالوي ، ط: االقتصاد السياسي ، اسئلة وأجوبة ، ترمجـة : ليوتيف . ن. ل -٨٤

  . ١٩٧٤دار الثقافة اجلديدة ، القاهرة 
  . ١٩٥٥يان الشيعة ، مطبعة االنصاف ، بريوت أع: حمسن األميين  -٨٥
  . ١٩٣٨املبادئ والرجال ، دمشق : حمسن أبو طبيخ  -٨٦
، بـــريوت  ١هبـــة الـــدين احلســـيين ، آثـــاره الفكريـــة ومواقفـــه السياســـية ، ط: حممـــد بـــاقر البهـــاديل  -٨٧
٢٠٠١ .  



القواعــد العامــة يف الفقــه املــدخل لدراســة الفقــه املقــارن ، الكتــاب الثــاين ، : حممــد تقــي احلكــيم  -٨٨
، املؤسســــة الدوليـــة للدراســــات والنشــــر ، بــــريوت  ١، ط) قواعــــد الضــــرر واحلـــرج والنيــــة منوذجــــاً ( املقـــارن 
٢٠٠١ .  
  . ١٩٤٦مالك االشرت ، مطبعة الغري ، النجف : حممد تقي احلكيم  -٨٩
 ١٩٦٣يث ، بغــداد ، مطبعــة دار احلــد) الســيد احلمـريي ( شـاعر العقيــدة : حممـد تقــي احلكــيم  -٩٠

.  
  . ١٩٦٣األصول العامة للفقه املقارن ، دار االندلس ، بريوت : حممد تقي احلكيم  -٩١
الــزواج املؤقــت ودوره يف حــل مشــكالت اجلــنس ، دار االنــدلس ، بــريوت : حممــد تقــي احلكــيم  -٩٢
١٩٦٣ .  
  . ١٩٧٨ت فكرة التقريب بني املذاهب ، مكتبة املنهل ، الكوي: حممد تقي احلكيم  -٩٣
  . ١٩٧٨مناهج البحث يف التاريخ ، مكتبة املنهل ، الكويت : حممد تقي احلكيم  -٩٤
ــــاريخ التشــــريع اإلســــالمي ، كتــــاب املعهــــد ، معهــــد الدراســــات العربيــــة : حممــــد تقــــي احلكــــيم  -٩٥ ت

  . ١٩٩٨واإلسالمية ، لندن 
  . ١٩٩٩ريوت التشيع يف ندوات القاهرة ، دار التجديد ، ب: حممد تقي احلكيم  -٩٦
  . ٢٠٠٠من جتارب االصوليني يف اPاالت اللغوية ، مؤسسة األلفية ، : حممد تقي احلكيم  -٩٧
  . ١٩٧٠، دار الكتب ، بريوت  ٣حل الطالسم ، ط: حممد جواد اجلزائري  -٩٨
  . ١٩٧٠، مؤسسة خليفة للطباعة ، بريوت  ١ديوان اجلزائري ، ط: حممد جواد اجلزائري  -٩٩
 ٢٠٠١، مؤسسـة دار املعـارف ، بـريوت ، لبنـان  ١هكـذا رأيـتهم ، ط: د حسني الصغري حمم -١٠٠

.  
: ، حتقيــــق  ١العبقــــات العنربيــــة يف الطبقــــات اجلعفريــــة ، ط: حممــــد حســــني كاشــــف الغطــــاء  -١٠١

  . ١٩٩٨جودت القزويين ، دار بيان للنشر والتوزيع ، بريوت 
حممـــد علـــي القاضـــي ، : ، مجـــع وحتقيـــق  ١جنـــة املـــأوى ، ط: حممـــد حســـني كاشـــف الغطـــاء  -١٠٢

  . ١٩٦٥مطبعة شركة جاب ، تربيز 
اآليـات البينـات يف قمـع البـدع والضـالالت ، املطبعـة العلويـة ، : حممد حسني كاشـف الغطـاء  -١٠٣
  . ١٩٢٦النجف 
التوضـــيح يف بيـــان مـــا هـــو االجنيـــل ومـــا هـــو املســـيح ، مصـــر : حممـــد حســـني كاشـــف الغطـــاء  -١٠٤
١٩١٢ .  
الــــدين واإلســــالم والــــدعوة اإلســــالمية ، دار املعرفــــة للطباعــــة : مــــد حســــني كاشــــف الغطــــاء حم -١٠٥

  .والنشر ، بريوت ، بالت 



  . ١٩٤٠حترير اPلة ، املطبعة احليدرية ، : حممد حسني كاشف الغطاء  -١٠٦
 حمـــاورة االمـــام املصـــلح مـــع الســـفريين الربيطـــاين واألمريكـــي يف: حممـــد حســـني كاشـــف الغطـــاء  -١٠٧

  . ١٩٥٥، املطبعة التجارية ، بوينس آيرس  ٢بغداد ، ط
  . ١٩٨٢يف السياسة واحلكمة ، دار البالغ ، بريوت : حممد حسني كاشف الغطاء  -١٠٨
، املطبعــة  ٢املراجعــات الرحيانيــة ، املطالعــات واملراجعــات ، ط: حممــد حســني كاشــف الغطــاء  -١٠٩

  . ١٩١٣األهلية ، بريوت 
، املطبعـــة احليدريـــة ، النجـــف  ٨أصـــل الشـــيعة وأصـــوهلا ، ط: الغطـــاء  حممـــد حســـني كاشـــف -١١٠
١٩٥٥ .  
حممـد علـي القاضـي ، : ، مجع وحتقيق  ١الفردوس األعلى ، ط: حممد حسني كاشف الغطاء  -١١١

  . ١٩٦٦مطبعة شركة جاب ، تربيز 
  . ١٩٣١االحتاد واالقتصاد ، املطبعة العلوية ، النجف : حممد حسني كاشف الغطاء  -١١٢
عبــد الغــين اخلضــري ، : ، تعليــق  ١امليثــاق العــريب الــوطين ، ط: حممــد حســني كاشــف الغطــاء  -١١٣

  . ١٩٣٨مطبعة الغري ، النجف 
اخلطـب ، مجعهـا عبـد احللـيم كاشـف الغطـاء ، مطبعـة الفقهـاء : حممد حسـني كاشـف الغطـاء  -١١٤

  . ١٩٦٦، النجف 
  . ١٩٥١ية ، مطبعة الغري ، النجف السياسة احلسين: حممد حسني كاشف الغطاء  -١١٥
، مطبعـة دار النشـر والتـأليف ،  ٤األرض والرتبـة احلسـينية ، ط: حممد حسني كاشـف الغطـاء  -١١٦
  . ١٩٥٣النجف 
  . ١٩٢٦الوجيز يف الفقه ، املطبعة احليدرية ، النجف : حممد حسني كاشف الغطاء  -١١٧
  . ١٩٣١تاوي الفقهية ، النجف سؤال وجواب يف الف: حممد حسني كاشف الغطاء  -١١٨
تعليقــات علــى العــروة الــوثقى ، املطبعــة املرتضــوية ، النجــف ، : حممــد حســني كاشــف الغطــاء  -١١٩

  .بالت 
حممــد حســني حــرز : معــارف الرجــال يف تــراجم العلمــاء واألدبــاء ، تعليــق : حممــد حــرز الــدين  -١٢٠

  . ١٩٦٤الدين ، مطبعة اآلداب ، النجف األشرف 
أدب املغاربـــة االندلســـيني يف أصـــوله املصـــرية ونصوصـــه العربيـــة ، مطبعـــة : د رضـــا الشـــبييب حممـــ -١٢١

  . ١٩٦٠الرسالة ، القاهرة 
أصــول ألفــاظ اللهجــة العراقيــة ، مطبعــة اPمــع العلمــي العراقــي ، بغــداد : حممــد رضــا الشــبييب  -١٢٢
١٩٥٦ .  
  . ١٩٤٠ليف والرتمجة والنشر ، القاهرة ديوان الشبييب ، مطبعة جلنة التأ: حممد رضا الشبييب  -١٢٣



رحلــــة إىل املغــــرب األقصــــى ، مطبعــــة اPمــــع العلمــــي العراقــــي ، بغــــداد : حممــــد رضــــا الشــــبييب  -١٢٤
١٩٦٥ .  
 ١٩٦٤رحلة إىل بادية السماوة ، مطبعـة اPمـع العلمـي العراقـي ، بغـداد : حممد رضا الشبييب  -١٢٥

.  
  . ١٩٦٥، املطبعة احليدرية ، النجف  ٣السقيفة ، ط: حممد رضا املظفر  -١٢٦
  . ١٩٦٥، بريوت  ٣مقدمة كتاب عقائد االمامية ، ط: حممد رضا املظفر  -١٢٧
  . ١٩٥٧أصول الفقه ، النجف األشرف : حممد رضا املظفر  -١٢٨
  . ١٩٥٧املنطق ، النجف : حممد رضا املظفر  -١٢٩
  . ١٩١٢لبنان  -العراقيات ، صيدا : حممد رضا وظاهر زين  -١٣٠
  . ١٩٩٧وقفة مع ديوان املظفر ، النجف : حممد رضا القاموسي  -١٣١
  . ١٩٦٨ديوان حبر العلوم ، درا التضامن ، بغداد : حممد صاحل حبر العلوم  -١٣٢
  . ١٩٥٩ديوان اقباس الثورة ، مطبعة االرشاد ، بغداد : حممد صاحل حبر العلوم  -١٣٣
رين يف ذكراها اخلمسني ، معلومات ومشـاهدات يف الثـورة ثورة العش: حممد علي كمال الدين  -١٣٤

  . ١٩٧١، مطبعة التضامن ، النجف  ١٩٢٠العراقية الكربى سنة 
، النجـــف ،  ١مدرســة النجــف وتطــور احلركــة اإلصــالحية فيهــا ، ط: حممــد مهــدي اآلصــفي  -١٣٥

  . ١٩٦٤مطبعة النعمان ، 
  .وم ، مطبعة اآلداب ، النجف ، بالت رجال السيد حبر العل: حممد مهدي حبر العلوم  -١٣٦
  . ١٩٥٤تاريخ القضية العراقية ، مطبعة الفالح ، : حممد مهدي البصري  -١٣٧
، دار الرائـد  R٣ضة العـراق األدبيـة يف القـرن الثالـث عشـر للهجـرة ، ط: حممد مهدي البصري  -١٣٨

  . ١٩٩٠العريب ، بريوت 
  . ١٩٦٥، بريوت  ١٩٥٨ - ١٩١٨حداث مذكرايت يف صميم األ: حممد مهدي كبة  -١٣٩
الشــــيوعية ثــــورة وتــــآمر علــــى العقائــــد واألنظمــــة االجتماعيــــة ، مطبعــــة : حممــــد هــــادي األميــــين  -١٤٠

  . ١٩٦٠النعمان ، النجف 
معجــم رجــال الفكــر يف النجــف خــالل ألــف عــام ، مطبعــة اآلداب ، : حممــد هــادي األميــين  -١٤١

  .النجف ، بالت 
  . ١٩٧١ؤوس اقالم عابرة عن جعفر اخلليلي ، دار املعارف ، بغداد ر : مشكور االسدي  -١٤٢
  . ١٩٨١يوسف رجيب الكاتب والصحفي والسياسي ، دار الرشيد ، : منري بكر التكرييت  -١٤٣
أســاليب املقالــة يف األدب العراقــي احلــديث والصــحافة العراقيــة ، مطبعــة : منــري بكــر التكــرييت  -١٤٤

  . ١٩٧٦االرشاد ، بغداد 



  . ١٩٧٩، مطبعة جامعة بغداد ،  ١ادباء صحفيون ، ط: منري بكر التكرييت  -١٤٥
القـــرآن الكــرمي والتـــوراة واالجنيـــل ، دراســـة الكتــب املقدســـة يف ضـــوء املعـــارف : مــوريس بوكـــاي  -١٤٦

  . ١٩٩٧، دار املعارف ، لبنان  ٤احلديثة ، ط
  . ١٩٧٣النجف حملات من تاريخ النجف األشرف ، : ناجي وداعة الشريس  -١٤٧
، مطبعــة الغــري  ١أنســاب العشــائر العربيــة يف النجــف األشــرف ، ط: نــاجي وداعــة الشــريس  -١٤٨

  . ١٩٧٥احلديثة ، النجف 
  . ١٩٨٣، البصرة  ١٩٣٦العراق يف الوثائق الربيطانية سنة : جندت فتحي صفوت  -١٤٩
، مركــز الغــدير ،  ١طمقدمــة حبــوث فلســفية ، حققــه وعلــق عليــه ، : هاشــم معــروف احلســين  -١٥٠
  . ١٩٩٩بريوت 
ســـليم طـــه التكـــرييت ، دار الشـــؤون الثقافيـــة : نشـــأة العـــراق احلـــديث ، ترمجـــة : هنـــري فوســـرت  -١٥١

  . ١٩٨٩العامة ن بغداد 
  . ١٩٧٧االقتصاد العراقي بني التبعية واالستقالل ، بغداد : هوشيار معروف  -١٥٢
  . ١٩٤٩جعفر اخلياط ، بريوت : ه السياسي ، ترمجة العراق دراسة يف تطور : ويالرد ايرلند  -١٥٣
، بغـــداد ) صـــحافة العمـــر القصـــري ( حكايـــات الصـــحافة يف العـــراق : يعقـــوب يوســـف كوريـــا  -١٥٤
١٩٦٢ .  
الشعر العراقي أهدافه وخصائصه يف القـرن التاسـع عشـر ، الـدار القوميـة ، : يوسف عز الدين  -١٥٥
  . ١٩٦٢القاهرة 
علـــــي اخلاقـــــاين ، : مـــــايس أو احلـــــرب العراقيـــــة االنكليزيـــــة ، تقـــــدمي  ٢رار أســـــ: يـــــونس حبـــــري  -١٥٦

  . ١٩٤٨منشورات دار البيان ، مطبعة احلرية ، بغداد 
  

  -:الصحف والدوريات : سابعاً 
  -:الصحف 

  . ١٩٢٧، لسنة  ١١٥٨بغداد ، العدد ) جريدة ( االستقالل  -١
 ١٠و  ٧، يف )  ١٣٥،  ١٣٣،  ١٣١،  ١٢٨،  ١٢٥( ، بغــــداد ، العــــدد ) جريــــدة ( الــــبالد  -٢

  . ١٩٣٠نيسان ،  ١٨و  ١٦و  ١٤و 
  . ١٩٢٧تشرين الثاين  ٢١،  ٢٢، بغداد ، العدد ) جريدة ( الزمان  -٣
  . ١٩٥٨شباط  ٢١، بغداد ، ) جريدة ( الزمان  -٤
مــن )  ١٩٩١ - ١٩٨٢،  ١٩٨٠ - ١٩٧٨( ، بغــداد ، األعــداد ) جريــدة ( العــراق البغداديــة  -٥
  . ١٣/١١/١٩٢٦إىل  ١/١٠



  . ١٩٣٠، النجف ) جريدة ( الفجر الصادق  -٦
  . ١٩٢٦مايس  ٨،  ٤٠، النجف ، العدد املمتاز ) جريدة ( النجف  -٧
كـانون   ٢٧كـانون األول و   ١٩يف )  ٧١،  ٦٦،  ٦٥( ، النجف ، األعـداد ) جريدة ( النجف  -٨
  . ١٩٢٧كانون الثاين   ٢٨و  ١٩٢٦األول 
آذار  ١٢آذار و  ١١، يف )  ٥٣ - ٥٢( ، بغــــــــداد ، العــــــــددين ) جريــــــــدة ( يــــــــة النهضــــــــة العراق -٩
١٩٢٨ .  
حزيــــــران  ١يف )  ٢٦٨،  ٢٦٢،  ٢٥٥،  ١٢٥( ، النجــــــف ، األعــــــداد ) جريــــــدة ( اهلــــــاتف  -١٠
  . ١٩٤١آب  ٢٠و  ١٩٤١، ومايس  ١٩٤١آذار  ٧و  ١٩٣٨

  -:اPالت 
و  ١٩٣٥يف حزيـــران وكـــانون الثـــاين عـــامي ) ١٠ - ١(األعـــداد ) ، النجـــف ) جملـــة ( االعتـــدال  -١
١٩٣٦ .  
  . ١٩٣٨، مايس  ١٠، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال  -٢
  . ١٩٣٩، آذار  ٤، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال  -٣
  . ١٩٤٦، مارت  ١، النجف ، العدد ) جملة ( االعتدال  -٤
  . ١٩٤٧مايس وحزيران  ١٦، يف  ٢٣،  ٢٢، النجف ، األعداد ) جملة ( البيان  -٥
  . ١٩٧٦، اكتوبر  ٣٧، القاهرة ، العدد ) جملة ( الثقافة  -٦
  . ١٩٢٥، متوز  ٢بغداد ، جملد ) جملة ( احلرية  -٧
  . ١٩٣٠متوز  ١١،  ١٩، النجف ، العدد ) جملة ( احلرية  -٨
وحزيــــران  ، الســــنة األوىل ، نيســــان ومــــايس ١٣،  ٩،  ٧، النجــــف ، االعــــداد ) جملــــة ( الــــدليل  -٩
١٩٤٧ .  
  . ١٩٤٨، يف آيار  ٥، النجف ، العدد ) جملة ( الشعاع  -١٠
  . ١٩٤٨تشرين الثاين ،  ١٤، السنة الثانية ، يف  ٨النجف ، العدد ) جملة ( الدليل  -١١
  . ٢٠/٨/١٩٤٨، يف  ٧النجف ، العدد ) جملة ( الشعاع  -١٢
  . ١٢/١١/١٩٤٨، يف  ١٢النجف ، العدد ) جملة ( الشعاع  -١٣
  . ١/١٢/١٩٤٨، يف  ١٤،  ١٣النجف ، العدد ) جملة ( الشعاع  -١٤
حزيــران ،  ١٥الســنة الثانيــة يف )  ٢،  ١( النجــف ، العــدد املــزدوج ) جملــة ( العــدل اإلســالمي  -١٥
١٩٤٧ .  
  . ١٩٤٧متوز ،  ١٥، السنة الثانية يف  ٤النجف ، العدد املزدوج ) جملة ( العدل اإلسالمي  -١٦
  . ١٩١٢، كانون األول  ١٩، لبنان ، جزء ) جملة ( فان العر  -١٧



  . ١٩٢٦،  ٨،  ٧،  ٦، لبنان ، األعداد ) جملة ( العرفان  -١٨
  . ١٩١١،  ٢، جملد  ٩، النجف ، ج) جملة ( العلم  -١٩
 ٢٠مـــايس ، و  ٢١، الســـنة الثانيـــة يف  ٧٠،  ٦٩،  ٦٨، النجـــف ، األعـــداد ) جملـــة ( الغـــري  -٢٠
  . ١٩٤١مايس 
متـــوز و  ٢حزيـــران و  ٤، يف  ٢٢ - ٢١و  ١٩ - ١٨، النجـــف ، األعـــداد ) جملـــة ( الغـــري  -٢١٢
  . ١٩٤٦متوز  ١٦

  . ١٩٥٠كانون األول   ١٢، يف  ٤، النجف ، العدد ) جملة ( الغري  -٢٢
  . ١٩٥٣كانون األول ،   ٢٢، يف  ٣، النجف ، العدد ) جملة ( الغري  -٢٣
  . ١٩١٣يف آيار  ٢، اPلد  ١١، ج، بغداد ) جملة ( لغة العرب  -٢٤
  . ١٩٦٤، بغداد ، مطبعة اPمع العلمي ،  ١١جملد اPمع العلمي العراقي ، جملد  -٢٥
  . ١٩٩٠،  ٨، هولندا ، العدد ) جملة ( املوسم  -٢٦
و  ١/١١/١٩٥٨و  ١٠/٧يف  ٢،  ١٤،  ٩النجـــــــــــــــــف ، األعـــــــــــــــــداد ) جملـــــــــــــــــة ( النجـــــــــــــــــف  -٢٧
١٤/٧/١٩٥٩ .  

  
  -:البحوث 

  .املعاصرات واملستقبليات ، حبث ضمن الندوة الفكرية : د األمري زاهد عب -١
الشـيخ املظفـر جمـدداً ، حبـث ضـمن كتـاب النـدوة الفكريـة السـتذكار املـآثر : حممد حسني الصـغري  -٢

  . ١٩٩٧العلمية للشيخ املظفر ، النجف 
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REFORMATIONAL TRENDS IN NAJAF (1932 - 1945)  

  
The rule that the reformists had performed in Najaf is an 

outstanding one, tackling a serious period of Iraq modern 
history, and this what made me choosing this subject, which I 
have tried through to study the reality of the reformational calls 
and the rule of these reformists in facing the several political 
and social issues. 

 
The appearance of reformational trends were not a reaction 

urged by circumstances which companied the appearance only, 
but, there were a lot of factors supported in appearing the 
reformsist, what would be shown in this thesis which planned to 
conmsist of four chapters. 

 
The first one was about the historical background of the 

reformists in najaf, explaining the main principles which 
accordingly. They had been chosen to represent the 
reformational trends. 

 
In the second chapter, I have tried to explain the reformists 

opinions about several political issurs, regional and local, that 
Iraq had witnessed as the constitutional revolution of Iran 1906 - 
Al - Jihad movement 1914, An - Nagave revolution 1918, and 
the twentienth revolution 1920. 

 
The third chapter contains the most serious political events 

that Iraq had witnessed after the independence, beginning from 
the clans movement 1935, and the march uprising 1941, also 
contains the reformists situation of associations and parties. 

 
In the fourth chapter I have discussed the reformational calls 

in the social and economic aspects. 
 
At last, the research has reached to an important result which 

is put in the ending.   


