
  
  

  مكتبة الروضة الحیدریة اعداد 
  

  الرقمیةالمكتبة            
           
 الجامعیة الرسائل          
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  بھا ترسالة تقدم

  نور موحان عبد الواحد الخزاعي

  
  إلـــــى

  الكوفةفـــي جامعـــة  للبنات مجلـــس كلیــــة التربیـــة
  آدابـــات نیـــل درجـــة ماجستیـــر وھـــي جـــزء مـــن متطلب

  . الجغرافیةفي 
  

  
  

  بإشــراف
  الدكتـور األسـتـاذ

  ظاھر سعدون شالل
  

  م٢٠١٢                                                                        ھـ   ١٤٣٣        
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  )ب(

  اإلھداء

صلى هللا (الحبیب المصطفى نبینا محمد والھ الطیبین الطاھرین  إلى
  ) علیھم أجمعین

إلى الشموع التي تحترق لتنیر لنا الدرب ، مناھل 
  أساتذتي .....................العلم

من تنكرت لذاتھا وألقت بأیام شبابھا على أعتاب أبنائھا وجعلت أیام إلى 
  والدتي...............................حیاتھا لنا رھناً 

من أرشدني  فأنار ألى من قوم أخالقي بعد أن خلقني ربي ألى 
  والدي.......دربي

  زوجي ................…......................…إلى  رفیق حیاتي

  كوثر أختي........................إلى من وقفت بجانبي وساندتني 

  أخوتي  وأخواتي … ....................……إلى من اشد بھم أزري 

  احتراما وتقدیرا..............................إلى كل من أحب    

 اھدي ثمرة جھدي
 

                   ةالباحث                                
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  )ت(

  :المشرف إقرار 

التي ) النجف لمدینة السیاسیة األھمیة(الرسالة الموسومة  إعداد ھذهأشھد بان 
قسم / للبنات في كلیة التربیة نور موحان عبد الواحد الخزاعيتقدمت بھا الطالبة 

جرى تحت إشرافي بمراحلھا كافة وأرشحھا للمناقشة وھي جزء من  الجغرافیة
  . جة ماجستیر آداب في الجغرافیا در نیل متطلبات

  

  

  

  

  

بناء ً على ترشیح المشرف العلمي وتقریر الخبیرین العلمي واللغوي أرشح ھذه 
  .   الرسالة للمناقشة 
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  )ث( 

  اللغوي شھادة الخبیر 

 لمدینة السیاسیة األھمیة(الرسالة الموسومة الموسومة  ھذه  أشھد أن أعداد    
في كلیة  نور موحان عبد الواحد الخزاعيبھا الطالبة التي تقدمت  ) النجف
من الناحیة اللغویة وتصحیح ما ورد  قد تم مراجعتھا قسم الجغرافیة/ للبنات التربیة

  .فیھا من أخطاء لغویة وتعبیریة وبذلك أصبحت الرسالة مؤھلة للمناقشة

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  )ج(
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  العلميشھادة الخبیر 

 لمدینAة  السیاسAیة  األھمیة(الموسومة لة الموسومة اشھد إني قد أطلعت على الرسا

 في كلیة التربیة نور موحان عبد الواحد الخزاعيالتي تقدمت بھا الطالبة ) النجف

  .فوجدتھا سالمة من الناحیة العلمیة قسم الجغرافیة/ للبنات

  

                        

      

  

  

  

  

  

  
  

  )ح( 

  إقرار لجنة المناقشة
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م بشأن تشكیل لجنة لمناقشة ٢٠١٢/  /المنعقد في   (       ) جلس الكلیة استنادا إلى محضر م
التي تقدمت بھا الطالبة  ) النجف لمدینة السیاسیة األھمیة(الموسومة  - :الرسالة الموسومة 

نقر نحن رئیس ،  قسم الجغرافیة/ للبنات في كلیة التربیةنور موحان عبد الواحد الخزاعي 
ا بأننا اطلعنا على الرسالة وناقشــنا الطــالب في محتــویاتھا، وفیــما لجنة المناقشة وأعضاءھ

فوجدناھا جدیرة بالقبول لنیل درجة الماجســـتیر في  ٢٠١٢/    /بتاریخ      ، لــھ عالقـة بھا 
  (           ).بتقدیر)  الجــغرافیا(

  
  

  

المناقشة لجنة قرار على فةالكو جامعة/للبنات التربیة كلیة مجلس مصادقة           
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  الشكر والتقدیر

الحمد } رب العالمین والشكر والثناء لھ على نعمھ كلھا ، فلوال رعایتھ ما أتممت 

وعلى الھ الطیبین الطاھرین ) ص(رسالتي ھذه ، وصلى هللا على أبي القاسم محمد 

  .وأصحابھ الغر المیامین المنتجبین 

  أما بعد 

ھذه الرسالة على نھایتھا ، إال أن أقدم خالص شكري  ال یسعني وقد شارفت  

وعرفاني لكل الذین ساندوني ووقفوا إلى جانبي إلخراج ھذا البحث إلى حیز الوجود 

منذ البدایات األولى سواء في جمع المصادر أو في التدقیق وحتى الطباعة ، مستذكرة 

على ما بذلھ ) اھراألستاذ الدكتور سعدون شالل ظ( جھود أستاذي المشرف الفاضل

من جھد لتقدیم ما ھو أفضل ومتابعتھ الحثیثة لي ، كما ال یفوتني ھنا من اإلشارة 

وتقدیر الجھود التي قام بھا أساتذتي الكرام الذین لم یبخلوا في توجیھي وإبداء 

ویطیب لي أن اھدي ثنائي إلى زمیالتي في الدراسة .مالحظاتھم وآرائھم السدیدة 

  .ھن سخاء رائعا ومؤازرة كریمة اللواتي وجدت من

كما أتقدم بالشكر والعرفان للعامالت في مكتبة قسم الجغرافیة في جامعة الكوفة   

في كل من كلیتي التربیة واآلداب والى أسرة مكتبة الدراسات العلیا في كلیة اآلداب 

  .جامعة بغداد على جھودھم والى كل من مد لي ید العون والمساعدة 

م بالشكر واالمتنان إلى من وفر لي راحة النفس إلتمام جھدي وأخیرا أتقد  

  … المتواضع ھذا 
                                                                                                                             

                                                                                                        ةالباحث

  المستخلص
مدین&&ة النج&&ف واح&&دة م&&ن أكث&&ر م&&دن الع&&راق قیم&&ة سیاس&&یة وس&&تراتیجیة ، وتمی&&زت بتن&&وع   

ل&&ذي أدى ب&&دوره إل&&ى خل&&ق البش&&ریة لتن&&وع الظ&&روف المناخی&&ة ، أالمرا ةالم&&وارد الطبیعی&&ة وأال نش&&ط

  )خ(

 )د(
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شخصیات جغرافیة كان لھا الدور الفاعل في مسیرة الحیاة المعرفیة والفكریة والسیاسیة في البالد ، 

لم&&ا تمتع&&ت ب&&ھ م&&ن أس&&س وس&&مات أھلتھ&&ا لھ&&ذا ال&&دور ، ال&&ذي أكتم&&ل بانتق&&ال الح&&وزة العلمی&&ة ألیھ&&ا ، 

یاس&یة ، فض&الً ع&ن تأس&یس ع&دد م&ن فأزدھرت مجالسھا وتنوعت أغراضھا الدینی&ة ، واألدبی&ة والس

-الم&&دارس الحدیث&&ة ، أالھلی&&ة والرس&&میة فیھ&&ا ، وبخاص&&ة بع&&د الح&&رب العالمی&&ة أألول&&ى ، فكان&&ت 

  .معقالً من معاقل الفكر والثقافة ،بمختلف صورھا ومشاربھا -ومازالت

وم&&ا ك&&ان لتاریخھ&&ا العمران&&ي ، أال أن یض&&ع بص&&متھ عل&&ى ج&&دران بیوتھ&&ا القدیم&&ة وأزقتھ&&ا 

الضیقة المتعرجة ، فكانت بح&ق خی&ر م&ن یمث&ل الت&راث الح&ي والعراق&ة األص&یلة ، فخط&ى تأریخھ&ا 

العمراني أول خطواتھ لیربط النجف عمرانیاً وحضریاً بالكوفة المقدسة والحیرة والمناذرة وم&ا بق&ي 

  .من أرتباطھا بكربالء أال النزر الیسیر ، لتتسع بذلك رقعتھا الجغرافیة

م وحتى یومنا الحاضر ، نجد فصوالً سیاسیة كثیرة مرت على ١٩٠٥تاریخ منذ ولو تتبعنا ال

الع&&راق أث&&ارت فی&&ھ زواب&&ع عنیف&&ة م&&ن أح&&تالل وقص&&ف واغتی&&االت كان&&ت النج&&ف س&&باقة قب&&ل غیرھ&&ا 

لالستنكار والدفاع عنھ ، إذ ترجم أبناء النجف م&واقفھم أل&ى معارض&ة حقیقی&ة ف&ي رف&ض العدی&د م&ن 

ریطاني وسیاسة العھد الملكي والقاسمي والعارفي ، وش&ھد الحك&م البعث&ي ف&ي ممارسات االحتالل الب

  .العقود الثالثة األخیرة محاوالت عدیدة لإلطاحة بھ

أن مبدأ الرفض النجفي لیس ح&دیث العھ&د ب&ل ل&ھ ج&ذور عمیق&ة ف&ي الحرك&ة السیاس&یة وذل&ك 

لتاریخ السیاسي ف&ي الع&راق بسبب وجود ظاھرة الحكومات المستبدة وأالنظمة الجائرة التي حكمت ا

  .فیما بعد الحرب العالمیة األولى

على الرغم من الظروف الصعبة التي مّر بھا النجف من اعتقال وتعذیب وقت&ل وتھجی&ر م&ن 

لم تقف مكتوفة األیدي ، فكانت مرجعیتھا تص&در  -أي النجف–جانب األنظمة الحاكمة آنذاك ، فأنھا 

بالد اإلسالمیة في تلك الم&رة، كم&ا ح&دث ذل&ك ف&ي أثن&اء اعت&داء البیانات في األزمات التي تضرب ال

دولة إس&رائیل ، واالعت&داء الثالث&ي عل&ى مص&ر بع&د ت&أمیم قن&اة الس&ویس ، والنش&اطات الت&ي ق&ام بھ&ا 

اإلمام محمد حسین كاشف الغطاء للدفاع عن مطالیب الش&عب العراق&ي والت&ي عب&رت عنھ&ا ألعش&ائر 

ص&&درت م&&ن المرجعی&&ة تأیی&&دا للقض&&یة المغربی&&ة ض&&د ات الت&&ي لبیان&&حینھ&&ا وتج&&اه قض&&یة فلس&&طین، وا

  .الفرنسیین واألسبان، ومواقفھا تجاه قضایا كثیرة أخرى

بعد سقوط النظام العراقي وانھیار الدولة وسلطة الحكومة ، كان&ت الق&وات األمریكی&ة تھ&یمن 

الفوضى ، وانتش&رت مظ&اھر  على المشھد العراقي كلھ، سیاسیاً وعسكریاً وإعالمیا وإداریا ، فعمت

القتل والنھب واالنتقام ، ففي ظل ھذه التحوالت السیاسیة الكبیرة ب&رز دور النج&ف ف&ي ض&بط إیق&اع 

 )ذ(
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اإلحداث السیاسیة الھامة والتي تقع تحت تأثیر نفوذھا ، لما تتمتع بھ من ثق&ل دین&ي وسیاس&ي متم&ثالً 

  . ثرة في الساحة العراقیةبالمرجعیة الدینیة واألحزاب والشخصیات السیاسیة المؤ

  فھرست المحتویات
الصفحةالموضوع   

أاالية القرانية

باالهدأء

تاقرار المشرف  

ثشهادة الخبير اللغوي

  )ر(
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  فھرست الجداول

الصفحةالموضوعالرقم

١٠  التكوینات الجیولوجیة المنكشفة على السطح في منطقة الدراسة  ١

معدل كمیة اإلشعاع الشمسي ومعدل زوایا اإلشعاع وساعات السطوع   ٢
  م)٢٠٠٩-١٩٨٠(النظریة والفعلیة في منطقة الدراسة للمدة 

١ ٩

معدالت درجات الحرارة والحرارة العظمى والصغرى في منطقة الدراسة  ٣
  م)٢٠٠٩-١٩٨٠(للمدة من

٢١

في لكل تكرار  ةویاتجاھاتھا والنسبة المئ معدالت سرع الریاح ومعدل تكرار  ٤
  م )٢٠٠٩ -١٩٨٠(منطقة الدراسة للمدة 

٢٣

٢٦  )٢٠٠٩ -١٩٨٠(دراسة للمدة معدل كمیات اإلمطار الشھریة في منطقة ال  ٥

-١٩٨٠(المعدالت الشھریة للرطوبة النسبیة في منطقة الدراسة  للمدة  ٦
٢٠٠٩(  

٢٧

٢٩  م)٢٠٠٩-١٩٨٠(كمیات التبخر في منطقة الدراسة للمدة   ٧

معدالت النمو السكاني ومقدار الزیادة ونسبھا ومتوسط النمو العام لمنطقة   ٨
  )٢٠١٠-١٩٤٧( الدراسة للمدة

٣٦

توزیع السكان حسب المحالت واالحیاء السكنیة في منطقة الدراسة للمدة   ٩
)٢٠١٠-١٩٩٧-١٩٨٧(  

٤٢

توزیع الوحدات السكنیة والكثافات الصافیة حسب المحالت واالحیاء السكنیة   ١٠
  )١٩٩٧(في منطقة الدراسة لسنة

٤٦

اء السكنیة توزیع الوحدات السكنیة والكثافات الصافیة حسب المحالت واالحی  ١١
  )٢٠١٠(في منطقة الدراسة لسنة

٤٩
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  فھرست الخرائط

الصفحةالموضوعالرقم

  ٦  .موقع منطقة الدراسة من العراق  ١

  ٧  موقع منطقة الدراسة من محافظة النجف  ٢

١٢  حافظة النجفلم ةخطوط االرتفاع المتساوی  ٣

١٤  حافظة النجفلم أقسام السطح  ٤

١٧  ن الھضبة الغربیةموقع منطقة الدراسة م  ٥

٣٢  حافظة النجفمأنوع الترب في   ٦

٤٠  توزبع السكان حسب المحالت واالحیاء السكنیة في منطقة الدراسة  ٧

 )ص(
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  فھرست األشكال

الصفحةالموضوعالرقم

- ١٩٨٠(معدل ساعات السطوع النظریة والفعلیة في منطقة الدراسة للمدة .١
  م)٢٠٠٩

٢٠

٢٢   م)٢٠٠٩-١٩٨٠( للمدة منمنطقة الدراسة الحرارة في  معدالت درجات.٢

٢٥  منطقة الدراسةوردة الریاح في .٣

٢٦   م)٢٠٠٩ -١٩٨٠(منطقة الدراسة للمدة لمعدل كمیات اإلمطار الشھریة .٤

٢٧   )٢٠٠٩-١٩٨٠(للمدةلمنطقة الدراسة المعدالت الشھریة للرطوبة النسبیة .٥

٣٠  م)٢٠٠٩-١٩٨٠(للمدة  كمیات التبخر في منطقة الدراسة.٦

٦٧  م١٧٦٥أول شكل وضع لمنطقة الدراسة عام .٧

٣٨  )٢٠١٠-١٩٤٧(عدد سكان منطقة الدراسة للمدة.٨

٣٨  )٢٠١٠-١٩٤٧(معدل نمو سكان منطقة الدراسة للمدة.٩

  فھرست الصور

  الصفحة  الموضوع  الرقم

  ٦٨  "طرف محلة البراق"بقایا ألسور السادس لمدینة النجف   ١

  ٦٨  ور مدینة النجف ومحلة العمارة خلف المرقد الشریفس  ٢

  ٧٠  أحدى بوابات الدخول الى مدینة النجف ومحلة العمارة خلف المرقد الشریف  ٣

  ٩١أجتماع عبد الكریم قاسم والوفد النجفي في مبنى وزارة الدفاع   ٤

  ٩٢  في المستشفى) قدس(عبد الكریم قاسم یزوراألمام السید محسن الحكیم  ٥

  ١١٦  .بعد التفجیر) علیھما السالم(قبة االمامین العسكریین   ٦

)ض(

 )ط(
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  فھرست المالحق

  الصفحة  الموضوع  الرقم

الفتاوي الدینیة التي أصدرھا كبار علماء الحوزة العلمیة في النجف االشرف   ١
  م١٩٤١لدعم حكومة االنتفاضة عام

١٥٠  

جع الشیخ محمد فتوى تحریم االنتماء إلى الحزب الشیوعي صدرت من المر  ٢
  حسین كاشف الغطاء

١٥١  

فتوى تحریم االنتماء إلى الحزب الشیوعي صدرت من المرجع الشیخ عبد   ٣
  الكریم الجزائري 

١٥٣  

فتوى تحریم االنتماء الى الحزب الشیوعي صدرت من المرجع الشیخ عبد   ٤
  .الكریم الزنجاني 

١٥٥  

  ١٥٦  البیانات الثالثة للسید محمد باقر الصدر  ٥

  ١٦٠  بیان ضد العدوان األمریكي على العراق  ٦

  ١٦١  استفتاءات حول الممتلكات العامة  ٧

حول االنتخابات التي جرت في العراق )دام ظلھ(بیان السید علي السیستاني  ٨
  .م٢٠٠٣بعد أحداث نیسان 

١٦٢  

یحث فیھا على االشتراك في  )دام ظلھ(سحاق الفیاضكلمة ألشیخ محمد ا  ٩
  ي موعدھا المحدداالنتخابات ف

١٦٣  

  ١٦٤  بمناسبة نجاح االنتخابات)دام ظلھ(الفیاضاسحاق ألشیخ محمد بیان   ١٠

حول االنتخابات التي جرت في العراق )دام ظلھ(لشیخ محمد الیعقوبيأبیان   ١١
  م٢٠٠٣بعد أحداث نیسان 

١٦٥  

حول كتابة الدستور في العراق بعد )دام ظلھ(بیان السید علي السیستاني  ١٢
  .م٢٠٠٣حداث نیسان أ

١٦٦  

الى أعضاء لجنة وضع آلیة )دام ظلھ(ألشیخ محمد اسحاق الفیاضكلمة   ١٣
  كتابة الدستور

١٦٧  

  )ظ(

  )ع(
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١٦  استفتاء حول الدستور الدائم للعراق  ١٤ ٩  

حول االعتداء اإلثم على مقام اإلمامین )دام ظلھ(السید علي السیستانيبیان   ١٥
  )السالم اعلیھم(العسكریین 

١٧٠  

حول االعتداء  )دام ظلھ(سحاق الفیاضامحمد مكتب سماحة ألشیخ  بیان  ١٦
  )علیھما السالم ( اآلثم على مقام اإلمامین العسكریین 

١٧١  

١٧  
رسالة الى رئیس الوزراء العراقي نوري المالكي تحثھ على اتخاذ اإلجراءات 

  الالزمة لتعمیر المرقدین الشریفین في سامراء المقدسة

  

١٧٢  

حول االعتداء اإلثم على مقام اإلمامین العسكریین السید مقتدى الصدر  بیان  ١٨
  )السالم اعلیھم(

١٧٤  

١ حول االعتداء اإلثم على مقام اإلمامین )دام ظلھ(السید كاظم الحائريبیان   ٩
  )السالم اعلیھم(العسكریین 

١٧٥  

العراقي بیان رابطة المرأة العراقیة فرع النجف وأتحاد الشبیبة الدیمقراطي   ٢٠
  فرع النجف وأتحاد الطلبة العام في الجمھوریة العراقیة فرع النجف

١٧٦  

٢١  

البرقیات التي أرسلت الى مراجع الدین في النجف االشرف المنبثقة من 
االجتماع الموسع الذي عقده الحاج كاظم آل حنوش في النجف بحضور 

دینة فیما یخص رجال الدین والتجار والعدید من الوجوه االجتماعیة في الم
القضیة الفلسطینیة لطلب الفتوى الشرعیة ألعالن الجھاد وأستنكار قرار 

  اللجنة الدولیة

١٧٧  

رسالة جوابیة إلى وزیر شؤون الالجئین حول أوضاع الفلسطینیین في   ٢٢
  العراق

١٧٨  

١٧  أستفتاء حول الفلسطینیین المقیمین في العراق  ٢٣ ٩  
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 مقدمةأل

مدینة النجف عمقjًا تراثیjًا ودینیjًا وحضjاریًا ، فھjي الحاضjرة العربیjة المنیعjة التjي تفتخjر           تلك تم  

، ممjا جعjل لمكانتھjا سjموًا بjین المjدن       ) علیjھ السjالم  (باقتران وجودھjا باسjم أإلمjام علjي بjن أبjي طالjب        

لعربjي وأرجjاء العjالم    العربیة وأال سالمیة المھمة ، لیس من ناحیة قدسیتھا الدینیjة فjي العjراق والjوطن ا    

اإلسالمي فحسب ، بل وفي عراقة دورھا التاریخي وعطائھا العلمي الرائد ومنجزاتھjا الفكریjة الكبیjرة ،    

فكانت ومازالت مھوى أفئدة المؤمنین وجنود العلم الذین نفروا من كل فج عمیق والتقوا فیھا ، ال أإلحیاء 

  .منھم فقط بل وحتى األموات

بالغة لكونھا مدینة لھjا تjأریخ سیاسjي مjؤثر أسjھم بشjكل فاعjل فjي مجریjات          تكتسب النجف أھمیة 

األحداث السیاسیة في تاریخ العjراق الحjدیث والمعاصjر والعjالم اإلسjالمي ، وكjان لھjا أألثjر الكبیjر فjي           

الjذود عjjن حیjjاض ھjذا الjjوطن والjjدفاع عنjjھ فjي شjjتى المیjjادین وفjjي مختلjف المراحjjل التاریخیjjة ، حتjjى     

  .نضال النجف السیاسي مشرقة ومشرفة وتداولھا األیام وتؤیدھا الوقائع الحقیقیة الثابتةأصبحت صفحات 

تزداد أھمیة المدینة من بین مثیالتھا في العjراق ال ألنھjا تصjدت لجانjب مjن الحیjاة السیاسjیة عبjر         

انjب مھjم   تاریخ المدینة الطویل في مسار الحركة الوطنیة العراقیة فحسب ، بل ألنھا كشفت النقاب عن ج

من التحوالت المھمة على المسjتویین الjداخلي والخjارجي والتjي تمیjزت بjالتوتر الjدائم وعjدم االسjتقرار          

السیاسي ، ھjزت فjي كثیjر مjن األحیjان أسjس النظjام السیاسjي آنjذاك ، بjل وھjددت وجjودھم فjي أحیjان               

  .أخرى

د مjن ذلjك ، إذ اسjتطاعت    ولم یتوقف دور النجف وتأثیرھا عند الحد السیاسي وإنما تجاوز إلى أبع

وعبر القرون أن تنجب عددًا كثیرًا من أفذاذ العلماء وفحول المفكرین وأالدبjاء والمثقفjین ، ممjن أسjھموا     

أسھامًا فاعًال في بعث وأحیاء حركة الفكر والمعرفة في عموم البالد ، وتعد المرجعیة الدینیة الشریفة ھي 

أن تشjھد   -إذن–یjة واللغویjة والعقائدیjة والتاریخیjة ، فjال غjرو       المعین الزاخر في معارفھا وعلومھjا الدین 

مدینة النجف میالد وإنتاج أفكار ورؤًى وأفكار على الصعد االجتماعیة واالقتصادیة والفكریjة والسیاسjیة   

المختلفة ، مما أكسبھا أھمیة في أدارة الصراعات السیاسیة وذلjك بjالرجوع إلjى المرجعیjة العلیjا فjي كjل        

ھمیتھا الوطنیة والمیدانیة أصjبحت مركjزًا لصjنع القjرار السیاسjي والjذي تمثjل بفتjاوى الجھjاد          أمر ، وأل

ضد المستعمرین والمشاركة الفعلیة في قیادة الحمالت الجھادیة والدور الكبیر لعلماء الدین في اسjتنھاض  

شjعاٌع فjي األفjق    العشائر وجمعھم وأعداد المظاھرات واالحتجاجات وتوزیع المنشورات ، وامتد للنجjف  

البعید ، لینسجم مع حاجات األمس ومتطلبات الیوم وبأسلوب تتجلjى فیjھ الرؤیjة الفكریjة والسیاسjیة التjي       

تمثلت بالمطالبة باالستقالل وتشكیل حكومة عربیة وطنیة مستقلة مما یjدل علjى قjراءة مسjبقة للتطjورات      

  .ورفض االحتالل
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ري وفكري ، كتب عنھjا الكثیjر فjي أزمjات مختلفjة      وألھمیة ھذه المدینة وما تحملھ من أرث حضا

أن تتقدم في ھذه الدراسة على الرغم من  ةوبأقالم حملت المسؤولیة تجاه الكلمة والموقف مما شجع الباحث

  . الصعوبات التي واجھتھا ، أال أنھ الداعي لذكرھا، ألنھا غدت معروفة لكل باحث ومطلع

  مشكلة الدراسة -: أوًال

مشكلة شرط سابق للقیام بالبحث العلمي ، والمشjكلة العلمیjة ھjي عبjارة عjن سjؤال       ألمعروف أن أل

فjي ذھjjن الباحjث یحjjاول اإلجابjة علیjjھ ، وتjتم اإلجابjjة علیjھ علjjى وفjق مjjنھج محjدد وعلjjى ھjذا األسjjاس         

  :تحددت مشكلة دراستنا باألسئلة التالیة

  ؟ھل لمدینة النجف أھمیة سیاسیة على المستویین اإلقلیمي والعربي -

  من أین تنبع آھمیة النجف السیاسیة والدولیة؟ -

 فرضیات الدراسة -:ثانیًا

أن یجیjjب علیjjھ ، وال شjjك فjjي أن وضjjع  الفرضjjیة ھjjي إجابjjة أولیjjة للسjjؤال الjjذي یحjjاول الباحjjث 

الفرضیة ال یأتي من فjراغ بjل عjن جدیjة ومتابعjة لمشjكلة البحjث ووضjع الفرضjیات لھjا یسjتلزم خلفیjة             

والبحوث التي تتناول المشكلة أو مشكالت قریبة منھا ،  تطالع الواسع على الدراسامعرفیة تستند إلى اإل

  -:وفي ھذه الدراسة تضع الباحثھ فرضیاتھا بالصیغ اآلتیة

بس&&بب بیئتھ&&ا الجغرافی&&ة وموقعھ&&ا الجغراف&&ي الت&&ي ت&&أثرت بھم&&ا النج&&ف، فتمی&&زت المدین&&ة  .١

ت&وائي المتالكھ&ا مرجعی&ة دینی&ة بامتالكھا أھمی&ة سیاس&یة ورؤی&ة فكری&ة مس&تقبلیة وص&وت ف

 .رشیدة ، لم تكن بعیدة عن الواقع السیاسي والفكري في النجف وخارجھ

بسبب الموقع الجغرافي في وسط العراق والعالم االسالمي ظھر لمدینة النجف دور سیاس&ي  .٢

متناٍم، بمتابعتھا لإلح&داث والتط&ورات السیاس&یة الداخلی&ة ، واس&تنھاض الھم&م وش&حذ الق&وى 

 .أجل مقاومة وقوع البالد تحت عائلة االحتالل األجنبي من

إن سكان مدینة النج&ف م&ن علم&اء دی&ن ومفك&رین وأدب&اء وعام&ة المجتم&ع ألنجف&ي ، س&اندوا  .٣

مساندة بارزة كل القض&ایا اإلقلیمی&ة والعربی&ة ، مادی&اً ومعنوی&اً وك&ان لھ&م ال&دور الفاع&ل ف&ي 

 .في ھذه القضایاتسلیط الضوء علیھا وأظھروا الدور العراقي 

  ھدف الدراسة -:ثالثًا

الشك أن تحدید ھدف أیة دراسة أو بحث خطوة علمیة مھمة وأساسیة ، فعلى ضوء ھjذا التحدیjد یسjتطیع    

الباحث أن یختار األسلوب العلمjي الjذي یمكjن أن یعتمjده وعلjى ضjوئھ یتبلjور المjنھج المعتمjد ، فتحدیjد           

تسلیط الضوء على أھمیة  اس ذلك فأن ھدف الدراسة ھووعلى أسالھدف ضرورة علمیة ومھمة صعبة ، 
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صjنع القjjرار السیاسjي وعلjjى مختلjjف الصjعد والمسjjتویات الداخلیjjة     مدینjة النجjjف السیاسjیة وقjjدرتھا فjjي  

ًا واإلقلیمیة والعربیة ، فقد سعت مدینة النجف سعیھا الحثیث لتكون من أكثر المjدن العراقیjة تقjدمًا سیاسjی    

  .انیًاوثقافیًا وحضریًا وعمر

  الدراسة منھجیة -:رابعًا

األھمیjة السیاسjیة والدولیjة    (استعملت الباحثة المjنھج ألتjأریخي والتحلیلjي فjي دراسjتھا الموضjوع       

لكشjف فعjل الجغرافیjة علjى اإلحjداث التاریخیjة داخjل العjراق وخارجjھ وخصوصjًا بعjد            ) لمدینة النجjف 

  .الحرب العالمیة األولى وموقف مدینة النجف منھا

  الدراسة حدود -:ًاخامس 

حتى یكون البحث الجغرافي موضوعیا ، فأنھ ینبغي تحدید إطاره المكاني ممثًال بمدینة النجف التي 

شماًال ، فھي تقع جنوب غرب العjراق   ١٩َْ,٣١شرقًا ، ودائرة عرض ١٩َْ,٤٤تقع عند تقاطع خط الطول 

  .م )٢٠١١-١٩٠٥(، أما حدود البحث الزمنیة فقد كانت خالل المدة 

  الدراسة ھیكلیة -:سادسًا

قسمت الدراسة في ضوء المشكلة التي تjم بحثھjا إلjى مقدمjة وأربعjة فصjول تضjمن الفصjل األول         

الخصائص الطبیعیة لمدینة النجف ،وتضمن الفصل الثاني دراسة الخصائص السكانیة لمدینة النجف، أما 

طورھا، فیما ناقش الفصل الرابع الدور الفصل الثالث فقد تم دراسة تسمیةمدینة النجف ومراحل نموھا وت

  .السیاسي لمدینة النجف، فضًال عن أالستنتاجات وقائمة المصادر وخالصة باللغة االنكلیزیة
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، البشري ، من األمور المھمة عند دراسjة أیjة منطقjة    وأالطبیعي ، التعرف على األساس الجغرافي

یرتكز علیھ الوجjود الحیjوي والبشjري والحضjاري، فھjي البنjاء       وتعد الخصائص الطبیعیة األساس الذي 

، وما دامت ھjذه الخصjائص تتسjم بتباینھjا النسjبي لjذا فjان تأثیرھjا         )المكان( الطبیعي للمسرح الجغرافي 

 إلjjىبشjjكل واضjح   منطقjة الدراسjة  سjیكون واضjحا السjjیما فjي التوزیjع الجغرافjjي للسjكان و علیjھ ُتقّسjjم       

إن العوامjل الطبیعیjة    فضjًال عjن    )١(Nonecomeneومنطقjة غیjر مأھولjة     Ecomeneمنطقة مأھولة 

تساعد الباحثین والمخططین على دراسة التركیjب الطبیعjي للjتمكن مjن تقریjر أھمیتھjا ووزنھjا السیاسjي         

  .)٢(الدولي، وتؤثر في كیانھا وتوجیھ سیاستھا وفي المقومات االقتصادیة لھا

 Locationالموقع  -: أوًال   

لدولjة  المدینjة وا لموقع الجغرافي من أھم العوامل الطبیعیة التي تjؤثر فjي تحدیjد قjوة وسیاسjة      یعد ا

منطقة على سطح األرض ثابت ال یتغیر إال إن  ةالجیوبولتیكیة، وعلى الرغم من إن الموقع الجغرافي ألی

  .)٣(وتعزیز أمنھا كما لھ أھمیة في تدعیم قوة الدولة أھمیتھ السیاسیة واإلستراتیجیة في تغیر مستمر،

التصjالھ المباشjر    بیان حیزھا المكاني وعالقتھا بالنسبة للمناطق التي حولھا یعني موقع المدینةو  

لھjا  كونjھ یشjكل حجjر الزاویjة فjي التحلیjل  الجغرافjي         فضjًال عjن   ،)٤(وحیاتھ االقتصادیة اإلنسانبتنظیم 

  :الجغرافي بتقسیمھ إلى ویمكن التعرف على أھمیة الموقع.  )٥(لبیان فاعلیة حیزھا

 Astronomical Location الموقع الفلكي  )١

والذي یقصد بھ نقطة یمكjن تحدیjدھا للكشjف عjن مكjان المدینjة بالنسjبة لjدوائر العjرض وخطjوط           

  .)٦(الطول ولكل مدینة موقعھا المنفرد الذي الیشاركھا فیھ غیرھا

 Relative Location  نسبيالموقع ال )٢

  والذي یتضمن داللة مدینة واضحة ویعني بدراسة الموقع المكاني قلیميواإلوھو الموقع الفعال 

  ویبین عدد الدول التي تتجاور وتتشارك ، )١(المجاورة لھ واألجزاءبالنسبة للمناطق المحیطة  
                                                           

،  ١٩٧٦عبد الرزاق حسین ، الجغرافیة السیاسیة مع التركیز على المفاھیم الجیوبولیتیكیة ، مطبعة اسعد ، بغداد ،  )١(
   . ١٧٢ص

، مطبعة  ١العربي ، ط صبري فارس الھیتي ، الجغرافیة السیاسیة مع تطبیقات جیوبولیتیكیة أستشراقیة عن الوطن )٢(
  .١٧م ، ص٢٠٠٠دار الكتاب الجدید ، بیروت ، 

(3) William,W.Jeffries,Geography and national power ,printed in U.S.A by George Banta 
,Go,I.N.C,1959,P.4. 

  .٧٣، ص١٩٦٩، التخطیط اإلقلیمي، مطبعة المعارف، اإلسكندریة، الصفارفؤاد محمد  )٤(
  .٧٥ص. ١٩٨٨ماك، الجغرافیة السیاسیة، أسس وتطبیقات، مطبعة دار الكتب ، الموصل محمد أزھر سعید الس )٥(
) ١٩٨٧,١٩٩٧-١٩٧٧(مدى استجابة الوظیفة السكنیة للنمو السكاني في مدینة النجف الكبرى، رحیم عبد زید العبدلي )٦(

  .٢١ص،٢٠٠٧،جامعة الكوفة،كلیة اآلداب،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر،٢٠١٧وتوقعاتھا لسنة 
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بالحدود السیاسیة التي تفصل بینھا وما یتركھ ذلك الموقع من أثر في عالقاتھا الدولیة التي تربطھا 

  .)٢(اورة لھابالدول المج

شjماًال، وھjي    ٣١ْ ١٩شرقًا ودائرة العرضَ  ١٩َْ,٤٤تقع مدینة النجف فلكیًا عند تقاطع خط الطول 

 فjjي غjjرب العjjراق أو بjjاألحرى فjjي الجنjjوب الغربjjي منjjھ    مjjدن التjjي تقjjع  بھjjذا الموقjjع الجغرافjjي مjjن ال  

سjھل الرسjوبي والھضjبة    وھي تمثjل بوابjة انتقjال بjین إقلیمjین فیزیjوغرافیین مھمjین ھمjا ال        ، )١(خریطة

  .)٣(الغربیة

مjن  ،وتحjیط بھjا مجموعjة مjن المراكjز      منطقjة الدراسjة  من الناحیة اإلداریة فأنھا تمثjل مركjز   أما         

الشمال مدینة الحیدریة ومن الشjرق مدینjة الكوفjة ومjن الجنjوب الشjرقي مدینjة المنjاذرة وھjي تبعjد عjن            

عjjن مدینjjة كjjم و)٧٨(كjjم وعjjن مدینjjة كjjربالء  )٦٠(ة كjjم وعjjن مدینjjة الحلjj )١٦٠(مدینjjة بغjjداد بحjjوالي  

  . )٤()٢(كم خریطة)٦٥(الدیوانیة 

فjادت  أالتjي  ، المدینjة  وللنجف موقع تاریخي لكونھا تقع غرب مدینة الكوفة وشمال موضع الحیرة 

  .)٥(المتھدمة ومن أھلھا في بناء قسم منھا ضھالكوفة حین نشأتھا من أنقاا

العمjjق العربjjي القjjدیم لھjjذه المدینjjة كمjjا أن موقعھjjا علjjى حافjjة   ویفسjjر موقjjع النجjjف خلjjف الكوفjjة

  .)٦(الصحراء یفسر التأثیرات العشائریة العربیة الحدیثة على التكوین البشري لسكان النجف

الذي تمیزت بھ دون غیرھا من جjانبین   *التاریخیة والدینیة لموقع مدینة النجف الكبرى األھمیةأن 

   jدیني وموقjjاریخي والjا التjرى  ھمjjف الكبjة النجjjرد  ع مدینjھ    المنفjjا تحتویjل لمjjیاحي فاعjي سjjع جغرافjبموق

) ع(ومرقjد مسjلم بjن عقیjل     ) ع(علjي   اإلمjام المدینة من معالم دینیة وتاریخیة كالمراقد الدینیة مثل مرقد 

                                                                                                                                                                                     
 )غیر منشورة(رسالة ماجستیر،نة النجف دراسة في جغرافیة المدنمورفولوجیة مدی،رشا جبار محمد رضا المخزومي )٧(

  .٨ص،٢٠٠٥،جامعة الكوفة،للبنات/كلیة التربیة،
  .٣٨م ،ص١٩٨٩، الجغرافیة السیاسیة ، مطبعة بیت الحكمة ،بغداد، وآخرونعبد المنعم عبد الوھاب  )١(
غیر (رسالة ماجستیر،و الحضري في مدینة النجف دراسة في جغرافیة المدن النم، وسن حمزة یوسف تویج )٢(

  .٥ص،٢٠٠٨،جامعة الكوفة،للبنات/كلیة التربیة،)منشورة
النمو المورفولوجي لمدینة النجف منذ نشأتھا وحتى عام ،عبد الصاحب ناجي البغدادي وكریم دراغ محمد  )٣(

                                          .٢٨٣ص،م٢٠٠١،جامعة الكوفة ، ،٥٧العدد،مجلة كلیة اآلداب،٢٠٠٠
مجلة ، النجف االشرف،مطبعة الضیاء،البنیة التجاریة لمدینة النجف االشرف القدیمة ،رنا عبد الحسین جاسم  )٤(

                                        .٤٠٩ص،م٢٠١٠مطبعة الضیاء،النجف،،جامعة الكوفة،١٢العدد،البحوث الجغرافیة
الطبعة ،الجزء األول،النجف االشرف إسھامات في الحضارة اإلنسانیة،مركز البحوث والدراسات في لندن  )٥(

  .٢٥٨ص،٢٠٠٠،لندن-المركز اإلسالمي في انجلترا،األولى
مدینة النجف الكبرى ھي مدینة الكوفة بحدودھا اإلداریة مع مدینة النجف بحدودھا اإلداریة عند بعض *

                                          .مدنالمتخصصین بجغرافیة ال
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منطقjة   ، فضjًال عjن وقوعھjا فjي     )١(فضjال عjن المقامjات والمسjاجد    ) ع(علjي   اإلمjام خدیجة بنjت   ومرقد

لھا أیضا تتمیز عن المناطق المجاورة في خصائصھا المناخیة بشكل كانت محط أنظار النjاس  جع مرتفعة

  ونقطة 

  

  ) ١( الخریطة 

                                                           
تحلیل جغرافي لإلمكانات السیاحیة وآفاقھا المستقبلیة لمدینة النجف الكبرى حتى عام ، أحمد عبد الكریم كاظم النجم )٦(

  .٢٢ص،٢٠٠٩،جامعة الكوفة،كلیة اآلداب،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر، ،م٢٠٢٠
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  من العراق منطقة الدراسةموقع 

  .٢٠١٠، وزارة الموارد المائیة،الھیأة العامة للمساحة،قسم إنتاج الخرائط - :من عمل الباحث باإلعتماد علىالمصدر
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 )٢(الخریطة 

   وقع منطقة الدراسة من محافظة النجفم
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    .٢٠١٠،قسم إنتاج الخرائط،الھیأة العامة للمساحة،وزارة الموارد المائیة -:صدر الم

  .)١( )بأنھا أعدل أرض اهللا ھواء وأصحھا مزاجا وماءًا(جذب لھم حتى أعطوھا وصفًا 

   Site الموضع  -:ثانیًا

ة كالتضjاریس ودرجjة انحjدار األرض وتركیبھjا     على أنھ دراسة الظواھر الطبیعیj  یعرف الموضع

الجیولوجي والمیاه ومصادرھا والمناطق المعرضة إلخطار الفیضان واحتمال تعرضھا للھزات األرضیة 

  .)٢(والبراكین ومن ثم الطقس والمناخ لألرض التي تقوم علیھا المدینة

لمدینjة الjداخلي واسjتعماالت    تركیjب ا ، إذ إن لكل موضع بجوانبھ المتعددة یؤثر علjى نمjو المدینjة    

كما وأن صفات الموضع الطبیعیة ،األرض داخلھا وخطتھا والوظائف التي تنجزھا تتأثر بموضع المدینة 

  .)٣(قد تفرض نفسھا على نشأة بعض المدن

 jjة تطjjة مرتفعjjـّل برابیjjي یمثjjف الجغرافjjع النجjjر  لوموضjjنخفض بحjjى مjjرقي علjjوب الشjjن الجنjjم

والشمال الشرقي علjى فضjاء فسjیح یمثjل المقبjرة وإمjا مjن جھjة الغjرب           النجف وتطل من جھتي الشمال

  . )٤(أما جھة الشرق فھي أراضي الكوفة الزراعیة،فأنھا أرض جرداء وھي البادیة الغربیة 

فقjد  ،وبسبب الطریق الرابط بین مjدینتي النجjف والكوفjة والjذي یعjد شjریانًا حیویjًا للنقjل والحركjة         

كثیر من المؤسسات الحضریة المختلفjة عبjر مراحjل نموھjا الحضjري بصjفتھ       احتشدت المسافة بینھما بال

وان مركزیتھا تمثلت حول ،ذراعًا حضریًا نامیًا تمخض عنھ استنفاد التخصیصات المساحیة بھذا االتجاه 

فضjjال عjjن الوظیفjjة الدینیjjة التjjي تطjjورت  ،إذ ضjjمت المنjjاطق السjjكنیة والتجاریjjة ) ع(مرقjjد اإلمjjام علjjي

ونتیجjjة زیjjادة عjjدد السjjكان فjjي مدینjjة النجjjف وزیjjادة اإلمكانjjات     ،ینیjjة والمسjjاجد والمقjjابر بالمjjدارس الد

االقتصادیة والتقنیة فقjد نمjت المدینjة عمرانیjًا واتسjعت بشjكل زاحjف باتجjاه الشjرق علjى الطریjق الjذي             

ریjق  كjربالء وجنوبjًا علjى الط    -أشرنا ألیھ المjؤدي إلjى مدینjة الكوفjة وباتجjاه الشjمال علjى محjور نجjف         

  المؤدي إلى

   ).١(بعض الشيء مدینة الدیوانیة والذي ساعد على قیام مناطق سكنیة بعیدة عن مركز المدینة 

                                                           
العدد ،مجلة القادسیة،خدمات التعلیم االبتدائي في مدینة النجف تقویم كفاءة ،علي صاحب طالب الموسوي  )١(

  .٤٧ص،م٢٠٠٢، جامعة القادسیة،األول
  .٤٤ص،م١٩٨٦،الموصل،مطبعة دار الكتب ،جغرافیة المدن،صبري فارس الھیتي وصالح فلیح حسن )٢(
  .٤٠- ٣٩ص،م١٩٧٧، بغداد ،مطبعة أسعد ،جغرافیة المدن،عبد الرزاق عباس حسین )٣(
دراسة تحلیلیة تخطیطیة للمحافظة على المركز التاریخي والحضاري لمدینة النجف ،اق كمونةحیدر عبد الرز )٤(

مركز ،بحث منشور في وقائع مؤتمر النجف االشرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة وكنز المعارف والعلوم، االشرف
  .٤ص،٢٠١٠،الكوفة،الجزء الثاني،دراسات الكوفة
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 Geological Structure يالتركیب الجیولوج -١
التعرف على موارد الدولة  : التركیب الجیولوجي یستحق عنایة الجغرافیة السیاسیة لعدة امور منھا 

  .ئم قوة الدولة ،وھو مسئول عن سھولة الوصول الى المعادن او صعوبتھ المعدنیة ،فھذه من أھم دعا

األمjjر الثjjjاني إن التركیjjjب الجیولjjjوجي مسjjjئول عjjن الخطjjjوط العامjjjة لتضjjjاریس سjjjطح االرض   

باإلضافة الjى عوامjل التعریjة ،فالتضjاریس تلعjب دورًا كبیjر فjي الدولjة ، فالسjھول تصjلح لقیjام نویjات             

لیjjة كثیjjر مjjا تكjjون غنیjjة بالمعjjادن او القjjوى المائیjjة او االخشjjاب،اذا اسjjتغلھا   الjjدول ،بینمjjا المنjjاطق الجب

، والتركیjب الجیولjوجي عjامًال مjؤثرا فjي تحدیjد        )٢(االنسان، كانت مصدر قوى اقتصادیة عظیمjة للدولjة  

نوعیتھjا وتركیبھjا وحركتھjا والتjي     ، خصائص أیة منطقة ورسم سjماتھا لكونjھ یكشjف طبیعjة الصjخور      

الذي مرت بھ المنطقة والذي یتحدد في ضوئھ طبیعة  يدھا من خالل معرفة التطور الجیولوجیمكن تحدی

  . )٣(الوضع الطوبغرافي

خjالل العصjر   ) تشjس (یعتقد الباحثون أن أرض العراق كانت مغمورة بمیاه بحر كبیر یسمى بحjر  

ل عصور الjزمن  ملیون سنة وقد تعرضت ھذه المنطقة خال) ٦٥٠(ألبرمي أخر عصور الزمن األول قبل

الثاني وأوائل الزمن الثالث إلى حركات أرضیة وضغط جانبي من الشمال في مدد زمنیة عدیدة أدت إلjى  

   .)٤(رفع بعض أجزائھا وخفض أجزاء أخرى

وأدت إلjى  ، وقد نشطت ھذه الحركات خالل عصjر المایوسjین الثالjث أحjد عصjور الjزمن الثالjث        

فقد تأثر بالحركات ، أما قاع البحر الواقع في الجنوب ، الشرقي  ظھور جبال العراق في الشمال والشمال

الباطنیjjة وأنخفjjض بشjjكل حjjوض مقعjjر واسjjع مفتjjوح باتجjjاه الجنjjوب مغمjjورًا بالمیjjاه والتjjي تقjjع منطقjjة  

  . )٥(الدراسة ضمنھ

أن مدینة النجف بجمیع امتداداتھا تقع على ترسبات تعود للعصر الرباعي إذ یتمثل ظھورھا بوجود 

الضjحلة ورواسjب المنحjدرات المتحركjة      نقشرة الجبسjیة ورواسjب الصjبخة والرواسjب المائیjة للودیjا      ال

  .ورواسب حشوة الودیان ولمدرجات التعریة فضال عن الرواسب الریحیة

                                                                                                                                                                                     
  . ٩ص،مصدر سابق ،مدینة النجف دراسة في جغرافیة المدن النمو الحضري في، وسن حمزة یوسف تویج )٥(
، القاھرة ) دراسة الجغرافیة والعالقات السیاسیة الدولیة(حمد عبد الغني سعودي ،الجغرافیة السیاسیة المعاصرة م )١(

   . ٤٧،ص٢٠٠٧، مطبعة االنجلو مصریة، 
، ا المكانیة بالتخصص اإلقلیمي الخصائص الجغرافیة في منطقة الفرات األوسط وعالقتھ،منیرة محمد مكي  )٢(

  . ٢١ص،٢٠٠٦،جامعة الكوفة،للبنات/كلیة التربیة،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر
غیر (رسالة ماجستیر، تحلیل جغرافي لخصائص الترب في محافظة النجف ،علي حسین عبود الظویھر  )٣(

  .١٢-٩ص،٢٠٠٧،جامعة الكوفة،كلیة اآلداب،)منشورة
كلیة ،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر، ویم جغرافي لشبكة البزل في محافظة النجف تحلیل تق،فیصل كریم الزاملي )٤(

  .٣٢ص،٢٠٠٩،جامعة الكوفة،اآلداب
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م فوق مستوى سطح البحر ویفصلھا  ٥٠ومدینة النجف تقع على ھضبة رملیة یصل ارتفاعھا إلى 

الذي تتكشف علیھ صخور رملیة وطینیjة تعjود إلjى عصjور     ) طار النجفب(عن بحر النجف حافة متمثلة 

أن الصخور المنكشفة على سطح منطقة الدراسjة تعjود إلjى عjدة تكjاوین جیولوجیjة       ( .)١(قدیمة ةجیولوجی

كما ، )٢(")ألف سjنة  ١٠٠"وحتى حقبة الھولوسین" ملیون سنة ٦٥قبل "تمتد أعمارھا من حقبة البالیوسین

  ).١(موضح في الجدول

   Surfaceالسطح  -٢
یؤثر سطح االرض في تقدیر قیمة الدولة، حیث لھ دور كبیر في تماسك الدولة وتفككھا وفي نوع 

بامتدادھا في منطقة السھل الرسوبي  ،تتصف محافظة النجف )٣(نظام الحكم الذي یناسب طبیعة الدولة

لصفة العامة لھا أال أنھا تتباین في والھضبة الغربیة طبقًا لتكوینھا الطوبغرافي ویعد قلة التضرس ھو ا

  .  )٤(منطقتي السھل الرسوبي والھضبة الغربیة أشكال سطحھا بوضوح بین

  )١(جدول 

  التكوینات الجیولوجیة المنكشفة على السطح في منطقة الدراسة

  الدھر

Era 

  العصور

Period 

  الحقبة

Epoch 

  التكوین

Formation 

  السنة الصخریة
Litho logy 

لح
ل ا

جی
ال

یث
د

 

Ce
no

zo
ic

 

  الرباعي

Quaternary  

 ترب جبسیة- كثبان رملیة  ترسبات حدیثة الھولوسین

 رملیة-طینیة-جیریة  الدبدبة-الزھرة البالیستوسین

  الثالثي

Tertiary  

  رملیة ووصلیة  أنجانة البالیوسین

  طباشیریة- جیریة-جیریة  ألفرات المایوسین

 -  مفقود االولیغوسین

                                                           
أطروحة ،المالئمة المكانیة الستعماالت األرض السكنیة في مدینة النجف،عبد الصاحب ناجي رشید البغدادي   )٥(

  .١٠٢ص،١٩٩٩،جامعة بغداد،العلیا مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي للدراسات)غیر منشورة(دكتوراه
  .٣٠ص،٢٠٠٦،النجف االشرف،مطبعة النبراس،أرض النجف ،موسى جعفر العطیة  )١(
   .١١٦،ص٢٠٠٩علي احمد ھارون، اسس الجغرافیة السیاسیة، مطبعة دار الفكر العربي ، القاھرة،  )٢(
، اسة في جغرافیة الصناعة در -الصناعات النسیجیة والجلدیة في محافظة النجف،سناء حامد عباس اإلبراھیمي  )٣(

  . ٤٩ص،٢٠٠٩،جامعة الكوفة،للبنات/كلیة التربیة،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر
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  الجل-امالدم االیوسین
جیریة -جیریة دولوماتیة

  مارك-طباشیریة

  مارك-جیریة دولوماتیة  أم رضة  البالیوسین

  -:من عمل الباحث باالعتماد على -:المصدر

 .٣١ص،٢٠٠٦،النجف االشرف،مطبعة النبراس،أرض النجف ،موسى جعفر العطیة  .١
  لمكاني للموارد الطبیعیة في الھضبة استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في دراسة التباین ا،أحمد یحیى عبد .٢

 .٢٤ص،٢٠٠٨،جامعة الكوفة،كلیة اآلداب،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر ،منطقة الدراسةالغربیة في 
  

  

  

  م فوق مستوى سطح البحر وذلك في الجزء الجنوبي)٤٢٠(أعلى ارتفاع لسطح المحافظة  یبلغ

الجزء الشمالي  وق مستوى سطح البحر وذلك فيم ف)١٠(فیبلغ  أما أدنى مستوى لسطحھا ، ربي منھاالغ 

بشكل كبیر فیصل  لمدینة النجف ضمن ھذا االنحدار العام یرتفع موضع النواة التاریخیةمن و.)١(الشرقي 

ثjم تنحjدر أرضjھا تjدریجیًا     ، )٣(كمjا یبjدو مjن الخریطjة      م فوق مستوى سjطح البحjر  )٥٥(ارتفاعھا إلى 

متوسjط   أمjا ، م فjوق مسjتوى سjطح البحjر    )٤٩(ات إذ یبلjغ ارتفاعھjا   باتجاه الجنjوب والتjي تمثلھjا الجدیjد    

یتصjل الجانjب الغربjي    م لكjن  )٥٠(المدینjة فھjو بحjدود     الواقعة شمال وشمال غjرب المقبرة العام  ارتفاع

م حیث نھایة )٣٥-٥٥(أما الجانب الشرقي فیندرج في انحداره من ، بمنخفض بحر النجف بانحدار مفاجئ

وتأخذ الجھjة الشjمالیة باالنخفjاض باتجjاه كjربالء مjن       ، المتمثل بنھر كري سعدة  حدود المخطط األساس

 .)٢(م في نھایة حدود المخطط األساس للمدینة شماًال)٣٥-٥٥(

  

  

  

  

  

                                                           
غیر (رسالة ماجستیر، عالقة خصائص المناخ بأمراض الجھاز التنفسي محافظة النجف ،ميعشجسامر ھادي كاظم ال )١(

  . ٦٨ص،٢٠٠٢،جامعة الكوفة،كلیة اآلداب،)منشورة
  .١١ص،مصدر سابق ،النمو الحضري في مدینة النجف دراسة في جغرافیة المدن، وسن حمزة یوسف تویج )٢(



  

- ٣٤ - 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٣(الخریطة 
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  محافظة النجفخطوط االرتفاع المتساوي ل

( ، رسAالة ماجسAتیر،    منطقAة الدراسAة  أشكال سطح األرض فAي   عاید جاسم الزاملي ، تحلیل جغرافي لتباین   -: المصدر
  . ٣٦، ص ٢٠٠١كلیة اآلداب ، جامعة الكوفة ،  ،) یر منشورةغ

  



  

- ٣٦ - 
  

من مساحة % ٥فوق السھل الرسوبي وتمثل  :  وبذلك توزعت المحافظة على منطقتین أحداھما

ویمكن تقسیم اإلقلیم .افظة من مساحة المح% ٩٥مثل نسبة الغربیة وت البادیةالمحافظة، واألخرى فوق 

  -:الجغرافي الذي تقع فیھ منطقة الدراسة إلى إقلیمین طبیعیین ھما

 - :السھل الرسوبي .١

وتبلغ مساحتھا حوالي ) مركز مدینة النجف(ویتمثل بالجزء الشمالي الشرقي من منطقة الدراسة 

إذ ال تختلف ، ) ٤(من مساحة محافظة النجف الكلیة خریطة)% ٥(أي یحتل مانسبتھ  ٢كم)١٣٠٠(

طبوغرافیة السھل الرسوبي في المحافظة  إختالفا واضحًا عن بقیة أجزاء السھل الرسوبي األخرى في 

  .)١(انبساطھا أو انحدارھا والمظھر الطبیعي لھا 

م )٢٦(االرتفjjاع المتسjjاوي  بسjjیطًا إذ یمjjر خjjط انحjjداراتنحjjدر ھjjذه المنطقjjة مjjن الشjjمال إلjjى الجنjjوب  

م ) ١(ھjذه المنطقjة    ي جنوبھjا ویبلjغ معjدل االنحjدار فjي     م فj )١٣(المتسjاوي   عاالرتفاویمر خط ، شمالھا

  -:إذ یمكن تقسیم ھذه المنطقة إلى األقسام التالیة.  )٢( كم) ٧,٥(لكل 

 -:منطقة كتوف األنھار - أ

مjjن أكثjjر منjjاطق السjjھل الرسjjوبي  وتعjjد أن كتjjوف األنھjjار ظjjاھرة طبیعیjjة فjjي السjjھول الفیضjjیة  

  .)٣(حالة الترسیب الفجائیة للمواد التي تنقلھا األنھار عندما تطغي على الكتوفارتفاعا بسبب 

م وھjjذه )٧٥٠(وھjي تمتjد علjjى جjانبي شjط الكوفjjة والعباسjیة والجjداول المتفرعjjة منھjا وبعjرض         

م فjjوق مسjتوى األراضjjي المجjاورة لھjjا فjي أقسjjامھا الشjمالیة عنjjد     )٣-٢(المنطقjة تتjدرج باالنحjjدار مjن    

  . )٤( كز قضاء المناذرة وناحیة الحیرةم عند مر)٠,٥(والى أقل من ، یة ناحیة الحیدر

ارتفاعھjjا إلjjى الفیضjjانات المتكjjررة لألنھjjار التjjي أدت إلjjى تكjjرار اإلرسjjابات   فjjي ویرجjjع السjjبب

  )٥(الخشنة عند ھذه الجھات

  

  

                                                           
، دراسة في جغرافیة الصناعة  -الصناعات النسیجیة والجلدیة في محافظة النجف،سناء حامد عباس اإلبراھیمي  )١(

  .٥٠ص،قمصدر ساب
منشور في وقائع مؤتمر النجف بحث ،عماد تطویر البنى التحتیة –تنمیة البیئة في محافظة النجف ، مثنى فاضل علي  )٢(

  .٤٢٧-٤٢٦ص،٢٠١٠،الكوفة،الجزء الثاني ،االشرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة وكنز المعارف والعلوم 
  .١٦٨ص،١٩٨٦،البصرة،مطبعة جامعة البصرة، )المیورفولوجیة(األشكال األرضیة ،عبد اإللھ رزوقي كربل )٣(
دراسة في -القتھا بأمراض النخیل في محافظة النجفالخصائص المناخیة وع،الصائغ إبراھیمرافد عبد النبي  )٤(

  .١٦ص،٢٠٠٧،جامعة الكوفة،كلیة اآلداب،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر،الجغرافیة الحیاتیة
  .٣٤ص،مصدر سابق ، تحلیل تقویم جغرافي لشبكة البزل في محافظة النجف،فیصل كریم الزاملي )٥(
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  )٤(خریطة ال
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  حافظة النجفلم أقسام السطح

، )غیAر منشAورة  (النجف، رسAالة ماجسAتیر   افي لألنماط الزراعیة في محافظة شمخي فیصل یاسر، تحلیل جغر  -:المصدر
  .١٥، ص ١٩٨٨ كلیة اآلداب، جامعة البصرة،
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 -:منطقة أحواض األنھار - ب

كم )٤,٥(م وتبتعد عن الكتوف بحدود )٣(تنخفض ھذه المنطقة عن ماجاورھا من الكتوف بحوالي 

ل الرسjوبي  نھر الفjرات وتفرعاتjھ فjي عمjوم منjاطق السjھ      وأحیانًا إلى مادون ذلك في المناطق المحاذیة ل

    ).١(على مستوى محافظة النجف

تقع األولjى منھjا إلjى الشjرق     ، تین المحافظة إلى منطقتین رئیستتوزع مناطق أحواض األنھار في 

،في حjین تتمثjل وتظھjر الثانیjة فjي المنطقjة الواقعjة بjین شjط          من شط العباسیة في شمال شرق المحافظjة 

  . )٢(اسیة والكوفة والمنطقة الجنوبیة الغربیة التي تقع غرب وجنوب غرب شط المشخاب العب

 -:منطقة االھوار والمستنقعات - ت

  تتمثل ھذه المنطقة باألراضي المنخفضة والمنبسطة التي غطتھا میاه االھوار والمستنقعات التي تم

م عjjن مسjjتوى  )٢٠-١٥(إذ یjjنخفض بعjjض أجزاءھjjا مjjابین    ، تجفیفھjjا خjjالل السjjنوات األخیjjرة    

 .)٣( ب وھور الطوكنجم وأراضي ھور صل المجاورة كما في ھور ابو األراضي

د من بعضھا كما یفی، ز السیما بعد تجفیفھا وتستثمر بعض أجزاء ھذه المنطقة حالیًا في زراعة الر

تقلjیص   أن ھjذه المنjاطق ذات تjأثیر سjلبي فjي النشjاط الزراعjي لمjا تسjببھ فjي          ، في تصریف میاه البزل 

  .المساحات الزراعیة

ولكنھjا تjرتبط   ، وبالتالي نستطیع القjول بjأن مدینjة النجjف التقjع ضjمن أراضjي السjھل الرسjوبي          

  . بعالقات إقلیمیة واسعة مع ھذه األقالیم الطبیعیة

 )البادیة الغربیة(الھضبة الغربیة  .٢

للسjھل الفیضjي حتjى     تمثل منطقة الدراسة جزء مjن ھjذه المنطقjة وھjي تمتjد علjى الحافjة الغربیjة        

  . محافظة النجفالزاویة الجنوبیة الغربیة ل

وتتمیjjز باالنحjjدار التjjدریجي لسjjطحھا مjjن الجنjjوب الغربjjي نحjjو الشjjمال الشjjرقي ویبلjjغ معjjدل          

  -:إلى منطقتین ھما یقسم سطح الھضبة في المحافظةكم و)٢(م لكل )١(انحدارھا 

                                                           
  .٢٠ص،مصدر سابق ، في محافظة النجف  تحلیل جغرافي لخصائص الترب،علي حسین عبود الظویھر  )١(
، قیم االحتیاجات المائیة للمحاصیل الحقلیة والمحسوبة مناخیاً في محافظة النجف، علي صاحب طالب الموسوي  )٢(

  .٥٦ص،٢٠٠٠، النجف االشرف،مطبعة الضیاء،٤٣العدد،مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة
دراسة في -ة وعالقتھا بأمراض النخیل في محافظة النجفالخصائص المناخی،الصائغ إبراھیمرافد عبد النبي  )٣(

  .١٩ص،مصدر سابق،الجغرافیة الحیاتیة
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 منطقة الودیان السفلى - أ

  ،موجودة فیھا حیث تحتل القسم الشمالي الشرقي من الھضبة الغربیة سمیت بذلك لكثرة الودیان ال

  وتمتد ھذه المنطقة بین منطقة الحجارة غربًا والسھل الرسوبي شرقًا ویتراوح امتدادھا بین  

  

  .)١(كم)١٤٠-٩٠(

وتعد ھذه المنطقة سھًال صحراویًا یمتjاز بمعjالم طبوغرافیjة متنوعjة أبرزھjا كثjرة الودیjان الجافjة         

أم كلوب والشیخ وأم حیرة (منھا منطقة ) الفیضات(وكذلك المنخفضات الصغیرة التصریف الداخلي  ذات

  )الخ............. وبریجة 

بjي صjخیر حتjى جنjوب مدینjة      یمتد من مدینjة ا ) طار النجف(ھذا ویوجد جرف صخري یسمى ب

jjف ویضjjطح المن   النجjjا سjjمالھا ویتخللھjjع شjjذي یقjjف الjjنخفض النجjjة مjjطح المنطقjjالث  م سjjًا ثjjة أیضjjطق

  .)٢(مجموعات من الكثبان الرملیة في المنطقة الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدینة النجف

 منطقة الحجارة - ب

وتمتjد بjین منطقjة الودیjان     ، ھي أرض مغطjاة بالصjخور الكلسjیة والحجjارة ذات الحافjات الحjادة       

الحjjدود السیاسjjیة مjjع "لنجjjف محافظjjة االسjjفلى مjjن جھjjة الشjjمال الشjjرقي حتjjى الجjjزء الجنjjوب الغربjjي ل 

  .وقد سمیت بھذه التسمیة لكثرة الحجارة ذات الحافات الحادة" السعودیةالعربیة المملكة 

م فوق )٤٢٠-٢٦٠(تأخذ منطقة الحجارة امتدادا طولیًا باتجاه الشمال الغربي وبارتفاع یتراوح بین 

، فjرج  ، الخjر  ، حسjب  (سjطح منھjا   مستوى سطح البحر كما أنھا قطعت بالودیان والتي تكون موازیjة لل 

وتظھر على سطح ھذه المنطقة المرتفعات والتي تتمثل بالتالل وتكون أما ..........) القوسیمي، شویطین 

وقjد تكjون أكثjر ارتفاعjا فیطلjق      ) تjالل عكjاش وتjالل الھیكjل    ، ر یصj تjل الخن (منفردة أو متصلة كما فjي  

  .)٣(كم عن الحدود السعودیة)٨(ي یبعد والذ) جبل جارح(علیھا محلیًا بالجبال كما في 

                                                           
رسالة ، تحلیل جغرافي لتباین أشكال سطح األرض في محافظة النجف االشرف، عاید جاسم الزاملي  )١(

  .٤٠ص،٢٠٠١، جامعة الكوفة،كلیة اآلداب، )غیر منشورة(ماجستیر
معلومات الجغرافیة في دراسة التباین المكاني للموارد الطبیعیة في الھضبة استخدام نظام ال،أحمد یحیى عبد )٢(

  . ٣٢ص،٢٠٠٨،جامعة الكوفة،كلیة اآلداب،  )غیر منشورة(رسالة ماجستیر ،محافظة النجففي الغربیة 
الخصائص الطبیعیة والبشریة للھضبة الغربیة في محافظة النجف ،علي صاحب طالب الموسوي وحسین جعاز  )٣(

النجف ،مطبعة الضیاء،العدد الخامس  ، مجلة البحوث الجغرافیة ، ھا في استغالل الموارد الطبیعیة المتاحة وعالقت
  . ٢٨٩ص،٢٠٠٤،
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كم )١٠(ومما سبق یمكن القول بأن مدینة النجف تقع عند الحافة الشرقیة للھضبة الغربیة على بعد 

من العراق ، وتقدر مساحتھا من الھضبة الغربیة بحدود  تقریبًا عن نھر الكوفة في القسم الجنوبي األوسط

  ).٥(خریطة ٢كم)٧٧,٢٣٦(

  

  )٥(خریطة
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  وقع منطقة الدراسة من الھضبة الغربیةم

، )غیAر منشAورة  (النجف، رسAالة ماجسAتیر   شمخي فیصل یاسر، تحلیل جغرافي لألنماط الزراعیة في محافظة   -:المصدر
  .١٥، ص ١٩٨٨ كلیة اآلداب، جامعة البصرة،

  

   Climateالمناخ   -٣

، فjرغم التقjدم البشjري الjذي بلغjھ      یلعب المناخ دورا ھامًا في تحدید قیمة الدولة وأھمیتھا السیاسیة 

أنھ لjم یسjتطیع السjیطرة علjى المنjاخ سjیطرة كاملjة ،والدولjة التjي تتمتjع           األنسان في العصر الحدیث ،أإل

بتنوع مناخي،تتمتع بتنوع غذائي وبالتالي ترتفع انتاجیة افرادھا،فتصلح ألن تكون نواة او معمورة لدولjة  

للمنjاخ تjأثیر    ،و .)١(لمنjاطق التjي یتحjدد فیھjا االنتjاج الزراعjي      ذات اھمیة استراتیجیة علjى العكjس مjن ا   

إذ یعjد أحjد مكونjات البیئjة الطبیعیjة والjذي       ،  )٢(فعال في حیاة اإلنسان ونشjاطھ لوقوعjھ خjارج سjیطرتھ    

یتنjjاول الخjjواص الجیوفیزیاویjjة للمنطقjjة إذ الیمكjjن ألحjjد أن یتجاھjjل أثjjر كjjل مjjن اإلشjjعاع الشمسjjي           

حرارة والریjاح الشjدیدة السjرعة والعواصjف الغباریjة والرعدیjة والجفjاف علjى         والتطرف في درجات ال

إذ الیوجد مفصل من مفاصل الحیاة الطبیعیة والبشریة الیتأثر بالمناخ بشjكل  ، اإلنسان وأنشطتھ المختلفة 

  .)٣(مباشر أو غیر مباشر

  -:وفیما یأتي عرض لعناصر المناخ 

   Solar Radiationاإلشعاع الشمسي  - ١

الشمسjي الطاقjة اإلشjعاعیة التjي تطلقھjا الشjمس فjي جمیjع االتجاھjات ویتضjمن            عبأال شjعا  یقصد

 فھjjو مصjjدر الطاقjjة الضjjوئیة، اإلشjjعاع الشمسjjي الضjjوء المرئjjي وغیjjر المرئjjي مjjن الطاقjjة اإلشjjعاعیة  

 بعناصjر  إذ تقرر شدة وكمیة اإلشعاع الشمسي التوزیع العام لدرجات الحرارة والتjي تjتحكم  ، والحراریة 

  .)٤(المناخ األخرى

أن الموقjjع الفلكjjي لمنطقjjة الدراسjjة یjjؤثر فjjي كمیjjة اإلشjjعاع الشمسjjي وزاویjjة سjjقوط اإلشjjعاع         

  .الشمسي ومقدار وطول مدة السطوع الشمسي النظري والفعلي 

                                                           
، مصدر )دراسة الجغرافیة والعالقات السیاسیة الدولیة(محمد عبدالغني سعودي،الجغرافیة السیاسیة المعاصرة )١(

  .٤٧سابق، ص
كلیة ، )غیر منشورة(رسالة ماجستیر، دراسة في جغرافیة المدن-مدینة جلوالء، التمیمي  إبراھیممحسن  )٢(

  .٢٣ص،٢٠٠٥، جامعة دیالى،التربیة
، دراسة تحلیلیة للخصائص المناخیة وظواھر الطقس القاسي في محافظة النجف، علي صاحب طالب الموسوي  )٣(

  .١٤١ص،٢٠٠١، النجف االشرف،مطبعة الضیاء،٢العدد ،مجلة البحوث الجغرافیة
أسلوب وطریقة الري  واختیارالعالقة المكانیة بین الخصائص المناخیة في العراق ، طالب الموسوي علي صاحب )٤(

  .١٠٢ص،١٩٩٦، جامعة بغداد ،كلیة اآلداب،)غیر منشورة(أطروحة دكتوراه ،المناسبة 

 محافظة االنبار

 محافظة كربالء

 مثنىمحافظة ال

محافظة 
 القادسیة

 ةمحافظ
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أن المعjjjدل السjjjنوي العjjjام لكمیjjjة اإلشjjjعاع الشمسjjjي لمنطقjjjة الدراسjjjة بلjjjغ     ) ٢(ویبjjjین الجjjjدول  

ملjjي )٨٩٥,٢٣(ذا المعjjدل یتبjjاین شjjھریا إذ بلjjغ أقصjjاه فjjي شjjھر حزیjjران   وھjj ٢سjjم/ملjjي واط)٦٠٧,٧(

وذلjك بسjبب صjفاء السjماء وقلjة الغیjوم وقلjة الرطوبjة النسjبیة وكبjر زاویjة اإلشjعاع الشمسjي               ٢سم/واط

والتي تكون أقرب إلى العمود مما أدى إلى طول مدة السطوع الشمسي النظري ) ٨١,٣(والتي تصل إلى 

ثjم تأخjذ كمیjة اإلشjعاع الشمسjي بالتنjاقص       ، سjاعة وعلjى التjوالي    ) ١١,٥(،سjاعة  )١٤(والفعلي البالغة 

تماشیا مjع تنjاقص زاویjة اإلشjعاع الشمسjي وطjول النھjار ومjدة السjطوع إذ تصjل إلjى أدناھjا فjي شjھر               

الن زاویة اإلشعاع الشمسي تصل  ٢سم/ملي واط )٢٩٩,٤٥(كانون األول إذ تبلغ كمیة اإلشعاع الشمسي 

سjاعة و  ) ١٠(وأن مدة السطوع النظري والفعلي فjي حjدوده الjدنیا وبلjغ     ) ٣٤,٩(ل مایمكن وتبلغ إلى أق

سjjاعة علjjى التjjوالي وذلjjك لكثjjرة الغیjjوم وسjjقوط األشjjعة الشمسjjیة بصjjورة مائلjjة وارتفjjاع معjjدالت     )٦(

  ).١(الرطوبة النسبیة وكما في الشكل 

  )٢(جدول 

عاع وساعات السطوع النظریة والفعلیة في معدل كمیة اإلشعاع الشمسي ومعدل زوایا اإلش
  م)٢٠٠٩-١٩٨٠(للمدة  منطقة الدراسة

  الشھر
كمیة اإلشعاع 

الشمسي ملي واط 
  ٢سم/

زاویة اإلشعاع 
الشمسي 

  )درجة(

ساعات السطوع 
  ساعة/النظریة 

ساعات السطوع 
  ساعة/الفعلیة 

  ٦.٤  ١٠.٥  ٣٧.٥  ٣٣٧.٥  كانون الثاني

  ٧.٣  ١١.٣  ٤٦  ٤٤٢.٧١  شباط

  ٨  ١١.٤  ٥٤.٣  ٥٥٧.٩٦  آذار

  ٨.٥  ١٢.٠٥  ٦٣.٧  ٦٨٣.٧  نیسان

  ٩.٦  ١٣.٤٥  ٧٧.٢  ٧٨١.٢  مایس

  ١١.٥  ١٤  ٨١.٣  ٨٩٥.٢٣  حزیران

  ١١.٦  ١٣.٥٧  ٧٨.٩  ٨٨٠.٦٧  تموز

  ١١  ١٣.١٩  ٧١.٩  ٨١٥.١٣  أب
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  ١٠.١  ١٢.٢  ٥٤.٦  ٧٠١.٢٢  أیلول

  ٨.٥  ١١.٢٥  ٤٩  ٥١٧.١٨  تشرین األول

  ٧.٤  ١٠.٢٨  ٣٨.٨  ٣٨١.٥٨  تشرین الثاني

  ٦  ١٠  ٣٤.٩  ٢٩٩.٤٥  كانون األول

  ٨.٨٢  ١١.٩  ــ  ٦٠٧.٧  المعدل السنوي

  :إلىباالستناد  حثاالمصدر من عمل الب

زلزالAAي فAAي العراق،قسAAم المناخ،بیانAAات غیAAر    الھیئAAة العامAAة لألنAAواء الجویAAة والرصAAد ال   وزارة النقAAل والمواصAAالت ،  -
  . منشورة

قAة المنAاخ بتخطAیط وتصAمیم المنAاطق والوحAدات السAكنیة فAي مدینAة          دراسة تحلیلیAة لعال ، طالب حسین زایر الرماحي -
  . ٤٤ص،٢٠١٠،جامعة الكوفة ،  اآلدابكلیة ، ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر ، النجف

  )١(شكل 
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 م )٢٠٠٩-١٩٨٠(للمدة منطقة الدراسة معدل ساعات السطوع النظریة والفعلیة في 

  ).٢(جدول ات من عمل الباحث باالعتماد على بیان - :المصدر 

  

  ) .Temperature(درجة الحرارة  - ٢

حرارة ھي الطاقة الحركیة لجزیئات المادة التي یحصل علیھا الجسم من اإلشعاع الشمسjي فتزیjد   ال

أما درجة الحرارة فھي الحالة التي تتوقف على حصول الطاقة الموجودة في الجjزء الواحjد   ، من سخونتھ

  . )١(من الجسم

إذ ، ) ٣(ْم جjدول  )٢٤,٤(ة فقد بلغ المعدل السjنوي العjام لjدرجات الحjرارة     بالنسبة لمنطقة الدراس

ْم وتصل أقصاھا )١٧,٩(یتباین ھذا المعدل شھریًا  وتبدأ درجات الحرارة باالرتفاع من شھر آذار بمعدل 

ْم وتjنخفض المعjدالت لتصjل إلjى أدنjى درجاتھjا فjي شjھر كjانون الثjاني           )٣٦,٦(في شjھر تمjوز بمعjدل    

  ).٢(كما في الشكل  ْم)١٠,٨(

                                                           
رسالة ،في العراق الكفایة الحراریة وعالقتھا بزراعة وإنتاج محصولي القمح والرز،علیاء معطي حمید ماجد آل یاسین) ١(

  .٤٩ص،٢٠٠٩،جامعة الكوفة،للبنات/كلیة التربیة، ) غیر منشورة(ماجستیر
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ْم وأعلjjى درجjjة حjjرارة فjjي شjjھر تمjjوز  )٣١,٢(ویبلjjغ المعjjدل السjjنوي لدرجjjة الحjjرارة العظمjjى  

وبلغ المعدل السjنوي  ، ْم )١٦,٢(ْم وأوطئ درجة حرارة في شھر كانون الثاني والبالغة )٤٤,٤(والبالغة 

إما أوطئ ،ْم )٢٨,٨(لبالغة وأعلى درجة حرارة في شھر تموز وا، ْم )١٧,٦(لدرجات الحرارة الصغرى 

  .ْم )٥,٥(درجة حرارة فسجلت في شھر كانون الثاني وبلغت 

أن ھذا التباین في درجات الحرارة الیومیة والفصلیة یعود إلى الموقع الجغرافي للمحافظة مما أدى 

سjاعة  ) ١٤(إلى أن یكون فصل الصیف أطول فصول السنة وأكثرھjا حjرارة إذ یصjل طjول النھjار إلjى       

  . عًا لزاویة سقوط أشعة الشمس تب

سjاعات ممjا   ) ١٠(أما أقل أشھر السنة درجة حرارة ھو شھر الشتاء ویصل طول النھjار فیjھ إلjى    

  . أدى إلى أن یكون ھناك اختالف في درجة الحرارة الیومیة والفصلیة

  )٣(جدول 

  للمدة من منطقة الدراسةمعدالت درجات الحرارة والحرارة العظمى والصغرى في 

  م)٢٠٠٩-١٩٨٠(

  ْم/الحرارة الصغرى   ْم/ الحرارة العظمى  ْم/ معدل درجات الحرارة   الشھر

  ٥.٥  ١٦.٢  ١٠.٨  كانون الثاني

  ٧.٥  ١٩.٣  ١٣.٤  شباط

  ١١.٥  ٢٤.٢  ١٧.٩  آذار

  ١٧.٧  ٣٠.٤  ٢٤  نیسان

  ٢٢.٩  ٣٧.٦  ٣٠.٢  مایس

  ٢٦.٧  ٤٢.١  ٣٤.٤  حزیران

  ٢٨.٨  ٤٤.٤  ٣٦.٦  تموز

  ٢٨.١  ٤٤  ٣٦  أب
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  ٢٤.٦  ٤٠.٦  ٣٢.٦  أیلول

  ١٩.٤  ٣٣.٦  ٢٦.٥  تشرین األول

  ١٢.٣  ٢٤.٤  ١٨.٣  تشرین الثاني

  ٧  ١٨  ١٢.٥  كانون األول

  ١٧.٦  ٣١.٢  ٢٤.٤  المعدل السنوي

الجویة والرصد الزلزالي في العAراق ، قسAم المنAاخ ،     ءوزارة النقل والمواصالت ، الھیئة العامة لالنوا: المصدر 
  .بیانات غیر منشورة

  

  

  )٢(شكل 
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  م)٢٠٠٩-١٩٨٠( للمدة منمنطقة الدراسة معدالت درجات الحرارة في 

  )٣(عمل الباحث باالعتماد على بیانات جدول  -:المصدر 

  

    Winds)(الریاح     -٣

فیتحjرك  ، اء األفقیة الناتجة عن االختالفات الضغطیة بین منطقتjین  وتعرف الریاح بأنھا حركة الھ

  .)١(لى مناطق الضغط الواطئالھواء من منطقة الضغط العالي إ

ثjjا ویتبjjاین ھjjذا /م)٢,١(أن معjjدل سjjرعة الریjjاح السjjنویة فjjي منطقjjة الدراسjjة ) ٤(ویبjjین الجjjدول 

إذ تأخjذ ھjذه   ،ثا على التوالي /م)٣(،ثا /م)٣,٢(المعدل شھریًا إذ بلغ أقصاه خالل شھري تموز وحزیران 

  .ألولثا في شھر كانون ا/م)١,٢(المعدالت بالھبوط إلى أن تصل 

، )% ٣٥,١(تمتاز مدینة النجف بسیادة الریاح الشمالیة الغربیة بالمرتبة األولى بنسبة تكرار 

  والسبب في ذلك یعود إلى تأثیر الضغط الواطئ الھندي المستقر في شمال الھند والباكستان وامتداده إلى 

                                                           
  . ٨٤ص،مصدر سابق ،عالقة خصائص المناخ بأمراض الجھاز التنفسي محافظة النجف  ،ميجشعسامر ھادي كاظم ال)١(
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  )٤(جدول 

منطقة في لكل تكرار  ةاتجاھاتھا والنسبة المئوی ومعدل تكرارمعدالت سرع الریاح 
  م )٢٠٠٩ - ١٩٨٠(للمدة  الدراسة

  

  

 الشھر

سرع
ة 

الریاح 
  ثا/م

  معدل تكرار الریاح

لیة
شما

 ال

یة 
مال

لش
ا

قیة
شر

 ال

قیة
شر

 ال

یة 
وب
جن
ال

قیة
شر

 ال

بیة
نو
لج
 ا

یة 
وب
جن
ال

بیة
غر
 ال

بیة
غر
 ال

یة 
مال

لش
ا

بیة
غر
 ال

ون
سك

 ال

كانون 
.١٦  ١.٤  الثاني

١٠  ٥.٤  ٦.٣  ٢.
١٣  ٥.٥  ٤.٨  ٥.

٨  
٢١.
٨  

١٥.
٧  

.١٧  ١.٩  شباط
١٢  ٧.٩  ٣.٩  ١.

١١  ٣.١  ٧.٩  ٤.
٦  

٢٥.
٩  

١٠.
٢  

.٢٠  ٢.٢  آذار
١٠  ٣.٨  ٥.٤  ٧.٨  ٨.١  ٥.٩  ٤.

١  
٣١.
٧  ٥  

.٢١  ٢.٤  نیسان
١٠  ٢.٩  ٧.٣  ٨.٩  ٩.٥  ٩  ٩.

٩  
٢٢.
٦.٨  ٨  

.٢٢  ٢.٥  مایس
١٦  ٢٤  ٩.٨  ٢.٩  ٥.٥  ٤.٦  ٨  ٦.٣  ٨.

١  

.٢٠  ٣.٠  حزیران
١٦  ٢.٥  ١.٦  ٠.٤  ٢  ٣.٥  ٥.

٧  
٤٥.
٧  ٨  

.٢٢  ٣.٢  تموز
١٩  ٣.٤  ٠.٦  ٠.٣  ٠.٦  ١.٥  ٩.

٦.٨  ٤٤  ٩  

.٢٠.٣١.١٠  ١  ٠.٧  ٠.٨  ١.٨  ٣٠.٢.٦  ٢.٧  أب
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٥  ٧  ٨  ١  

.٢٤  ١.٨  أیلول
١٤  ١.٥  ١.١  ١.٥  ٤.٤  ٣.٥  ١.

٣  
٣٥.
٨  

١٣.
٨  

تشرین 
.٢٩  ١.٥  األول

٩  ٣٢  ٨.٧  ١.١  ٤.٩  ٣.٢  ٥.١  ٦.٣  ٧  

تشرین 
.٢٦  ١.٤  الثاني

٣٤  ٧.٦  ١.٩  ٥.٤  ٥.١  ٤.١  ٦.٩  ٤.
٨.١  ٥  

كانون 
.١٦  ١.٢  األول

١٨  ١  ٣.٣  ٥  ٨.٢  ٢.٥  ٨.
٨  

٢٧.
٣  

١٧.
١  

المعدل 
 ٢.١  السنوي

٢٢.
٤ 

٢.٦ ٤.٠ ٥.٠ ٥.٤ ٤.٩ 
١٣.
٦ 

٣١.
٤ 

١٠.
٧ 

النسبة 
المئویة

%  
.١٥  ٢.٩  ٤.٥  ٥.٦  ٦  ٥.٥  ٢٥  ـ

٢  
٣٥.
١  

١٠.
٧  

  -:المصدر

          ١-        Aي العراق،قسAي فAد الزلزالAة والرصAواء الجویAات  وزارة النقل والمواصالت والھیئة العامة لألنAم المناخ،بیان
   .منشورة   غیر 

دراسة تحلیلیة لعالقة المناخ بتخطیط وتصمیم المناطق والوحدات السكنیة فAي  ، طالب حسین زایر الرماحي  -٢          
    .٥٢ص، ٢٠١٠،جامعة الكوفة ،  اآلدابكلیة ، ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر ، مدینة النجف

     

إذ تھjjب الریjjاح الشjjمالیة الغربیjjة القادمjjة مjjن إقلjjیم الجبjjال      ،  فjjوق منطقjjة الخلjjیج العربjjي صjjیفاً   

  .)١(والھضاب في أرمینیا واألناضول نحو األراضي المنخفضة في وادي الرافدین 

، فjي شjھري حزیjران وتمjوز علjى التjوالي       ) ٤٤و٤٥,٨(ویصل أقصى معدل تكرار ھjذه الریjاح   

  ).٢١,٨(وتنخفض في شھر كانون الثاني بمعدل تكرار 

ثjم تjأتي بعjدھا الریjاح الغربیjة      )% ٢٥(ما الریjاح الشjمالیة فتحتjل المرتبjة الثانیjة وبنسjبة تكjرار        أ

بینمjjا احتلjjت ، )% ٦(وتحتjjل الریjjاح الشjjرقیة المرتبjjة الرابعjjة بنسjjبة تكjjرار ، )% ١٥,٢(بنسjjبة تكjjرار 
                                                           

وارد الطبیعیة في الھضبة الغربیة استخدام نظام المعلومات الجغرافیة في دراسة التباین المكاني للم،أحمد یحیى عبد )١(
  . ٤٣ص،مصدر سابق،محافظة النجففي 
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السادسjة الریjاح   وحلjت فjي المرتبjة    ، )% ٥,٦(الریاح الجنوبیة الشjرقیة المرتبjة الخامسjة بنسjبة تكjرار      

تعد الریاح الجنوبیة والریjاح الجنوبیjة الغربیjة ھjي أقjل نسjبة       ،  )% ٥,٥(الشمالیة الشرقیة بنسبة تكرار 

علjjى التjjوالي فjjي لكjjن بلغjjت نسjjبة السjjكون   )% ٢,٩(و )% ٤,٥(اتجjjاه لھبjjوب الریjjاح وبنسjjب تكjjرار  

  ). ٣(شكل)% ١٠,٧(

  

  ) .Rains(مطار األ   - ٤
ت مائیة متوسطة إلى كبیرة الحجم تتكون من خالل عملیjة التكjاثف فjي    یقصد باألمطار بأنھا قطرا

  .)١(الطبقات العلیا من الجو الیستطیع الھواء حملھا فتصل إلى سطح األرض مكونة لنا ظاھرة اإلمطار

أن منطقjjة الدراسjjة ھjjي لیسjjت أحسjjن حjjاًال مjjن بقیjjة مjjدن المحافظjjات الوسjjطى مjjن جھjjة سjjقوط     

 ،ط اإلمطار علیھا فjي الفصjل البjارد شjأنھا شjأن محافظjات العjراق األخjرى         إذ تسق،  )٢(اإلمطار فوقھا

وتسjjقط بشjjكل  ، ) ٥(ملjjم جjjدول  )٩٧,٠٨(اإلمطjjار بقلتھjjا إذ الیزیjjد مجموعھjjا السjjنوي     وتتصjjف ھjjذه 

ملjم فjي شjھر    )١٦,٢(ملم فjي شjھر تشjرین األول لتصjل إلjى اكبjر كمیjھ لھjا وبلغjت          )٥,٥(تدریجي من 

ملم في شjھر مjایس   ) ٤,٣(ھذا الشھر باالنخفاض إلى أن تصل إلى أدنى حد لھا  كانون األول ثم تبدأ بعد

والتjي تعjد أشjھر جافjة وكمjا موضjح فjي        )أیلjول ، آب ، تمjوز  ، حزیjران  (ویتوقف سقوطھا فjي األشjھر   

  ).٤(الشكل

  ) . Relative Humidity(الرطوبة النسبیة  - ٥
بخار المjاء الjذي یسjتطیع الھjواء أسjتیعابھ       یقصد بھا نسبة بخار الماء الموجود فعًال في الھواء إلى

  .)٣(وتعتمد الرطوبة النسبیة على درجة حرارة الھواء ومعدل التبخر، في درجة حرارة معینة 

)% ٤٢,٥(أن المعjjدل السjjنوي للرطوبjjة النسjjبیة فjjي منطقjjة الدراسjjة بلjjغ  ) ٦(یظھjjر فjjي الجjjدول 

  كانون(وبة النسبیة في فصل الشتاء في األشھر ویتباین ھذا المعدل شھریًا أذا سجلت أعلى معدالت الرط

  )٣(شكل 

  منطقة الدراسةوردة الریاح في 

  

                                                           
  .٤٤٤ص،٢٠٠٩، النجف االشرف،مطبعة الضیاء ،جغرافیة الطقس والمناخ، علي صاحب طالب الموسوي )٢(
العدد ،مجلة البحوث الجغرافیة، المعطیات الجغرافیة لمنخفض النجف وإمكانیة استغاللھ سیاحیاً ، بخیت عبد هللا عودة )٣(

  .٣٨٩ص،٢٠٠٧، النجف االشرف،مطبعة الضیاء ، لثامنا
  .١٤٤-١٤٣ص،٢٠٠٣،عمان ، مطبعة دار المسیرة ، الجغرافیة المناخیة، علي أحمد غانم  )٤(

 

 

 الشمال
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  ).٤(جدول  من عمل الباحث باالعتماد على :المصدر
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وعلjى التjوالي إذ تjنخفض    )%  ٥٨,٢،  ٦٧,٤،  ٦٨,٥(فوصjلت  ) شباط ، كانون األول ، الثاني 

وقد سجلت أدنى معدالت للرطوبة النسبیة في منطقة ) ٥(كما في الشكل درجات الحرارة في ھذه األشھر 

 ٢٣,٢،  ٢٢،  ٢٤,٢(لتصjل إلjى   ) آب ، تمjوز  ، حزیران ( الدراسة خالل فصل الصیف خالل األشھر 

  .وعلى التوالي وھي األشھر التي ارتفعت فیھا معدالت درجات الحرارة بشكل كبیر)% 

  

  

  )٥(جدول 

  )٢٠٠٩ -١٩٨٠(للمدة  منطقة الدراسةشھریة في معدل كمیات اإلمطار ال

  ملم/اإلمطار   الشھر

  ١٦  كانون الثاني

  ١٤.٤  شباط

  ١٢  آذار

  ١٣.٨  نیسان

  ٤.٣  مایس

  ٠  حزیران

  ٠  تموز

  ٠  أب

  ٠  أیلول

  ٥.٥  تشرین األول

  ١٤.٨  تشرین الثاني

  ١٦.٢  كانون األول

  ٩٧.٠٨  المجموع السنوي
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  ٨.٠٩  المعدل السنوي
  

وزارة النقل والمواصالت و الھیئة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي فAي العAراق ، قسAم المAوارد     : ر المصد
    .المائیة، بیانات غیر منشورة

  )٤(شكل 

 م)٢٠٠٩ -١٩٨٠(منطقة الدراسة للمدة لمعدل كمیات اإلمطار الشھریة 

  ) . ٥(عمل الباحث باالعتماد على بیانات جدول : المصدر 

  )٦( جدول

  للمدة  منطقة الدراسةالمعدالت الشھریة للرطوبة النسبیة في 

 )٢٠٠٩-١٩٨٠(  

الرطوبة النسبیة معدل   الشھر
%  

  ٦٨.٥  كانون الثاني

  ٥٨.٢  شباط

  ٤٩.٧  آذار
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  ٤١.٤  نیسان

  ٣١.٣  مایس

  ٢٤.٢  حزیران

  ٢٢  تموز

  ٢٣.٢  أب

  ٢٨.٢  أیلول

  ٣٩.٧  تشرین األول

  ٥٦.٣  تشرین الثاني

  ٦٧.٤  ألولكانون ا

  ٤٢.٥  المعدل السنوي

     وزارة النقAAل والمواصAAالت و الھیئAAة العامAAة لألنAAAواء الجویAAة والرصAAد الزلزالAAي فAAي العAAراق ، قسAAAم          : المصAAدر  
  .  المناخ ، بیانات غیر منشورة

  )٥(شكل 

   )٢٠٠٩-١٩٨٠(للمدةلمنطقة الدراسة المعدالت الشھریة للرطوبة النسبیة 

  )٦(باالعتماد على بیانات جدول عمل الباحث  -:المصدر

  ) .Evaporation(التبخر  - ٦
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یعjjرف التبخjjر علjjى أنjjھ انفصjjال جزیئjjات المjjاء عjjن سjjطح المjjاء إذ یتكjjون بخjjار المjjاء وتتعلjjق      

والذي بلغ  ٢٠٠٩-١٩٨٠المعدل السنوي للتبخر في منطقة الدراسة للمدة ) ٧(ویبین الجدول ،  )١(بالھواء

ملjjم ) ٥٨٥,٧(التبخjjر شjjھریًا وبلغjjت أقصjjاھا فjjي شjjھر تمjjوز بمعjjدل  إذ تتبjjاین معjjدالت ، ملjjم)٣١١,٢(

لكن ، ویعزى ھذا إلى ارتفاع  درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبیة في الجو وقلة أو انعدام الغیوم 

ویعزى ذلك إلى ، ) ٦(ملم أنظر الشكل ) ٨٩,٢(تبلغ معدالت التبخر أدناھا في شھر كانون الثاني بمعدل 

  .جات الحرارة وارتفاع معدالت الرطوبة النسبیة في الجو وزیادة الغیومانخفاض در

من ذلك نالحظ أن مجموع قjیم التبخjر السjنوي فjي منطقjة الدراسjة تفjوق كمیjة اإلمطjار السjاقطة           

مjرة ویعjود ذلjك إلjى ارتفjاع معjدالت الحjرارة وقلjة الغیjوم والرطوبjة النسjبیة والغطjاء             )٣٨,٥(بحوالي 

  . النباتي

  ) .Soil( التربة -:ثالثّا

تعرف التربة بأنھا الطبقة الرقیقjة مjن الصjخور المتفتتjة التjي تغطjي سjطح األرض والناتجjة عjن          

تفتیت الصخور بسبب التحوالت القدیمة أو الحدیثة التي طرأت على الصخور نتیجة لتأثیر عوامل معینjة      

ى عدة أمتار وتتكون من مزیج من المواد ویتراوح سمكھا بین عدة سنتیمترات إل،  )٢(متوافرة في الطبیعة

  .)٣(المعدنیة والعضویة والماء والھواء

فقjد تكونjت نتیجjة عملیjات      محافظة النجف التي تقjع مjن ضjمنھا منطقjة الدراسjة     أما بالنسبة لتربة 

  -:الترسیب للشبكة النھریة وجداول الري المتفرعة منھا األمر الذي أدى إلى تكوین الترب اآلتیة

 یم السھل الرسوبي ترب إقل .١

تكونت ترب السھل الرسوبي من خالل عملیات الترسیب لشبكة األنھار وجداول الري للموارد      

ضjمن التjرب   مjن  الصخریة المفتتة واألمالح الذائبة فضالً  عن الترسبات التي تجلبھا الریاح مما یدخلھا 

  -:وتنقسم إلى) Transport soil(المنقولة 

 . River Levee Soilترب كتوف األنھار  - أ

تمتد ھذه الترب على جانبي شطي الكوفة والعباسیة والجداول المتفرعة منھما و یتراوح ارتفاعھا  - ب

 منطقة رقم تقریباً  عن مستوى األراضي المجاورة لھا ویكون ھذا االرتفاع واضحًا في ش)٣-٢(بین 

                                                           
  .٢٠٣ص،٢٠٠٨،عمان ، مطبعة الیازوري العلمیة ، مبادئ الطقس والمناخ، قصي عبد المجید السامرائي  )١(
، ٢٠٠٠،الموصل، مطبعة دار الكتب،زراعیةالجغرافیة ال،دانيعبد الجبار المشھ وإبراھیم البرازي نوري خلیل )٢(

  .٥٧ص
  .١٣ص،١٩٨١،البصرة ، مطبعة جامعة البصرة ، جغرافیة التربة، علي حسین شلش  )٣(
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  .)١(عند قضاء الكوفة ةصاالدراسة وخ 

  

  

  )٧(جدول 

  م)٢٠٠٩-١٩٨٠(للمدة  منطقة الدراسة كمیات التبخر في

  ملم/التبخر   الشھر

  ٨٩.٢  كانون الثاني

  ١٢٦.٢  شباط

  ٢١٥.٨  آذار

  ٢٩٣.٦  نیسان

  ٤١٥.٩  مایس

  ٥٣٧.٤  حزیران

  ٥٨٥.٧  تموز

  ٥٥٠  أب

  ٤٠٢,٤  أیلول

  ٢٧٩.١  تشرین األول

  ١٤٤.٣  تشرین الثاني

  ٩٥.٤  كانون األول

  ٣١١,٢  السنوي عدلالم

و الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالـي فـي العـراق ، قسـم     : المصدر  وزارة النقل والمواصالت 
  .  الموارد المائية، بيانات غير منشورة

  

  
                                                           

مصطفى كامل ألجلبي ، التباین المكاني لخصائص الموارد المائیة في محافظة النجف ، رسالة ماجستیر غیر  )١(
  . ٢١، ص ٢٠٠٢فة،جامعة الكو–داب كلیة اآل،  منشورة
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  )٦(شكل 

 م)٢٠٠٩-١٩٨٠(كمیات التبخر في منطقة الدراسة للمدة 

  ) . ٧(عمل الباحث باالعتماد على بیانات جدول : المصدر 

  

  ) . River Basins Soil(األنھار ترب أحواض-ب

غیjر واضjحة فjي الجjزء     تكjون  تمتد ھذه التربة في المنطقة المالصقة لمنطقة كتوف األنھار و     

الشمالي من األراضي الواقعة إلى الشرق من شط العباسیة وال یبدو لھا اثر في المنطقة الغربیjة مjن شjط    

  .كم )١(یبعد عنھا أكثر من الكوفة القتراب الھضبة الغربیة من النھر إذ ال 
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  . )Soil of Marshes and Swamps ( ترب االھوار والمستنقعات – ث 

مjن  % )٧٥(إذ تحتjل أكثjر مjن     محافظة النجjف تغطي ھذه الترب مساحة واسعة من أراضي      

    jھا اآلن كjتح بعضjد فjرب      ـ مساحة منطقة السھل الرسوبي في المحافظة ، وأعیjمل تjم، وتشjن نجjور ابjھ

ضي ھور أبن نجم وبحر النجف وھور الطوك والتي كانت مغطاة بمیاه االھوار والمسjتنقعات ولكنھjا   أرا

  .  )١(في الزراعة تجففت إذ استثمر

  )Western Plateau Soils(الھضبة الغربیةإقلیم  ترب .٢

   -:وتشمل هذه الترب)٢(تمتاز هذه التربة بقلة سمكها وفقرها وهي ترب كلسیه رملیة    

  

 ) :Desert Gypsum Soil( الصحراویة الجبسیة التربة  - أ

وتشمل معظم أقسام منطقة الودیان السفلى وتشبھ مكوناتھا التربة الجبسjیة التjي توجjد فjي الشjریط      

 –٢٠یتراوح سمك ھذه التربة بین  (المجاور لنھر الفرات بین عانة والحصیبة وتكون ھذه الترب سمیكة 

  .)٣(مقارنة بسابقاتھا) سم٢٥

 ) :Stony Desert Soil(الحجریةالصحراویة التربة  - ب

في نطاق منطقة الحجارة وتغطیھا الحجارة والصخور الكلسیة الخشjنة ذات الزوایjا   تقع ھذه التربة 

وتكون التربjة السjائدة ھjي التربjة الرملیjة وتتواجjد التربjة الطینیjة المزیجیjة فjي بطjون الودیjان             ، الحادة 

  .والمنخفضات 

 : (Soil of Sandy Dunes) تربة الكثبان الرملیة - ت

كjم مjن غjرب مدینjة     )  ٢٥ – ١٥( متjد علjى بعjد    لكثبjان الرملیjة التjي ت   تقع ھذه التربة في نطاق ا

وتتمیjز بتذبjذب   ) م ١٢(النجف والى الجنوب الغربjي منھjا، وترتفjع عjن األراضjي المجjاورة لھjا بحjدود        

                                                           
صفاء مجید عبد الصاحب المظفر ، التباین المكاني لتلوث الترب في محافظة النجف، رسالة ماجستیر غیر  )١(

  . ٤٧، ص ٢٠٠٧جامعة الكوفة،–كلیة اآلداب ، منشورة
(2) Buringh. Soils and soil condition in Iraq , wageningen H. veeumam and Zone N. V. 

1960. P.121.  
منطقة الفراغ السكاني في البادیة الغربیة من العراق وأثرھا في قوة الدولة دراسة في الجغرافیة ،لي حسن زید ع )١(

  .  ٥٧، ص ٢٠٠٩جامعة بابل،–كلیة التربیة صفي الدین الحلي ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،السیاسیة
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مjن ذرات رملیjة خشjنة مرشjحة فھjي      ویتjألف نسjیجھا فjي أألغلjب      ارتفاعھا نسبیا لتذبذب سرعة الریjاح 

  ).٦(خریطة  )١(تتصف بنفاذیتھا الشدیدة 

تقف العناصjر الطبیعیjة التjي تناولناھjا باختصjار فjي مقدمjة دراسjة الجغرافیjة السیاسjیة ، ویشjكل            

حجر الزاویة في التحلیل الجغرافjي السیاسjي ، ألن الوحjدة السیاسjیة أو     ) الموقع الجغرافي(موقع المكان 

سواء أكان دولة أو حلفjًا أم نمطjًا مjن األنمjاط السیاسjیة، تحتjاج ھjذه العناصjر للنشjوء والتطjور            اإلداریة

  .وھي تؤثر فیھ وترسم صورتھ المستقبلیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٦(الخریطة 

  حافظة النجفمع الترب في اأنو

                                                           
القاتھا المكانیة في استغالل الموارد الخصائص الطبیعیة في محافظة القادسیة وع،أبتسام عدنان رحمن الحمیداوي  )٢(

  .٥٤ص،٢٠٠٩،جامعة الكوفة،للبنات/كلیة التربیة،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر، المائیة المتاحة 
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  -:المصدر

1- Buringh. Soils and Soil Condition in Iraq,(Wageningen  H. Veeumam and  Zonen N.V. 
1960.), map 1. 

 
 

ویتسم موقع مدینة النجف بانھ ذات قیمة سیاسیة وسjتراتیجیة ممjا أدى الjى انعكاسjات علjى مجمjل       

التفjاعالت الحیویjjة ، نظjjرًا لمjjا یكتسjjبھ مjjن إمكانjjات تتعلjjق بتنjjوع الظjjروف المناخیjjة ولھjjذا التنjjوع اثjjار  



  

- ٦٢ - 
  

الى تنوع الموارد الطبیعیة واألنشطة البشریة ومjا یjنجم   إیجابیة وسلبیة ، من مظاھر االیجابیة أنھا تؤدي 

عن ذلك من تفاعالت حضاریة تؤثر بjدورھا علjى النشjاط االقتصjادي والوضjع السیاسjي وحتjى األمنjي         

  .وكذلك المركز الدولي في كل مرحلة من المراحل التاریخیة لھا 

تحقیق الوحدة (في وظیفتھا الداخلیة اما التأثیر السلبي لھذا التنوع قد یخلق بعض المتاعب السیاسیة 

طالمjjا ان ھjjذا التنjjوع المنjjاخي یjjؤدي الjjى اإلسjjھام غیjjر المباشjjر فjjي خلjjق ) البشjjریة فjjي بنیتھjjا التكوینیjjة

شخصیات جغرافیة متمیزة تتسم كل منھا بشخصیة محددة ، تتوقف على نشاط عوامل الحركة واالتصال 

  .أوًال ، والعوامل الفكریة والمعتقدات ثانیًا
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الدولة او المدینة االساسیة وبالتالي فان قوتھا تعتمد على عدد سكانھاوقدرتھم  اتیعد السكان من بین مكون

   .)١(جمیع المدن توسعت وتقدمت وقویت بفعل سكانھا الى حد كبیرف،على استغالل مواردھا 

 ،یسكنون  االرض ویستثمرونھا لصالحھم الن ھم الذین ، فالسكان یعطون التقدیر المناسب لقوة المدینة 

واذا وجدت مشاكل سیاسیة او اقتصادیة بین الدول او نشبت الحروب فھي  ،نھا وجدت اصال لخدمتھم إو

 ،بسبب البشر ومن صنع ایدیھم اذ ان البعض یدافع عن حقوقھ وسیادة ارضھ ویحاول صیانة موارده 

  .)٢(الغیر واالعتداء على حقوقھم والبعض االخر یعتدي محاوال استالب االراضي من

لكن الكثرة العددیة للسكان لیست دائما مصدر قوة اذا لم تتوافر لھا جوانب اخرى كالمستوى العلمي 

والتقدم التكنلوجي والروح المعنویة العالیة والتماسك السیاسي وزیادة قوة العمل المنتجة مع توفر الموارد 

وبذلك  ،وق تقدم الدولة وتؤدي الى الكثیر من المشكالت الداخلیة فتصبح مشكلة كبیرة تع ،لدى الدولة 

  .)٣(تصبح الكثرة السكانیة عامل ضعف كما تكون عامل قوة 

  )  ٢٠١٠-١٩٤٧(عدد السكان ونموھم في مدینة النجف للمدة  - :أوال 

المالمح  من ،ات السكانیة العالیة والمراكز الحضریة في العراق ومعظم الدول النامیة تعد الزیاد

درجة تأثیرھما في الناحیة ادة جاءت بتأثیر متغیرین یختلفان بفان ھذه الزی ،الرئیسة لھذه المجتمعات 

ھما الزیادة الطبیعیة المتولدة من الفرق بین الوالدات والوفیات والھجرة الداخلیة  ،السكانیة للمدن 

   .للسكان 

كبیر نسبیا تتراوح ھذه الزیادة بین ربع السكان  ان معظم المدن العراقیة قد ازداد عدد سكانھا بشكل

االصلي ونصفھ االخر الذي ادى الى طرح مشاكل مختلفة في المدینة وھیكلھا العام وخدماتھا االساسیة 

ثم ان تحسن اوضاع الدخل  ،خصوصا اذا ما قورنت ھذه الزیادة الكبیرة بالمدة الزمنیة للزیادة  ،

ومن ثم فان سكانا اخرین  ،كان على االنتقال من المنطقة القدیمة والحاالت االجتماعیة یساعد الس

   .)٤(تشھد المدینة تغییرا في تركیب سكانھا بفعل ھذه الحركة ف ،سیشغلون المكان 

وبحسب ما مبین في ) ٢٠١٠-١٩٤٧(ویظھر ان عدد سكان المدینة في زیادة مستمرة خالل السنوات 

في حین وصل سنة )نسمة  ٥٦٢٦١( ١٩٤٧بحسب احصاء سنة غ عدد سكان المدینة فبل، ) ٨(الجدول 

عددھم في  اما%)  ٥٨,٥(وبنسبة  )نسمة ٣٢٩٢٩(وكانت الزیادة بمقدار )نسمة  ٨٩١٩٠( ١٩٥٧

                                                           
 .  ٧٨ص ،١٩٦١الجغرفیة السیاسیة ، مطبعة دار الطباعة الحدیثة ، القاھرة ،  دولت احمد صادق واخرون ، )١(
صرة في ظل النظام الدولي الجدید ، مطبعة دار الیازوري العلمیة ، عمان ، نعبم الظاھر ، الجغرافیة السیاسیة المعا )٢(

 .  ٦١، ص  ٢٠٠٧
 .  ١٧٩اسس الجغرافیة السیاسیة ، مصدر سابق ، ص  د ھارون ،علي احم )٣(
 .٦١- ٦٠وسن حمزة یوسف تویج ، النو الحضري في مدینة النجف ، دراسة في جغرافیة المدن ، مصدر سایق ، ص  )١(



  

- ٦٥ - 
  

في  %) ٥٠,٢(وبنسبة )نسمة  ٤٤٨٣٧(وبزیادة مطلقة قدرھا )نسمة  ١٣٤٠٢٧(فكان  ١٩٦٥سنة 

  %) ٣٩,١(وبنسبة )نسمة ٥٢٤٥٢(قدرھا بزیادة مطلقة )نسمة  ١٨٦٤٧٩( ١٩٧٧حین وصل في سنة 

وبنسبة )نسمة  ١٤٤٣٥٥(وبزیادة مطلقة مقدارھا  )نسمة ٣٣٠٨٣٤(وصل تعدادھم  ١٩٨٧وفي سنة 

%) ١٧,٧(وبنسبة  )نسمة ٧١٣٨٥(بزیادة قدرھا )نسمة  ٤٠٢٢١٩(بلغ  ١٩٩٧وفي سنة %) ٤٣,٦(

لسكان فیھا ما مقداره لغ عدد ابحسب تقدیرات السكان ب ٢٠١٠وكان في سنة  ، ١٩٨٧عن عام 

  %). ٣٣,٤(بنسبة  ١٩٩٧عن عام )نسمة ٢٠٢١٤٥(بزیادة مقدارھا )نسمة  ٦٠٤٣٦٤(

نسمة عن ) ٣٦٦٦٥(بزیادة مقدارھا ) نسمة٩٧١٠١٤( ٢٠٢٥ویتوقع ان یصل عدد سكان المدینة سنة 

  . ٢٠١٠عام 

امكانیة توفر القوى  فتكون في مركز افضل من حیث ،غالبا مایكون عددالسكان مقیاسا لقوة المدینة 

ومن حیث امكانیة توفر  دیة كالزراعة والصناعة والتعدین العاملة في میادین االنشطة االقتصا

المھارات والخیرات المتنوعة ایضا ن فالمدینة او الدولة التي ال تتوفر فیھا االیدي العاملة التي 

  . معیشة المنشودة تساعدھا على االستفادة بمواردھا تعجز عن الوصول الى مستوى ال

على المشاركة في بناء دولتھم  التقل اھمیة عن عدد السكان ،ذلك ان قدرة السكان فالفعالیة السكانیة

تعتبرمن اھم عناصر القوة في الدولة ومن بین العوامل التي تساھم في زیادة ھذه  ،وتطویرھا وتقدمھا 

وتالحم فئات المجتمع وتماسكھا ووفرة العناصر  مستویات التعلیم والتدریب الفني ،الفعالیة ھو ارتفاع 

  .)١(القیادیة وكفاءتھا 

  

  

  )٨(جدول 

  للسنوات  ومقدار الزیادة ونسبھا ومتوسط النمو العام لمنطقة الدراسة معدالت النمو السكاني

)٢٠١٠ -١٩٤٧ (  

  سنة التعداد

  
الزیادة في   عدد السكان

  عدد السكان

  نسبة الزیادة

%  

  معدالت النمو

  *یةالسنو

  معدل النمو

  العام

                                                           
 . ٦٢- ٦١ص،ت . م ، د . ك ، د .مد واخرون ، الجغرافیة السیاسیة ، دصباح محمود مح )٢(
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٤,٧١  ٥٨,٥  ٣٢٩٢٩  ٥٦٢٦١  ١٩٤٧  

٣,١٠  

٤,٦  ٥٠,٢  ٤٤٨٣٧  ٨٩١٩٠  ١٩٥٧  

٣,٣٥  ٣٩,١  ٥٢٤٥٢  ١٣٤٠٢٧  ١٩٦٥  

٥,٠٣  ٦٣,٤  ١١٨٣٥٣  ١٨٦٤٧٩  ١٩٧٧  

٣,١٣  ٤٣,٦  ١٤٤٣٥٥  ٣٣٠٨٣٤  ١٩٨٧  

٣,١  ١٧,٧  ٧١٣٨٥  ٤٠٢٢١٩  ١٩٩٧  

٣  ٣٣,٤  ٢٠٢١٤٥  ٦٠٤٣٦٤  )١(*٢٠١٠  

  

   -:ث باالعتماد على المصدر من عمل الباح

نتائج التعداد العام للسكان  ،الجھاز المركزي لالحصاء  ،وزارة التخطیط  ،جمھوریة العراق  -١
  .) ١٩٩٧-١٩٨٧(للسنوات 

المكانیة الستعماالت االرض السكنیة في مدینة  المالئمة،رشید البغدادي  عبد الصاحب ناجي -٢
لى مركز التخطیط الحضري واالقلیمي مقدمة ا ،) غیر منشورة (اطروحة دكتوراه  ،النجف 

 . ١٢٣ص،١٩٩٩ ،جامعة بغداد ،للدراسات العلیا 
رسالة  ،دراسة في جغرافیة المدن  ،النمو الحضري في مدینة النجف . وسن حمزة یوسف تویج  -٣

  .٦١ص،٢٠٠٨ ،جامعة الكوفة ،كلیة التربیة للبنات ) . غیر منشورة (ماجستیر 
  

  

وان معدالت نموھم  ،) ٧(كما في الشكل . نة النجف في تزاید مستمر یظھر مما تقدم ان سكان مدی

) ٨(یالحظ الشكل  ،بسبب معطیات الزیادة الطبیعیة  ،) ٢٠١٠-١٩٤٧( تتصف بارتفاعھا خالل المدة 

یزداد علیھا ما شھدتھ من تحوالت اقتصادیة واجتماعیة وصحیة فضال عن صافي الھجرة المستمرة  ،

د من المدن الجاذبة للسكان لوظیفتھا الدینیة في المقام االول الذي جعل منھا ذات اثر اذ تع ،الى المدینة 

فضال عن وجود الوظائف الحضریة االخرى وال سیما ) السكاني( كبیر في الجذب والتركیز الحضري 

                                                           
  √] = pt/po)( r - ١ [ *١٠٠استخرج معدل النمو السكاني بحسب المعادلة االتیة                                  * 

) n(دد السكان في التعداد االول و یمثل ع) po( یمثل عدد السكان في التعداد االخیر و) pt(معدل النمو السنوي للسكان و) r(حیث 
  . تمثل عدد السنوات بین التعدادین 

  .  ٢٠١٠من عمل الباحثة باالعتماد على تقدیرات االحیاء السكنیة لعام ١*



  

- ٦٧ - 
  

مما یتسبب في توفیر الكثیر من فرص العمل والوظائف  ،التجاریة منھا الى جانب الخدمات العامة 

مما ادى الى حركة الھجرة  ،امكانیة الحصول علیھا بسھولة ویسر مقارنة بغیرھا من المناطق و

نشا عنھ  الذي ،المستمرة الیھا من المناطق المختلفة والسیما ریف المحافظات الجنوبیة من العراق 

وسع على ما انعكس في زیادة حجمھا من الناحیة الدیموغرافیة رافقھا تم ماستقرار نسبة كبیرة منھ

والعطاء تصور عن موقع مدینة النجف الحجمي ). استعماالت االرض الحضریة (المستوى المجالي 

فقد  ، ١٩٩٧بین مدن العراق یجب مقارنتھا بالمدن الحجمیة االخرى اعتمادا على احصاء السكان لسنة 

ر مدینة النجف من احتلت مدینة النجف المرتبة الخامسة وھذا یعني ان ھناك اربع تجمعات حضریة تكب

على مستوى التجمعات ) كركوك  ،الموصل  ،البصرة  ،بغداد (حیث عدد السكان ھي على التوالي 

 ،ثم تاتي مدینة الحلة  ،سة في اقلیم الفرات االوسط تاتي مدینة النجف بالمرتبة االولى الحضریة الر

  .الدیوانیة على التوالي  ،كربالء 

  Population distribution: سكان التوزیع المكاني لل -:ثانیًا 

ان كشف التباین المكاني لتوزیع الظاھرات الجغرافیة ودراستھ یعد ھدفًا من أھداف دراسة          

بل ھو یعد اھم خصوصیات ھذا الفرع من فروع المعرفة واھتماماتھ ویقع في ، الجغرافیة وأبحاثھا 

  .منطقة البؤرة من اختصاصات الجغرافي ومسؤولیاتھ 

إن التعرف على التباین المكاني في توزیع الظاھرات یعد من اھم شروط التخطیط السلیم وخطواتھ 

بعینھا التعرف على واقع االنتشار ) مدینة ( یقتضي في دراسة السكان لمنطقة ، وبموجب ھذا المفھوم 

زیع متكافئًا او ذا وما اذا كان التو، بھدف تشخیص كیفیة توزیع السكان وتحلیلھ ، السكاني في المكان 

وألغراض التنظیم اإلداري والبلدي قسمت المدینة على أربعة قطاعات وھذا ما تم ، )١(طبیعة تركیزیة 

  :اعتماده أساسا للتوزیع المكاني للسكان وھذه القطاعات ھي 

  )٧(شكل

 )٢٠١٠- ١٩٤٧(عدد سكان منطقة الدراسة للمدة

 

  

                                                           
جامعة ، االداب كلیة ،)غیر منشورة ( ة ماجستیر رسال، سكان محافظة القادسیة ، باسم عبد العزیز عمر العثمان  )١(

  . ١٢ص .  ١٩٩١، البصرة 
 

٧٠٠٠٠  

٦٠٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

٤٠٠٠٠  

٣٠٠٠٠  

٢٠٠٠٠  

١٠٠٠٠  

٠  
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  )٨(ى بیانات جدولعمل الباحث باالعتماد عل: المصدر

  

  

  )٨(شكل

 )٢٠١٠-١٩٤٧(معدل نمو سكان منطقة الدراسة للمدة

  

  )٨(عمل الباحث باالعتماد على بیانات جدول: المصدر

٥  

٤  

٣  

٢  

١  

٠  
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 ) والعمارة ، والحویش ، والبراق،المشراق ( قطاع المدینة القدیمة بمحالتھا األربع  -

  ) الرابعة و،والثالثة ،والثانیة ،األولى ( قطاع الجدیدات ومحالتھا  -

كوفة الممتد من  –القطاع الجنوبي الذي یضم المناطق التي على الجانب األیمن من طریق نجف  -

 .ساحة ثورة العشرین 

  ).٧(خریطة كربالء –القطاع الشمالي الذي یضم المناطق على الجانب األیسر من طریق نجف  -

وبشكل عام یتباین توزیع ، احتوتھا وبحسب ذلك أخذت المحالت واإلحیاء السكنیة تسمیة القطاعات التي 

یظھر مjا یjأتي علjى مسjتوى القطاعjات      ) ٩(السكان في مدینة النجف من منطقة الى أخرى ومن الجدول 

  .األربعة للمدینة 

فقjد بلjغ   ، احتل قطاع المدینة القدیمة المرتبة الرابعة ومن خصائص ھذا القطاع انjھ یتصjف بنمjو بطjيء     

في حین وصل ) نسمة  ١١٠٣١(وصل إلى ١٩٩٧و في عام)نسمة ٢٠٦٩٦( ١٩٨٧عدد السكان في عام

ومن الجدیر بالذكر إن ھذا القطاع ھو اصغر القطاعات في المدینة حجمًا ) نسمة  ١٦٦٧٥(  ٢٠١٠عام 

یjرد إلjى تعjرض كثیjر مjن الوحjدات السjكنیة فیjھ إلjى           ١٩٨٧سكانیًا و سبب تراجع عدد سكانھ عن عام 

عمراني إلغراض تتعلق بقیام مشاریع التطویر المقترح تنفیذھا فضjًال عjن ان   عملیات التھدیم والتداعي ال

 .نصیبھ من التوسع العمراني كان قلیًال 

وكjان یحتjل   ) نسjمة   ٨٨٤١٣( بواقjع   ٢٠١٠احتل قطاع الجدیدات و الشjوافع المرتبjة الثالثjة فjي عjام      و

ھذا التراجع ھو تحول قسjم كبیjر   وسبب ) نسمة  ٧٨٢٦٦( بعدد سكان مقداره  ١٩٩٧المرتبة نفسھا عام 

وفjي ھjذا القطjاع    . من الوظیفة السكنیة الى وظیفة تجاریjة والسjیما فjي الجدیjدة االولjى والجدیjدة الثانیjة        

تلیھjا الجدیjدة الرابعjة    ) نسjمة  ٣٥٩٣٢(احتلت الجدیدة الثالثة المرتبة الحجمیة االولى بعدد سكاني مقداره 

فیمjjا احتلjjت ) نسjjمة ١٢١٥٩(االولjjى بعjjدد مقjjداره یھjjا الجدیjjدة تل) نسjjمة ٢٢١٧٢(بعjjدد سjjكاني مقjjداره 

  . ٢٠١٠بحسب تقدیرات عام ) نسمة  ٦٢٤٥(تبة االخیرة بعدد سكاني مقداره الجدیدة الثانیة المر

اذ بلjغ عjدد    ،م  ١٩٩٧احتل القطاع الشمالي المرتبة األولى من حیث إعداد السكان في المدینjة لعjام   كما 

 ٧٥١٣٧( م بعدد سكان بلغ  ١٩٨٧في حین كان یحتل المرتبة الثانیة في عام ) نسمة ١٦٢٧٩٨(السكان 

فjjي حقبjjة  ( ویjjرد سjjبب ھjjذا االرتفjjاع الjjى التوسjjع العمرانjjي فیjjھ بتjjأثیر الھجjjرة بشjjكل اسjjاس      ) نسjjمة 

اذ  ٢٠١٠في حین بقي محافظًا على مرتبتھ االولjى فjي عjام    . لالسباب التي تم ذكرھا سابقًا ) الثمانینات 

  لقد احتل ھذا القطاع مركز ا ، )نسمة  ٣٢٤٤٨٦( عدد سكانھ  بلغ
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٧ 

 
رسالة ، التحیل المكاني لمشكالت البیئة الحضریة ، ضرغام خالد عبد الوھاب  -:المصدر 
 .١٤٧ص. ٢٠٠٥، جامعة الكوفة ، كلیة اآلداب ، ماجستیر 
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و ، و العروبjة  ،العسjكري  ( خالل سنوات التعداد المختلفة مثل احیjاء  ، احتلت معظمھا المراتب المتقدمة 

   ) .والجمعیة ، والنصر، المكرمة 

و في عام ، )نسمة  ١٤٢٣٩٤( اذ بلغ عدد سكانھ  ١٩٨٧احتل القطاع الجنوبي المرتبة االولى في عام و

ویرد سjبب احتاللjھ المرتبjة    ) نسمة  ١٥٠١٢٤( تراجع لیحتل المرتبة الثانیة بعدد سكاني مقداره  ١٩٩٧

ل مjدة السjبعینات ومjا    إلى أن أحیاء ھذا القطاع قد استكملت نموھjا العمرانjي خjال    ١٩٨٧االولى في عام 

و سبب تراجعھ یرد الى المحددات اإلداریة لمدینة الكوفة التي اقتضت ایقاف توسjعھ بھjذا االتجjاه    ، قبلھا 

وقد احتل حي ) نسمة  ١٧٤٧٩٠( احتل ھذا القطاع المرتبة الثانیة بعدد سكاني مقداره  ٢٠١٠و في عام 

) نسمة  ٤١٥٤٧( اذ بلغ عدد السكان فیھ ١٩٨٧ي عام االنصار في ھذا القطاع المرتبة الحجمیة األولى ف

)  ٥٦٨٣٠و  ٦٤٣١٥( إذ بلغ عدد السكان فیھ ،  ٢٠١٠و  ١٩٩٧وظل محافظَا على مرتبتھ في االعوام 

  .یمكن مالحظة المراتب الحجمیة لسكان المدینة ) ٩(ومن الجدول ، لكل منھما على التوالي 
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  )٩(جدول 

  واإلحیاء السكنیة في منطقة الدراسة للمدة ان بحسب المحالتتوزیع السك

 )٢٠١٠-١٩٩٧-١٩٨٧( 

 المحلة او الحي القطاع
٢٠١٠ ١٩٩٧ ١٩٨٧ 

 الرتبة عدد السكان الرتبة عدد السكان الرتبة عدد السكان

 ١١ ١٦٦٧٥ ١٣ ١١٠٣١ ٥ ٢٠٦٩٦ المدینة القدیمة بمحالتھا  المدینة القدیمة

منطقة 
الجدیدات و 

  لشوافعا

 ١٧ ١٢١٥٩ ١٧ ٨١٦٧ ٩ ١٠٣١٨ الجدیدة االولى

 ٣١ ٦٢٤٥ ٣١ ٤٢٣٨ ١٢ ٨٩٧٩ الجدیدة الثانیة

 ٤ ٣٥٩٣٢ ٥ ٢٤٦٢٧ ٤ ٢٦٠٥٠ الجدیدة الثالثة

  ٨ ٢٢١٧٢ ٢ ٣٠٤٦٦ ٣ ٣٧٠٩٨ الجدیدة الرابعة

 ١٨  ١١٩٠٥ ١٤  ١٠٧٦٨ ١٠  ١٠١٦٢  الشوافع

 - ٨٨٤١٣ - ٧٨٢٦٦ - ٩٢٦٠٧ المجموع

 الشمالي

 ٣٩ ٤١٨٨ ٣٢ ٢٧٢٧ ٢٧ ٣٤٣٥ نانةالح

 ١٦ ١٢٢١٢ ١٦ ٨٢٣٠ ١٣ ٨٨٠٣ الحسین

 ٢٥ ٨٣٧٨ ٢٥ ٥٦٩٥ ١٨ ٦١٧٠ الكرامة و الصحة

 ٢٠ ١١٢٩٧ ٢٠ ٧٥٤١ ١٦ ٧٠١٠ الفارس/ العلماء/الشعراء

 ٢٣ ٨٦٥٥ ٢٤ ٥٧٧٤ ٢٠ ٥٤٠٩ حي الغدیر
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 المحلة او الحي القطاع
٢٠١٠ ١٩٩٧ ١٩٨٧ 

 الرتبة عدد السكان الرتبة عدد السكان الرتبة عدد السكان

 ٩ ١٩٧١٩ ٨ ١٥٢٣٤ ٧ ١١٤٢٤ حي األمیر  

 ٢٤ ٨٥٠٠ ٣٧ ١٠٩ - - الفرات

 ١٩ ١١٣٣٥ ٣٤ ٧٥١ - - العدالة

 ٤٠ ٣٥٧٥ ٣٣ ٢٢٨٤ - - ارت السكنیةالعم

 ٢٨ ٦٨٨٧ ٢٨ ٤٣٨٦ - - الغري

 ٧ ٢٧٦١٠ ٣٥ ٤٥٩ - - السالم

 ٣٤ ٥٥٤٠ ٢٧ ٤٥٢٣ ٢٨ ٣٤٢ االطباء

 ٢١ ٩١٨٨ ٢٢ ٦٢٢٥ - - الجامعة

 ١٠ ١٧٨١٩ ١٠ ١١٩٦٩ ٢٣ ٤٩٠٠ الجمعیة

 ٣ ٤٠٢٤٤ ٤ ٢٥٧٧٩ ٦ ١٣٤٧٦ العروبة

 ١٥ ١٢٥١٩ ١٨ ٨١٠٥ ١٩ ٥٧٢٦ حي الوفاء

 ٢ ٤٣٦٣٢ ٣ ٢٦٣٧٧ ١٤ ٨٧٩٨ العسكري

 ٥ ٣٥٢٦٢ ٧ ٢٣٥٨٤ ١٧ ٦٣٠٥ حي المكرمة

 ٦ ٣٤٥٣٧ ٦ ٢٣٧٧٦ ٢٥ ٤٥٨٠ النصر

 13 ١٦٥٤٥ ١٢ ١١١٥٦ ٢٩ ١٨٣ المیالد

 ٣٣ ٥٥٤٨ - - - - طالب أبو

 42 ١٠١٥ - - - - النداء

 ٧٥١٣٧ المجموع
 

٣٢٤٤٨٦ - ١٦٢٧٩٨ - 



  

- ٧٤ - 
  

 ١٤ ١٦٠١٦ ١١ ١١٣٦٩ ١١ ٩٧١٣ حي القادسیة الجنوبي

 ١٢ ١٦٥٥٣ ٩ ١٤٨٣٢ ٨ ١٠٥٩١ حي الزھراء

 ٣٨ ٤١٨٩ ٢١ ٦٧١٥ ٢٤ ٤٨٢٤ حي االشتراكي

 ٣٧ ٤٥٠٤ - - - - حي اإلسكان

 ٢٦ ٨٣١٨ ١٩ ٧٥٥٦ ٢٢ ٥٠٠٠ حي الحوراء

 ٢٧ ٨٢٣٦ ٢٣ ٦١٦٣ ٢١ ٥٢٣٩ حي السعد

 ٣٥ ٥٠٨٠ ٢٩ ٤٣٧٦ ٢٦ ٣٦٤٢ حي المثنى

 ٢٩ ٦٣٤١ ٢٦ ٥٠٧٩ ١ ٤١٩١٧ حي المعلمین

 ١ ٥٦٨٣٠ ١ ٦٤٣١٥ ٢ ٤١٥٤٧ حي االنصار

  ٣٦  ٥٠٣٠  ٣٠  ٤٣٣٣  -  -  تموز ١٤

 ٤١ ٢٠٧٦ - - - - ١حي القدس

 ٣٠ ٦٢٩٥ ٣٦ ٣٠١ - - ٢حي القدس

 ٢٢ ٩٠٨٥ ١٥ ٩٨٥١ ١٥ ٨٤٩٧ الثورة/الشرطة

 ٣٢ ٥٧٢٦ - -  - - حي الثورة

  ٤٣  ٧٩٢ - - -  -  الحرفیین/عدن

  ١٧٤٧٩٠  ١٥٠١٢٤  ١٤٢٣٩٤ المجموع

 - ٦٠٤٣٦٤ - ٤٠٢٢١٩ - ٣٣٠٨٣٤ المجموع الكلي

  

  

  

  

  

  

  :على الجدول من عمل الباحثة باالعتماد :  المصدر      

نتjائج التعjداد العjام    ،  محافظة النجjف ، الجھاز المركزي لالحصاء ، وزارة التخطیط ، جمھوریة العراق  -١
  ) .١٩٩٧، ١٩٨٧(للسكان للسنوات 

 . ٢٠١٠معادلة التوقع للحصول على تقدیرات سكان احیاء مدینة النجف لسنة  -٢
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  Destiny of population: الكثافة السكانیة  -:ثالثًا 

تعد الكثافة السكانیة صورة اخرى من صور توزیع السكان وتتباین من منطقة الى اخرى داخل            

منھا نمط انتشار السكان والمساحة التي یشjغلھا المسjكن وكjذلك و المحلjة     ، المدینة نتیجة عوامل متنوعة 

  .او الحي السكني 

رنjة بالمjjدن المجjjاورة نتیجjة العوامjjل الدینیjjة التjjي   تتمیjز مدینjjة النجjjف بارتفjاع الكثافjjة السjjكانیة فیھjjا مقا  

ونظرا الن مدینة النجjف تشjھد تزایjد فjي الكثافjة السjكانیة اوال وتباینھjا         ساعدت على تركیز السكان فیھا

بین منطقة واخرى ثانیا، حیjث یرجjع ذلjك الjى عوامjل محدودیjة المسjاحة للمدینjة وخاصjة نمjط انتشjار            

. یمكjjjjjjن اسjjjjjjتنتاج الكثافjjjjjjات السjjjjjjكانیة الصjjjjjjافیة   ) ١١(و ) ١٠( ، وبjjjjjjالنظر للجjjjjjjدولین)١(السjjjjjjكان

Netpopulationdensity 

و في عام  ١٩٩٧في عام )ھكتار/شخص  ٣١٤.١٧( على مستوى المدینة بلغت الكثافة السكانیة الصافیة 

امjjا علjjى مسjjتوى قطاعjjات المدینةاالربعjjة فقjjد بلغjjت الكثافjjة ،) ھكتjjار/شjjخص  ٣٢٣.٢٥(بلغjjت  ٢٠١٠

( بلغت  ٢٠١٠و في عام ) ھكتار/ شخص ٥٢٠.٥٧(    للمدینة القدیمة ١٩٩٧الصافیة في عام  السكانیة

وبلjغ   ١٩٩٧فjي عjام   ) ھكتjار  / شjخص   ٤١١.٢٣( و بلغ قطاع الجدیدات ،)ھكتار / شخص  ٦٧٥.١٠

فjjي حjjین كjjان مقjjدار الكثافjjة السjjكانیة    ،  ٢٠١٠فjjي عjjام  ) ھكتjjار / شjjخص  ٥٨٠.٢٥( القطjjاع نفسjjھ  

شخص  ٤٣٩.٧٧(  ٢٠١٠فیما بلغت عام  ١٩٩٧في القطاع الجنوبي لعام ) ھكتار /  شخص ٤٠٢.٨٨(

ھكتار / شخص ٢٣٣.٨٦( للقطاع نفسھ اما في القطاع الشمالي كانت الكثافة السكانیة الصافیة ) ھكتار / 

ة في المدینjة  و في االحیاء السكنی) ھكتار / شخص  ٢٥٠.٨٠(  ٢٠١٠و كانت في عام ،  ١٩٩٧لعام ) 

أن الكثافة السكانیة الصافیة ترتفع في االحیاء السكنیة ذات المساحة  ١٩٩٧لعام ) ١٠(حظ من الجدول یال

مثjل حjي االنصjار اذ    ،وسjكانھا مjن ذوي الjدخل المحjدود     )  ٢م ١٠٠بحjدود  (الصغیرة لوحداتھا السjكنیة 

ى المسjjاحة فیمjا تقjjل فjي احیjjاء اخjر   ، وھjي كثافjjة عالیjة جjjدًا   ) ھكتjjار / شjخص   ١٠٧١.٩( تصjل الjjى  

مثjل حjي   ، وسjكانھا مjن ذوي الjدخل المتوسjط او المرتفjع      )  ٢م ٦٠٠بحدود ( الكبیرة لوحداتھا السكنیة 

  .وھي كثافة منخفضة ) ھكتار / شخص  ١٣١.٣( الحنانة اذ تصل الى 

                                                           
مجلة ) ٢٠٠٨- ١٩٧٧(وھاب فھد الیاسري ، التغیرات السكانیة واثرھا على توسع االستعمال السكني لمدینة النجف         )١(

 .٢٣٣، ص ٢٠٠٩،  ١١البحوث الجغرافیة ، العدد
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  :ھي  ١٩٩٧افیة في عام وبحسب ذلك یمكن ان نقسم المدینة على خمس مناطق كث

وتتمثjل فjي   ) ھكتjار  / شjخص   ٥٠٠( ل اعلjى الكثافjات السjكانیة الصjافیة     التjي تشjك   -:المنطقة االولjى   -١

 المدینة القدیمة وحي األنصار والشوافع والعمارات السكنیة ویعد حي االنصار اكثر االحیاء 

  )  ٢م ١٠٠( وبمساحة ) النمط المتصل ( احتشادًا بالمباني المتصلة 

) ھكتjار  /شخص  ٥٠٠الى اقل من  ٤٠٠( وح كثافتھا بین تتمثل في االحیاء التي تترا -:المنطقة الثانیة  -٢

 ) .تموز ومحلتي الجدیدة الثالثة والرابعة  ١٤القادسیة والحوراء والشرطة والثورة و ( وتتمثل في احیاء 

شjخص   ٤٠٠الjى اقjل مjن     ٣٠٠(ھjي المنطقjة ذات الكثافjة المتوسjطة وتتjراوح بjین        -:المنطقة الثالثjة   -٣

النصjjjر والكرامjjjة والصjjjحة والعلمjjjاء والشjjjعراء والفjjjارس واالشjjjتراكي ( ء وتتمثjjjل فjjjي احیjjjا) ھكتjjjار/

 ) .واالسكان والمثنى 

وتمثلھjا احیjاء العروبjة    ) ھكتار/شخص ٣٠٠الى اقل من  ٢٠٠( تتراوح كثافتھا بین  -:المنطقة الرابعة  -٤

عظمھا بعیjدة عjن   وم) والمیالد والسالم والغري واالطباء والمعلمین والزھراء والحسین والجدیدة االولى 

 ) .التجاري والسكني ( مركز المدینة باستثناء الجدیدة االولى التي تتمیز باالستعمال المختلط 

الjى اقjل مjن     ١٠٠(وفیھا اقل الكثافات السjكانیة الصjافیة فjي المدینjة وتتjراوح بjین        -:المنطقة الخامسة  -٥

لعدالjjة والغjjدیر والحنانjjة والسjjعد   الوفjjاء والجامعjjة  والفjjرات وا ( وتتمثjjل باحیjjاء  ) ھكتjjار/شjjخص ٢٠٠

 .التي یقع فیھا المركز التجاري ) واالمیر ومحلة الجدیدة الثانیة 
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  )١٠(جدول 

 واالحیاء السكنیة في منطقة الدراسة لسنةتوزیع الوحدات السكنیة والكثافات الصافیة حسب المحالت 
١٩٩٧  

  عدد السكان  المحلة او الحي  القطاع
عدد 

الوحدات 
  السكنیة

لمساحة السكنیة ا
  الصافیة ھكتار

الكثافة السكانیة 
الصافیة 

  ھكتار/شخص

الكثافة السكنیة 
الصافیة 

  ھكتار/مسكن

معدل مساحة قطعة 
  ٢االرض السكنیة م

  
الجدیدات 
  و الشوافع

  ١٠٠  ٤٩.١  ٢٧٧.٧  ٢٩.٤  ١٤٤٦  ٨١٦٧  ١/الجدیدة 

  ١٠٠  ٢٩.١  ١٥٦.٦  ٢٧.٦  ٧٨٧  ٤٢٣٨  ٢/الجدیدة 

  ١٠٠  ٥٣.٦  ٤١٠.٢  ٦٠.٠٣  ٣٢١٧  ٢٤٦٢٧  ٣/الجدیدة 

  ١٠٠  ٥٧.١  ٤٥٤.٧  ٦٧.٠  ٣٨٥٨  ٣٠٤٦٦  ٤/الجدیدة 

  ٥٠  -  ١٨٩٢  ٦.٢٩  -  ١٠٧٦٨  الشوافع

المدینة 
  القدیمة

  المدینةالقدیمة
  بمحالتھا االربعة

  
٦٠  ١١٥.٩  ٥٢٠.٥  ٢١.١٩  ٢٤٥٧  ١١٠٣١  

  
  
  
  
  
  
  

  الشمالي

  ٦٠٠  ١٩.٨  ١٣١.١  ٢٠.٨٠  ٤١٣  ٢٧٢٧  الحنانة

  ٢٠٠  ٣٩.٠٥  ٣٠٠.٤  ٢٧.٣٩  ١٠٧٠  ٨٢٣٠  الحسین

  ٢٠٠  ٣٩.٧٥  ٣٠١.٩  ١٨.٨٦  ٧٤٩  ٥٦٩٥  الكرامة و الصحة

العلماء /الشعراء
  والفارس

٢٥٠  ٤٠.٠  ٣٣٨.٩  ٢٢.٢٥  ٨٩٠  ٧٥٤١  

  ٦٠٠  ١٩.٠  ١٣٣.٦  ٤٣.٢١  ٨٢١  ٥٧٧٤  الغدیر

  ٢٥٠  -  -  -  -  ١٠٩  الفرات

  ٢٥٠  -  -  -  -  ٧٥١  العدالة

  -  -  ١٦٣١.٤  ١.٤٠  -  ٢٢٨٤  العمارات السكنیة

  ٢٥٠  ٣٣.٣٦  ٢٠٤.٩  ٢١.٤٠  ٧١٤  ٤٣٨٦  الغري

  ٢٠٠  ٣٣.٣  ٢٤٦.٧  ١.٨٦  ٦٢  ٤٥٩  السالم

  ٤٠٠  ٤٥.٠٥  ٢٤٨.٥  ١٨.٢٠  ٨٢٠  ٤٥٢٣  االطباء

  ٢٥٠  ٢٢.٢  ١٦١.٦  ٣٨.٥٢  ٨٥٦  ٦٢٢٥  الجامعة

  ٢٥٠  ٤٠.٠٢  ٢٩٩.٢  ٧٨.٨٢  ٣١٥٤  ١١٩٦٩  الجمعیة

  ٢٠٠  ٥٢.٥  ٢٦٥.٤  ٩٧.١٣  ٥١٠٣  ٢٥٧٧٩  العروبة

  ٢٠٠  ٢٩.٢  ١٩٥.٣  ٤١.٥٠  ١٢١٤  ٨١٠٥  الوفاء

  ٢٠٠  ٤٨.٠  ٣٥١.٥  ٧٥.٠٤  ٣٦٠٢  ٢٦٣٧٧  العسكري

  ٢٥٠    ٢٩٩.٢  ٧٨.٨٢    ٢٣٥٨٤  المكرمة
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  ٢٠٠  ٤٣.٦  ٣٣٩.٦  ٧٠.٠١  ٣٠٥٢  ٢٣٧٧٦  النصر

  ٢٠٠  ٣٨.٦  ٢٧٢.٧  ٤٠.٩٠  ١٥٨٢  ١١١٥٦  المیالد

  
  
  

  الجنوبي

  ٦٠٠  ١٩.٢  ١٧٢.١  ٨٨.٥١  ١٧٠٠  ١٥٢٣٤  االمیر

  ٢٠٠  ٤٦.٣  ٤٢١.٠٧  ٢٧.٠  ١٢٥١  ١١٣٦٩  القادسیة

  ٣٠٠  ٣٠.٠٣  ٢٨٥.٢  ٥٢.٠  ١٥٦٢  ١٤٨٣٢  الزھراء

  ٢٥٠  ٣٦.٤٠  ٣٠١.٣٥  ٢٢.٢٥  ٨١٠  ٦٧١٥  االسكان/االشتراكي

  ٣٠٠  ٤٢.٥  ٤٧١.٦  ١٦.٠٢  ٦٨١  ٧٥٥٦  الحوراء

  ٦٠٠  ٢٧.٩  ١٥٨.٤  ٣٨.٩٠  ١٠٨٧  ٦١٦٣  السعد

  ٦٠٠  ٣٨.٥٠  ٣٣٦.٣٥  ١٣.٠١  ٥٠١  ٤٣٧٦  المثنى

  ٦٠٠  ٢٢.٤  ٢١٣.٤  ٢٣.٨٠  ٥٣٤  ٥٠٧٩  المعلمین

  ١٠٠  ٨٤.٦  ١٠٧١.٩  ٦٠.٠  ٥٠٨١  ٦٤٣١٥  االنصار

  ٢٠٠  ٥٢.٧  ٤٩٢.٣  ٨.٨  ٤٦٤  ٤٣٣٣  تموز ١٤

  ٢٠٠  ٥٠.٨٥  ٤٤١.١  ٢٢.٣٣  ١١٣٥  ٩٨٥١  الثورة/الشرطة

  
  : باالعتماد على ةمن عمل الباحث: المصدر

االشAرف  في محافظة النجAف  الجھاز المركزي لالحصاء ، ة التخطیط أھی، ارة التخطیط وز، جمھوریة العراق  - ١
 . بینات منشورة، 

مة المكانیة الستعمالت االرض السكنیة في مدینة النجف ، مصAدر  ءالمال، عبد الصاحب ناجي رشید البغدادي  -٢
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أن الكثافة السكانیة ترتفjع فjي االحیjاء السjكنیة ذات المسjاحة      ) ١١(یالحظ من الجدول  ٢٠١٠في عام  و

( مثjل َحّیjي الثjورة واالنصjار اذ تصjل الكثافjة فیھمjا الjى         ) ٢م١٠٠بحjدود  ( لوحjدتھا السjكنیة   الصغیرة 

وھي كثافة عالیة جدًا فیما تقل في االحیاء . شخص ھكتار لكل منھا على التوالي ) ٧٨٣.٣) . (١١٣٥.٦

وھjjي  )ھكتjjار/شjjخص١٩٨.٩(مثjjل الحنانjjة اذ تصjjل ) ٢م٦٠٠(ذات المسjjاحة الكبیjjرة لوحjjداتھا السjjكنیة 

كانیة وبحسjjب ھjjذا یمكjjن ان تقسjjم المدینjjة علjjى خمjjس منjjاطق بحسjjبان الكثافjjات السjj     . كثافjjة منخفضjjة 

  :وھي  الصافیة 

   -:المنطقة االولى -١

وتتمثjل فjي حjي الثjورة والمدینjة      ) ھكتjار /شjخص  ٥٠٠اكثر من (تشكل اعلى الكثافات السكانیة الصافیة 

لحسjjین وحjjي االنصjjار وحjjي القادسjjیة واحیjjاء الشjjعراء    القدیمjjة والشjjوافع والعمjjارات السjjكنیة و حjjي ا  

  ) .٢م٢٠٠-١٠٠(والعلماء والفارس والجدیدة الثالثة بمعدل مساحي لوحداتھا السكنیة یتراوح بین 

  -:المنطقة الثانیة -٢

 ١٤وتتمثjل فjي احیjاء الزھjراء والحjوراء والشjرطة و       ) ھكتjار /شjخص  ٥٠٠-٤٠٠(تتراوح كثافتھا بین 

مjا عjدا   ) ٣٠٠-٢٠٠(یدة الثانیة والرابعة وتتراوح معدل مساحة الوحjدة السjكنیة فیھjا    تموز ومحلتي الجد

  . لالسباب المذكورة آنفًا ) ٢م١٠٠(الجدیدتین الثانیة والرابعة فإن معدل مساحة الوحدة السكنیة فیھما 

   -:المنطقة الثالثة   -٣  

الفjرات  ( وتتمثjل فjي احیjاء    ) ر ھكتjا / شjخص   ٤٠٠الjى اقjل مjن     ٣٠٠( وھي ذات كثافة متوسطة بین 

ویتjراوح معjدل مسjاحة وحjدة     . والعروبة والعسكري والمیالد والمثنى والمعلمین ومحلة الجدیjدة االولjى   

ما عدا الجدیدة االولى اذ یبلjغ معjدل مسjاحة وحjدة السjكن      ) ٢م ٢٥٠ – ٢٠٠( االرض السكنیة فیھا من 

. ا تقع االحیاء االخرى بعیدًا نسبیًا عن مركز المدینة فیم. لوقوعھا ضمن مركز المدینة ) ٢م ١٠٠( فیھا 

  .اذ تتوافر المساحات الواسعة فیھا 

  -:المنطقة الرابعة  -٤

وتمثلھا احیjاء الكرامjة و الصjحة والغjدیر     ) ھكتار/شخص  ٣٠٠الى اقل من  ٢٠٠(تتراوح كثافتھا بین  

 ٢واالشتراكي واالسكان والسjعد والقjدس  واالطباء والسالم والمكرمة والغري والجمعیة والنصر واالمیر 

  ) .٢م٦٠٠الى  ٢٠٠( ومعظمھا یكون بعیدًا عن مركز المدینة بمعدل مساحي یتراوح بین 
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  -:المنطقة الخامسة  -٥

 ٢٠٠الjjى اقjjل مjjن    ١٠٠(وھjjي اقjjل الكثافjjات السjjكانیة الصjjافیة فjjي المدینjjة وھjjي تتjjراوح فیھjjا بjjین         

لجامعjjة و ابjjي طالjjب و النjjداء و عjjدن و الحjjرفیین والعدالjjة    الوفjjاء وا(وتتمثjjل بأحیjjاء  ) ھكتjjار/شjjخص

  ) .١والحنانة والقدس

  

  

المحلة او الحي   القطاع
  السكني

عدد 
  السكان

عدد 
الوحدات 
  السكنیة

المساحة السكنیة 
  ١*الصافیة ھكتار

الكثافة السكانیة 
الصافیة 
  ھكتار/شخص

الكثافة 
السكنیة 
الصافیة 
  ھكتار/مسكن

معدل مساحة 
رض قطعة اال
  ٢السكنیة م

المدینة 
  القدیمة

المدینة القدیمة 
بمحالتھا 
  االربعة

٦٠  ٥٥.١٤  ٦٧٥.١  ٢٤.٧  ١٣٦٢  ١٦٦٧٥  

  
الجدیدات 

و 
  الشوافع

  ١٠٠  ٤٩.٧٩  ٣١٠.١  ٣٩.٢  ١٩٥٢  ١٢١٥٩  ١/الجدیدة
  ١٠٠  ٤٩.٨١  ٤١٣.٥  ١٥.١  ٧٥٢  ٦٢٤٥  ٢/الجدیدة
  ١٠٠  ٤٩.٩١  ٨٦٠.٦  ٤١.٧٥  ٢٠٨٤  ٣٥٩٣٢  ٣/الجدیدة
  ١٠٠  ٤٣.٩٤  ٤٣٣  ٥١.٢  ٢٢٥٠  ٢٢١٧٢  ٤/الجدیدة
  ٥٠  ٢٩٧.٤٦  ٢٣٢٥  ٥.١٢  ١٥٢٣  ١١٩٠٥  الشوافع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشمالي

  ٦٠٠  ٤٩.٧٨  ١٩٨.٩  ٢١.٠٥  ١٠٤٨  ٤١٨٨  الحنانة
  ٢٠٠  ٤٩.٨١  ٥٦٥.٣  ٢١.٦  ١٠٧٦  ١٢٢١٢  الحسین

الكرامة و 
  الصحة

٢٠٠  ٤٩.٧٧  ٣٨٢.٥  ٢١.٩  ١٠٩٠  ٨٣٧٨  

العلماء/الشعراء
  الفارس/ 

٢٥٠  ٤٩.٧١  ٥٧٧.٨  ١٩.٥٥  ٩٧٢  ١١٢٩٧  

  ٦٠٠  ٤٩.٨١  ٢١٣.٤  ٤٠.٥٥  ٢٠٢٠  ٨٦٥٥  الغدیر
  ٢٥٠  ٤٩.٨١  ٣٩٥.٣  ٢١.٥  ١٠٧١  ٨٥٠٠  الفرات
  ٢٥٠  ٤٩.٨٠  ١٥٣  ٧٤.٠٥  ٣٦٨٨  ١١٣٣٥  العدالة

العمارات 
  السكنیة

٢٥٥٣  ١.٤٠  -  ٣٥٧٥  -  -  

  ٢٥٠  ٤٩.٨١  ٢١٥.٨  ٣١.٩  ١٥٨٩  ٦٨٨٧  الغري
  ٢٠٠  ٤٩.٨٠  ٢٥٦.٧  ١٠٧.٥٥  ٥٣٥٧  ٢٧٦١٠  السالم
  ٤٠٠  ٤٩.٨٠  ٢٦٦.٣  ٢٠.٨  ١٠٣٦  ٥٥٤٠  االطباء
  ٢٥٠  ٤٩.٨١  ٩٥.٨  ٩٥.٩  ٤٧٧٧  ٩١٨٨  الجامعة
  ٢٠٠  ٤٩.٨٠  ٢٤٤.٤  ٧٢.٩  ٣٦٣١  ١٧٨١٩  الجمعیة
  ٢٠٠  ٤٩.٨١  ٣٨٠.٥  ١٠٥.٧٥  ٥٢٦٨  ٤٠٢٤٤  العروبة
  ٢٠٠  ٤٩.٨١  ٩١.٨  ١٣٦.٣٥  ٦٧٩٢  ١٢٥١٩  الوفاء

  ٢٠٠  ٤٩.٨١  ٣٣٩  ١٢٨.٧  ٦٤١١  ٤٣٦٣٢  العسكري
  ٢٥٠  ٤٩.٨٠  ٢٨٠  ١٢٥.٩  ٦٢٧١  ٣٥٢٦٢  المكرمة
  ٢٠٠  ٢٠.٩  ١٠٩.٤  ٥٠.٧٠  ١٠٦١  ٥٥٤٨  ابي طالب

                                                           
. ١٠٠٠- ٢٥٠٠احتسبت الباحثة ھذه المساحات من التصامیم القطاعیة لإلحیاء على مقاییس مختلفة منھا *  

  )١١(جدول 

 ٢٠١٠ لسنة واالحیاء السكنیة في منطقة الدراسة المحالتحسب بتوزیع الوحدات السكنیة والكثافات الصافیة 
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  ٢٠٠  ٤٩.٨١  ٢٣٦.٩  ١٤٥.٧٥  ٧٢٦٠  ٣٤٥٣٧  النصر
  ٢٠٠  ٤٩.٨٠  ٣٢٢.٥  ٥١.٣  ٢٥٥٥  ١٦٥٤٥  المیالد
  ٢٠٠  -  -  -  -  ١٠١٥  النداء

  
  
  
  
  
  
  

  الجنوبي

  ٦٠٠  ٤٩.٨١  ٢٧٧.١  ٧١.١٥  ٣٥٤٤  ١٩٧١٩  االمیر
  ٢٠٠  ٤٩.٧٨  ٦١٩.٥  ٢٥.٨٥  ١٢٨٧  ١٦٠١٦  القادسیة
  ٣٠٠  ٤٩.٨٠  ٥٠٠  ٣٣.٠٥  ١٦٤٦  ١٦٥٥٣  الزھراء

  ٢٥٠  ٤٩.٧٦  ٢٨٤  ١٤.٧٥  ٧٣٤  ٤١٨٩  االشتراكي
  ٢٥٠  ٤٩.٧٧  ٢٩٣.٤  ١٥.٣٥  ٧٦٤  ٤٥٠٤  االسكان
  ٣٠٠  ٤٩.٧٩  ٤٣٠.٩  ١٩.٣  ٩٦١  ٨٣١٨  الحوراء
  ٦٠٠  ٤٩.٨٠  ٢٦١.٤  ٣١.٥  ١٥٦٩  ٨٢٣٦  السعد
  ٦٠٠  ٤٩.٧٩  ٣٤٠.٩  ١٤.٩  ٧٤٢  ٥٠٨٠  المثنى

  ٦٠٠  ٤٩.٧٨  ٣٣٩  ١٨.٧  ٩٣١  ٦٣٤١  المعلمین
  ١٠٠  ٤٩.٨١  ٧٨٣.٣  ٧٢.٥٥  ٣٦١٤  ٥٦٨٣٠  األنصار
  ٢٠٠  ٤٨.١  ٤٩٥.٧  ١٠.٨  ٥٢٠  ٥٠٣٠  تموز ١٤

  ٢٠٠  ٢٩.٣١  ٩٤.٧  ٢١.٩  ٦٤٢  ٢٠٧٦  ١القدس
  ٢٠٠  ٤٩.٧٨  ٢٢٨.٩  ٢٧.٥  ١٣٦٩  ٦٢٩٥  ٢القدس
  ٢٠٠  ٤٩.٧٥  ١١٣٥.٦  ٨  ٣٩٨  ٩٠٨٥  الثورة

  ٢٠٠  ٤٩.٧٩  ٤٧١.٢  ١٢.١٥  ٦٠٥  ٥٧٢٦  الشرطة
/ عدن 

  الحرفیین
٢٠٠  -  -  -  -  ٧٩٢  

  من عمل الباحثة باالعتماد على :  المصدر

تحلیjjل جغرافjjي للتغیjjرات الوظیفیjjة ضjjمن البیئjjة العمرانیjjة لمدینjjة النجjjف ، فjؤاد عبjjد اهللا محمjjد   .١
  . ٢٠١١،جامعة الكوفة ، اب كلیة االد، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،  ١٩٩٠مابعد 

 . ٢٠١٠معادلة التوقع للحصول على تقدیرات سكان احیاء مدینة النجف لسنة  .٢
  

  

تتمیjjز مدینjjة النجjjف بارتفjjاع الكثافjjة السjjكانیة التjjي تتبjjاین مjjن منطقjjة الjjى اخjjرى السjjباب طبیعیjjة منھjjا   

       jاحة فمؤشjذه المسjى ھjكان علjار السjنمط انتشjھدھا    المساحة المحددة وأسباب تتمثل بjي شjادة التjرات الزی

، ولھذا اثر فjي تقjدیر القیمjة السیاسjیة للمدینjة       سكان المدینة تدل على انھا في نمو مستمر سكانیًا ومجالیا

  .وتحدید عالقاتھا االقلیمیة

لقد كان للزیادات التي حصلت على السكان الدور الفاعل في زیادة مساحة المدینة لتستوعب ظھور احیاء 

  .ھذه الزیادة ، مما اعطى لمدینة النجف فرصة اكبر في النمو االقتصادي والسیاسيجدیدة نتیجة ل
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لت لھا دور كبیر في اتعد مدینة النجف من أھم المدن العراقیة اإلسالمیة المقدسة التي كانت وماز

والشعوب  لمةسیتھا ورمزیتھا لدى الشعوب المستطویر اإلنسانیة ورقیھا بفعل عطاءھا المستمر وقد

وقد لعب العامل الدیني دورًا رئیسًا في نشأة المدینة وإعطائھا صفة المدینة ، )١(المتنوعة على العموم

مما جعلھا من أھم المدن ) ع(إذ اكتسبت أھمیتھا عبر الزمن من احتضانھا لمرقد اإلمام علي، الدینیة 

  .الدینیة في العالم اإلسالمي

والمدارس الدینیة والجوامع والمساجد وظھرت ) وادي السالم(الكبرى وتتمیز أیضًا بوجود المقبرة 

وقد توارثت على المدینة منذ نشأتھا قوى حضاریة ، معھا أیام مخصوصة وغیر مخصوصة لزیارتھا 

وسیاسیة مختلفة أثرت في مراحل تطورھا وتركت مالمحھا في طبیعة التطور العمراني على مختلف 

وبالتالي مالئمتھا  منھا ھایة على نمط استعماالت األرض فیھا خاصة السكنیةالعصور وھو مایؤثر في الن

  .المكانیة للحیاة الحضریة

  النجف ونشأتھا فكریًا واجتماعیا  -:المبحث األول 
  التسمیة والنشأة - :أوًال

ویقصد بھا األرض ، )النجف(ظھرت لمدینة النجف أسماء متعددة أّال أّن أكثرھا شیوعًا ھي 

ة التي تشبھ المسنات لصد الماء عما یجاورھا أو أنھا تمنع ماء السیل من أن یعلو منازل الكوفة المرتفع

المالحظ على النجف  ءوالشي. )٢(ومعنى النجفة ھي التل ،جمعھ نجافوالنجف لفظ عربي ،ومقابرھا

  . )٣(امتیازھا باالستطالة دون االستدارة

ثم ) نیجف(أو )ني جف(إال انھ جف فقیل )ني(سمى ألنھ كان في المنطقة بحرا  ی وقیل سمیت نجٌف

  .)٤(للتخفیف على األلسن) نجف(صار 

من ذلك اللسان الذي تقع ) المطل على البحیرة المالحة(النجف قدیمًا یطلق على الجزء الغربي منھا 

   .)٥(الكوفة في النقطة الشمالیة الشرقیة منھ في جھة الفرات

  .ویةوھما بناءان مشھوران عند الث" یانالغر"وھي من "الغري"سمیت المدینة بأسماء أخرى منھا 

ھو الحصن من كل شي واألمر المشجع للمیل في وجود ھذا االسم ھو تسمیة العرب لھذا " والغري"

بسبب نمو عدد من أنواع الزرع الجمیل كالخزامي واألقحوان " خد العذراء"المكان بأسم أخر ھو 

                                                           
عاصمة الثقافة ،بحث منشور في وقائع مؤتمر النجف االشرف،عمارة النجف االشرف بین التحول واالستبدال،ة وھیثم عبد الحسینحیدر كمون )١(

  .٤٠ص،م٢٠١٠،الكوفة، ٢ج ، مركز دراسات الكوفة ،اإلسالمیة وكنز المعارف والعلوم 
  .١٥٩ص،م١٩٩٠،مطبعة المعارف،ألولىالطبعة ا،٢ج،الدلیل اإلداري للجمھوریة العراقیة، مؤید سعید بسیم وآخرون )٢(
   .١٠ص،ت٠د ،بیروت،مطبعة االعلمي،١ج،قسم النجف- موسوعة العتبات المقدسة،جعفر الخلیلي  )٣(
  .٢٠ص،م١٩٩٧،ایران،مطبعة نكارش،١ج،تاریخ النجف االشرف،محمد حسین حرز الدین العقیلي )٤(
  .١٣٠ص،١٩٧٩،النجف،عة الغريمطب،١ط،ترجمة تقي المطبعي،خطط الكوفة وشرح خریطتھا، سینییوسما،لویس )٥(
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أي بمعنى مكان یحتشد فیھ البشر من كل حدب " المشھد "خرى ھي فضًال عن أسماء أ،  )١(والشقائق

  . )٢(وصوب

إذ تمثل رأس المثلث الحضاري المكون ) ظھر الحیرة أو ظھر الكوفة(أي " الظھر"سمیت أیضًا ب

  .من الكوفة والنجف والحیرة

 قوكذلك القصور كقصر الخور ن تشكل رقعة جغرافیة بنیت علیھا القالع والحصون والمقابر

وقصر السدیر اللذان أصبحا ذا مقام حضاري كبیر عند العرب واألمم األخرى ویعدان مفخرة معماریة 

دیرة مثل وكذلك اال، )٣(من واقع الحضارة العربیة الشامخة في عصر ماقبل اإلسالم ًامھم ًایعكسان جانب

  .)٤(دیر ھند بنت النعمان ودیر ابن مزعوق ودیر قایتون

وادي السالم ، الجودي ، بانقیا ، الملطاط :"رف علیھا العرب منھاللنجف أسماء أخرى تعا

  ". الخ........... ،الثویة،

فأن الملك البابلي نبو خذ نصر ، أن أقدم نص یشیر إلى قدم النجف یعود إلى عصر ماقبل المیالد 

ت م قد بني حیرا على النجف وحصنھ وبعد تأسیس دولة المناذرة في الحیرة أصبح.ق)٥٣٩-٦٢٦(

  .منطقة النجف متنزھًا لملوكھا

وذات یوم ،كان النعمان ملك الحیرة یخرج إلى منطقة النجف للفسحة والتمتع بمناظرھا الخالبة  

، أحموه:ماآحسن ھذا: ه قد أعتم نباتھ من بین أحمر وأصفر وأخضر فرآ) ظھر النجف(خرج إلى 

  .)٥("شقائق النعمان"فسمي

لحكم اإلسالمي من مناطق العراق أصبحت منطقة النجف لمین المسل وتحریربعد معركة القادسیة 

وأقام  حاضرة النجف أنتقل إلى الكوفة م٦٥٥بالخالفة سنة ) ع(وبعد أن بویع اإلمام علي ، ) م٦٢٨(عام 

عند ) م٦٦٠(وحتى عام ،  )٦(في مسجدھا وأتخذھا مقرًا وبذلك أصبحت الكوفة مركزًا للخالفة اإلسالمیة

  .)٧(عند أداءه الصالة في محراب مسجد الكوفة) ع(لي اإلمام ع استشھاد

وبعد اكتشاف موضعھ في ، حًا من الزمن یزوره أتباعھ سرًاوظل موقع القبر الشریف مخفیًا رد

بدفن موتاھم ) ع(وبعد ذلك بدأ أتباع اإلمام علي ،  *زمن الخلیفة العباسي ھارون الرشید أمر ببنائھ جیدًا
                                                           

  .٣٠٠-٢٩٩ص،١٩٨٧،بغداد،مطبعة المعارف، ٢ط،١ج،أصول أسماء المدن والمواقع العراقیة ،جمال بابان )١(
  .٥٩ص،م٢٠٠٥،بیروت،مطبعة دار الرافدین،١ط،تاریخ النجف حتى نھایة العصر العباسي،محمد جواد فخر الدین )٢(
  .٢٣-٢١ص،٢٠٠٠،والحیرة والكوفةالخور نق والسدیر وقصور النجف ،حسن عیسى الحكیم  )٣(
-١٥ص،١٩٥١،بغداد،مطبعة المعارف،تحقیق ونشر كوركیس عواد،الدیارات،أبو الحسن علي بن محمد الشابشتي )٤(

١٤٨.  
  . ١٢ص،٢٠٠٧،إیران،مطبعة شریعة،٣ج،المفصل في تاریخ النجف االشرف ، حسن عیسى الحكیم )٥(
ة على المركز التاریخي والحضاري لمدینة النجف دراسة تحلیلیة تخطیطیة للمحافظ،حیدر عبد الرزاق كمونھ )٦(

مركز ،بحث منشور في وقائع مؤتمر النجف االشرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة وكنز المعارف والعلوم، االشرف
  . ٤ص،٢٠١٠،الكوفة،الجزء الثاني،دراسات الكوفة

النجف ،عة النعمانمطب،١ط،وادي السالم في النجف من أوسع مقابر العالم ،محسن عبد الصاحب المظفر )٧(
 . ٥٠-٤٩ص،١٩٦٤،االشرف
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ظھرت النجف كضاحیة صغیرة تتبع ) م٩٧٧(وفي سنة ،  ١*ثم اإلقامة قربھبجوار المرقد الشریف ومن 

  .)١( )ضاحیة اإلمام علي(ودعیت من قبل الرحالة ب،الكوفة 

توسعت المدینة بعد ذلك من تلك النواة البسیطة حتى بلغت الیوم كما نالحظ من أھم مدن العراق     

لم صال حركة السیر نحوھا وازدحام المجاورین بھا وفتقدمت في العمارة وكثرة السكان وات، )٢(المعروفة

فر أسباب الراحة واألمن وكثرة طرق اإلعاشة ووثوق اباالتساع لتو یزل عمرانھا متواصًال وھي آخذة

  .)٣(العالئق في سائر البلدان المھمة

أبصار مدینة دینیة رئیسة فھي جامعة العلماء من المسلمین ومصدر الفتوى والیھا ترنوا فالنجف    

  .المسلمین وألیھا أیضًا یفد طلبة الشریعة من أنحاء العالم اإلسالمي شرقًا وغربًا

  مدینة النجف الجوانب الفكریة ل -:ثانیًا
مدینة النجف  تلك المدینة العریقة التي لھا األثر الكبیر في الھام ألمسلمین واستنھاض أھل العقول 

، یال القادمة بزادھا المقدس لتدور عجلة العلم دون توقف لتزوید األج‘ والخوض في غمار بحور العلوم 

بھ من  نفألیھا ھاجر المئات من الطلبة ألجل التلمذة والتعلم بمختلف دوافعھم ومیولھم وأفكارھم وما یأتو

  -:مخطوطات في علوم شتى منھا

  .ید بلدانھموالتاریخ فضًال عن عادات وتقال، السیاسة ، الفلك ، األدب ، الریاضیات ، الفلسفة 

وكان لھذا كلھ دور في تنبیھ الفكر واتقاده وتنوعھ في ربوع األوساط النجفیة فتولدت حركة فكریة 

المدینة التي (تمیزت عن غیرھا من الحركات الفكریة في أمھات المدن األخرى حتى أنھا وصفت بـ 

  ).أجتمع فیھا العالم

م عندما ھاجر الشیخ الطوسي ١٠٥٦في عام لقد حدثت انعطافة تاریخیة كبیرة في تاریخ النجف ف

لھا إذ امتازت باحتوائھا نواًة للحركة العلمیة وفي بدایة النشوة فرأى أن ) أبو جعفر محمد بن الحسن(

                                                           
منھا ان الرشید خرج الى الصید یوم من الكوفة یتصید فصار الى ) ع(ھناك عدة روایات عن ظھور قبر االمام علي  *

ناحیة الغري فرأى ظباءا ،فأرسل علیھا الصقور والكالب فحاولتھا ساعة ،ثم لجأت الظباء الى اكمة فسقطت علیھا 
ر والكالب ،فتعجب الرشید من ذلك ،ثم ان الظباء ھبطت من االكمة فسقطت الصقور والكالب ،فحدث فتراجعت الصقو

ذلك ثالثا،فقال ھارون الرشید اركضوا فمن لقیتموه فأتوني بھ،فأتوه بشیخ من بني أسد فقال ھارون ما ھذه االكمة ؟قال 
ي ابي انھم كانوا یقولون ھذه االكمة قبر االمام علي لك عھد هللا ومیثاقھ،قال حدثن: قال.ان جعلت لي االمان اخبرتك :
ـ صالح مھدي الفرطوسي،قبر االمام علي :للتفاصیل ینظر. ،جعلھ هللا حرما آمنا ال یأوي الیھ احد اال أمن ) ع(

  . ١٢١،ص٢٠٠٨،مطبعة دار المؤرخ العربي،بیروت،١وضریحھ،ط
وبذلك بدأت مقبر النجف الكبرى ) ع(بجوار امیر المؤمنین  ترك الكثیر من الناس الدفن في المقابر وفضلوا الدفن ١*

 . سنة ١٣٠٠المعروفة بوادي السالم بالنشوء والتي تعد من أكبر المقابر وأقدمھا إذ یقدر عمرھا بأكثر من 
مطبعة دار ،دراسة في نشأتھا وعالقاتھا اإلقلیمیة،مدینة النجف الكبرى،محسن عبد الصاحب المظفر )١(

  . ١٨ص،١٩٨٢،بغداد،الحریة
  . ٢٤٦ص،م١٩٧٣،النجف االشرف،مطبعة القضاء،١ج،لمحات من تاریخ النجف،ناجي وداعة )٢(
  .٢٢ص،م١٩٨٦،بیروت،مطبعة دار األضواء، ٢ط،ماضي النجف وحاضرھا،جعفر باقر آل محبوبة  )٣(



  

- ٨٦ - 
  

ینمیھا ویجعل منھا مدرسة جدیدة متخصصة في دراسة الفقھ والحدیث والعلوم اإلسالمیة األخرى بوجھ 

  . )١(عام

قھ واألصول ولبقیة علوم الشریعة إذ قاعدة العلماء والمجتھدین ومراجع وكما كان ألنجف مركزًا للف

كان األدب العربي والشعر األصیل مظھرًا من مظاھرھا وقد یتوافق األدب والشعر والفقھ في ، الدین 

د العالم والشاعر الكبیر والقائ، ) محمد سعید ألحبوبي(العلماء والمراجع فنرى أمثال المجتھد الكبیر السید 

  .)٢(الفقیھ والمرجع والشاعر الرقیق) مھدي الطباطبائي بحر العلوم(السیاسي كما نرى في السید 

ھذا وتمیزت النجف عن غیرھا من مدن العراق في كونھا مدینة جامعة للدراسات اإلسالمیة وتمتد 

كل  جامعتھا على مدى یقرب من عشرة قرون فقد احتفظت باللغة العربیة وآدابھا على الرغم من

محاوالت التتریك التي فرضھا الممالیك والحكام العثمانیون على مدارس العراق وغیرھا من البلدان 

الخاضعة للخالفة اإلسالمیة من جھة وانتشار اللغات الشرقیة وخاصة اللغة الفارسیة بین الوافدین إلیھا 

  .)٣(من جھة ثانیة* من أقطار العالم اإلسالمي التابعة لمرجعیتھا الدینیة

أما الجانب اآلخر من جوانب األھمیة التاریخیة لھذه المدینة المقدسة فیتمثل بالھجرة األجنبیة إلیھا 

أما لطلب العلم أو الرزق أو الزیارة للمرقد الشریف فتعلم النجفیون لغات المھاجرین مثلما تعلم 

  . )٤(المھاجرون اللغة العربیة

ھم التي ساھمت في زیادة المدارك العلمیة عند النجفیین وقد نقل المھاجرون تراثھم العلمي وثقافات

وبالتالي انعكس على تطورھم الثقافي فالنجف مدینة دینیة رئیسة فھي جامعة العلماء من المسلمین وألیھا 

  .أیضًا تفد طلبة الشریعة من أنحاء العالم اإلسالمي شرقًا وغربًا

د لمدینة النجف وتنبھ الواعون إلى مایقتضیھ كان مطلع القرن العشرین بدایة لتسرب الوعي الجدی

العصر من وسائل جدیدة إلعداد النشيء یضمن لھم حیاًة كریمة فتولدت فكرة فتح مدرسة عصریة 

  .)٥(لتدریس العلوم الحدیثة واللغات الغربیة كاالنكلیزیة والفرنسیة 

صول على الشھادات والنعرف قبل ھذا التاریخ مدارس مقیدة بنظام الصفوف واالمتحانات والح

وتحدد درجاتھ وكل مانعرف أن أغلب العلوم الریاضیة واالجتماعیة ، حتى التي تعین نوع التخصص 

                                                           
جامعة ،)منشورة(رسالة ماجستیر،ھـ)٤٦٠-٣٨٥(الشیخ الطوسي أبو جعفر محمد ابن الحسن،حسن عیسى الحكیم )١(

  .٩٥ص،م١٩٧٥،ادبغد
 . ٢٢٢ص،مصدر سابق،النجف االشرف إسھامات في الحضارة اإلنسانیة،مركز البحوث والدراسات في لندن  )٢(
ـ ھي امتداد لخط االمامة ،حیث یتصدى المرجع الدیني لالمور الشرعیة ،نیابة عن االمام :المرجعیة الدینیة *   

ذه النقطة تمثل ركیزة اساسیة وعنصر قوة للمرجع الدیني للتصدي ، ولھا دور في قیادة الجماھیر المسلمة وھ)ع(المعصوم
حسین بركة الشامي،المرجعیة الدینیة من الذات الى :للتفاصیل ینظر. للمواقف والقضایا التي تواجھ االمة 

  .  ٤١ـ٤٠،ص١٩٩٩،مطبعة دار االسالم ،لندن،١المؤسسة،ط
  . ٦٠ص،مصدر سابق ،)م١٩٤٥-م١٩٢١(االشرفالحیاة الفكریة في النجف ، محمد باقر أحمد البھادلي  )٣(
االتجاھات السیاسیة في مدینة النجف وموقفھا من التطورات السیاسیة في ،عدي حاتم عبد الزھرة المفرجي )٤(

  . ١١ص،٢٠٠٨،جامعة الكوفة،اآلدابكلیة ،)غیر منشورة(أطروحة دكتوراه، )١٩٦٣- ١٩٥٤(العراق
  . ١٠٤ص،ھـ١٣٨٤ ،النجف، لنعمانامطبعة ، كة اإلصالحیة فیھا مدرسة النجف وتطور الحر،محمد مھدي االصفي )٥(
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لكن ، والفلسفة كانت مما یعني بھا الكثیر من طالب العلوم الدینیة إلى جانب عنایتھم بالعلوم األخرى 

لعلوم األخرویة والعلوم األدبیة حتى انبثق اإلقبال على ذلك وتلقیھ كان اختیاریا ولم یكن لھ شأن كشأن ا

  .)١( )المدرسة الرشدیة العثمانیة(فجر القرن العشرین فكانت أول مدرسة نظامیة فتحت في النجف ھي 

م ١٩٠٨وتعد المدرسة العلویة ھي أول مدرسة عصریة حدیثة أسست أواخر العھد العثماني عام 

بیة وقد أجاز العلماء الروحانیون أمداده باألموال عن وقد عنت بتدریس العلوم العصریة واللغات الغر

  .)٢(طریق أنفاق الحقوق الشرعیة علیھا 

أما أول مدرسة رسمیة فتحت بالنجف ھي المدرسة األمیریة االبتدائیة وافتتحت بعد االحتالل 

  .)٣(م١٩١٨البریطاني عام 

ثم ، لیلیة لمكافحة األمیة  ولم تكن ھناك مدارس عندما فكر بعض من المتنورین في تأسیس مدرسة

تأسیس مدرسة نھاریة للصغار فقد تألف جمع من الفضالء والتجار وأسسوا مدرسة بأسم مدرسة الغري 

م وأخذت مكانة مرموقة بین المدارس االبتدائیة وأسدت إلى األمیین من الكبار في ١٩٢١األھلیة عام 

  .)٤(تدریساتھا اللیلیة فضًال كثیرًا

دارة المدرسة عن مواصلة العمل طلبت ألحاقھا بوزارة المعارف وأصبحت من ولكن بسبب عجز أ

  .)٥(ضمن ألمدارس الرسمیة االبتدائیة في المدینة

أما بالنسبة للمدارس الدینیة فقد ظھرت الحاجة الملحة لھذا النوع من المدارس بسبب الطابع الدیني 

معتمدة الجوانب أقتضى اإللمام بھا وجود دراسة  لمدینة النجف  الذي كان لھ األثر في ظھور ثقافة دینیة

  .وجھاز من اإلشراف علیھا

بینھا وبین ، وتقع معظم ھذه المدارس في المدینة القدیمة وذلك بسبب االرتباط العضوي القوي 

  .المؤسسات الدینیة المتجمعة حول المرقد الشریف في المدینة القدیمة ذاتھا

مدرسة دینیة ضمت  ٨٠النجف  في نھایة القرن العشرین إلى لقد وصل عدد المدارس الدینیة في 

  أالف الطلبة وعشرات المجتھدین أمتد جذور بعضھا إلى زمن العثمانیین ومنھا مدرسة الصدر المعتمد و

الحفاظ على اللغة العربیة والتراث  يوكان للمدارس الدینیة في المدینة دور كبیر ف. )٦(والمھدیة

 عن أنھا تلبي حاجات المجتمع العراقي وتبث في نفوس طالبھا الشعور فضًال، العربي اإلسالمي 

                                                           
  .١٧٨ص،ھـ١٤٠٧،بیروت،مطبعة االعلمي،٢ج،قسم النجف،موسوعة العتبات المقدسة،جعفر الخلیلي )١(
  .٧٧ص،م١٩٩٨،قم المقدسة ،مطبعة أمیر،شیعة العراق، أسحاق نقاش)٢(
رسالة ،م)١٩٥٨- ١٩٤٥(یة في النجف االشرف التیارات الفكریة والسیاس،جالوي سلطان عبطان الخزاعي)٣(

  .٣١م ص٢٠٠٧،جامعة بغداد،معھد التاریخ العربي والتراث العلمي للدراسات العلیا،)غیر منشورة(ماجستیر
  .١٨٢-١٨١ص،مصدر سابق،قسم النجف-موسوعة العتبات المقدسة،جعفر الخلیلي ) ٤(
م ١٩٧٢،بغداد ، مطبعة الشعب ، ٣ج ، م) ١٩١٤-١٨٧٦(لمحات أجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، علي الوردي )٥(
  .٢٩٥ص،
  .  ١٢- ١٠،ص١٩٦٤عبد المحسن شالش ،تقریر عن ابار النجف،مطبعة النعمان،النجف،) ١(
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ومن الخصائص البارزة األخرى في مدرسة النجف العلمیة أنھا أحادیة المذھب تقوم بتدریس ،  الوطني

  .ولم یكن ماینافس المذھب الجعفري من المذاھب األخرى) آل البیت علیھم السالم(علوم 

یة العلمیة لم تتكامل وتكون ذات حلقات ونظم علمیة إال في القرن الخامس ویظھر أن المدرسة النجف

ومن الجدیر بالذكر أن عدد طالب المدارس ) أبي جعفر بن محمد الطوسي(للھجرة على عھد الشیخ 

الدینیة كان في مد وجزرعلى طول األلف سنة السابقة نتیجة للحوادث واألحوال السیاسیة وغیر 

  .السیاسیة

ن تابع تاریخ النجف القدیم أن یجد أن مدینة النجف  قد تحولت إلى قبلة لطالب العلوم ویمكن لم

الدینیة منذ القرن التاسع عشر عندما بدأت إعداد المدارس الدینیة بدأت بالزیادة بشكل ملحوظ وتھافت 

كر في أن ینال إذ أن الطالب في مرحلة دراستھ الیف،  )١(علیھا الطالب من جمیع أنحاء البالد اإلسالمیة

  .وإنما یطلب العلم لنفسھ، شھادة أو یجتاز عقبة امتحان رسمي لیحظى بوظیفة ما 

) ع(أما االعتماد المالي لھذه المدارس فكان عن طریق جھود الخیرین والطیبین ومحبي آل البیت

ه الطریقة وأتباعھم والمحسنین مما یرد ألیھم من أموال الخمس والزكاة والھبات والتبرعات وتتم بھذ

اإلنفاق علیھا وعلى طلبتھا ولیس للحكومة أیة صلة بتلك المدارس أو شؤون اإلنفاق علیھا كما ھو 

  .)٢(متعارف علیھ في المدارس الحكومیة الرسمیة

ویعد التعلیم واحدَا من أھم عوامل النھوض واالرتقاء ألي شعب من الشعوب والیمكن ألیة دولة أن 

علیم وتعمل على نشره ووسائل نشر التعلیم التعتمد على المدارس فقط بل تنھض من دون أن تعنى بالت

" مدرسة الشعب الكبرى"فھي على حد تعبیر الحكماء ، ھناك عوامل مھمة أخرى منھا تأسیس المكتبات 

لذلك لم تغفل األمم ھذه الناحیة الثقافیة والسیما تلك التي سعت على ، إذ یتلقى الجمھور فیھا شتى العلوم 

  . )٣(إذ قامت بفتح المكتبات في كل مدینة من مدنھا، لسیر في الركب الحضاري والنھوض ا

وتقوم ھذه المكتبات برفد الحركة اإلسالمیة  والعلمیة واألدبیة في النجف والصادرة من مختلف 

أساتذتھا وھذا أمر واضح في مدینة یعیش فیھا آالف من طلبة العلوم الدینیة و،  )٤(أنحاء العالم اإلسالمي

وفیھم كبار العلماء فالذي یستطلع النجف ویزورھا البد من أن تستوقفھ ظاھرة حب النجفیین للكتب 

حتى أنھم "أن النجفیین صرعى الكتب والمكتبات"وتأسیسًا على ذلك قیل، أقتناءًا أو مطالعة ، والمكتبات 

  . )٥("كاة الكتاب رعایتھأن ز"فأبدلوھا " أن زكاة الكتاب أعارتھ"لم یرتضوا القول المشھور 

                                                           
  .٢٠٨-٢٠٧ص،م١٩٧٤،بغداد،مطبعة الشعب،٤ج،لمحات أجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، علي الوردي )٢(
  .١٠٢ص،م١٩٥٣،بغداد،مطبعة النجاح،١ج،معجم العراق، عبد الرزاق الھاللي )٣(
، مصدر سابق،م)١٩٥٨-١٩٤٥(التیارات الفكریة والسیاسیة في النجف االشرف ،جالوي سلطان عبطان الخزاعي)٤(

  . ٣٧ص
مقبرة وادي السالم بین أھمیة الوظیفة وضغط أستعمالت األرض في ، رضا عبد الجبار الشمري وحیدر عبود كزار  )٥(

بحث ، قائع مؤتمر النجف االشرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة وكنز المعارف والعلومو،مدینة النجف الكبرى
  .١٠٤م ص٢٠١٠،الكوفة، ٢ج،مركز دراسات الكوفة،منشور

  . ١٢٠ص،مصدر سابق ،)م١٩٤٥-م١٩٢١(الحیاة الفكریة في النجف االشرف، محمد باقر أحمد البھادلي  )١(
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أما المكتبات العامة في النجف ، المكتبات العامة و المكتبات الخاصة ، والمكتبات تنقسم إلى قسمین 

فھي لیست من صنع الحكومات وال مما للحكومات صلة بھا فھي قائمة بجھود فردیة وھي موغلة القدم 

ویرجع ) ع(نسبة إلى اإلمام علي ) مكتبة العلویةبال(إذ نشأت في النجف أول مكتبة عامة تسمى ، تاریخیا 

  .  )١( )مكتبة الصحن(أو ) الخزانة العلویة(تأریخھا إلى القرن الرابع الھجري أو إلى ماقبلھ وتسمى 

وأنھا أداة تنفیذیة لھذا الھدف االجتماعي تأخذ على ، وتعد المكتبات العامة ھي أداة للتعلیم واإلعالم 

المطبوعات ومن ثم تیسیرھا للجماھیر كل في نطاق حاجتھ ومیولھ وقدرتھ على عاتقھا تدبیر الكتب و

وأنشئت في الجمعیات ، القراءة فأنشئت العدید من المكتبات الوقفیة العامة في المدینة أنشأھا اإلعالم 

ت العامة والنوادي الثقافیة في المدینة ثالث مكتبات عامة في أثناء ھذه المدة فضًال عن العدید من المكتبا

  . )٢(التي أنشئت في حقب زمنیة مختلفة

أو ) الحیدریة(كما أشرنا أعاله وتسمى أیضًا ) ع(ومن أبرز ھذه المكتبات ھي مكتبة اإلمام علي 

م ومكتبة كاشف الغطاء ١٩٠١والمكتبة الحسینیة وتأسست عام ) الصحن(أو مكتبة) الخزانة العلویة(

م وتضم ١٩٣٢أسسھا بعض أدباء المدینة وشعرائھا في عام ومكتبة جمعیة الرابطة األدبیة والتي 

وتأسست ) ع(ومكتبة أمیر المؤمنین ، مایقارب أربعة آالف كتاب من بینھا الموسوعات الثقافیة المھمة 

م ١٩٣٦م والمكتبة العامة وتأسست في عام ١٩٣٥ومكتبة منتدى النشر وتأسست عام ، م ١٩٣٤عام 

  .)٣(وغیرھا الكثیر ١٩٣٥ام ومكتبة صاحب الذریعة وتأسست ع

مكتبة الحاج یوسف ، أما المكتبات الخاصة فتوجد في النجف  الكثیر منھا ومن أشھر ھذه المكتبات 

شھب ومكتبة الحاج كاظم شریف ومكتبة األستاذ محمد علي البالغي ومكتبة آل خرسان ومكتبة آل 

  .ومكتبة محمد السماوي وغیرھا الكثیر ألحمامي ومكتبة آل فخر الدین ومكتبة السید ھاشم بحر العلوم

واندثرت مكتبات خاصة كثیرة بعد أن توفي أصحابھا وبیعت من قبل ورثتھم أو وزعت على أبناء 

ومكتبة كاظم الخرسان ، ومحمد السماوي ، كمكتبة محمد سعید الحبوبي ، المتوفى فتفرقت بینھم 

  . )٤(وغیرھا

ة على شمولیة الثقافة األدبیة إذ یختص كل عالم بمكتبة كما أن ھذه المكتبات الخاصة ھي ذات دالل

  .)٥(واسعة بل یتعدى األمر لتكون المكتبات الخاصة عند بعض األشخاص العادیین

ولما كان لھذا اإلقبال الكبیر على اقتناء الكتب وتكوین المكتبات من تأثیر واضح على زیادة الوعي 

د في أوائل العقد األول من القرن العشرین وأصبحت ألنجفي بدأت بوادر التنویر تظھر إلى الوجو

                                                           
  . ٢٢٥ص،مصدر سابق، لنجفقسم ا-موسوعة العتبات المقدسة،جعفر الخلیلي ) ٢(
  .٥ص،م١٩٦١،م.د،مطبعة دار النھضة، المكتبات العامة ، أحمد أنور عمر ) ٣(
-١٩٤٥(التیارات الفكریة والسیاسیة في النجف االشرف ،جالوي سلطان عبطان الخزاعي ینظرولمزید من التوضیح ) ٤(

  .١٣ص،مصدر سابق،م)١٩٥٨
، بیروت ، مطبعة دار القاريء، م )١٩٣٢-١٩٠٨(لتیار االصالحي النجف االشرف وحركة ا، عدي حاتم الفرجي)٥(

  .٣٤ص،٢٠٠٥
  .٢٨ص،مصدر سابق ،اإلنسانیةفي الحضارة  إسھامات،النجف االشرف،مركز البحوث والدراسات في لندن)١(
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عالمات الرقي والتطور الثقافي بادیة للعیان فراحت أفكار النجفیین تستیقظ لذا ھبوا إلى سوق الطباعة 

إذ كانت الحاجة إلیھا شدیدة وماسة لكونھا وسیلة من وسائل الرقي ، إلیھا في ذلك الوقت مطبعة  افجلبو

  .)١(ونشر المعارف

عد النجف من بین مدن عراقیة أخرى في مقدمة المدن التي دخلتھا الطباعة مبكرًا مما یدل على وت

بروز نھضة تألیف مبكرة في مدینة أضحت مركزًا للحركة الفكریة والسیاسیة ال في العراق فحسب بل 

  .)٢( )فاتیكان الشیعة وأزھر العراق(لذا عبر عنھا بـ ، في األمة العربیة واإلسالمیة 

وبھذا خرجت المدینة من عالمھا الضیق المحدود وتمكنت من إیصال نتاجھا الفكري والسیما 

  .)٣(لتصل كلمتھا إلى جمیع أنحاء العالم، الصحف والمجالت إلى العدید من البلدان 

لقد كان النجفیون ینشرون مؤلفاتھم بإرسالھا إلى مطابع الھند وإیران الحجریة حتى بدایة القرن 

لتي كانت مكلفة في المال والجھد فضًال عن الطرق القدیمة في طبع المؤلفات وإخراجھا بشكل الماضي وا

) المطبعة الخشبیة(م وھو العام الذي فتحت فیھ أول مطبعة في النجف وھي ١٩٠٧إلى أن جاء عام ، قدیم

  .والتي أسسھا الشیخ محمد علي المطبعي

سباب عدة منھا ظھور الدعوات اإلصالحیة التي وكانت ضرورة أنشاء مطابع في المدینة تنبع من أ

نادت بضرورة نشر العلوم الحدیثة ونشاط حركة التألیف ونمو الدوافع الثقافیة والفكریة التي كانت بحاجة 

ماسة إلى مطابع تجسد تلك الثقافات واألفكار إضافة إلى میل المؤلفین غالبًا إلى طبع مؤلفاتھم في مناطق 

  .تابعة العمل ومراقبتھ قریبة منھم لسھولة م

كما أن ظھور الصحف والمجالت الذي جعل أن تكون المطابع قریبة من مراكز التحریر وأدارتھا  

آما المھم في ذلك كلھ إذ یعد العامل األساسي ھو مركزیة النجف العلمیة والثقافیة والفكریة والسیاسیة 

تطور الفكري في المدینة التي تجعل م مما ساعد على ازدھار كل عوامل ال١٩٢٠وخاصة بعد ثورة 

  . الطباعة والنشر أحد عواملھا الرئیسیة

  ویجب أن الننسى أن للطباعة دورًا كبیرًا في ظھور المكتبات في المدینة لذلك عدت الطباعة رافدًا 

وال یخفى أن للصحافة في العراق تأریخًا أرتبط ارتباطا *.مھما من روافد النھضة الفكریة في النجف

یقًا بحركة الطباعة فیھا والنجف كان لھا النصیب األكبر في ھذا االرتباط لمكانتھا الدینیة والعلمیة وث

وكانت مجلة عراقیة ، م ١٩١٠ھي أول مجلة صدرت في النجف عام " العلم"وتعد مجلة ، واألدبیة 

  .وعربیة

  -:وافع عدیدة منھاومن الجدیر بالذكر أن ازدھار الحركة الصحفیة في النجف كان لھا أسباب ود

 .تبلیغ رسالة النجف  العلمیة الفكریة إلى كافة أنحاء المعمورة .١

                                                           
  .٢٨ص،  م١٩٦٦،النجف،مطبعة اآلداب، معجم المطبوعات النجفیة ، ھادي االمیني  حمدم )٢(
  . ١٢٨ص،مصدر سابق ،)م١٩٤٥-م١٩٢١(الحیاة الفكریة في النجف االشرف، ھادلي محمد باقر أحمد الب)٣(
  . ١٤٨ص،م١٩٨٩،بغداد ، مطبعة دار الشؤون الثقافیة العامة ، صحافة النجف ، محمد عباس الدراجي )٤(
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  .رفع منار الدعوة اإلصالحیة واالجتماعیة .٢

  .)١(الرد على بعض الحركات المناھضة للعقیدة اإلسالمیة .٣

ومن ھذا نالحظ أن المدینة تمیزت بتطور الصحافة فیھا ودخولھا إلى ھذه المدینة في وقت مبكر 

لكنھا لم ترتق إلى الصحافة ، تحدیدًا في أربعینیات القرن الماضي مقارنة مع مدن العراق األخرى و

العربیة في ذلك العھد إذ كانت ھذه الصحف تتمیز بنوعیتھا الجیدة وتوافرھا في المدینة بشكل كبیر 

خالل )لمجالتأي الصحف وا(ففضلھا الجمھور النجفي على صحفھ فضًال عن غیاب الدعم الحكومي لھا 

إذ وقفت العدید من الصحف النجفیة ألسباب ، تلك المدة مما أدى إلى تباین مسیرتھا وإنتاجھا ومسایرتھا 

  . )٢(مادیة أو سیاسیة

وصحیفة " الفرات"ومن ثم صحیفة " نجف أشرف"نشرت ھي صحیفة  ةوتعد أول صحیف

ة استطاعت أن تنقل الصوت النجفي إلى وبھذا نستطیع القول أن الصحافة النجفی، " االستقالل النجفیة"

وأن تعبر عن مواقف ، فضًال عن مدن العراق كافة ، الدول المجاورة عامة ودول الخلیج وإیران خاصة 

  . النجف  تجاه قضایا األمة المختلفة

  دینة النجف لمالجوانب االجتماعیة  -:ثالثًا
كبیر في فئات المجتمع وذلك لعوامل  تمیزت مدینة النجف عن باقي المدن العراقیة األخرى بتنوع

كان في مقدمتھا المركز الدیني والعلمي الذي ساعد على اجتذاب الطالب وھجرتھم إلیھا من ، عدة 

وھذا ماساعد على نمو فئتین ،  )٣(مختلف بقاع العالم اإلسالمي أیمانًا منھا بعلمیة رسالتھا وشمولیة دورھا

وفئة طلبة ، العلماء ورجال الدین على مختلف مستویاتھم العلمیة  فئة، مھمتین في المجتمع النجفي ھما 

  .)٤(العلوم الدینیة

                                                           
المطبعة م و١٩٠٩عام "حبل المتین"م ومطبعة ١٩٠٧أسست عام " الخشبیة"المطبعة  -:ومن أشھر المطابع في النجف * 
ثم تأسست المطبعة "الراعي"م ومطبعة ١٩١٩التي تأسست عام " الغري"ثم تلتھا مطبعة ، م١٩١٠عام " العلویة"
ومطبعة " الزھراء"م تأسست مطبعة ١٩٢٧م وفي عام ١٩٢٢عام " الحیدریة"م والمطبعة ١٩٢٠عام " المرتضویة"
" العالمیة"الحدیثة وفي العام نفسھ كانت المطبعة " الغري"م مطبعة ١٩٣٦وأسست عام، م ١٩٣٥عام " صاحب الذریعة"

  :ولمزید من التفاصیل ینظر. م وغیرھا من المطابع١٩٣٩عام " المصباح"م ومطبعة ١٩٣٧عام "الحیرة"ومطبعة 
 .٧٩م،ص١٩٨٧،مطبعة دار الحریة،بغداد،٤شھاب أحمد الحمید،تاریخ الطباعة في العراق،ج  -
،مطبعة دار ١٣م ،موسوعة حضارة العراق،ج)١٩١٨-١٩١٤(لعراقیةأبراھیم خلیل ابراھیم،الصحافة ا -

 .٢١٠م،ص١٩٨٥الحریة،بغداد،
غیر (م،أطروحة دكتوراه)١٩٣٢-١٩١٠(كاظم مسلم العامري،االتجاه الوطني والقومي للصحافة النجفیة -

 .٤٨م،ص٢٠٠٠،كلیة اآلداب،جامعة الكوفة،)منشورة
تموز  ١٤الحركة الوطنیة من نھایة الحرب العالمیة الثانیة حتى ثورة الصحافة العراقیة و. قیس عبد الحسین الیاسري )١(

  .٦٨ص،م٢٠٠٠،بغداد ،مطبعة دار الحریة ، م ١٩٥٨
  . ٣٣ص،مصدر سابق ،صحافة النجف ، محمد عباس الدراجي  )٢(
غیر (رسالة ماجستیر، م )١٩٣٢- ١٩١٤(الحیاة االجتماعیة في مدینة النجف االشرف،علي عبد المطلب خان المدني )١(

  .٣١ص،م٢٠٠٤،جامعة الكوفة،  اآلدابكلیة ، ) منشورة
  .١٠١ص،مصدر سابق،معجم العراق،د الرزاق الھاللي عب )٢(



  

- ٩٢ - 
  

فبسبب تنوع التركیبة السكانیة من ، لقد أمتاز المجتمع النجفي بخاصیة قل وجودھا في باقي المدن 

وجًا وحبھم للعلم ظھر أدب ھذه المدینة ممز) العربیة والفارسیة والتركیة والھندیة(قومیات عدیدة 

  .)١(بعصارة تلك القومیات

دفعت ، وبسبب أعداد الھجرة الداخلة إلى مدینة النجف والتي ھي ھجرة فردیة مضطردة غیر متوقفة

إذ كان لھ الدور األول ، النجف إلى خط سكاني غریب مكون من مختلف الجنسیات واألصول واللغات 

وال ، المكثف بالتجمعات السكانیة القریبة منھا  في إیصال النجف إلى التزاید السریع بحكم ارتباط المدینة

ننسى أن اختالف السكان القادمین إلى النجف لالستقرار فیھا كان لھم األثر الواضح الختالف طابعھا 

  .)٢(وتباین سلوكیاتھا على الوجھ العام

ثناءات نشأ النظام االجتماعي في النجف الذي تمحور في قانون یكاد یكون منھجًا لوال بعض االست

  .)٣(التي یوردھا التاریخ النجفي علینا نتیجة للبنیة االجتماعیة المحیطة بالنجف

لقد اختصت مدینة النجف  بظاھرة اجتماعیة غایة في الرقي وھي وجود المجالس التي تسودھا 

صفة المساجالت األدبیة و العلمیة وكان لھذه المجالس أثر كبیر في أثراء الحركة الفكریة في النجف وال

،اال أنھا التخلوا من التبادل باآلراء واألفكار وھذا القانون  الغالبة على ھذه المجالس بروز الصبغة الدینیة

والقانون ) الموروث االجتماعي واألخالقي(القانون العرفي -:یكتسب قوتھ فیھ من ثالث شعب ھي

نیة تعمل على نشر الفضیلة ورعایة الوضعي في بنیة الدولة وقانون النظام الدیني بحكم أن النجف بیئة دی

  . )٤(الحقوق العامة والخاصة

وكان للمجالس النجفیة أثر كبیر في تربیة المجتمع وتھذیبھ على الصعیدین األخالقي والثقافي لذا 

عدت المجالس النجفیة واحدة من أھم العوامل الرئیسیة التي ساعدت على تبلور الوعي الفكري لدى أبناء 

القدیمة منھا والحدیثة وكانت عامرة ، رض في المجالس األفكار واآلراء السیاسیة المختلفة المدینة إذ تع

  .یرتادھا كبار العلماء وفحول الشعراء واألدباء 

یتخللھا طرائف ونكات أدبیة تطري ، وشھدت حلبات األدب مناقشات فقھیة وسجاالت كالمیة 

  وتؤنس 

                                                           
االتجاھات السیاسیة في مدینة النجف وموقفھا من التطورات السیاسیة في ،عدي حاتم عبد الزھرة المفرجي )٣(

  . ١٧ص،مصدر سابق ،)١٩٦٣- ١٩٥٤(العراق
 -: ینظرولمزید من التوضیح  )٤(
 .١٢٠ص، مصدر سابق،مدینة النجف الكبرى دراسة في نشأتھا وعالقاتھا االقلیمیة، عبد الصاحب المظفرن حسم -
  . ٤٧ص،مصدر سابق،لمحات من تاریخ النجف االشرف،ناجي وداعة -
وقائع مؤتمر النجف ،بحث منشور ،أثر المالمح النفسیة واالجتماعیة في التخطیط العمراني،ریاض كریم عبد هللا البیري )٥(

  .٣٢٩ص،م٢٠١٠،الكوفة ،٢ج،مركز دراسات الكوفة ،شرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة وكنز المعارف والعلوم اال
، بیروت ، مطبعة دیموبرس ،  ١ط، م )١٩٦٨-١٩٣٢(تاریخ النجف االجتماعي، عبد الستار شنین الجنابي  )٦(

  .٢٣٦ص،م٢٠١٠
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  .وعیًا أو شھریًا ولكل مجلس یوم خاص بھ یعقد فیھوكانت ھذه المجالس تعقد أسب،  )١(روادھا 

، وقلیل تلك التي تتعارض في أوقاتھا وتكثر في یومي الخمیس والجمعة أو لیلتیھما إذ تعطل الدراسة

آل بحر العلوم وآل طریحي وآل كاشف الغطاء وآل (ولعل أبرز المجالس في ذلك الوقت ھي مجالس 

وآل ألحمامي وآل الحسني البغدادي وآل ألبراقي وغیرھم  الجزائري وآل جواھري وآل حرز الدین

  .)٢(الكثیر

  -:وصنفت المجالس النجفیة إلى عدة أصناف منھا 

مجالس االستفتاء أو مجالس الفقھاء والعلماء وساعد ھذا النوع من المجالس على بلورة الوعي  .١

سئلة الشرعیة التي ترد على الدیني لدى أبناء مدینة النجف  وھي مجالس دینیة علمیة تجیب على األ

المدینة من مدن العراق واألقطار اإلسالمیة وأول من أقام مجلسًا من ھذا النوع المیرزا محمد حسین 

 .)٣(النائیني لإلجابة عن االستفسارات واألسئلة الشرعیة 

مجالس األدباء والتي كان یدور فیھا حدیث عن األدب وفنونھ قدیمًا وحدیثًا من شعر ومقالة  .٢

 .ومساجالت أدبیة ومسابقات شعریة بمختلف أنواعھا یحضرھا جمع من العلماء واألدباء والشعراء

دواوین (المجالس الرمضانیة ومن تسمیتھا نعرف بأنھا كانت تعقد في رمضان وتسمى أیضًا  .٣

 ویحضرھا رجال العلم واألدب وشرائح اجتماعیة مختلفة، ویدور فیھا أجمل وأطیب األحادیث ) النجف  

 .)٤(ویدور الحدیث فیھا عن ألصیام وأیامھ وآدابھ وتبقى حتى السحر، 

وھي المجالس التي یعقدھا مراجع الدین والمجتھدون والعلماء ویحضرھا جمع  -:مجالس الشرع  .٤

ویعرض ھذا النوع من المجالس أنواعًا مختلفة من المبایعات كالبساتین واألراضي ، من المشایخ والتجار

 .فیات ویحضرھا العلماء والمشایخ للشھادة على عملیة البیع والشراءوالوصایا والوق

وتعقد ھذه المجالس لتأبین اإلمام الحسین إذ لم تقتصر ھذه المجالس على  -:المجالس الحسینیة  .٥

وفیات بل تعقد في مختلف أیام السنة بحسب المناسبات الدینیة وبخاصة في ، شھري محرم وصفر فقط

المجالس  وتعد، لیالي شھر رمضان المبارك الم كما كانت تقام المجالس أیضًا فيالمعصومین علیھم الس

وتقام ھذه المجالس في أماكن مختلفة قد ، الحسینیة المنبع والمصدر األساس لجمیع المجالس النجفیة 

ومن أشھر ھذه ، تكون أماكن عامة في الصحن الحیدري والمساجد والحسینیات بل في الشوارع أحیانًا 

مجلس آل كاشف الغطاء وآل ألجواھري وآل بحر العلوم وآل القاموسي وآل الجزائري (لمجالس ا

  .)٥( )وغیرھم

                                                           
  . ٢٦ص،م٢٠٠٦،قم،مطبعة شریعت ،١ج،ھكذا عرفتھم، جعفر الخلیلي )١(
  . ٣٢ص،م١٩٧١،النجف االشرف ،مطبعة اآلداب،العوامل التي جعلت من النجف البیئة الشعریة، ر الخلیليجعف )٢(
                                                             . ٣٥ص،مصدر سابق ،مدرسة النجف وتطور الحركة اإلصالحیة فیھا ،محمد مھدي االصفي  )٣(
  .١٤٧-١٠٤ص،م١٩٨٦،بغداد، مطبعة دار السالم ،١ج،الشرف قدیماً وحدیثاً النجف ا، حیدر صالح المرجاني )٤(
  . ٣٥ص،م٢٠٠٠،بغداد،مطبعة المعارف،٥ط،نجفیات، علي محمد علي دخیل  )١(
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من األمور التي تقوم علیھا ھذه المجالس ھي مناقشة األمور السیاسیة  -:المجالس السیاسیة  .٦

آل مجلس آل كمال و(ویحضرھا عدد كبیر من المثقفین والساسة ولعل أشھر ھذه المجالس ھو 

  .)١( )الشبیبي وآل الحبوبي وآل الجبوري وغیرھم

أن توسع مدارك النجفیین وزیادة الوعي لدیھم والتنبھ بما یجري حولھم أدى ذلك إلى ظھور  

الجمعیات التي تعد مظھرًا اجتماعیا ساعد على بلورة الوعي السیاسي إذ مارست نشاطھا ومن مبادئ 

لفت في المسالك وفي المناھج واالتجاھات فأن لھا ھدفًا واحدًا وھذه الجمعیات وأن اخت، الشرع القدیم 

وھو خدمة المجتمع والناس وبناء عالمة وكیان قوي ورفع شأنھا والنھوض بھ إلى المستوى الذي یجعل 

  .من أفراده أساسًا لإلصالح وبذرة من بذور الوعي والتطور لمجتمعھم

الحیاة الى تأسیس الجمعیات والنقابات والدواوین  وقد أفضى ھذا الجو المملوء باألفكار والرقي في

م  بدایة تأسیس الجمعیات والتي بدأت بنقابة اإلصالح العلمیة وكان ١٩٠٥السیاسیة والعلمیة، وكان عام 

م تأسست جمعیة االتحاد ١٩٠٨ھدفھا ھو مسائل الدراسة وتقویم الجماعة الدینیة وإصالحھا ثم بعدھا عام 

  .)٢(نھا اإلصالح والتجدید في العلوم المختلفة ومحاربة الفسادوالترقي وكان الغرض م

م وكانت ١٩٠٨فھي جمعیة أصالحیة تأسست بعد االنقالب العثماني عام " أخوان الصفا"أما جمعیة  

وجمعیة ، مھمتھا اإلصالحیة ھي توزیع الصحف ونشر األفكار الجدیدة بین الناس في مدینة النجف  

أما ، د االنقالب العثماني أیضًا وكان غرضھا نشر العلوم والمعارف بین الناس والتي تأسست بع" العلم"

م في النجف وھي تدعم األفكار الدستوریة وتنشیط العلوم ١٩٠٨فقد تأسست عام "الھیأة العلمیة"جمعیة 

  .)٣(والمعارف

ع دیني م فھي جمعیة سریة ذات طاب١٩١٧التي تأسست أواخر عام " النھضة اإلسالمیة"أما جمعیة 

وكانت ھذه الجمعیة وراء ثورة ، غیر أن اتجاھاتھا كانت وطنیة تسعى للتخلص من االحتالل البریطاني 

  .)٤(ولكن نفوذھا أخذ یتضاءل ودورھا یضمحل بعد الثورة، م ١٩١٨النجف عام 

  

  

                                                           
  .٨٢ص،م٢٠٠٦،قم،مطبعة شریعت،٣ج،ھكذا عرفتھم ،جعفر الخلیلي )٢(
  . ٣ص،١٩٨٣،بیروت،ط.مطبعة د،٢ط،تاریخ األحزاب السیاسیة العراقیة،نيعبد الرزاق الحس )٥(
االتجاھات السیاسیة في مدینة النجف وموقفھا من التطورات السیاسیة في ،عدي حاتم عبد الزھرة المفرجي )٦(

  . ٧٧-٧٦ص،مصدر سابق، )١٩٦٣- ١٩٥٤(العراق
  . ٨٤-٨٣ص،مصدر سابق ،النجف االشرف قدیماً وحدیثاً ، حیدر صالح المرجاني )٧(
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  المراحل المورفولوجیھ لمدینة النجف   - :المبحث الثاني
والننا الندرسھا كما ، نة النجف والن األمر الیعنینا تفصیًال عدة مراحل تظھر على مدی ھنالك     

فسنقتصر على ثالثة مراحل مورفولوجیة یظھر فیھا أالختالف ،یدرسھا المختص في جغرافیة المدن 

  .الحضاري والعمراني للمدینة

نماذج تخلق ،ویقصد بالمرحلة المورفولوجیة ھي المدة الزمنیة في التاریخ الحضاري لمنطقة ما     

اقتصادیة لمجتمع المنطقة أو  –أو أشكاًال مادیة ممیزة للمظھر الحضاري لألرض تسد حاجات اجتماعیة 

  . )١(المدینة في تلك المدة الزمنیة

  م)١٩٢٥-٧٨٧(المرحلة المورفولوجیة األولىـ:اوال
سكان تعد ھذه المرحلة من مراحل تطور مدینة النجف المھمة من ناحیة العمران وازدحام ال  

ویمكن أن یعد ھذه المرحلة خط الشروع األول النطالق النجف في میدان البناء ، وإنشاء دور العلم 

فھي تحمل في طیاتھا التراث الحضاري والمعماري للمدینة ، كما وأنھا تمثل أساس البناء ،الحضري 

ضم مقابر ومراقد مھمة وكما نعرف أن مدینة النجف ت،  والطراز العمراني المعتمد في مراحلھا الالحقة

فضًال عن أنھ علیھ السالم أول أمام أخفي ، والذي أخفي قبره بوصیھ منھ ، ) ع(مثل مرقد اإلمام علي

فكان ھذا اإلظھار ، م إثناء حكم الدولة العباسیة)٧٨٦(في عام ) ع(حتى أظھره اإلمام الصادق ، قبره 

  .  )٢(ارك وأخذت المدینة تزدھر عمرانیًاللقبر الشریف البدایة لظھور المباني حول المرقد المب

فقد شجع الملوك والسالطین المسلمین وباألخص البویھیون على بناء المساجد والدور لمن جاور 

ونظروا ، الضریح من المسلمین والعلویین ووصلوھم باألموال الكثیرة والھبات الثمینة وأحاطوھم باألمن 

  ).٣(إلى أھلھا بعین التجلي واالحترام

قطن النجف بعض العلویین والخاصة من الشیعة ثم توسعت البلدة وتالحقت العمارة بتوالي األعوام و

وأخذت بنصیب وافر من العمران حتى لم ینقض القرن الرابع الھجري إال وفي النجف من السادة العلویة 

  .ألف وتسعمائة نسمة عدا غیرھم من الشیعة

أن یمكن و،ودساكر یقطنھا أناس ینتمون إلى األمامیةكانت مدینة النجف عبارة عن مجموعة قرى 

  .)٤(م)١٠٠٢(سنة  عضد الدولة البویھي مؤسس مدینة النجف في نعد

                                                           
 .١٨ص،١٩٨٢،الكویت،مطبعة الخلیج،العربیة معھد البحوث والدراسات،المدینة العربیة ،خالص االشعب  )١(

  .٢٢ص،٢٠١٠،تشرین الثاني،النجف،العدد الثاني،مجلة النجف الثقافیة )٢(

، مطبعة الرشید،العوامل التاریخیة لنشأة وتطور المدن العربیة اإلسالمیة، مصطفى عباس الموسوي )٣(

  .١٨٢ص، ١٩٨٢،بغداد

المركز اإلسالمي ،١ط،٢ج،ت في الحضارة اإلنسانیةإسھاما،النجف االشرف،مركز البحوث والدراسات في لندن )٤(
  . ٢٧٢ص،م٢٠٠٠،لندن،في انجلترا
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أنتقل إلى النجف عدد من أرباب الصنائع ) العاشر المیالدي(في نھایة القرن الرابع الھجري    

  . ان في األسواق واإلسكانوبلغت فیھا مرحلة مزدھرة من العمر، والحرف وطالب العلم والمعرفة 

نسمة وفي ھذه المرحلة كتب الرحالة )٦٠٠٠(وقدر عدد سكان النجف في أطوارھا األولى قرابة 

كأنھ حد ،أصبحت في النجف وھي بظھر الكوفة "حین زار النجف  م)١١١٤(سنة ) ابن جبیر(العربي 

  .)١(اد واستحسان وانشراحفیھ مر، وھو صلب من األرض منفسح متسع للعین ، بینھا وبین الصحراء 

مدینة حسنة في "الذي وصفھا بأنھا  م)١٣٢٦(سنة ) ابن بطوطة(كما وزارھا الرحالة العربي 

األرض فسیحة ومن أحسن مدن العراق وأكثرھا أناسًا وأتقنھا بناءًا وأسواقھا حسنة نظیفة وعمارة المرقد 

  .)٢("وعمارة المساجد فیھا جمیلة ومزدھرة

حالت متباینة من كثرة السكان وقلتھم رالنجف في ھذه المرحلة أدوار مختلفة ولقد تواردت على 

وقفت حركة السیر نحوھا ) الخامس عشر المیالدي(ففي القرن التاسع الھجري ، وحركة الھجرة ووقوفھا 

والمجاورة بھا بسبب وقوع عدة طواعین جارفة وحروب طاحنة بین الصفویین والعثمانیین فعطلت البلدة 

ة إذ عانى سكانھا فضًال عن شحة المیاه في المدین .)٣(قدسة وذھبت نضارتھا وكادت تكون نسیًا منسیاالم

ن بین النجف والفرات أرضًا تأخذ كم وأل)١٠(حوالي تبعد عن شاطئ الفرات الكوفي  معاناة كبیرة النھا

المیاه وانعدامھا األمر  شحةفوق سطح البحر مما أدى إلى معاناة المدینة من متر )٦٠-٢٦(باالرتفاع من 

تراجع عدد  حتى، )٤(األثر الكبیر في ھجرة السكان من المدینة وبالتالي إلى قلة عددھمالذي كان لھ 

ویذكر الرحالة البرتغالي ، انخفاض عدد السكان إلى الربع  مسكن مما یؤشر) ٣٠٠(مساكنھم آنذاك إلى 

دار مبنیة ) ٧٠٠٠-٦٠٠٠(كانت تحتوي  أن النجف"م)١٦٠٤(الذي زار النجف سنة )بیدر تكسیرا(

فقط مما یدل أیضا على تناقص عدد سكان  بیٍت) ٦٠٠(الیزید عدد بیوتھا على أصبحت حینما زارھا 

  .)٥(المدینة

المرحلة من حیاة المدینة بالتطور والنمو والتوسع العمراني باتجاه  بشكل عام أتسمت ھذه    

فاالستعماالت السكنیة تعد من أبرز ، رض المختلفة كما تبلورت فیھا استعماالت األ،اإلطراف 

 التي  – ذات النسیج العضوي المتراص ( إذ قسمت المناطق السكنیة،  )٦(الت أرض المدینةااستعم

إلى أربع محالت سكنیة تحیط بالمرقد الشریف إذ توزع ) تشترك أغلبیة المنازل فیما بینھا بجدار واحد

وھي من أقدم المحال " المشراق" محلة وھي، ھ سھولة الوصول الی قة متجانسة لتحقیقالسكان بطری
                                                           

  . ١٩٩ص،ھـ١٣٧٤،القاھرة،مطبعة دار مصر،تحقیق الدكتور حسین نصار،رحلة أبن جبیر )١(
  . ٤٤١ص،مصدر سابق ،إسھامات في الحضارة اإلنسانیة،النجف االشرف،مركز البحوث والدراسات في لندن )٢(
  . ١٨ص،النجف االشرف،مطبعة اآلداب ،دلیل النجف االشرف، عبد الھادي ألفضلي  )٣(
جامعة ،كلیة اآلداب،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر ،المباني التراثیة في مدینة النجف،مؤمل سلیم عزیز مرزة  )٤(

  .٢٢ص،٢٠٠٧،بغداد
عام النمو المورفولوجي لمدینة النجف منذ نشأتھا وحتى ،عبد الصاحب ناجي البغدادي وكریم دراغ محمد  )٥(

   .٢٨٨ص، مصدر سابق،٢٠٠٠
  .٤١ٍص،مصدر سابق ،عمارة النجف االشرف بین التحول واالستبدال،حیدر كمونھ وھیثم عبد الحسین )٦(
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حر العلوم وتقع ھذه ومرقد العالمة السید ب  )١(فیھا الشیخ الطوسي وكان لھ داٌرعمارة وفیھا مرقد العالمة 

 وفیھا الكثیر من البیوت العلمیة ومدافنھم كآل الشیخ" العمارة"المحلة الى شمال المرقد الشریف ، ومحلة 

االردیبیلي وغیره من العلماء والمشاھیر وتقع الى غرب  الكبیر كاشف الغطاء وبھا كانت دار المقدس

  .المرقد الشریف 

تقع " الحویش"فتقع شرق المرقد وفیھا دور آل الطریحي وآل االعسم ، ومحلة " البراق"أما محلة 

  .جنوبھ وفیھا دور آل نجف وھذه المحلة أحدث المحال عمارة

مدینة النجف على حافة الھضبة الغربیة جعلھا مفتوحة الى ألصحراء أذ كانت بعیدة عن  أن وقوع

العمران وعن مخافر الحكومة المسیطرة في ذلك الوقت ومسالحھا ولم یكن مافوقھا مأھوًال بل كان برارًا 

زاة السیما وقفارًا ولم تكن أیضًا بالقرب من مكان او بلد محصن بالقوات العسكریة ، فكانت عرضة للغ

الوھابیون واالعراب الذین یحیطون بھذه المنطقة ، ومن الوسائل المھمة والرئیسة في المدینة التي تساعد 

  .)٢(على حفظ االمن واالستقرار ھي االسوار

م حول المرقد وینسب بناءه )١٠٥٧(فبني السور االول أبتداءًا من مجىء الشیخ الطوسي في عام 

، وقد أغفل المؤرخون السنة التي شّید فیھا ھذا السور ، ومن المحتمل أنھ بني الى محمد بن زید الراعي 

  .م)٩٠٠(خالل الربع االخیر من القرن الثالث الھجري في حدود عام 

أما السور الثاني فیھا فینسب بناءه الى ابي الھیجاء عبد اهللا بن حمدان ، ولم تحدد المصادر تاریخ 

م )٩٢٤(جع الى الربع االول من القرن الرابع الھجري وتحدیدًا في عام تشیده فمن المحتمل ان بناءه یر

  .  )٣(أو بعده النھ حج خالل ھذا العام

  .م )٩٨٢(والسور الثالث قام ببناءه عضد الدولة البویھي بعد ان قام بتوسیع المدینة سنة 

الدیلمي الملقب ب  اما السور الرابع بناه ابي محمد الحسن بن سھالن وزیر سلطان الدولة بن بویھ

وأستمر الى أواخر القرن السادس الھجري ویقع السور عند أول سوق الصفارین الیوم " عمید الجیوش"

  . )٤(متر)١٩٩(وھو یبعد عن الصحن الشریف ب

بالسلطان ویس  مما حدا نیًا كبیرًا في عھد الدولة الجالئریةوقد شھدت مدینة النجف تطورًا عمرا

أن یأمر ببناء سور جدید للنجف وھو السور الخامس إذ یبعد عن  م)١٣٧٤( ري المتوفى سنةالجالئ

ولھ باب كبیر یدعى باب البلدة وبقي ھذا ،  متر)١٧٢١(وكان محیطھ  متر)٧٥(السور الرابع حوالي 

                                                           
مقبرة وادي السالم بین أھمیة الوظیفة وضغط استعماالت األرض ،حیدر عبود كزار، رضا عبد الجبار الشمرتي  )١(

   .١٠١ص،مصدر سابق، )بحث منشور(،في مدینة النجف الكبرى
  .١٣٥م،ص١٩٨٨محمد عبد الستار عثمان،المدینة االسالمیة ،مطبعة الرسالة،الكویت، )٢(
   .٢٤سلیم عزیز مرزة،المباني التراثیة في مدینة النجف ،مصدر سابق،ص مؤمل )٣(
  .١٣٣- ١٣٢م،ص١٩٨٢عبد الرزاق الحسني ،العراق قدیماً وحدیثاً،مطبعة دار الیقظةالعربیة،بغداد، )٤(
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وبھ توسعت المدینة إذ أخذت المساكن تدور حول ، السور قائمًا حتى نھایة القرن الثاني عشر الھجري

  .)١("المشراق"ت محالت سكنیة قدیمة كمحلة العال المرقد فظھر

اء رحلتھ أثنفي كما وضح الرحالة ینبور توسع ھذه المحالت في خارطتھ التي وضعھا عن المدینة 

 -:أن في السور ثالثة أبواب ھي "وذكر أیضًا ) ٩( م شكل)١٧٦٥(إلى النجف عام 

ویمكن الدخول إلى المدینة من خمسین مغلقًا  النھر وباب الشام وكان األخیر باب المشھد وباب

  . )٢(موضعًا

محاطا في  متر)١٤(سورًا ضخمًا یبلغ ارتفاعھ األخیر وھو السور السادس فقد كان  رأما السو

شید ھذا السور أمین الدولة آل نظام الدولة جد العائلة الشھیرة ،  متر)٤(متر وبعمق )٦(خندق عرضھ 

  ) .٢(و ) ١(كما في الصورة ،)٣( م)١٨١٠(وانتھى منھ  م)١٨٠٢(شید عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٩(شكل
  .م١٧٦٥أول شكل وضع لمنطقة الدراسة عام

  
  
  

  

                                                           
  .٢٦ص،مصدر سابق ،المباني التراثیة في مدینة النجف،مؤمل سلیم عزیز مرزة  )١(
مراجعھ ،ترجمة محمود األمین،)م١٧٦٦-م١٧٦٥(رحلة ینبور إلى العراق في القرن الثامن عشر ،كارستن ینبور  )٢(

  .٢٥٤ص،م١٩٦٥،بغداد،سلسلة الكتب المترجمة، سالم االلوسي
  .٦٣ص،مصدر سابق،لمحات من تاریخ النجف،ناجي وداعة )٣(
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 بیروت،مطبعة دیموبرس،م )١٩٦٨-١٩٣٢(تاریخ النجف االجتماعي ،عبد الستار شنین الجنابي -:المصدر
،٢٠١٠  

  .٦١ص،
  

  )١(صورة

  
م، ٢٠١٠م ،مطبعة دیموبریس،بیروت،)١٩٦٨-١٩٣٢(نجف االجتماعي عبد الستار شنین الجنابي، تاریخ ال:المصدر

  .٦١ص

  

  

  

  

  

  

   )١(صورة

  "طرف محلة البراق"بقایا ألسور السادس لمدینة النجف 
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 بیروت ،مطبعة دار القاريء ،١ط،١٩٠٨النجف في ربع قرن منذ سنة ،محمد علي كمال الدین -:المصدرا

  .٣١٦ص،٢٠٠٥،

  )٢(صورة

  لة العمارة خلف المرقد الشریفسور مدینة النجف ومح
  .٥٧ص،  ٢٠١٠،تشرین الثاني ، النجف ، الثاني  العدد ، مجلة النجف الثقافیة -:المصدر

تخللھا األبراج والحصون المنیعة والثقوب الحربیة كما تیتشكل السور من ستة أضالع مختلفة 

  -:ویتخللھا أربعة أبواب ھي 
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ü مدخل النجف ومخرجھ العام 

ü وطریق ، ) مقبرة وادي السالم(یخرج من أحدیھما إلى الجبانة ، تقاربان شرقي البلد بابان منھا م

كربالء وھي خاصة في محلة المشراق وباب أخر یدخل منھ إلى محلة البراق ویخرج منھ إلى خط 

 .الكوفة الحدیدي

ü  ل بھ تتص) باب الشتابیة(أما الباب الثالث من أبواب النجف فھو الجنوبي الغربي المعروف بـ

 .ومن ھذا الباب طریق النجف إلى أراضي البحر ، محلة الحویش 

ü  وھو مخرج المحلة الرابعة للنجف ) باب الثلمة(أما الباب الرابع فیقع غربي المدینة یسمى

 ).٣(صورة ،)١(والعمارة

ومن خالل ھذه المرحلة نمت المدینة واستقرت عند سورھا السادس واألخیر بعد تھدیم السور     

أنھا قلعة محكمة یصفھا بم )١٨٢١(إلى النجف سنة ) المنشئ البغدادي(وفي رحلة ، امس للمدینةالخ

  .)٢(بیت ٢٠٠٠ھا في غایة اللطف والجودة وال سیما لیالیھا وفیھا ومحل مرتفع وھواؤ

أحدى أھم المتغیرات التي یمكن اعتمادھا )المسكن(أما الطراز العمراني فتعد الوحدة السكنیة      

وأن لكل مرحلة ، تمییز مراحل نمو مدینة النجف والتي تعكس متغیرات مادة البناء وطرق البناء في 

مواد البناء أو من طراز البناء وخطط المساكن وارتفاعھا وعمرھا  فبیوتھا الخاصة سواء من جھة ًاأنماط

والحجر في بناء  )لمفخورالطابوق غیر ا(في البناء فھي الطین واللبن  لى العموم فأن المادة المستعملةوع

سیقان األشجار في بناء السقوف كما تمیزت الوحدة السكنیة بصغر مساحتھا وعلى  الجدران واستعمال

الرغم من التحویرات التي طرأت على النسیج العمراني لھذه المرحلة سواء أعادة بناء أم تجدید أم آضافة 

لت محافظة على دة كالحجارة واالسمنت إال أنھا ظیلالستعمال األصلي أم إدخال مواد بناء جد أو تغییر

  . *الطابع العربي واإلسالمي

ومن الظواھر العمرانیة التي تمیز مدینة النجف القدیمة ھي ظاھرة الشوارع واألزقة الضیقة وماھي 

فنالحظ إلى یومنا ھذا كیف أن أألسوار قد حدت من توسع ، إال أثار سلبیة مترتبة على بناء األسوار 

  األمثل قة التي تحول الیوم دون االستعمالالقدیمة مما نتج عن ذلك نشوء الشوارع واألزقة الضی مدینةال

  

  )٣(صورة

  مدینة النجف ومحلة العمارة خلف المرقد الشریف أحدى بوابات الدخول الى

                                                           
  .٥٦- ٥٣ص،م  ٢٠٠٥،بیروت،مطبعة دار القارئ ،١ط،١٩٠٨النجف في ربع قرن منذ سنة ،ال الدینمحمد علي كم )١(
شركة التجارة ،ترجمة عباس العزاوي عن الفارسیة،رحلة المنشئ البغدادي، محمد أحمد الحسیني المنشئ البغدادي  )٢(

 .٩١ص،م١٩٤٨،بغداد،والطباعة المحدودة 
، المعماریة والزخارف الھندسیة التي تعلو األبواب الخارجیة للمباني السكنیة  لم تخل مدینة النجف االشرف من الفنون *

 - :ینظر فاصیللمزید من الت.) الشناشیل(التي تطل على الزقاق فضالً عن احتوائھا على البروزات الخارجیة
  . ٣٥ص،مصدر سابق ،مورفولوجیة مدینة النجف دراسة في جغرافیة المدن ، رشا جبار محمد رضا المخزومي
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  .٥٦ص،  ٢٠١٠،تشرین الثاني ، النجف ، الثاني  العدد ، مجلة النجف الثقافیة -:المصدر

  

كما وصفت اللیدي درور بأن مدینة النجف جمیلة جدًا لكن شوارعھا لیست على شيء من . *رقاتللط

 ذوال تنف، ولھذه نوافذ ثابتة وأزقتھا ضیقة متعرجة ، وق البیوت فیھا ف وتعلو األزقة، االستقامة والتنظیم 

  . )١(أشعة الشمس إلیھا إال لمامًا

  م)١٩٥٨-٩٢٦١(رحلة المورفولوجیة الثانیة المـ:ثانیا
م فتحت عدة فتحات في سور النجف إذ لم یستطع االستمرار في مقاومة حاجات )١٩٢٩(في عام 

لتظھر بذلك محلة سكنیة جدیدة خارج السور سمیت ، الناس إلى سكن جدید وفضاءات أخرى للسكن 

بأسماء عربیة  وسمیت ١*وكانت الغازیة تتصل بالمدینة بعدة شوارع ،  نسبة إلى الملك غازي) بالغازیة(

  .كشارع النعمان وشارع الخورنق وشارع الحسین

وبعد ذلك أقتلع السور األخیر بأكملھ وأنشأ في موضعھ ، م١٩٣٨بدأت النجف بالتوسع حتى عام     

م بوشر ببناء سور یحیط ١٩٤٠وفي عام ، )بشارع السور(شارع یدور حول المدینة القدیمة عرف 

  .بالمقبرة لیعزلھا عن المدینة

إال أن النظم ، وبمرور الزمن آخذت المحال السكنیة فیھا وراء السور المتھدم بالتوسع والتكامل 

  .  )١(المعماریة تأثرت بما كان ھو سائد من الفناءات الوسطیة

                                                           
األسوار وسیلة دفاعیة ضد قساوة البیئة وطبیعة المناخ إذ تعمل كمصدات للریاح والعواصف الترابیة القادمة من  دعت *

مصدر ،المباني التراثیة في مدینة النجف،مؤمل سلیم عزیز مرزة  - : ینظرولمزید من التوضیح ، الصحراء الغربیة
 .٢٧ص،سابق 

 .٧٩ص،٢٠٠٨،بیروت،مطبعة دار الوراق،١ط،تعریب فؤاد جمیل،فراتعلى ضفاف دجلة وال،اللیدي درور  )١(
ان التوسع بعملیة فتح الشوارع افقدت المدینة جزءاً من تراثھا الموروث من جانب وأضافت مظھراً مورفولوجیاً للمدینة  ١*

  .من جانب اخر
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وقد خطت أرض واسعة أفرزت إلى قطع سكنیة بیعت إلى الراغبین من سكان المدینة الجدیدة إذ 

كما شیدت الحكومة مدرستین وحدیقة عامة ، م )١٩٣٤(مسكن عام ) ٢٠٠(أزداد عدد مساكنھا حتى بلغ 

ونظرًا لھذه التوسعات بدأ المھاجرون من القرى واألریاف المجاورة ، وبني أحد التجار حمامًا كبیرًا 

  .)٢(والبلدان األخرى بالتوافد إلیھا والتوطن فیھا
والتمزیق  یتعرض ألولى عملیات اإلزالةفي أواخر ھذه المرحلة بدأ النسیج الحضري لھذه المدینة 

أزیل جزء من النسیج الحضري المحیط بالصحن الشریف لیحل محلھ الشارع  م)١٩٤٩(ففي عام 

م فتح عدد من الشوارع العریضة والمستقیمة المخترقة للنسیج )١٩٥٤(وتبعھ في عام ، المحیط بالصحن 

ومن ھذه ، ) المرحلة المورفولوجیة األولى(القدیمة التقلیدي المالئم للظروف المناخیة مقارنة بالمنطقة 

  .)٣(وشارع الطوسي) ص(الشوارع شارع الصادق وشارع الرسول

أما الخصائص العمرانیة للدور التي بنیت في ھذه المدة الزمنیة فقد تغیر فیھا نمط البیت ألنجفي 

ي یحاول االنفتاح إلى الخارج كما الجدید من النمط التقلیدي المغلق المتوجھ إلى الداخل إلى نمط انتقال

اتسعت مساحة البیت من ضمن ھذه المرحلة إال أنھا احتفظت بتراص البناء والمدخل المنكسر للدور 

إذ أدخلت بعض التعدیالت على الطراز المعماري ، والباحات الوسطیة وكذلك مواد البناء المستعملة 

وأستعمل الحدید ، والجص بدًال من الطین ، اللبن واستعملت مواد بناء جدیدة كالطابوق الذي حل محل 

  .  )٤(بدًال من سیقان األشجار وتوسعت المنازل بصورة كبیرة لتستوعب الزیادة في عدد السكان

م نحو جھة ١٩٥٨ھذا وقد أمتد التوسع العمراني الذي كان یبدوا بطیئًا في بدایتھ لیستمر حتى عام 

الشرق نحو مدینة الكوفة وبمحاذاة الطریق العام إذ ظھرت أحیاء الجنوب والجنوب الشرقي وجزئیًا إلى 

م وحي الحنانة المتمیز بمساكنھ المفتوحة كلیًا إلى الخارج )١٩٥٦(سكنیة حدیثة كحي السعد في عام 

  .)٥(فضًال عن ظھور حي اإلسكان

  م ــ حتى الوقت الحاضر)٥٩١٩( لثةالمرحلة المورفولوجیة الثاـ:ثالثا
م توسعًا كبیرًا في مناطقھا السكنیة بسبب زیادة عدد )١٩٥٨(نة النجف بعد عام مدیلقد شھدت 

المھاجرین الیھا كنتیجة لتحسین طرق النقل المؤدیة إلى المدینة وزیادة وسائط النقل وافتتاح المصرف 

                                                                                                                                                                                     
بین القیم الموروثة والرؤى العمارة العراقیة اإلسالمیة ،أسماء محمد حسین المقرم ،علي محسن جعفر الخفاجي  )١(

مركز ،وقائع مؤتمر النجف االشرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة وكنز المعارف والعلوم،بحث منشور،المعاصرة
  .٢٩٢ص،٢٠١٠،الكوفة،  ٢ج،دراسات الكوفة

  .٧١ص،مصدر سابق ،مدینة النجف الكبرى دراسة في نشأتھا وعالقتھا اإلقلیمیة،محسن عبد الصاحب المظفر )٢(
  .٤١ص،مصدر سابق ،النمو الحضري في مدینة النجف دراسة في جغرافیة المدن، زة یوسف تویجوسن حم )٣(
دراسة تحلیلیة لعالقة المناخ بتخطیط وتصمیم المناطق والوحدات السكنیة في مدینة ،طالب حسین زایر الرماحي  )٤(

  .١٨ص،مصدر سابق،النجف
ولوجي لمدینة النجف منذ نشأتھا وحتى عام النمو المورف،عبد الصاحب ناجي البغدادي وكریم دراغ محمد  )١(

  .٢٩٢ص، مصدر سابق،٢٠٠٠
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ونحو الجنوب الشرقي بمحاذاة ، ) كوفة –نجف (فنمت المدینة نحو الشرق بمحاذاة طریق ،العقاري

ویالحظ خالل ھذه المرحلة ، )  كربالء –نجف (ونحو الشمال بمحاذاة طریق ، ) دیوانیة –نجف (ق طری

م وحتى أالن أن المدینة توسعت توسعًا لم یسبق لھ مثیل وقد تمركز التوسع في )١٩٨٠(وبالذات منذ عام 

شرقي الذي اتصلت المحور الشمالي بعد أن استنفدت جمیع المناطق السكنیة في المحوریین الجنوبي وال

   -:فیھ بمدینة الكوفة وذلك بسبب 

عدت مدینة الكوفة مركزًا دینیًا ذات أھمیة تاریخیة وحضاریة وكونھا مرتبطة مبدئیًا وحضاریًا  )١

 .واجتماعیا بمدینة النجف

تقع مدینة الكوفة بمحاذاة النھر مما جعلھا مكان راحة واستمتاع لسكان مدینة النجف وھي بحد  )٢

ر عن الحالة السیكولوجیة في میل اإلنسان الصحراوي للتقرب إلى مصادر المیاه واالستمتاع ذاتھا تعبی

 .بھا

أن الطریق العام الذي یمر بالكوفة یربط مدینة النجف بمنطقة الفرات األوسط وبالطریق الى   )٣

 .)١(العاصمة بغداد 

ن القادمین إلى المدینة االمر أن وجود المرقد الشریف ومقبرة وادي السالم زاد من أعداد الزائری   

الذي أنعكس بدوره في الضغط على الفعالیات االقتصادیة والتجاریة والخدمیة واستعماالت األرض في 

  . )٢(المدینة فضًال عن تطویر شبكة الطرق المؤدیة إلیھا وزیادة وسائل النقل

على مدى  واسع من ضمن ھذه المرحلة بشكل الت األرض الحضریة للمدینةاوقد تطورت استعم

من دون *) ھكتار ٤٥٣٨,٨٥(ما مقداره ) الثالثة(حتى بلغت مساحتھا في نھایة ھذه المرحلة ،تأریخھا 

  حساب مساحة المقبرة ، أما في المرحلتین السابقتین لھا األولى والثانیة فقد بلغت مساحتھا                     

بت أن المدینة بلغت مدى واسعًا في نموھا ھكتارًا على التوالي وھذا مایث)٥٦٠,٩٧و  ٥٦,٨٨(

  .الحضري والوظیفي والمكاني بدءًا من المرحلة المورفولوجیة الثالثة لغایة وقتنا الحالي

أن التعدیالت الكثیرة على األنظمة المعماریة للمباني السكنیة في مدینة النجف وتمثلت بدخول مادة 

  . ء المغلق وانحسار الوحدات السكنیة ذات الفناءات الداخلیةاالسمنت والخرسانة المسلحة والتوسع في البنا

، لفتح شوارع جدیدة وتعریض شوارع  )١(كما شھدت ھذه المرحلة تھدیم جزء من المدینة القدیمة

أضعاف خالل العشرین عامًا حتى ) ٥(، فازدادت مساحة المدینة واستعماالت األرض فیھا )٢(اخرى

  .)٣(دلیل على شدة االنفجار العمراني الذي مر بھا ھكتارًا ، وھذا خیر)٧٥٠٠(وصل 

                                                           
مصدر ،المالئمة المكانیة الستعماالت األرض السكنیة في مدینة النجف،رشید البغدادي ، عبد الصاحب ناجي )٢(

  . ١٢٠-١١٨ص،سابق
وحتى عام النمو المورفولوجي لمدینة النجف منذ نشأتھا ،عبد الصاحب ناجي البغدادي وكریم دراغ محمد  )٣(

  .٢٩٢ص، مصدر سابق،٢٠٠٠
  . ٢م١٠٠٠٠=الھكتار* 
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أن للنجف مركزیة دینیة وثقافیة ینطلق أفرادھا من أطار فكري نستطیع ان نقول ومما سبق ذكره 

لكن الخلفیات االجتماعیة لھذه اإلفراد قد أثر بشكل واضح ،  ویعیشون تقریبًا في ظروف متشابھة واحد

حد الذي یمكن القول فیھ أن الخلفیة االجتماعیة لعناصر العمل السیاسي في توجیھ نشاطاتھا السیاسیة لل

  .كانت تحرك وبشكل خفي توجھات اإلفراد ونشاطھم السیاسي 

الفكر السیاسي في مسار واحد فكثیر من  لتوجھات لبعض زعامات الدین من جھةلكن الرؤیا وا

سیاسیة من ضمن واجباتھم القیادیة ، و أفكار الیرون الدخول بقضایا أ منھم العلماء ال بل حتى المجتھدین

ر عما بغض النظ، السیاسيیتناسب مع مركزھا ، الینفي قیام فكر سیاسي دیني في النجف  ھذا ولكن

وعلى ، ل الظروف السیاسیة القاسیة حین ذاك رك الفكري والتحرر االجتماعي في ظیكلف ھذا التح

  .یة جمیع النشاطات االجتماعیة والفكریة والسیاس

النائیني من ضرورة تأسیس الدولة  *ولعل أبرز ظھور للفكر الدیني السیاسي ما دعا إلیھ المیرزا

  .  )الدیني وغیر الدیني( -:الدینیة المناھضة لالستبداد لكال قسمیھ 

ت أن الجمعیات كانت لھا أغراض نبیلة وأھداف سامیة على كافة األصعدة اجتماعیا كانوتبین أیضًا  

إذ دعت إلى فتح ، من خالل ما كانت تنشر من أفكار أصالحیة  دیة أو فكریة أو سیاسیةأو اقتصا

فدعت إلى ، المدارس وتطویر التعلیم وتحدیثھ ومحاربة الفساد واضطلعت بالجانب الوطني والقومي 

قت وبذلك یمكن أن نقول أنھا تواف، مقاومة االحتالل ودعم القضایا الوطنیة وشحذ ھمة الشباب الثوري 

  .مع الغایات التي أسست من أجلھا

كما الیخفى ان مدینة النجف كانت عبارة عن نواة صغیرة تتبلور حولھا قومیاتھا ، ثم توسعت طبقًا 

لظروف جغرافیة وتاریخیة ، ومرت بأكثر من مرحلة من مراحل النمو والنشوء ، وعلى الرغم من ھذا 

قًا في بلورة شخصیتھا وتوسیع امتدادھا الفكري والثقافي التوسع اال ان مساحتھا ضیقة ولكنھا لم تكن عائ

  .، كما كان ومازال لتاثیرھا السیاسي دور بارز لیس في داخل العراق فقط وإنما في الخارج أیضا

  

  
  
  
  

                                                                                                                                                                                     
غیر (فراس عبد الحمید،التجدید الحضري في المراكز التاریخیة للمدن العربیة اإلسالمیة،رسالة ماجستیر )١(

  . ١٣٤م،ص١٩٨٨،مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي للدراسات العلیا،جامعة بغداد،)منشورة
  .٣٣م،ص١٩٧٨تقالیدھا ،مطبعة اآلداب،النجف،طالب علي الشرقي،النجف عاداتھا و )٢(
التخطیط الحضري المستدام وتأثیرات التنوع االیكولوجي  –كامل كاظم الكناني وھیام حمید الساعاتي ،مدینة النجف  )٣(

 .٦٠م،ص٢٠١٠،جامعة الكوفة،١٢لبحر النجف،مجلة البحوث الجغرافیة،العدد
محمد التونجي : ینظر.ویة ، وقدیماً كان یطلق على أبناء الملوكلقب یطلق على الشخص الذي یولد من أم عل: المیرزا*

  .٥٥٣م،ص١٩٦٩،مطبعة دار العلم للمالیین،بیروت،١،المعجم الذھبي،ط
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نا لألفكار لتقلیدیة الدینیة األكثر استعصاء ومكااً لكانت النجف وتبقى أقدس مدن الشیعة ومركز       

أو أكثر مقاومة من النجف فھي جنة مثالیة  استقالالالثوریة األكثر تقدما ، وما من بلدة في العراق أكثر 

  .)١(رإلى األحزاب التي تعمل في الس اصة للثائرین من كل األلوان وخ

ة القوات لمحارب ؤھاأبنا عتطو إذحتالل البریطاني ، لالحملت مدینة النجف منذ البدء رایة الخصومة 

الحماسة في نفوس المجاھدین  بثفي إعالن الجھاد ول االً فعو اً البریطانیة الغازیة وكان دور النجف بارز

فلم یجد ،  )٢(والتحریض ضد اإلدارة البریطانیة في العراق ةواوقد كانت من المراكز المھمة لبث الدع

النجف عھودا من الثورات ضد  ھدت، وش ھم غیر الشیعة وأھالي النجف تحدیداقاالنكلیز من یحاربھم ویقل

المحتل االنكلیزي ، ولم تكن المرجعیة بالمتفرجة فھي ابنة النجف التي نمت في بیئتھا وللنجف بعد ھذه ثقل 

          !!فھي فضال  عن أنھا مركز دیني  فأنھا متبوعة مرھوبة لما تتمتع بھ من سیطرة روحیة،!  یحسب لھا

 م)١٩٢٠(كان العراق وقبل ،فمان في العمل والواجب وألسیاسة یوما فھما تفلم تنفصل المرجعیة عن ا

والى عھد قریب یتحرك بالدم ویعطي التضحیات الجسام من أشخاص ورموز دینیة في تحقیق الحكم 

   .)٣(ي أن یحكمعیریدون لإلسالم الواقن الحكام الأل ادلاإلسالمي والوطني الع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
بیروت ، مطبعة شوران ، ١ط، الكتاب الثالث  ،الرزاز  عفیفترجمة  ، "ن والبعثیون والضباط األحراروالشیوعی "العراق ، حنا بطاطو )٤(

 .٦٠- ٥٩ص،  م١٩٩٩،
كلیة القائد  ،) غیر منشورة( هأطروحة دكتورا م ،)١٩٧٠ – ١٩٢٠(ومي في الشعر ألنجفي المعاصر ، الحس القملیحة عزیز حسون ألدعمي  )٥(

 .٨٩ص ، ١٩٩٥ ،جامعة الكوفة ،لبنات لللتربیة 
 – ١٧٨ص م ،٢٠٠٩ ، روتبی ،مطبعة الزھراء ، ١ط ،النجف االشرف بین المرجعیة و السیاسة  ،محمد صادق محمد باقر بحر العلوم  )٦(

١٨٦. 
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   م)٢٠٠٣ -١٩١٤(اقف السیاسیة الوطنیة لمدینة النجف عام المو- :المبحث األول 

   م١٩١٤موقف النجف من االحتالل البریطاني للعراق عام ـ :أوال 

وقد بین كتلتي المحور تزعمتھا ألمانیا والحلفاء  م١٩١٤اندلعت الحرب العالمیة األولى في أوائل أب 

 إلى خاصة بعد دخول الدولة العثمانیة، )١(ا بریطانیا ووضعت خططھا الخاصة باحتالل العراقتزعمتھ

كانت بریطانیا تسیطر على ، و )٢(ألمانیا وقد دفعھا إلى ذلك مصالح اقتصادیة وسیاسیة وعسكریة بجان

قوة معادیة لبریطانیا سوف  ةوان اختراق العراق من أی) إیران(بار النفط الموجودة في جنوب شرق أسیا آ

 جانبقامت بحركة سیاسیة مقابلة ضد إعالن الجھاد من  إذوافع سیاسیة  تھدد ھذه المنطقة كما أن ھناك د

ة في حتودوافع عسكریة تأتي من األھمیة العسكریة الب ،العالم اإلسالميوالدولة العثمانیة  بالنسبة للعرب 

قوة بریطانیا أمام الشیوخ العرب في الخلیج العربي وخاصة شیخي  ،وإلظھارساحة الحرب الشرقیة 

   .)٣(التابعتین لوالیة العراق رة والكویتالمحم

 )٤(وتساقطت قنابل السفن البریطانیة فیھا م)١٩١٤(تشرین الثاني ٦القوات البریطانیة إلى الفاو في  تدخل

مكتوفي األیدي فسرعان ما أعلن علماء الدین فتأوي  علماء ووجھاء النجف هأمر لم یقف إزاءوھو  ،

ر جاوھ م)١٩١٤(تشرین الثاني ٩میة وبدأت حركة الجھاد في العراق في الجھاد والدفاع عن البالد اإلسال

العلماء  االنكلیز بالرغم من االختالف السیاسي والعقائدي ولم یكتفٍ  محاربةالشیعة لالسنة و المسلمون

الذي خطب في اجتماع  ،*وفي مقدمتھم السید محمد سعید ألحبوبي،)٥(بل خاضوا المعارك بأنفسھم وىبالفتا

 ١*الشیخ عبد الكریم الجزائري ستقبال الوفد القادم من بغداد،وحضر االجتماعد في جامع الھندي القعُ 

ذكروا وجوب مشاركة الحكومة المسلمة في دفع الكفار عن  إذوغیرھم  *محمد مھدي ألجواھري والشیخ

    .)٦(بالد اإلسالم

                                                           
  .٣صم ،١٩٧٩ ،بغداد ،مطبعة دار الحریة  ،لمحات موجزة من تاریخ نضال الشعب العراقي  ،صادق حسن السوداني  )١(
، مراجعة محمود حسین األمین وإبراھیم احمد السامرائي ، ترجمة جعفر الخیاط ،الشرق األوسط في الشؤون العالمیة  ،سكي فشو جورج لن )٢(

  . ٩١ - ٩٠ص م ،١٩٥٩ ،ادبغد ، م.د
بغداد ،طبعة الجامعة م، م١٩١٤م .ق٣٠ساللة حتى الحرب العالمیة األولى منجز  ،تاریخ العالقات العراقیة ، داود سلمان عبد علي العزاوي  )٣(

  .١٣ص م ،١٩٨٤ ،
 .٩صم ،١٩٦٤،النجف  ، اسربنمطبعة ال ، ٤ط ،  م)١٩١٨ – ١٩١٤(حرب العراق  ،شكري محمود ندیم  )٤(
 .  ١٠٨ص م، ١٩٦٢، بیروت ، نم نممطبعة ، جواد مغنیة ، مع علماء النجف محمد  )٥(
 م ،١٨٤٧عام  ولد في مدینة النجف األشرف ،ھو السید محمد سعید بن السید حسین بن حمزة بن مصطفى حبوبي ألنجفي : مد سعید ألحبوبي مح*

عند عودتھ توفي في الناصریة  م ،١٩١٥البصرة  النكلیز بعد احتاللقبالة ا اأعیان المجاھدین وقفو ومجاھد وأدیب وشاعر وھو من ھیعالم فق
مطبعة ،  ٢ج، معارف الرجال في تراجم العلماء واألدباء  ،محمد حرز الدین  :ینظر ، دفن في مدینة النجف االشرف م ،١٩١٥من الجھاد 

  .٢٩٢- ٢٩١ص م ،١٩٦٤، النجف االشرف ،  بااآلد
مت في العمل السیاسي واإلصالحي سھألمع الشخصیات العراقیة التي أ ، وھو منم ١٨٨٩النجف االشرف عام ولد في : عبد الكریم الجزائري ١*

عمار الحاج مسلم : ینظر. م ودفن في مدینة النجف االشرف ١٩٦٢وقام بتألیف جملة من النتاجات الفقھیة واالصولیھ ، توفي عاموالمرجعي ،
.٢١م ،ص٢٠٠٤،مطبعة دار األندلس ،النجف االشرف، ٣طالدجیلي، زعماء ألشیعھ في النجف االشرف ،  

ولد  شاعر عراقي أبوه عبد الحسین من علماء النجف أراد ألبنھ أن یكون عالماً دینیاً لذلك ألبسھ عباءة العلماء وعماماتھم في سن العاشرة ،ھو  *
الوطنیھ فقد دخل معارك كثیره وعمل فتره قصیره  م وقد عرف بمواقفھ١٩٩٧م في النجف االشرف وتوفي في سوریا عام ١٨٩٩الشاعر عام 

   .Htpp://WWW.adab.com/Arabic.com في بالط الملك فیصل االول ، ینظر:  الشبكة الدولیة للمعلوماتیة (االنترنت).

http://www.adab.com/Arabic.com
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فتاوى الشرعیة ذات المضمون السیاسي فقد عبرت النجف عن موقفھا المبدئي تجاه االنكلیز بسلسلة من ال

، الفتوى الناصة  رالواضح في رفضھا القاطع لوجود المحتل ،  كان من بینھا على سبیل المثال ال الحص

وأخذ الخطباء والوعاظ یلھبون .  )١("م الواجباتظمن أعھو  الھأن أعانة الكافر غیر جائزة ، وقت"على 

اتھ العراق فسیھدمون مساجده وعتبَ  احتلوافیھا أن االنكلیز أذا  مشاعر الناس بخطبھم الحماسیة ویؤكدون

فخرجت أولى قافلة .  )٢(المقدسة ویحرقون القرآن وینتھكون حرمات النساء ویذبحون األطفال والشیوخ

)  م١٩١٤تشرین الثاني ١٥(بقیادة السید محمد سعید ألحبوبي عصر یوم الجمعة  من النجف للمجاھدین

كسر المجاھدون أمام نفأ ،  )٣(داجھللض العشائر ھستنی، وفي طریقھ إلى ھناك كان  یبھمتوجھة إلى الشع

اھتمام في التموین  يآلة وتنظیم قوات االحتالل البریطاني ، وبخاصة أن األتراك لم یمنحوا المجاھدین إ

ي معركة ین فیطانیالبر انتصاروالتسلیح ، مما أدى إلى تفكك الصفوف وتراجع المعنویات وبالتالي 

  .  )٤(أمامھم الحتالل العراقفأدى ذالك إلى فسح المجال  )م١٩١٥نیسان  ١٤(بتاریخ  یبھالشع

سھا أربعة من وجھائھم ھم السید مھدي أبعد خروج األتراك منھا شكل النجفیون حكومة محلیة تر      

لمرحلة بنوع من تمیزت ھذه ا ،السید سلمان والحاج عطیة أبو كلل وكاظم أمین والحاج سعد راضي 

  .  )٥(آذ خضعت المدینة لالحتالل البریطاني )م١٩١٧أب  (االستقاللیة في اإلدارة استمرت حتى

   ))ثورة العشرین (( موقف النجف من الثورة العراقیة الكبرى : ثانیاً 

العراق  ذا ثقل دیني كبیر في آكونھا مركز لھم من النجفلیعربون عن ق مافتأوا نالبریطانییبید أن        

الحكام  بإرسالفقامت الحكومة البریطانیة  ،كوكس  يبرس روالمحیط اإلقلیمي وھذا ما أكده  السی

ثم  الكابتن  "ونكت"تاله  الكابتن  "كرین ھاوس  "السیاسیین إلى مدینة النجف، وفي مقدمة ھؤالء الكابتن 

 ، )٦(مشاعرھم واستفزوامة مواطنیھا من كرا الوناھؤالء المدینة حكما قاسیا ، آذ  اوحكموقد  " الرشما"

ً محاس رداً  دترم تستكن األمور في المدینة التي لف جمعیة النھضة " م١٩١٧فأسست في أواخر عام  ا

  .  )٧(التي كانت تھدف إلى مقاومة االحتالل البریطاني "اإلسالمیة

                                                                                                                                                                                     
  .٩م ،ص٢٠٠٢، مطبعة المعارف ،بیروت ، ١م ، ط١٩١٤الجبوري ، النجف االشرف وحركة الجھاد  كامل سلمان )١(

  .٢٣صم ،٢٠٠٢ بیروت األضواء ،مطبعة دار  ،١، ط م)١٩٥٨-١٩٤١(تاریخ النجف السیاسي  ، الحسن باقر الفیاضمقدام عبد  )٢(
 ،بغداد ،مطبعة دار الحریة  ،٢،ط م)١٩٤٥- ١٩١٨(عبد الرزاق عبد الدراجي ، جعفر أبو ألتمن ودوره في الحركة الوطنیة في العراق  )٣(

  .٣٩صم ،١٩٨٠
  .٩٠صم ،١٩٧٥ ،بغداد ،مطبعة دار الحریة  االنكلیز ، حسن االسدي ، ثورة النجف على )٤(
 .٦٩م ، مصدر سابق،ص)١٩٥٨-١٩٤٥(جالوي سلطان عبطان الخزاعي ، التیارات الفكریة والسیاسیة في النجف االشرف )٥(
 .٢٥١، مصدر سابق،ص قسم النجف–موسوعة العتبات المقدسة ،  جعفر الخلیلي )٦(

. 
 .٧٠م ، مصدر سابق،ص)١٩٥٨-١٩٤٥(یة والسیاسیة في النجف االشرفجالوي سلطان الخزاعي ، التیارات الفكر )١(
 .٩٦ت ، ص.ومیض جمال عمر نظمي وآخرون ،التطور السیاسي المعاصر في العراق ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، د )٢(
١*

م نزح مع ١٨٥٧في مدینة الرمادي عام  المتھانھ مھنة ألبقالھ ، ولد ھو نجم بن عبود بن فرج الدلیمي المحمدي المعروف بالبقال: نجم البقال  
أدى الخدمة العسكریة في الجیش التركي وانتمى إلى جمعیة النھضة االسالمیھ سنة . والده إلى مدینة الحلة ثم إلى مدینة النجف وأستقر فیھا

أنھا موتھ واحده "ال وھو یردد م أعدم الحاج نجم البق١٩١٨مایس  ٣٠م ، وكان من أنشط أعضائھا ، وفي فجر یوم الثالثاء الموافق ١٩١٨
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نجم " ة وعلى رأسھمفریق من أفراد ھذه الجمعی  )م١٩١٨أذار ١٩(في فجر یوم الثالثاء  فنھض       

الكابتن "السالح ، وقد حمل أحدھم كتابا معنونا باسم  اوحملو) الشبانة(متنكرین بزي الحراس   ١*"البقال

بأنھم تابعون إلى الحكومة وقد وصلوا السراي وطلبوا من الحراس وجودین لیوھموا الحراس الم "مارشال

طعنھ أحدھم فالحراس عن فتح الباب لھم  متنعفأ مواجھة الحاكم لتسلیم الكتاب المرسل من حاكم الكوفة

وجرح الطبیب   )نجم البقال(من  الحاج ) لامارش(السراي وقتل الكابتن  اثم دخلو، )١(ه قتیالوبخنجره وأرد

ً افوصل الخبر إلى الجنرال بلفور فتوجھ مع قوة كبیرة ف رلندي وقتل عددا من الحراسیاأل  حصاراً  رضا

بالمدافع وقطعوا عنھا الماء والطعام ثم قامت القوات البریطانیة  تیوما وقصفعلى النجف أمتد أربعین 

.  )٢()باب ألثلمھ(ن ألف جندي بقصف أحدى أبواب سور النجف المسمى والتي بلغت أعدادھا خمسة وأربع

 "كوكس"ب یوأخذت بوادر الخلف بالوعد تظھر من سیر االنكلیز في الحكم واإلدارة واخذوا یحاولون نص

ر غضب العلماء فأصدر األمام الحكومة البریطانیة في العراق رئیسا للحكومة العراقیة كل ذلك أثل اَ تمدمع

  . )٣(زعیم الثورة العراقیة فتوى بعدم جواز انتخاب غیر المسلم للقضیة، *الشیرازي

 حكومة االحتالل البریطاني نتیجة الضغط الشعبي بأجراء استفتاء فیھا یخص مسألة الحكم تشرع

لھذا الغرض ودعا فریقا من علماء وزعماء العشائر المجاورة  النجف "لونیل ولسنوالك" فزارواإلدارة 

  .  )٤(فكانت النجف ممیزة في موقعھا

یكون للعراق الممتد من شمالي الموصل إلى خلیجي البصرة حكومة عربیة إسالمیة (على أن  أكدوا إذ

، كان لذلك األثر األكبر واألعمق في تاریخ العراق ) ٥( )سھا ملك عربي مسلم مقید بمجلس تشریعي أیر

 في اإلبطالالكثیر من المواطنین  ھب النبراس الذي استنار أو قبسالالحدیث وفي نفوس أبناءھم إذ كان 

 أدتالتي  والحركات التي اشتعلت نیرانھا في مختلف المدن العراقیة واحد من األسباب المھمة االنتفاضات

  .) ٦()م١٩٢٠حزیران  ٣٠(في ) رة العشرین ثو(تفجیر  إلى

نتیجة لتطور المقاومة العفویة وھو ھي ثمره لنضال طویل خاضھ الشعب العراقي  م)١٩٢٠(ثورة  إن  

كما كان لھذه الثورة  ، ) ٧(ومن اجل االعتراف بحق تقریر المصیر ، حة ضد االستعماردللجماھیر الكا

                                                                                                                                                                                     
، مطبعة منیر ، ١سعید رشید زمزم ، رجال العراق واالحتالل البریطاني ، ج: ینظر. وصعد إلى المشنقة وھو یشتم ملكة بریطانیا " یاكفره

  .١٢- ٧م ، ص١٩٩٠بغداد ،
  .١٠٤- ١٠٣، صم ١٩٦٦عبد الشھید الیاسري،البطولة في ثورة العشرین ، مطبعة النعمان ،النجف االشرف ، )٣(
 .٣٧-٣٦م ، ص٢٠٠٦الشیخ عبد الواحد آل سكر ، مطبعة الضیاء ،النجف االشرف ،:عبد الزھرة تركي فریج الفتالوي،عاشق العراق )٤(
، ھو مرجع رشید وقائد ) الشیرازي(أو ) الحائري(أو ) كلشن(محمد تقي بن محي علي بن المیرزا محمد علي الملقب  ھو:االمام الشیرازي   *

عالء عباس نعمھ ، محمد تقي الشیرازي ودوره السیاسي في مرحلة االحتالل البریطاني : ینظر. م ١٨٤٠د في مدینة شیراز سنة ثوري ول
. ١٨م ،ص٢٠٠٥، كلیة االداب ، جامعة بابل ، ) غیر منشوره(م ، رسالة ماجستیر)١٩٢٠-١٩١٨(للعراق   

  .٧٤م ،ص١٩٩٨ك ،٠م ،د٠،د ١حیة في النجف ،طلمحمد اآلصفي، الشیخ محمد رضا المظفر، تطور الحركة اإلصال )٥(
  .٨٣ھـ ،ص١٣٨٤محمد مھدي اآلصفي،مدرسة النجف وتطور الحركة االصالحیھ فیھا،مطبعة النعمان،النجف االشرف، )١(
  .١٣٤م،ص١٩٨٣،مطبعة دار الكتب ، بیروت ، ١عبد الرزاق الحسیني ، تاریخ العراق السیاسي الحدیث ، ج )٢(
  .٣٨م،ص١٩٧٠حقائق ناصعھ من ثورة النجف الكبرى ،مطبعة الغري الحدیثھ ،النجف االشرف ،  حمید عیسى حبیبان الخزرجي ، )٣(
، ،مطبعة الدیواني ،  ٣ن كونلوف ، ثورة العشرین الوطنیھ التحرریھ في العراق ، ترجمة الدكتور عبد الواحد كرم ،ط.ل )٤(

  .١٧٥م،ص١٩٨٥بغداد،
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الدینیة  توالصیحاالضغط السیاسي واالضطراب االقتصادي ید وبعضھا جدید فتعدیدة بعضھا ع أسباب

  من تحفیز البیانات والتصریحات من إثنائھاي فوما كان  األولىذلك من مجریات الحرب العالمیة  وغیر

   .) ١(دینیة أوسیاسیة  أوقریب وبعید ھي مواد الوقود للثورة سواء كانت عسكریة  

ً نأم بالدھم بأنفسھم شن في االستقالل وحكیوكان لرغبة العراقی یما في ثورتھم ھذه ضد السلطات ظع ا

  .) ٢(ھذا المطلب السامي إجابةالمحتلة التي كانت تماطل في 

والم الشیخ شعالن ظتقل رئیس قبیلة الحینما اعُ   )م١٩٢٠حزیران  ٣٠(انطلقت شرارة الكفاح المسلح في   

ً افكانت تلك الحادثة ایذ ،روه رومة وحفي الرمیثة فھاجم رجال قبیلتھ سراي الحك ، *الجون أبو  بإعالن نا

  . )٣(دمختلفة من البال إنحاءالثورة التي احتد لھیبھا سریعا لتشمل 

ً  آنذاكفكانت مدینة النجف    ً  مركز مھما من مراكز قیادة الثورة فكریا ً  وسیاسیا وكان لعلمائھا  ، ومیدانیا

الحماس  إلھابعن طریق  ،الدیني –ومي قال –وطني زخمھا ال إدامةدور سیاسي في * اإلعالمومجاھدیھا 

    .)٤(فتیل الثورة وإشعالالشعبي 

السلطات البریطانیة بتغیر  إلقناعت بعد فشل الوسائل السلمیة ءالتي جا ، الشیرازي اإلمامكان لفتوى 

ویجب  ،ن یمطالبة الحقوق واجبھ على العراقی "ة نالمشروعة والمتضم نالعراقییموقفھا تجاه مطالیب 

 من نع االنكلیزمتا إذاویجوز لھم التوسل بالقوة الدفاعیة   واألمنتھم رعایة السلم اعلیھم في ضمن مطالب

  .)٥(ین في قید وثیق تجاه الحكم الشرعيیي نفوس العراقفیم ظوقع ع" قبول مطالبھم 

الذي حث  ، ٢*ياألصفھانشیخ الشریعة  )م١٩٢٠ آب ١٣(زعامة الثورة في  ١*تولى بعد وفاة الشیرازي 

الثورة  أقطابالشیخ عبد الكریم الجزائري احد  وادي ، )٦(بخطبتھ بعد تولیھ الزعامة الدینیة زعامة الجھاد

                                                           
  .١٠٣م،ص١٩٦١الكرملي ،مطبعة المعارف ، بغداد،ادون بفن ، ارض النھرین ،ترجمة االب انستانس ماري  )٥(
 .٨٩م،ص١٩٦٧،مطبعة العاني، بغداد، ٣عبد الرحمن البزاز ، العراق من االحتالل حتى االستقالل ، ط )٦(

ورھا ، ولد الكبیرة المعروفة في العراق والتي تقطن مدینة الرمیثة وماجاھو رئیس عشیرة الظوالم ، وھي من العشائر العراقیة :شعالن ابو الجون* 
ً في محاربة االنكلیز أذ أعلنت عشیرتھ الثوره على االنكلیز قبل قیام ثورة العشرین ١٨٦٠الشیخ شعالن ابو الجون عام  م وكان لھ دوراً ھاما

ً على المنطقھ حین ذاك ، وتوفي الشیخ عام " دبلي"فقد أعلنت العصیان ضد الحاكم االنكلیزي المیجر  تفاصیل لل. م ١٩٤٥الذي كان حاكما
.  ٥١،مصدر سابق ،ص١ینظر سعید رشید مجید زمزم ، رجال العراق واالحتالل البریطاني ،ج  

 .٩٢م،ص١٩٨٩أنور الحبوبي ، دور المثقفین في ثورة العشرین ،مطبعة الرائد ، النجف االشرف، )٧(
 

والشبیبان محمد رضا ) شیخ الشریعة(والشیخ فتح هللا  الشیخ عبد الكریم الجزائري والشیخ جواد الجواھري والسید محمد بحر العلوم: لعل أبرزھم *
منذر جواد مرزة ، النجف رأس ثورة العشرین ، :لمزید من التفاصیل ینظر. ومحمد باقر وحسن كمال الدین والشیخ جعفر حیدر وغیرھم كثیر

م ، مصدر سابق )١٩٥٨-١٩٤١(سيمقدام عبد الحسن باقر الفیاض ، تاریخ النجف السیا. ٣٨-٣٧مطبعةالمواھب، النجف االشرف ، ص
.٢٥-٢٤،ص  

 .٧٧م ، مصدر سابق ،ص)١٩٤١- ١٩٢١(عبد الستار شنین الجنابي ، تاریخ النجف السیاسي )١(
م في مدینة أصفھان ١٨٨١ھو فتح هللا بن محمد الجواد من كبار العلماء والفقھاء في العدید من العلوم ، ولد عام : شیخ الشریعة االصفھاني ١*

لمزید من التفاصیل . م١٩٢٠فیھا ثم أنتقل الى مدینة النجف االشرف وبعد وفاة االمام الشیرازي أحتل زعامتھا وتوفي عام  درس. االیرانیة
.٢٧٣م،ص١٩٨٠، مطبعة دار المعارف ،بیروت ،٥حسن االمین ، الموسوعة االسالمیة ،ج: ینظر   

  .٢٧٥،ص ١٩٧٥،بغداد ،م ، مطبعة دار السالم١٩٢٠عبد هللا فیاض ، الثورة العراقیة الكبرى )٢(
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 إمداداتاعتضد بھ الثوار وكان عونا لھم وسندا فیما یحتاجون من  إذدورا كبیرا فیھا  ، وإعالمھا

  . )١(وتوجیھات

وبالرغم من ھذه الثورة لم یكتب لھا النجاح  ، ت التي قدمتھامع التضحیا بكانت مكتسبات الثورة التتناس

  حد ما في تبدیل الحكم  إلىنجحت  أنھا ، إال )٢(نھائیا من البالد والقضاء على نفوذھم نالبریطانییفي طرد 

  .)٣(یھحكومة وطنیة ف أول وإقامةحكم وطني  إلىاالستعماري 

بواسطة أناس  األكملدھا على الوجھ ییأعراق یمكن تمصالحھم في ال إن اطانییبر ةفریق من ساس وأدرك

   .)٤(م مباشرحك إلىدونما حاجھ  مأجورین

 استعمار، لغرض  وةسیاسة الق أخط ،وأثبتت العراق اتجاه یینوقلبت الثورة موازین الساسة البریطان

رنة من دون طانیا بعد الدخول في مصادمات جدیدة وأتباع سیاسة میعلى العراق ، وتوخي لبر استیطاني

ماكان لھذه  ، )٥(ددةتعالم ھحلاستقالل الكامل في مرالووعدت العراق با "بسیطرتھا على العراق  اإلخالل

ماینبغي أن تقوم بھ  إلى األمة تووجھ األحداث تلقیادة الدینیة التي قادوراً لد وجود والالثورة أن تكون ل

ي أطالق شرارة الثورة والقیام بھا لم یكن كافیا وحتى البعد العشائري الذي لعب دورا میدانیا حاسما ف

  .  )٦(الثورة زخمھا المطلوب لوال القیادة الدینیة إلعطاء

  موقف النجف من ترشیح فیصل بن الحسین وتتویجھ  :ثالثا 

الجھود واالموال لتأمین تكاد تكون من أوائل المدن التي بذلت  بسبب وعي النجف السیاسي المبكر 

النجف مع  ، وقد تطور مفھوم االستقالل في )٧(استقالال تاماً وتكوین حكومة وطنیة مستقلة أستقالل البالد

مكة  إلى *یبيبأوفد الشیخ محمد رضاء الش) م١٩١٩تموز (في أواخر  ،تطور الحركة الوطنیة فیھا 

 تاق وأرسلالعر إلىولده فیصل  إرسالاللتھ ملتمسین ج إلىابط ضالملك حسین وتقدیم الم ةلبقامالمكرمة ل

الشریف  إلى األوسطات فرالكثیر من برقیات شیوخ العشائر ووجھاء المدن والشخصیات الوطنیة في ال

ً  األمیرنجلھ  بإرسال هحسین تناشد   .  )٨(على العراق فیصل لیكون ملكا

                                                           
  .١٠٠،ص ١٩٦٤،مطبعة االداب،النجف،١محمد ھادي االمیني ، معجم رجال الفكر واالدب في النجف خالل ألف عام ، ط )٣(
  .٦٥م،ص١٩٧٨،مطبعة االداب،بغداد،٥علي الوردي،لمحات أجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث،ج )٤(
  .١٢٧م،ص١٩٧٤دار الحریة،بغداد،،االتجاھات الوطنیة في الشعر العراقي الحدیث،رؤوف الواعض )٥(
  .٤٦- ٤٥ت ،ص٠دار الشؤون الثقافیة العامة،بغداد، د، مطبعة الفكر السیاسي لثورة العشرین،ندیم عیسى )٦(
  .١٢م،ص١٩٨٥،دمشق،دار الجلیل،مطبعة  مقاالت في تاریخ العراق المعاصر،عبد اللطیف الراوي )١(
  .٤٨٦م،ص٢٠٠٢،دمشق،م.د،عراق بال قیادة،عادل رؤوف )٢(
 .٦٦،ص ١٩٧١،النجف  ،مطبعة التضامن،-معلومات ومشاھدات –ثورة العشرین في ذكراھا الخمسین ،علي كمال الدینمحمد  )٣(
*

م في مدینة النجف ونشأ فیھا نشأة عالیة حببت ألى نفسھ االدب ، فنشأ شاعراً فذاً وكاتباً ١٨٨٣ولد الشیخ محمد رضا عام :محمد رضا الشبیبي 
فعال ، فقد شارك في معركة الشعیبة ونظم قصیدة وھبھا االسم نفسھ یصف بھا یوم الشعیبھ ، كذلك كانت لھ  قدیراً ، وكان لھ دور سیاسي

 قصیدة یصف بھا ثورة النجف على االتراك حیث أستطاع النجفییون تسلم مقالید الحكم في المدینة بعد ھزیمة االتراك ، وأستسالم قائدھم ، 
العال اللھیبي ، الوطنیة في شعر الشبیبي ، مجلة االصالة ، العدد االول ، مطبعة دار الضیاء ، النجف حسین عبد :ولمزید من التفاصیل ینظر

.٤٠- ٣٩م،ص٢٠٠٥االشرف،   
  .٥١٨م ،ص١٩٥٢،مطبعة النجاح،بغداد،٢م ونتائجھا،ج١٩٢٠فریق مزھر آل فرعون ،الحقائق الناصعھ في الثورة العراقیة  )٤(
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فیصل وھي  األمیرالحلة الستقبال  إلىذھبت عدة سیارات ) م١٩٢١حزیران٢٥( األحدفي صباح یوم 

العربیة ، وكان في مقدمتھا سیارة الشیخ محمد جواد  باإلعالمالصدور  وموشحةمستقبلین تحمل ال

وأخرى أقلت الشیخ محمد رضا الشبیبي وعدد من الزعماء  يالخراسانا مھدي زوالمیرا ألجواھري

  .والوجھاء

، وعند باب  النجف إلىومن ثم  األمیرالستقبال  أھلھاالسیارات نحو الكوفة التي خرج  اتجھتبعد ذلك  

وفي الحضرة . من أبناء المدینة  اآلالفوسط التصفیق الحاد والھتاف من  األمیرالمدینة الكبیر ترجل 

  . )١(سةیدنة بالمصاحف الشریفة النفه السَ والشریفة أستقبلھ جماعة من رجال الدین ووج

ھ في دار السید ھادي النقیب وحلول) علیھ السالم(األمام علي مرقد األمیر فیصل مراسیم زیارة  أداءوبعد  

خطابا شكر فیھ النجفیین  التيعصرا بعدد كبیر من النجفیین ورجال السیاسة  واجتماعھلتناول طعام الغداء 

الثورة العراقیة فأثنى  إلى قابلوه بھ من ترحیب وابتھاج ، ثم تطرقافاوتھم لھ ، وشعورھم نحوه ومحعلى 

  . )٢(تضحیاتھموأشاد بأعمالھم و ئھاوزعما ھاعلى رجال

حتشدة مالكبیر الشیخ محمد باقر الشبیبي بعد طلب من  الجماھیر ال األستاذ م، قا ھبامن خط االنتھاءوبعد  

األمیر (ھذه الزیارة المیمونة من ضیف العراق الكبیر  إلىكنا نتطلع بشوق  إنا" : یرحب بسموه فقال

المطلوبة ، كما نرجو من هللا أن یحقق أھداف طن الثورة التي نرجو أن تستكمل نتائجھا امو إلى) فیصل

وفي ".وجمع شمل العرب ، وتحقیق أھداف الثورة العربیة ،البالد العربیة  باستقالل. )٣(اللة الملك حسینج

كلمة ، أھم ما  األمیر القىالروضة الحیدریة  نساد ألرفیعيفي دار السید عباس  تمأدبة العشاء التي أقیم

یخ محمد شلكن ال ،" األمام إلىھا والسیر بھا رھذه البالد ، وتعمی إلصالحم حزبكل  أني سأقوم" جاء فیھا 

ة أفكار دالثورة العراقیة ھي ولی إن": االستقاللي بصیاغة أدبیة حین قالباقر الشیببي قدم في كلمتھ المطلب 

لم ثمرة جھودنا ، وأننا قد ضحینا بكل غالي ورخیص ، فال یمكن أن نس األتراكتحریریة قدیمة من زمن 

مخلصة ، تحرص على استقالل بالدنا ومصالحنا ، وأھدافنا القومیة  أمینةالطویلة ، وأتعابنا المدیدة أال بید 

 إلیھالطبقة المثقفة في النجف بأن األمیر فیصل سیحقق مایصبون  اعتقاد، والوطنیة وھذا یدل على عمق 

سر لنا قوة النزعة التحرریة في النجف فعا ذلك ، مما ی، كما یتمنى العراقیون جمی واالستقاللفي الحریة 

جلس على عرش العراق جاللة الملك فیصل  )م ١٩٢١أب ٢٣(وفي یوم .  )٤(ةجانب المیول الدینی إلى

ً ھذا الیوم ت لتتویجھ قد أختارفاألول ، وألنھ كان من الساللة الشریفة    .  )٥(الغدیر یومبذكرى  یمنا
                                                           

  .٩٦ف السیاسي،مصدر سابق،صعبد الستار شنین الجنابي،تاریخ النج )٥(
  .٣٥٠عبد الشھید الیاسري،البطولة في ثورة العشرین،مصدر سابق،ص )١(
  .٣٥١- ٣٥٠المصدر نفسھ،ص )٢(
  .٢٣٩م ،ص١٩٤٩فیلیب ویرالند ،العراق دراسة في تطوره السیاسي،ترجمة جعفر الخیاط،مطبعة دار الكشاف،بیروت، )٣(
م ،مطبعة المعارف ،بیروت )١٩٦٤- ١٩١٤(خالل خمسین سنةعبد هللا شكر الصراف ،ذكریات ولمحات من تاریخ العراق  )٤(

 .١٢- ١١م،ص٢٠٠٥،
أذا ذكر االخوان على حدود العراق أو شرق االردن أو الكویت أستولى الرعب على قلوب السكان وھب البدو في الصحراء الئذین : الخوانا *

تطلق على سكان البادیھ من الوھابیین الذین تركوا السكنى في الخیام فاالخوان كلمة أصبحت . بالبالد القریبة منھم یحتمون بجدرانھا وأبوابھا 
ً من الطین سمیت  أشارة الى أنھم ھجروا الحیاة القدیمھ ،المكروھھ الى حیاة أخرى " ھجره"وأستقروا في أماكن معینھ وبنوا لسكناھم بیوتا
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  التصدي لھا والنجف  علىن یأعتداءت الوھابی -:رابعا

بالھجوم على العشائر العراقیة المقیمة ) م١٩٢٢أذار ١١(ن في والوھابی ،* )وانخاأل(قامت قوة كبیرة  

 ان وثالث علىثبھجوم  افقامو ،ولم تكفھم الھجمة ھذه ، تحدیدا ) ابي غار(بین النجف والسماوة في منطقة 

  . )١(هعشائر السماو بعض

والسیما في عشائر الفرات األسفل واألوسط ، وظن الكثیرون في العراق ة رعبا شدیدا ھذه الحادث تأثار

ون مأنھا مقدمة لھجوم وھابي عام على العراق وأن الوھابیین سیذبحون البشر كما سیذبحون الغنم وسیھد

عیف موقف الحكومة الض وإزاء.  )٢(ث والنسلرالعتبات المقدسة وینتھكون حرمات النساء ویھلكون الح

العدید من  تالمبادرة وعقد ماموموجة القلق الشعبي ، أخذ رجال الدین في  النجف ورؤساء العشائر ز

وأتخذ رجال الدین من مناسبة   .الرأي وزعماء الحركة الوطنیة في النجف ةاللقاءات واالجتماعات مع قاد

لعراق لالحتفال بمولد التي یحضر فیھا الزوار من مختلف مناطق ا –منتصف شعبان  –قرب الزیارة 

الذي سیكون بمثابة مؤتمر یحضره   )م١٩٢٢نیسان ١٣-٨ (موعدا لعقد االجتماع من) عج(األمام المھدي 

الملك فیصل لحضور  ةال عن دعوضات العشائر ورؤساءھا وعامة الناس فدكبار رجال الدین وسا

فقد أرسل السید أبو الحسن جري في النجف ، یللمؤتمر  واإلدارةوقد كان التحضیر .  )٣(المؤتمر

في الكاظمیة جاء فیھا  ألخالصيالشیخ محمد مھدي  إلىة یاألصفھاني والمیرزا محمد حسین النائیني برق

فبناء علیھ  ،أنھ الینبغي االتكال على وعد السلطة البریطانیة في رفع شر الخوارج األخوان عن المسلمین "

یام وتأمرون رؤساء العشائر كأمیر ربیعة وسائر الرؤساء بأ،  *كربالء قبل الزیارة إلىنأمل حضوركم 

كرة في شأنھم ابعد أبالغھم سالمنا بالحضور ، كما أننا نحضر مع من في طرفنا من الرؤساء ألجل المذ

  .  )٤("أن شاء هللا

وقد شارك في التحضیر للمؤتمر من النجف السید أبو الحسن األصفھاني والشیخ عبد الكریم الجزائري 

یبي والشیخ عبد بوالسید محمد علي بحر العلوم والشیخ محمد باقر الش ألجواھريشیخ محمد جواد وال

أفتتح المؤتمر صباح .  )٥(الرضا الشیخ راضي وغیرھم فضال عن سادات ورؤساء العشائر القریبة منھا

 اجتماعھمون عقد المؤتمر إذ االجتماعاتلت اوتو ألخالديوزیر الداخلیة توفیق  هحضر) م١٩٢٢نیسان ٩(

 من  علیھا ، فتمت مصادقتھا االتفاقالمقررات التي تم ) ألتمنأبو (یرازي وقد تال جعفر شالنھائي في دار ال

                                                                                                                                                                                     
حافظ وھبھ :للتفاصیل ینظر . عتقدو أنھا في الدین وما سواھا ضاللھ محبوبھ لقد تشرب ھؤالء كثیراً من المبادىء والتعالیم الناقصھ ، حتى أ

. ٢٨٦- ٢٨٥م ،ص١٩٥٦، مطبعة لجنة التألیف والترجمھ والنشر،القاھرة ،٣،جزیرة العرب في القرن العشرین ،ط  
  .١٠١م ، ص١٩٧٥م ، مطبعة االداب ، النجف االشرف ،)١٩٣٣-١٩٢١(عبد االمیر ھادي العكام،الحركة الوطنیھ في العراق  )٥(
  .١٣٢م،ص١٩٩٦، مطبعة المكتبة الحیدریة ،قم، ٦علي الوردي ، لمحات أجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث ، ج )١(
غیر (م ، أطروحة دكتوراه)١٩٣٢-١٩٢٠(عبد العال وحید عبود العیساوي ، الغزوات الوھابیة على العراق في سنوات االنتداب البریطاني  )٢(

  .٢٣٦- ٢٣٥م، ص٢٠٠٨ة الكوفة ،، كلیة االداب ، جامع) منشورة
).شعبان ١٥(وھي زیارة النصف من شعبان   - :الزیارة*     

  .٣٩٢-٣٩١م،ص١٩٢٤،مطبعة الفالح،بغداد،١محمد مھدي البصیر، تاریخ القضیة العراقیة ،ج )٣(
لحریة ،بغداد محمد حسین الزبیدي،مولود مخلص باشا ودوره في الثورة العربیة الكبرى وتاریخ العراق المعاصر،مطبعة دار ا )٤(

  .٢٠٢-١٩٨م،ص١٩٨٩،
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وطلب التعویضات عن  ،الجمیع وكانت خالصتھا وجوب الدفاع عن البالد ضد ھجمات األخوان 

لق بسیاسة الملك والتعھد على حفظ نھوبات ودفع دیات القتلى الذین سفكت دمائھم ظلما وعدوانا والمتعمال

  .  )١(المشاھد المقدسة وقبور األولیاء خاصة

  مستوى طموح المؤتمرین أال أنھ كان دلیال على وحدة إلىعلى الرغم من أن نتائج المؤتمر لم تصل 

 العراقیین عن إرھابفضال على انھ قد قطع الطریق أمام الساسة البریطانیة في  ،العراقیین وتضامنھم  

 ة لھا التأثیر الفعالیالقیادة الدین أن طانیون علىیبذلك یطلع البروورقة الوھابیین ضدھم  استعمالطریق 

  .  )٢(الثورة الكبرى ذلك في كما كان في الحیاة العامة االخرى

     م١٩٤١النجف وحركة مایس سنة  :خامسا 
حرب العالمیة الثانیة  فقد برز كذلك العراق انعطافة في غایة الخطورة خالل ال النجفمدینة شھدت 

  إلى جانب في الوقوف ان رئیسیان بین ساسة البالد  األول بزعامة الوصي عبد اإللھ ونوري السعیدحجنا

لي ارشید عالسید قاده  فقدأما الجناح الثاني  ١*في الحرب وقطع العالقات مع دول المحور،*الحلفاء

طع العالقات مع دول المحور مؤكدین أن ال مصلحة للعراق ق افضورالء ؤفھ ٢*األربعة الكیالني والعقداء

نجم عن ذالك صراع ف )٣(صالح وتطلعات البالد العربیةمد ضالتي كانت  الالنحیاز للحلفاء والسیما بریطانی

التي تعد حركة قومیة جاءت كرد فعل على  ،)٤(م)١٩٤١(ض ذلك عن قیام حركة مایس خبین الجناحین تم

  .)٥(ة البریطانیة في العراقالسیاسة االستعماری

ً واسع اً ییدأھذه الحركة شھدت ت إنوعلى الرغم من       في كثیر من مدن العراق وفي مقدمتھا النجف  ا

جدیدة في المعركة وبالتالي سیطرت  إضافیةبزج قوات  اطانییلعدم تكافؤ القوى بین الطرفین وقیام بر

  .  )٦(وفشلت الثورة سة في البالدالقوات البریطانیة على العاصمة والمراكز الحسا

فقد تجمعت . طانیین یولدت الذعر في نفوس البر إذكانت النجف بمثابة النار التي بدأت تشتعل في الھشیم 

أعداد ھائلة من الطلبة والمثقفین داخل الصحن الحیدري الشریف لتنطلق من بینھم مظاھرة كبرى تخللھا 
                                                           

  .٢٥٣-٢٥٢محمد باقر أحمد الباھدلي،الحیاة الفكریة في النجف االشرف،مصدر سابق،ص )٥(
 .١١٢عبد الستار شنین الجنابي،تاریخ النجف السیاسي،مصدر سابق،ص )١(

م ثم أنظمت ١٩٤١مت ألیھ فیما بعد روسیا عام م وأنظ١٩٣٩ھو تحالف تم بین بریطانیا وفرنسا عند أندالع الحرب العالمیة الثانیة عام : الحلفاء* 
محمد كمال السوقي ، :لمزید من التفاصیل ینظر: م بعد ان كانت تدعمھ بالوسائل المادیة ١٩٤١ألیھ الوالیات المتحدة االمریكیة في نھایة العام 

.٢٢٩- ١٢٤م،ص١٩٦٨الحرب العالمیة الثانیة،مطبعة دار نشر الثقافة، القاھرة ،  
ابان ھو تحالف تزعمتھ ألمانیا عند أندالع الحرب العالمیة الثانیة بین ألمانیا والحلفاء وأنظمت ألیھ أیطالیا فیما بعد ثم أنظمت ألیھ الی: وردول المح ١*

لمزید من التفاصیل ینظر، مارشال مونتغمري،معركة العلمین في الحرب العالمیة الثانیة،ترجمة سلیم طھ التكریتي،مطبعة :م ١٩٤١عام 
.٥م،ص١٩٨٧حوادث،بغداد ،ال  

ھم كل من العقید صالح الدین الصباغ والعقید محمود سلمان والعقید فھمي سعید والعقید كامل شبیب والذین قاموا بأنقالب : العقداء االربعة٢*
ومة الدفاع الوطني لمزید من التفاصیل ینظر،فاضل البراك ،حك: م ١٩٤١عسكري أطاحوا بحكومة یاسین الھاشمي وكانوا نواة لحركة مایس 

.١١٣م،ص١٩٨٠البذرة القومیة للثورة العربیة ،مطبعة دار الحریة ، بغداد ،  
  .١٠٥م،ص١٩٧٨م ،مطبعة دار الخلدون ،بیروت،)١٩٥٨- ١٩٤١(حلیم أحمد ، موجز تاریخ العراق الحدیث  )٢(
-١٩٨م،ص١٩٥٠الثقافیة العامة،بغداد، ،مطبعة دار الشؤن٦م التحرریة،ط١٩٤١عبد الرزاق الحسني، االسرار الخفیة في حركة السنة  )٣(

٢٠٣.  
  .١٢٠م، ص٢٠٠٧م ، النجف االشرف، ٠، د ١حیدر نزار عطیة السید سلمان ، محمد حسین كاشف الغطاء ودوره الوطني والقومي، ط )٤(
  .٢٣٩م،ص١٩٨٢م،القاھرة،.،د٢م،ط١٩٤١محمود الدرة،الحرب العراقیة البریطانیة  )٥(
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جیج مشاعر المتظاھرین وھم یھتفون بسقوط بریطانیا والقصاص القصائد الوطنیة والخطب السیاسیة لتأ

  )١(من خونة الشعب

   )٢(م قصیدة ألھبت مشاعر الجماھیرالحكومة ألقى الشاعر محمد صالح بحر العلو مقروعند 

ب صرجال الدین یستصرخون العالمین العربي واإلسالمي المتشاق الحسام في وجھ المعتدي الغا مفھ

  ب إلى نحره وفي مقدمتھم األمام محمد حسین صلشرعیة بوجوب المساعدة لرد كید الغاوأصدروا فتواھم ا

كما أفتى السید أبو .  )٣(لئال تكون البالد المقدسة میدانا مباحا تسرح فیھ خیول المعتدین ،*الغطاء كاشف

بھا  ألزموا ل كاشف الغطاء فتواھم التيآالحسن األصفھاني والشیخ عبد الكریم الجزائري والشیخ ھادي 

كما .  یاالمسلمین كافة بالدفاع عن العراق وأھلة وتقدیم المساعدة والجھاد باألنفس والمال ضد بریطان

وي رجال الدین موجة حماسیة اأحدثت فت ، )٤(االنتفاضة ةلنصر اهفتو ستانيرھالدین الش ةأصدر السید ھب

اقي كما أندفع رجال العشائر مع شیوخھم التطوع في الجیش العر إلىسارعت جموع كبیرة منھم  إذكبیرة 

لجان المتطوعین في النجف اعتذرت عن تسجیل المزید من األسماء  إنالتطوع وبزخم كبیر ، حتى  إلى

  .  )٥(الن العدد أصبح أكثر مما یحتاجھ الموقف

ي ف رافقتھامن الحركات التحریریة الوطنیة وبالرغم من الظروف التي  دتعم )١٩٤١(حركة مایس  إن

درسا لن ینسوه أبدا وكبدتھم الخسائر الكبیرة في األرواح والمعدات وقد  لالنكلیزالفشل لكنھا أعطت 

العراق فیھا صاحب قضیة عربیة ولیست  ُعدً حول ھذه الحركة التي  عربدھشت بریطانیا من التفاف ال

  .  )٦(يجنبوالنفوذ األ للتبعیة ضھمحلیة وذلك لرف

  م  ١٩٥٢تشرین الثاني عام  فاضةانتموقف النجف من  :سادسا 

ك عدة اوھن ،ثر الشعب العراقي الخالدة آفي العراق واحدة من م م)١٩٥٢(كانت انتفاضة تشرین الثاني 

فضال عن التباعد بین  –منھا ما كان یمس مصالح ومشاعر الشعب العراقي  ،اندالعھا  إلى أدتعوامل 

على المستوى  إحداثوما كان یجري من  ، أخرواد فالحكومة في واد والشعب في  سلطةالمعارضة و ال

بقیادة الزعیم  م)١٩٤٩(ومنھا القضیة الفلسطینیة و االضطرابات في سوریة عام  اإلقلیميالعربي و 

مشاعر  ألھبت اإلحداثكل ھذا وغیره من  ، )م١٩٥٢تموز  ٢٣(واندالع ثورة  –السوري حسني الزعیم 
                                                           

  .٣٤م ،مصدر سابق،ص)١٩٥٨- م١٩٤١لنجف السیاسي مقدام عبد الحسن باقر الفیاض،تاریخ ا )١(
.١٠١م، ص١٩٨٣م،مطبعة دار الحریة،بغداد،)١٩٦٧- ١٩٣٩(ماجد أحمد السامرائي،التیار القومي في الشعر العراقي الحدیث)٢(  

ً كبیراً في رفد الحركة یعد االمام المجاھد كونھ أحد المراجع الكبار في ھذه المدینة الذین أسھمو أ:االمام محمد حسین آل كاشف الغطاء*  سھاما
الفكریة بشتى صنوف المعرفة ، فھو أحد أقطاب الحركة الوطنیة في مدینة النجف االشرف فقد صحب االمام كاشف الغطاء للحیاة السیاسیة 

لتفاصیل ینظر، محمد جواد لمزید من ا.في العراق منذ أستجابتھ لنداء القائد المجاھد سعید الحبوبي الذي أتجھ لمحاربة االنكلیز في الشعیبة 
،مطبعة الحكمة،النجف ٩،مجلة الینابیع،العدد)قدس(فخر الدین ،حصار النجف في مذكرات المصلح المجاھد محمد حسین كاشف الغطاء 

،مطبعة البالغ ، بیروت ١؛محمد حسین علي الصغیر،أساطین المرجعیة العلیا في النجف االشرف،ط١١٣م ،ص٢٠٠٦االشرف،
.٢١٨م،ص٢٠٠٣،  

.٢٧٠م،ص١٩٨٨،مطبعة دار الشؤون الثقافیة العامة ،بغداد،٥،ج٧عبد الرزاق الحسني ،تاریخ الوزارات العراقیة ،ط)٣(  
.٢٧٧م،مصدر سابق،ص)١٩٤١- ١٩٢١(عبد الستار شنین الجنابي،تاریخ النجف السیاسي)٤(  

)١(ملحق : للتفاصیل ینظر .٢٧٨عبد الستار شنین الجنابي، المصدر نفسھ،ص)٥(  
  .١٦١اعھ الشربین،لمحات من تاریخ النجف االشرف،مصدر سابق،صناجي ود )٦(



  

- ١١٨ - 
  

 اإلصالحاتوتمثلت العوامل الداخلیة بضرورة  ، )١(وسھمروح االنتفاضة في نف وأججتالجماھیر 

على  األراضيوتوزیع  اإلقطاع وإلغاء األساسيالسیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة كتعدیل القانون 

   . )٢(عمب الصحیة و الثقافیة للمجتانللمواطن واالھتمام بالجو ألمعاشيالفالحین  ورفع المستوى 

ً شسیاسي مفضال عن ھذا كان الجو ال اھرات واالضطرابات التي قام بھا ظر المثرتباك والتوتر االبا حونا

امھا الداخلي ظو ذلك  احتجاجا على تعدیل ن )م١٩٥٢ األولتشرین  ٢٦(طلبة كلیة الصیدلة والكیمیاء في 

السیاسیة  األحزابفوجدت . )٣(ھمواضیع صف فةفي كا آً بجعل الطالب المعید في بعض الدروس معید

فاخذ   اإللھعبد  األمیر العراق الوصي على عرش إلىترفع مطالیبھا بمذكرات  إنرضة في البالد المعا

لمناقشة ما جاء في  األحزابه بعقد اجتماع یحضره الساسة ورجال اءالوصي بنصیحة رئیس وزر

المتوتر  والتغلب على الوضع ،  اإللھالوصي عبد  إلىالسیاسیة المعارضة  األحزابالمذكرات التي رفعتھا 

ولكن سرعان ما  )م١٩٥٢تشرین الثاني  ٣(فعقد االجتماع في قصر الرحاب یوم  األناةبالحكمة و طول 

فع دثرت النجف بما یجري في بغداد مما أفت ، )٤(األزمةحلول  إلى ایتوصلوعقد االجتماع ولم  نتھىا

تشرین الثاني  ٢٣(ھا عصر یوم وكان أعنف ،) ٥(اھرة تضامنیة تخللتھا صدامات عنیفةظللقیام بم أبناءھا

السوق  إلىاھرة ظفاتجھت الم ،منصب رئیس الوزراء  محمود نوري الدین وھو یوم تولي ) م١٩٥٢

النار من  الشرطة في الھواء شتت  إطالقإال إن ) سیراي الحكومة (الكبیر نحو مركز الحكومة 

  .) ٦(أكیدةمن عملیة اقتحام ) السیراي ( وأنقذاھرین ظالمت

  وقامت مفرزة ، اھرین في النجفظالجیش بضرب المت أمرقد  األولىعباس علي غالب قائد الفرقة  وكان

الصحن الحیدري الشریف   أبواببنصب رشاشات على ) نصرة القیس (المقدم  إمرةمن الجیش تحت  

  .لوا  التصادم مع الجیشواھرین وحاظفازداد الحماس بین المت

طاء طالبین منھ التدخل لوقوف غف الشكا آلدار الشیخ محمد حسین  ىإلالعلم  وأھل ذھب بعض الوجھاء 

والجیش فاصدر فتوى بحرمة محاربة الجیش فتراجع الناس عن المواجھة  األھاليالصدام المتوقع بین 

   .) ٧(واألھاليوانتزع فتیل الصدام بین الجیش 

م ظفقد ن ألجواھريمحمد مھدي  براألكالمشاعر والسیما شاعر العرب  تأجیج لشعر النجفي دور فيلوكان 

وكان قد اعتقل  )م ١٩٥٢تشرین الثاني  ٣٠(في ) الم ظ( غریب قصیدة بعنوان  أبوبمعتقلھ في سجن 

  .)١(م)١٩٥٢(ھناك اثر انتفاضة تشرین الثاني 

                                                           
  .٣٠٨- ٣٠٦م،ص١٩٩٢عبد الرزاق الحسني ،أحداث عاصرتھا ، مطبعة دار الشؤون الثقافیة العامة ،بغداد، )١(
  .٢٣٧م ،ص١٩٨٤م،مطبعة أوفیست االنتصار،بغداد،)١٩٥٤- ١٩٤٦(عادل غفوري خلیل، أحزاب المعارضة العلنیة في العراق )٢(
  .٢٦٦،ص١٩٨٠م،مطبعة دار الحریة،بغداد،)١٩٧٤- ١٩٤٦(میر ھادي العكام،تاریخ حزب االستقالل العراقيعبد اال )٣(
ً - ناجي شوكت،رئیس الوزراء االسبق )٤(   .٥٧٣- ٥٧٢م ،ص١٩٩٠،مطبعة الخلود،بغداد، ٢م ،ج)١٩٧٤- ١٨٩٤(سیرة وذكریات ثمانین عاما

(5) Grassmuck,George,The Electoral,Process hn Iraq(1952-1958),Middle East 
Journal,vol, 14,NO.4. ,Aut,1960,p.398.  

  .١٣٣-١٣٢م،مصدر سابق،ص)١٩٥٨- ١٩٤١(مقدام عبد الحسن باقر الفیاض،تاریخ النجف السیاسي )٦(
  .١٠٣حیدر نزار عطیة السید سلمان،الشیخ محمد حسین آل كاشف الغطاء ودوره الوطني والقومیمصدر سابق،ص )١(
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 ١٣ (ساد بغداد و بقیة المدن العراقیة  ھدوء مؤقت في إنمعسكراتھا بعد  إلىسحبت القوات العسكریة 

توحد  "ھة وطنیةبج"فقدمت االنتفاضة درسا مھما وبخاصة في ضرورة وجود  ، )م١٩٥٢ األولن كانو

وتحقیق  اإلصالحالقوى السیاسیة المعارضة لتنسیق جھودھا في مواجھة السلطة والقیام بما یمكن بھ من 

         . )٢(الشعب آمال

 ً   .م١٩٥٨- تموز - ١٤موقف النجف  من ثورة  - :سابعا

نتیجة لجملة من العوامل الداخلیة وعلى مختلف االصعدة االجتماعیة ) م١٩٥٨- تموز-١٤(ثورة جاءت 

واالقتصادیة والسیاسیة فضالً عما حملتھ التطورات السیاسیة اإلقلیمیة والدولیة من إرھاصات وتداعیات 

اض على أثرت بصورة أوبأخرى في الواقع الداخلي في البالد ، فأدت ھذه األمور إلى تحرك الجیش لالنتف

النظام الملكي وإسقاطھ وإعالن الجمھوریة التي حظیت بتأیید ودعم العدید من القوى السیاسیة المعارضة 

  .  )٣(والرأي العام العراقي

وقف النجفیون في مقدمة الصفوف المؤیدة للثورة ، فقد استجابوا لھا استجابة مطلقة منبعثة من األعماق   

  د ھبت جماھیرھا بسلسلة من التظاھرات العفویة وھي تفصح عن مساندتھا نتیجة تمادي الفئة الحاكمة ، فق

  .)٤(الكاملة لثورة الجیش وتھتف بحیاة زعمائھ

وقد بدأت الجماھیر النجفیة منذ الیوم األول للثورة تتردد على دائرة البرید لتسجیل مشاعرھم عبر برقیات 

لثورة ووالئھم للقائمین بھا ، واشتركت في ھذه ، معبرین عن عواطفھم نحو ا*أرسلوھا إلى مجلس السیادة

البرقیات مختلف الطبقات والھیئات ووجھ قسم منھم برقیاتھم إلى سكرتیر األمم المتحدة مستنكرین فیھا 

إنزال القوات األمریكیة في لبنان والبریطانیة في األردن ، غیر أن ذلك أجج مشاعر الغضب في أوساط 

  .١*الرأي العام العراقي

                                                                                                                                                                                     
  .١٣٩،ص١٩٧٤،مطبعة االدیب،بغداد،٤جواھري،جمحمد مھدي الجواھري ، دیوان ال )٢(
  .١٩٩ت،ص.،مطبعة دار الرواد،بیروت ،د٢م،ط)١٩٥٨-١٩٢٠(سعاد خیري،من تاریخ الحركة الثوریة المعاصرة في العراق )٣(
 :م، ینظر ١٩٥٨-تموز- ١٤لمزید من التفاصیل عن أسباب وعوامل ثورة  )٤(
 .٥٦- ١٦م،ص١٩٨١بغداد ،العراق ، مطبعة الیقظة العربیة،م في ١٩٥٨- تموز- ١٤ثورة  لیث عبد المحسن جواد الزبیدي ،  - 
م ١٩٩٠م في ملفات الحكومة البریطانیة ، مطبعة دار الشؤون الثقافیة العامة ن بغداد ، ١٩٥٨-تموز- ١٤ثورة مؤید ابراھیم الونداوي ، وثائق  - 

 .٣٢١- ٣٠٨، ص
-٩٠م  ، ص١٩٩٠، مطبعة دار الحریة ، بغداد ، ٧تموز ، ج- ١٤ خلیل ابراھیم حسین الزوبعي ، اللغز المحیر عبد الكریم قاسم ، موسوعة - 

٩١. 
 .٨٩م ، ص١٩٥٨نوري جعفر ، الثورة مقدمتھا ونتائجھا ، مطبعة الزھراء ، بغداد ،  - 

.١م ، ص١٩٥٨ھادي فیاض ، عھد باسم في ظل انتفاضة وطنیة مباركة، مجلة النجف ، العدد العاشر ، مطبعة اآلداب ، النجف االشرف ، )٥(  
ھو مجلس وظیفتھ المصادقة على اإلعمال التشریعیة لمجلس الوزراء ویقوم باإلعمال التي ھي من اختصاص رؤوساء الدول ،  - :مجلس السیادة *

م  بسبعة أیام وضم كل من الفریق الركن محمد نجیب الربیعي في رئاسة المجلس والعقید الركن ١٩٥٨-تموز- ١٤ثورة  أسس ھذا المجلس بعد
م في ١٩٥٨- تموز-١٤لیث عبد الحسن جواد الزبیدي، ثورة : بندي ومحمد مھدي كبھ زعیم حزب االستقالل ، للتفاصیل ینظرخالد النقش

. ٢٣١-٢٢٨العراق ، مصدر سابق ، ص  
م ١٩٥٨-وزتم -١٧م وأعقبتھا القوات البریطانیة بالنزول في األردن في ١٩٥٨- تموز- ١٥بتاریخ  ةنزلت القوات األمریكیة األراضي اللبنانی ١*

تموز وعبد - ١٤محمد سعید االعظمي،ثورة : للتفاصیل ینظر.وكان الھدف األساس ھو دعم أنظمة البلدین والحیلولة دون انتقال النار إلیھا 
.     ٤٥- ٢٩م، ص١٩٨٩الكریم قاسم في الوثائق البریطانیة ، مطبعة النھضة ، بغداد ،   
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الرابع عشر من تموز ، قد القت استجابة وتفاعآل من جانب المؤسسة الدینیة في النجف ، سیما ثورة إن 

الطبقة العلیا منھا فبعد أن اطمأن العلماء إلى أھداف الثورة ونوایا القائمین علیھا جاءت رسائلھم وبرقیاتھم 

سید محسن الحكیم إلى مجلس السیادة ، مؤازرة تامة للحكومة الجمھوریة ، تتقدمھا الرسالة التي بعث بھا ال

ورئیس مجلس الوزراء عبد الكریم قاسم لیبارك لھم أعمالھم السدیدة الجبارة ، كما حذرھم السید الحكیم 

 ، وكان من أوائل مؤیدي )١("الظلم واالستئثار من أكبر عوامل الدمار " من االستفراد في الحكم وقال 

العظمى السید محمد الحسني البغدادي فقد بعث برقیة تھنئة إلى قائد ، آیة هللا ) م١٩٥٨-تموز- ١٤(ثورة 

الثورة بارك فیھا جھوده ، وھنأ الجیش والشعب لما حققھ ، وقد جاء وفد من الضباط إلى النجف  لمقابلة 

  . )٢(السید الحسني وتسلم الضباط رسالة تھنئة من سماحتھ بقیام الثورة

تموزـ -٢٣(ببرقیة رفعھا إلى الزعیم عبد الكریم قاسم في ودعا الشیخ محمد رضا كاشف الغطاء 

بین أبناء الشعب العراقي كافة ، وأعلن السید علي " رص الصفوف واالتفاق والتماسك " ، إلى )م١٩٥٨

ببرقیة إلى رئیس مجلس ) م١٩٥٨تموز -٢٥( بحر العلوم عن مساندتھ الكاملة للثورة وبعث سماحتھ في

عبر فیھا عن شعوره اتجاه الثورة وتمنى سماحتھ إن تقوم جمھوریة فتیة على  السیادة ورئیس الوزراء ،

، وبعث السید محمد تقي الحكیم ببرقیة إلى قادة الثورة وتمنى " اإلخوة"و " العدل"و " اإلیمان"أساس 

   . )٣(سماحتھ إن ینال الشعب سیادتھ واستقاللھ

ییدھا ، فألقى األستاذ علي ألخاقاني كلمة من دار وكان للشخصیات النجفیة دور كبیر في دعم الثورة وتأ

تموز معبراً عن شعور المدینة التي الزالت قبس العلم والدین والحریة في مختلف  - ١٦اإلذاعة لیلة 

أن النجف لتثب الیوم وثبة صارخة مدویة تعرب فیھا عما لحقھا من ظلم واستھانة "األدوار وقال في كلمتھ 

    . )٤("كر، ویبتھل إلى هللا بالش

وضمن إطار دعم الثورة جماھیریاً ، استقبلت مدینة النجف العقید الركن عبد السالم محمد عارف ، بتجمع 

عریضة  اجماھیري حاشد في ساحة المیدان ، وسعى عدد من رجال الدین لالفادة من ھذه الزیارة ونظمو

من أھمھا فتح طریق الحج البري لعدد من مطالیب مدینة النجف وسلموھا إلى عبد السالم عارف وكان 

وشمول المدینة بمشاریع األعمار ، ومراعاة الشؤون التاریخیة والدینیة عند أعادة النظر في مناھج التعلیم 

   . )٥(، وتنظیم البلدة وتجمیلھا وتأسیس مستشفى كبیر لإلمراض الصدریة واإلمراض األخرى

ماھیر النجف ومن بینھم األطباء والمحامون وأصحاب وتعبیراً عن المساندة الشعبیة ذھب وفد كبیر من ج

المھن واألدباء إلى بغداد یعلنون والءھم للحركة الوطنیة ومساندتھم للثورة والتقى ھذا الوفد الشعبي بعبد 

                                                           
 .٢٥٢-٢٥١م ، مصدر سابق ، ص)١٩٥٨-١٩٤١(سیاسي مقدام عبد الحسن باقر الفیاض ، تاریخ النجف ال )١(
 .١٦م ، ص١٩٧١نضالھ ، مطبعة تموز ، كربالء ، - جھاده-عبد الجبار الزھیري ، آیة هللا السید البغدادي حیاتھ )٢(
 .٢٠٩م ، مصدر سابق،ص)١٩٥٨-١٩٤٥(جالوي سلطان عبطان الخزاعي ، التیارات الفكریة والسیاسیة في النجف االشرف )٣(
 .٢٧م ،ص١٩٥٨، صوت النجف المدوي ، مجلة النجف ، العدد العاشر ، مطبعة اآلداب ، النجف االشرف ،  علي الخاقاني )١(
 .٢٩علي الخاقاني ، المصدر نفسھ ،ص )٢(
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أشار فیھا بدور النجف التاریخي في  القي فیھم كلمة  إذ) ٤(الكریم قاسم في مبنى وزارة الدفاع صورة 

  . )١(لوطنیة ووصف قاسم ثورة تموز بأنھا متممة للحركات التحریریة التي بدأت بالنجفمساندة الحركة ا

أمتد ھذا التفاعل الشعبي مع ثورة الرابع عشر من تموز لیشمل في نطاقھ الشعر ألنجفي ، فكان للشعراء 

لباسل ، ولعل النجفیین مشاركة كبیرة بقصائدھم الحماسیة التي عبرت عن مؤازرة الثورة وقادتھا وجیشھا ا

ابرز من شارك من الشعراء الشاعر الكبیر محمد مھدي ألجواھري بقصیدة حملت عنواناً ذا مغزى وداللة 

یحِي فیھا الثورة المظفرة وقائدھا الباسل ویشیع العھد البائد ، وألقى " جیش العراق"واضحة أسماھا

شرات األلوف من الجماھیر الشاعر محمد صالح بحر العلوم قصیدة من شرفة بلدیة النجف على ع

المحتشدة في میدان البلدیة في إثناء زیارة عبد السالم عارف إلى مدینة النجف ، أما األستاذ الكبیر الشیخ 

تتجلى فیھا الروح الوطنیة الصادقة والنعي الصارخ " بشراك یاشعب العراق "مھدي مطر فقد ألقى قصیدة 

   . )٢(ریع في الحكم على األوضاع البائدة التي سببت الفشل الذ

وھي أول قصیدة نظمھا في العھد " معجزة التاریخ"كما ألقى الشاعر إبراھیم الوائلي قصیدة بعنوان 

بمناسبة قیام الثورة وإعالن )م ١٩٥٨- ٨-٢٣(الجمھوري وأذاعھا بصوتھ من دار اإلذاعة العراقیة مساء 

  . )٣(الجمھوریة

أیید غیرمنقطع النظیر من مختلف أوساط الرأي العام إن ذلك دل على مدى ماحظیت بھ الثورة من ت

ألنجفي ، من المرجعیة والعلماء اإلعالم إلى كوكبة من أزاھیر شعرائھا وأدبائھا وكتابھا األفذاذ ، فضالً 

عن جماھیر النجف  من مختلف الطبقات مقدمة صوراً رائعة تنسجم ووعیھا السیاسي ودورھا الریادي في 

  . )٤(نیة واالستقاللمعاضدة الحریة الوط

ولكن ھذه العالمة الطیبة بین الحكومة التي تبادلتھا حكومة قاسم مع المرجعیة الدینیة في النجف  لم تدم 

 .طویالً ، إذ سرعان مابدأ الخالف مابین الطرفین ألسباب مختلفة

                                                           
م ، ١٩٥٨عبد الرحیم محمد علي ، العراق مھد االنتفاضات ، مجلة النشاط الثقافي ، العدد الشامل ، مطبعة اآلداب ، النجف االشرف ،  )٣(

 .٤٩٦ص
 .٢٤- ١٧م ،ص١٩٥٨، مطبعة الجامعة ، بغداد ،  ١الفتاح حسن ، من وحي الثورة العراقیة ، جعبد  )٤(
 .٢٣١م ، ص١٩٨٢ابراھیم الوائلي ، دیوان الوائلي ، القسم الثاني ، مطبعة دار الرشید ، بغداد ،  )٥(
 .٢١٢ر سابق،صمصدم،)١٩٥٨- ١٩٤٥(ة في النجف االشرفالتیارات الفكریة والسیاسیجالوي سلطان عبطان الخزاعي، )٦(
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  )٤(صورة 

  اجتماع الزعیم عبد الكریم قاسم والوفد النجفي في مبنى وزارة الدفاع

  .٢٩م، ص٢٠٠٩م ، بغداد ، ٠، د١القسم الثاني، ط –م )١٩٦٨-١٩٥٨(وقائع وأحداث ...المركز العراقي للمعلومات والدراسات، العراق:مصدرال
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ھو أن الزعیم عبد الكریم قاسم كان متواصالً مع المؤسسة الدینیة في النجف لكن مایجذب االنتباه 

  . )٥(صورة ،  )١(، ویحاول كسب ودھا

  )٥(صورة 

  في المستشفى) قدس سره(الزعیم عبد الكریم قاسم یزور اإلمام السید محسن الحكیم 

–م )١٩٦٨-١٩٥٨(وقائع وأحداث ... المركز العراقي للمعلومات والدراسات، العراق: المصدر
  .٢١، ص٢٠٠٩م ، بغداد، ٠، د١القسم الثاني، ط

  الشیوعیون وموقف النجف منھم  -: ثامناً 

ً یعاني ضعفاً ) م ١٩٥٨-تموز-١٤(العراقي قبل ثورة  *كان الحزب الشیوعي ً سیاسیا حزبا

ظاھریاً في حواره مع الجماھیر ، إذ عجزت منظماتھ عن القیام بأي عمل ایجابي لمقاومة الحكم 

  . )٢(الملكي

أستطاع الحزب الشیوعي في العراق التحرر من ) م١٩٥٨( عامولكن بعد ثورة عبد الكریم قاسم 

ن مفروضاً علیھ أیام الملكیة وتغلغل في المجتمع الریفي والقروي ، الن الشیوعیین القید  الذي كا

                                                           
، مطبعة  ١م ، ط)١٩٦٨- ١٩٥٨(من عام حیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ومواقفھا السیاسیة في العراق  )١(

 .٨٦م ، ص٢٠١٠أحیاء التراث العربي ، بیروت ، 
لتوزیع ، وھي كمنھج تعتقد أن مثلھا تھدف الشیوعیة إلى أقامة مجتمع تزول منھ الطبقات نتیجة الملكیة المشتركة لوسائل اإلنتاج وا* 

. األعلى الیتحقق إال عن طریق ثورة اجتماعیة تقوم فیھا دیكتاتوریة الطبقة االجتماعیة العاملة باألداة الفعالة في تحقیق ھذا التبادل
.٩م ، ص١٩٦١، مطبعة الطلیعة ، بیروت ،  ١ھارولد السكي ، الشیوعیة ، تعریب خیري حماد ،ط: للتفاصیل ینظر  

 .٩ت ، ص٠، مطبعة دار المرصاد ، بیروت،د ٢سمیر عبد الكریم ، أضواء على الحركة الشیوعیة في العراق ج )٢(
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عدوا طبقة الفالحین طبقة مستغلة ومضطھدة من  نظام اإلقطاع المتمثل بأصحاب األراضي من 

  . )١(المالكین والكبار

وال من جھة أخرى بسبب قانون األح*حدث شرخ كبیر بین الحكومة من جھة والحوزة العلمیة

  . )٢(م ١٩٥٩الشخصیة فقد صدر في  االیوم التاسع عشر من شھر كانون األول سنة 

تضمن القانون بعض المواد التي تخالف مخالفة واضحة نصوص قرآنیة صریحة من بین ھذه 

ً من  ١١٩٤و  ١١٨٨المواد ، المادتان  ً متساویا من القانون والتي جعلت للنساء والرجال نصیبا

  . )٣(عُض إن القانون قد صدر بتأثیر من الشیوعیینبویلمح  المیراث 

بدأ معظم المراجع یتراجعون عن منح التأیید لحكومة عبد الكریم قاسم ، ثم مالبثوا إن وقفوا منھا 

موقف المعارض في أعقاب تنامي دور الشیوعیین ، وصدور قانون األحوال الشخصیة ، وقد 

شیخ محمد رضا المظفر ، برقیة إلى الحكومة وجھت مجموعة من علماء الدین وعلى رأسھم ال

لقد "محتجین فیھا على صدور القانون المذكور مع المطالبة بتعدیلھ ومما جاء في ھذه البرقیة 

اطلعنا على قانون األحوال الشخصیة فوجدناه یصطدم في كثیر من مواده بالقانون اإلسالمي 

نون األحوال الشخصیة إن یكون صدى فكان الجدیر بقا.... المقدس وبنصوص القرآن العظیم 

لصوت القرآن ونسخة مطابقة ألصل قانون اإلسالم الیحید عنھ فالمأمول من سیادتكم إصدار 

  .  )٤("األمر بتعدیلھ على وجھ یطابق القانون اإلسالمي 

- ١٤(وقف علماء الدین والمفكرون والباحثون والمؤلفون اإلسالمیون في مدینة النجف قبل ثورة 

، وكان  )٥(وبعدھا موقفاً حازماً من الشیوعیة ونعتوھا بمختلف النعوت واإلشكال) م١٩٥٨تموز 

في مقدمة علمائنا اإلعالم ، اإلمام محمد الحسین آل كاشف الغطاء إذ نصح سماحتھ الجمھور من 

                                                           
م ، ٢٠٠٥، مطبعة دار المحبة البیضاء ، بیروت ،  ١محمد الغروي ، المرجعیة في مدرسة أھل البیت ومواقفھا السیاسیة ، ط )١(

 . ٤٠ص
الذي یتبع في طریقة تعلیمھ النھج الذي تربى علیھ الفقھاء السابقون منذ العصور االسالمیة  ـ ھي مركز التعلیم الدیني:الحوزة العلمیة * 

الزاھرة وحتى العصر الحالي،وھي لیست ملكا الحد وال حكرا على احد غیر ان الكل فیھا سواء بشرط ان یخضع الكل الى 
تب الحقة مع توسعة متدرجة،متخذة  من شرح عبارة بأن یبحث الموضوع ثم یعاد في ك(ضوابطھا،متخذة نظام الدراسة التامة 

محمد رضا الغریفي،فكرة عن الحوزة العلمیة :للتفاصیل ینظر .الكتاب وتحلیلھا والغوص في مدالیلھا ومعانیھا طریقة للتدریس 
١١،ص٢٠٠٨،النجف االشرف،)ع(،مطبعة ثامن الحجج ١في النجف،ط  

 . ١٥م ، ص١٩٦٣الشخصیة ، مطبعة النعمان ، النجف االشرف ، محمد بحر العلوم ، أضواء على قانون األحوال  )٢(
م ، ١٩٩٦، مطبعة مدبولي ،القاھرة،  ١، ط" نموذج الشیعة في العراق "فرھاد ابراھیم ، الطائفیة والسیاسة في العالم العربي  )٣(

 .٢٥٠ص
م ، أطروحة دكتوراه )١٩٦٣- ١٩٤٥(جف رحیم عبد الحسین عباس العامري ، أثر المجددین في الحیاة السیاسیة و الثقافیة في الن )٤(

 .١٥٨- ١٥٧م ، ص٢٠٠٦، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ، ) غیر منشورة(
 .٧٨م ، ص١٩٨٢صادق العبادي ، الحركات اإلسالمیة في القرن األخیر ، مطبعة دار الھادي ، بیروت ،  )٥(
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بفتوى ضد المبدأ ) م١٩٤٧(االنحراف مع تیار الشیوعیة ألنھ یخل باإلسالم وأفتى سماحتھ عام 

  .     )١(وعي مؤكداً فیھا أن من ضروریات اإلسالم الحكم بكفر الشیوعيالشی

 محمد الحسین آل كاشف الغطاء عدً وأصدر السید جعفر آل بحر العلوم فتوى مماثلة لفتوى الشیخ 

فیھا الشیوعیة من المذاھب السیاسیة الخطیرة التي تتنافى مع اإلسالم بل وسائر األدیان ، وأكد 

وأن من االستحالة على اإلنسان إن یكون " الشیوعیة واإلسالم الیجتمعان"بأن  اإلمام الكاشاني

ً في وقت واحد  ً وشیوعیا أشد خطراً من أي عدو أخر على بالدنا " فالشیوعیة بإلحادھا"مسلما

  -:ما نصھ)م ١٩٤٩ (وبھذا الصدد أوضح اإلمام محمد جواد الجزائري عام

الشیوعي ، فأن الشیوعیة  بوحدة اإلسالم إمام الخطریجدر بالمسلمین أن یتذرعوا ویتضرعوا "

خطره بالشرق األوسط ، عن طریق  ت علیھ المبادئ المقدسة ، وقد أصدقالتثب مبدأ ھدام

  .)٢(" لھذا المبدأ أال بالوحدة اإلسالمیة ى، وال یتصدشعوبة الیھودیة المنتشرة في

یة هللا العظمى السید محسن الحكیم ومن المھم اإلشارة إلى الفتوى الشھیرة للمرجع الكبیر آ

الیجوز االنتماء إلى الحزب الشیوعي فأن ذلك كفر "إذ قال )م ١٩٦٠ - شباط-١٢( الصادرة في

ً وتسلیماً  والحاد ، وترویج للكفر واإللحاد أعاذكم هللا وجمیع المسلمین من ذلك وزادكم أیمانا

مما ادى الى * یر الشیوعیة معظم المراجعلقد افتى بتكف. )٣("والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  انحسار التأیید الشعبي للشیوعیین،كما ان 

- تموز– ١٤( المجازر وعملیات القتل الجماعي التي أرتكبھا الشیوعیون في كركوك في 

قد أشرت بدایة تراجع نفوذ الشیوعیین ، على أثر موقف عبد الكریم قاسم من تلك ) م١٩٥٩

یھا بالفوضویین ، فأستمر نفوذ الشیوعیین بالتدھور واالنحسار حتى اإلحداث ، إذ وصف مرتكب

، فالجرح الذي أصاب الحزب الشیوعي كان عمیقاً إذ وجھ اآلخرون ضربة قاسیة )م ١٩٦٣( عام

للشیوعیین ، من خالل قیامھم بتصفیة واسعة النطاق طالت الكثیر من الشیوعیین ، وعوملت 

ھا بلد عدو، وانتشرت قوات الحرس القومي ووحدات من المناطق التي وقفت في وجھھم وكأن

                                                           
 ) ٢( ینظر الملحق. ٧٠٣م ، ص١٩٥٩كاظم الحلفي ، الشیوعیة كفر والحاد ، مطبعة القضاء ، النجف ،  )١(
-١٥١م ، مصدر سابق،ص)١٩٥٨-١٩٤٥(جالوي سلطان عبطان الخزاعي ، التیارات الفكریة والسیاسیة في النجف االشرف )٢(

١٥٢. 
 .٤٠محمد الغروي ، المرجعیة في مدرسة أھل البیت ومواقفھا السیاسیة ، مصدر سابق ، ص )٣(

السید أبو القاسم الخوئي والسید مھدي  - :بتكفیر الشیوعیة ولیضاف لھم كل من  القد ذكر بعض مراجع الحوزة العلمیة الذین أفتو* 
رحیم عبد : للتفاصیل ینظر يالشیرازي والسید عبد الھادي الشیرازي والید عبد هللا الشیرازي والسید محمود الحسیني الشاھرود

م ، مصدر سابق ، )١٩٦٣- ١٩٤٥(النجف  الحسین عباس العامري ، أثر المجددین في الحیاة السیاسیة و الثقافیة في
  )٤(و ) ٣(للتفاصیل ینظر الملحق .١٥٩ص
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القوات المسلحة تمشط البیوت وأكواخ الطین في ھذه المناطق وجرى إعدام كل شیوعي حقیقي أو 

  . )١(مفترض

 ً   )م١٩٦٣-شباط-٨(رمضان  ١٤موقف النجف من انقالب  - :تاسعا

ات ونصف السنة في الحكم ، سنو ٤كان عبد الكریم قاسم قد أكمل مدة )م ١٩٦٣(عندما بدأ عام 

  .وھي مدة طویلة ألي رئیس وزراء أخر في العراق 

فقد كان ھدفھ األول وھو في السلطة ، المحافظة على توازن القوى بین الفئات السیاسیة المتنافسة 

في العراق ، وإقناعھا بإعالن الھدنة فیما بینھا ، للعمل سویة من أجل مصلحة الوطن ، وقد فشل 

وأن لم تكن  -ألسس لحكومة انتخابیة ربما كانت تعید إلى البالد الشرعیة التي فقدتھا في وضع ا

  .  )٢(والتي أرتبط مفھومھا بالدستور والبرلمان الذین سادا خالل العھد الھاشمي –قویة جداً 

والمخططات الھادفة إلى  تفمنذ تزعم عبد الكریم قاسم السلطة في البالد ، ازدادت المؤامرا

ء على حكم قاسم من عدة أطراف وجھات ناصبت العداء للزعیم ، وھذه اإلطراف أخذت القضا

تنظم صفوفھا وتوحد قواھا من اجل السیطرة على السلطة مستغلة االنقسامات الحادة ، التي 

، خاصة الخالف العمیق بین قاسم وعبد السالم عارف )م ١٩٥٨-تموز-١٤(وقعت بین قادة ثورة 

  .)٣(التعاون مع اآلخرین ضد قاسم مما دفع األخیر إلى

م تم )١٩٦٢(م ، ولكن خالل عام )١٩٥٩( بدأ التفكیر في اغتیال عبد الكریم قاسم منذ شباط عام

، فقد كان بعض المشاركین ضباطاً متقاعدین ، ممن حافظوا على  )٤(وضع خطط للقیام باالنقالب 

ین في مواقع مھمة ، وفي أثناء ذلك االتصال مع زمالئھم في الجیش وكان اآلخرون ضباطاً ناشط

جرى تنظیم میلیشیا شعبیة، وتم تسلیحھا وتدریبھا لالنتشار في الشوارع واالستیالء على المراكز 

  . )٥(الحیویة والسیطرة على مراكز الشرطة والجسور ومداھمة بیوت الضباط القادة

ة اكتشافھا من جھاز م خشی)١٩٦٢(تأجل عدد من محاوالت االنقالب المخطط لھا خالل عام 

لتنفیذ االنقالب ، ) م١٩٦٣رمضان  ١٤( شباط المصادف-٨، فحدد الموعد یوم  )١(األمن ألقاسمي

                                                           
، مصدر سابق، الكتاب الثالث  ،الرزاز  عفیفترجمة  ، "ن والبعثیون والضباط األحراروالشیوعی "العراق ، حنا بطاطو )٤(

 .٣٠٠- ٢٩٨ص
، ترجمة عبد  ٢م ، ج)١٩٧٥- ١٩١٥(الداخلیة ادیث وائي ، آیف ، بینروز ، العراق دراسة في عالقاتھ الخارجیة وتطوراتھ  )١(

 .٨- ٧ت ، ص٠المجید حسیب القیسي ، مطبعة الدار العربیة للموسوعات ، بیروت ، د
 .١٨١م ، ص٢٠٠٥ك ، ٠، مطبعة عزت ، د ١ھاني الفكیكي ، اوكار الھزیمة ، ط )٢(
 .٣م ،ص٢٠١٠م ، بغداد ، ٠م ، د)١٩٦٨- ١٩٥٨(جعفر عباس حمیدي ، التطورات السیاسیة في العراق  )٣(
، مطبعة دار الكنوز  ١م ومن حوار المفاھیم الى حوار الدم ، مراجعة طالب شبیھ ، ط١٩٦٣شباط  ٨علي كریم سعید ، عراق  )٤(

 .٥٢م ، ص١٩٩٩االدبیة ، بیروت ، 
د ، مطبعة دار المرتضى ، بغدااحمد ، فیبي مار ، تاریخ العراق المعاصر ، العقد الجمھوري االول ، ترجمة مصطفى نعمان  )٥(

 .٥٤ت ، ص٠د
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،  )١(وفعالً تم ماخطط لھ وحوصر عبد الكریم قاسم ومن معھ من الموالین لھ داخل وزارة الدفاع

ة االنقالب من السیطرة على وقاد مقاومة قویة من داخل الوزارة أال أن ذلك لم ینفع إذ استطاع قاد

الموقف واعتقالھم ومن معھ من الضباط داخل وزارة الدفاع ونقلو إلى مبنى اإلذاعة إذ نفذ حكم 

  . )٢(اإلعدام دون محاكمة ، وعرضت جثثھم مرمیة بالرصاص على شاشة التلفزیون

اسیة إقلیمیة لم یكن من قام باالنقالب ھو الطرف الوحید في صنعھ وإنما كانت ھناك إطراف سی

جدیدة أرید لھا إن تنعكس داخل الساحة العراقیة في مواجھة حكم عبد الكریم قاسم الذي اتفق 

الجمیع آنذاك على محاربتھ ، فقد حصل ھؤالء على تمویل ودعم سیاسي وأعالمي من الوالیات 

مویل من المتحدة األمریكیة وبعض الدول العربیة وذلك عندما تعاونت المخابرات المصریة وبت

الحكومة الكویتیة من اجل اإلطاحة بحكومة عبد الكریم قاسم ، إن ھذه الحقیقة لم تكن خافیة على 

 )٣(*احد بل أصبحت مسجلة في أكثر من كتاب وتقریر كجزء من تاریخ العراق السیاسي األسود

.  

محكوماً الذي كان  -بتنصیب عبد السالم عارف -كما أطلق علیھا االنقالبیون -قامت الثورة 

رئیساً للجمھوریة  -باإلعدام من قبل عبد الكریم قاسم ثم أطلق سراحھ وبقي تحت اإلقامة الجبریة 

وذلك لمواقفھ السابقة من الوحدة مع مصر وخالفھ مع عبد الكریم من اجلھا ، وبوصول عبد 

مرحلة جدیدة السالم إلى السلطة دخلت العالقة بین المرجعیة الدینیة في النجف ، والحكم الجدید 

امتازت بالتنافر وازدیاد حدة الخالف ، إذ اتخذت المرجعیة الدینیة موقفاً من رفع الحكومة شعار 

االشتراكیة ضمن خطبھا وبیاناتھا ، وأبرقت إلى السلطة في بغداد شاجبة االشتراكیة ، طالبة من 

بغداد ، ویظھر إن الوكالء وكالئھا في المدن العراقیة تدعیم برقیة المرجعیة ببرقیات مماثلة إلى 

لم یفعلوا ما طلبت منھم المرجعیة إال الوكالء في البصرة فقد أیدوا موقفھا وابرقوا إلى بغداد 

  . )١(منددین باالشتراكیة ومؤیدین للمرجعیة الدینیة
                                                           

 .١٢٦م ، ص١٩٩٠م ، بغداد ، ٠، د ١احمد فوزي ، این الحقیقة في مصرع عبد الكریم قاسم ، ط )٦(
 .٦٨م ، ص١٩٩٩،مطبعة دار المنتظر ، بیروت ، ١، ط٢محمد مھدي الجواھري ، مذكراتي ، ج )١(
ت ھناك بعض اإلطراف التي أرادت م قد حظي بدعم االستخبارات األمریكیة ، حیث كان١٩٦٣شباط  ٨انما جرى في العراق في *

إسقاط حكومة قاسم و عبد الناصر من جھة وشاه ایران من جھة ثانیة ، وبریطانیا من جھة ثالثة ، وقوة دولیة إقلیمیة أخرى 
اصطفت معھم من جھة رابعة ، وقد عقدت اجتماعات بین حزب البعث وامریكا وأھمھا كانت في الكویت ، وكانت ھناك اذاعة 

 :للتفاصیل ینظر . ث الى العراق تقوم بتزوید رجال االنقالب بأسماء وعناوین الشیوعیین ھنالك لتتمكن منھم وإعدامھم سریة تی
، مصدر سابق، الكتاب الثالث  ،الرزاز  عفیفترجمة  ، "ن والبعثیون والضباط األحراروالشیوعی "العراق ، حنا بطاطو

.٣٠٠ص  
 ،٩م ، ص١٩٩٥ك ، ٠م ، د٠العراقي واردة الحیاة ، دعبد الحسین وادي عطیة ، مأساة الشعب  )٢(
 .٢٤٧ت ، ص٠ك ، د٠م ، د٠،د١عبد الھادي الفضلي ، ھكذا قرأتھم ، ج )٣(
لقد كانت ھویة عبد الكریم السیاسیة معروفة فھو غیر منتمي كحزب أو تنظیم وأنما یمیل الى مبادئ وأفكار الحزب الوطني *

شیعیة المذھب من ) كیفیة حسن(سني المذھب من قبیلة زبید العربیة ووالدتھ ) محمد البكر جاسم(الدیمقراطي ، اما مذھبیاً فوالده 
 االكراد الفیلیة وقد  كان متأثراً بوالدتھ التي كانت شدیدة التمسك بالوالء الھل البیت علیھم السالم ، وبحكم تلك التركیبة العائلیة

، دون ان تكون عنده میول طائفیة او عصبیة قومیة عنصریة او ) لى قاسمصحح اسم والده من جاسم ا(فقد نشأ عبد الكریم قاسم 
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كما وتركز الخالف على قضایا سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة جوھریة اتخذت ابعاداً أكثر تأثیراً 

وعي السیاسي ألبناء النجف التي خبرت كل اإلطراف السیاسیة العاملة في الساحة العراقیة في ال

ً أخر ، والحقیقة إن موقفھم من القضایا  ً وباالندفاع حینا وھذا ماجعل تحركھا یتسم بالحذر حینا

إذ سبخت على حكم عبد  االعامة أصبح یتناقض في  أحیاٍن كثیرة من مواقف الحكومة وقراراتھ

سالم عارف صبغة الطائفیة بعد أن سبغت على حكم قاسم صفة التواطؤ مع الشیوعیین ، على ال

ً ال بالمبدأ وال باالنتماء م صفة )١٩٦٣(، وعلى حكومة*الرغم من انھ لم یكن شیوعیا

  . )١(االشتراكیة

رغم من أما بالنسبة للمرجعیة الدینیة في النجف وعلى رأسھا اإلمام السید محسن الحكیم ، فعلى ال

خالفھا مع عبد الكریم قاسم وھذا حق مشروع لھا ولغیرھا فأنھا كانت بعیدة كل البعد عن 

المشاركة في االنقالب الذي أطاح بھ ، ذلك إن خالفھا مع النظام شيء والمشاركة في إسقاطھ 

ئن شيء أخر ، وھذه المشاركة إن كانت قد حصلت فال یمكن إخفاؤھا أو التستر علیھا الن لھا قرا

وشواھد تدل علیھا فھل ھناك مایدل على إن مرجعیة اإلمام الحكیم أوعزت إلى مقلدیھا ومؤیدیھا 

 )٢(سواء العشائر أو اإلفراد مدنیین كانوا أو عسكریین بالمشاركة في االنقالب قبل أو بعد وقوعھ

!!!  

  م١٩٦٨موقف النجف من انقالب   -:عاشراً 

وأصبحت القوات المسلحة *مة عبد الرحمن عارفكانت الخالفات قد نشبت بین أعضاء حكو

ً إلى درجة  عرضة للتكتالت والتناحر ھي األخرى فضالً عن أن حكم عبد الرحمن كان ضعیفا

كبیرة ، وفي مدة   زمنیة قصیرة أصبح أعداء الحكم أقوى وأشد عوداً من السابق فبدأ الذین 

للذان دبا في أجھزة السلطة العلیا وجدوا بأن الفرصة باتت سھلة ، في ظل التراخي والضعف ا

بالتعاون مع عدد من المقربین من نظام عبد الرحمن عارف ، فوجدوا مبتغاھم في عبد الرزاق 

نایف مدیر المخابرات العسكریة وإبراھیم عبد الرحمن الداوود قائد الحرس الجمھوري وسعد 

سة اآلخرین المصلحة المشتركة غیدان قائد الفرقة العاشرة المدرعة ، وقد جمعت ھؤالء مع السا

  .   )١(التي كانت مؤججة حینذاك ١*، ویظھر إن توقیت االنقالب كان مرتبطاً باألزمة السیاسیة

                                                                                                                                                                      
صالح الخرسان ، اإلمام السید محمد باقر الصدر في ذاكرة : للتفاصیل ینظر. حتى دینیة ، بل كان اقرب منھ الى الوطن العراقي 

.٢٣٦ت ، ص٠العراق ، مطبعة الوسام ، بغداد ، د  
م ، مصدر سابق )١٩٦٧- ١٩٥٨(یة في النجف االشرف ومواقفھا السیاسیة في العراق من عام حیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدین )١(

 .١٥٠، ص
 .٤٦٨م ، ص٢٠٠٥م ، بغداد ، ٠، د ٥عادل رؤوف ، محمد باقر الصدر بین دكتاتوریتین ، ط )٢(

ً للجمھوریة العراقیة بعد وفاة شقیقھ عبد السالم *  من قبل قیادة حزب  –ط طائرتھ إثر حادث سقو –أختیر عبد الرحمن عارف رئیسا
.البعث أمام المرشح المنافس لھ عبد الرحمن البزاز والذي كان رئیساً للوزراء آنذاك  
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في وقت كان یجري القیام بھذه االتصاالت ، كان اآلخرون منشغلین بجبھات أخرى ، وذلك 

تنظیم إضراب طالبي كبیر  لإلسھام بتھیئة المناخ الذي سیساعد على اإلطاحة بالنظام ، فقد تم

تم تنظیم مظاھرة تطالب بأجراء تغییر )م ١٩٦٨آذار ( ، وفي) م١٩٦٨كانون الثاني ( في

  . )١(حكومي

وجاءت حكومة جدیدة إلى سدة الحكم مرة أخرى ، لكن ) م١٩٦٨ -تموز -١٧( حدث انقالب

م ؟ )١٩٦٣( عامم بعد فشلھا الذریع ١٩٦٨ماھو السبب في استالم ھذه الحكومة للسلطة عام 

  .   )٢(والجواب ھو في حاالت الالمعقول على الساحة العراقیة

ومن الخطأ الظن بأن االنقالب یشكل خروجاً على عناصر االستقرار في التاریخ العراقي ، فعودة 

م ولكنھم أزیحوا عند تسلط فئة )١٩٦٣(بعض الضباط إلى الحكم ممن كانوا یؤلفون حكومة لعام 

، ولم یكن نتیجة ثورة شعبیة عامة أو حصیلة ترحاب جماھیري انفعالي ، كما  أخرى منھم علیھ

م ، ولوال التطورات التي حدثت  خالل السنین الماضیة ، لما أمكن )١٩٥٨(كان الحال في ثورة 

  .  )٣(عودة الحكومة السابقة إلى الحكم

حركة واسعة في  أن حركة الرفض والمقاومة لالستبداد من الشعب العراقي المستضعف ، ھي

أبعادھا ، عمیقة الجذور في منطلقاتھا ، وعظیمة التضحیات والعطاء في نشاطھا وفعالیاتھا ، وقد 

بدأت في رفض ومواجھة النظام منذ بدایة مجیئھ في زمن مرجعیة اإلمام األكبر السید الحكیم 

  .م)١٩٦٨( عام

تشخیص لحقیقتھ ، وذلك من خالل م الدمویة لھذا النظام كافیة في ھذا ال)١٩٦٣( وكانت تجربة

مواقفھ تجاه قضیة فلسطین والوحدة العربیة ، والشعائر اإلسالمیة ، وارتكابھ المجازر وأشاعتھ 

  . )٤(للفوضى االجتماعیة واألمنیة ، كل ذلك كان كافیاً لھذا التشخیص

اصة في لقد كانت الحكومة الجدیدة تحاول بكل الطرق الحصول على رضا المرجعیة الدینیة خ

م بزیارة مفاجئة إلى )١٩٦٨( في شھر تشرین الثاني* سنتھا األولى ، لذلك فقد قام أحد قیاداتھا

دار السید الحكیم بدون موعد أو أذن سابق ، وكان الھدف من ھذه الزیارة ھي كسب أعتراًف بھ 

كأن الحكیم ولو بھذا الشكل ، لكن الصحف في الیوم التالي أظھرت الزیارة وكأنھا متفق علیھا و

                                                                                                                                                                      
م ، بسبب محاولتھ لخلق مركز أكثر استقاللیة داخل ١٩٦٨- تموز- ١٥كان سبب االزمة السیاسیة ھو استقالة الوزیر طاھر یحیى یوم  ١*

.قالت العسكریة والتي جوبھت بالرفض وعدم التأثیرنظام عارف من خالل سلسلة من التن  
م ، مصدر سابق )١٩٦٨- ١٩٥٨( عامحیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ومواقفھا السیاسیة في العراق من  )٣(

 .٢٠٣، ص
 .٨٩فیجي مار ، تاریخ العراق المعاصر، العقد الجمھوري األول ، مصدر سابق ، ص )١(
 .٩٢م ، ص٢٠٠٩حة العراقیة وحاالت الالمعقول ، مكتبة دار الحكمة ، كربالء ، نوري الخیاط ، السا )٢(
 .٨٨م، مصدر سابق ، ص)١٩٧٥- ١٩١٥(أریث واتي ،العراق دراسة في عالقاتھ الخارجیة وتطوراتھ الداخلیة  )٣(
 .٥٥م ، ص٢٠٠٥، مؤسسة تراث الشھید الحكیم ، النجف االشرف ،  ١السید محمد باقر الحكیم ، بین مقاومتین ، ط )٤(
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قد رضي بھا ، ولكن المرجعیة الدینیة قد وقعت موقف الرافض لمثل ھذا اإلعالن ، وأرسل 

اإلمام تھدیداً شدیداً لنشر الخبر بصورتھ الصحیحة یبرز أن الزیارة كانت مفاجئة ، وفعالً فقد 

  . )١( موعد سابقاستجابت الحكومة ، وأعادت نشر الخبر مؤكدة على أن الزیارة كانت بدون 

الموقف أدرك قادة ھذه الحكومة أنھم یجب  أالً یقفوا ساكتین إزاء مایواجھوا من خطر  ابعد ھذ

في إتباع عدة أسالیب الستفزازھا وجرھا إلى مواجھة معھا  اصادر من المرجعیة الدینیة ، وأخذو

ومدارسھا ، والحد من نفوذھا وخطواتھا في الشارع ، ولما كانوا یدركون قوة الحوزة العلمیة 

وقدرتھا على تحریك الشارع ضدھم ، خاصة بعد موقف المرجع الدیني األعلى السید محسن 

الحكیم الذي اجبر الحكومة على تغییر خبر الزیارة لھ ، ورفض السید الحكیم في ھذه المقابلة 

 –الذي كانت تربطھ أي الحكیم بنظامھ عالقة طیبة -طلب الحكومة منھ التوسط لدى شاه إیران 

ً من الحكومة وأصدرت عدداً من  )٢(في دعمھ لألكراد في منطقة كردستان ، فجاء الرد سریعا

القرارات منھا ، جعل العتبات المقدسة في النجف وكربالء والكاظمیة وسامراء واألوقاف الدینیة 

  تابعة لوزارة األوقاف بعدما كانت المرجعیة الدینیة تستقل بإدارتھا ، 

ة والتي كانت تحت التأسیس ومصادرة أموالھا ، وإصدار قانون التجنید وإغالق جامعة الكوف

اإللزامي لطلبة الحوزة الدینیة في النجف واعتقال عدد من أعضاء الھیئة اإلداریة ، والقیام بحملة 

تسفیرات واسعة للطلبة اإلیرانیین المقیمین في العراق وبطریقة مأساویة ومعھم التجار والوجوه 

  .  )٣(التكنوقراطیا وبحجة أنھ من أصول إیرانیة وان والءھم لن یكون للعراقاالجتماعیة و

واضطرت المرجعیة إن تعلن موقفھا االجتماعي الصریح ضد االنتھاكات الطائفیة التي تنھض 

في ) ع(فعقد اجتماع جماھیري في صحن اإلمام علي !! بھا السلطة المسلحة ضد الشیعة العزل

، أعلن خاللھ )  ص(صفر ذكرى وفاة النبي المصطفى  ٢٨یوم  م)١٩٦٩(النجف  ، في عام

  -: )١(الشھید السعید مھدي الحكیم بیان والده اإلمام السید الحكیم ، وكان یتضمن التوصیات التالیة

إن ھذا البلد مسلم ، وعلى ھذا األساس ینبغي على القوانین إن توضع على أسس التشریع  )١(

 .اإلسالمي

 .ح واالعتقاالت واعتداءات الحكومة المسلحة ضد الشعبمحاكمة مرتكبي الفضائ )٢(

                                                           
ھو أحمد حسن  البكر*   

 .٣١٤- ٣١٣م ، ص١٩٩٩، دار الكنوز االدبیة ، بیروت ،  ١علي كریم سعید، مرجعات في ذاكرة طالب شبیب ، ط )٥(
، مؤسسة تراث الشھید الحكیم ، النجف  ١، ط ٣محمد باقر الحكیم ، اإلمام الحكیم ، موسوعة الحوزة العلمیة والمرجعیة ، ج )١(

 .٣٠٨م ، ص٢٠٠٥االشرف ، 
 .٣٥٢، مصدر سابق، ص" نموذج الشیعة في العراق "فرھاد ابراھیم ، الطائفیة والسیاسة في العالم العربي  )٢(
 .١٠٠م ، ص١٩٨١الخطیب بن النجف ، تاریخ الحركة اإلسالمیة المعاصرة في العراق ، دار المقدسي ، بیروت ،  )٣(
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األماكن الشیعیة المقدسة ملك لجمیع المسلمین والحكومة وأیة حكومة غیر مسموح لھا  )٣(

 .بمنع الزائرین من زیارة ھذه المقدسات 

مدن النجف وكربالء والكاظمیة وسامراء مراكز للمدارس العلمیة والدینیة ویجب أن  )٤(

 . )١(جمیع الطالب بغض النظر عن جنسیتھمتظل مفتوحة إمام 

لكن الحكومة لم تبِد أي اھتمام ملحوظ لتحقیق ھذه المطالب لذا قرر اإلمام محسن الحكیم عام 

م السفر من مقره في مدینة النجف إلى بغداد العاصمة على الرغم من شدة مرضھ )١٩٦٩(

ب العراقي ، وإلعطاء أولئك القادة محاوالً إظھار سخطھ على ممارسة الدولة التعسفیة تجاه الشع

  . )٢(في الدولة انطباعا بقوة معارضتھ وأتساع قاعدتھ الشعبیة

لكن نشاطات الحكیم في بغداد كانت وراء تھدید الحكومة بأنھا ستعد أبنھ السید مھدي الحكیم 

ً مالم یعد إلى النجف ، وھو ماحدث بعد فترة وجیزة ، إذ وجھ االتھام إلى أبنھ  محمد  -جاسوسا

م ، وھذا االتھام ضاعف من )١٩٦٩(في أطار محاكمات الجواسیس الكبرى عام  -مھدي الحكیم

  . )٣(الكراھیة بین الحكومة والمرجعیة ألن الحكیم ُعَد نفسھ ھو المقصود لحملة الحكومة ضد أبنھ

إن توریط محمد مھدي الحكیم في محاولة انقالب مزعومة ضد الحكومة والذي لم ینجیھ من 

الزعماء (القبض علیھ سوى ھروبھ للخارج ، لم یسھم في تخفیف حدة التوتر بین الحكومة و

  .)٤()الروحیین للشیعة

والمرجعیة الدینیة خاصة ھي المبادرة التخاذ الموقف ، والتعبیر  *لقد كانت مدینة النجف عامة

اخل العراق ، عن رأي الشعب العراقي ، الذي یشكو من مشكلة عزلة عن األوضاع السیاسیة د

وعلیھ فقد أقدم اإلمام الحكیم على تعبئة األمة وإخراجھا من حالة العزلة إلى االھتمام بالقضایا 

  .)١(السیاسیة ثم بدأ یطرح ضرورة أن یكون الحكم في العراق حكماً أسالمیاً ، واإلسالم ھو الحاكم

لتھ الصحیة ونقلھ إلى لندن لكن اإلمام الحكیم لم یستطع قطف ثمرة سعیھ وجھوده بسبب تدھور حا

إن وفاتھ قد وفرت على . م )١٩٧٠( للعالج حال دون ذلك ، وبعد رجوعھ إلى العراق توفي عام

                                                           
 .٢٢٠المرجعیة ، مصدر سابق، صمحمد باقر الحكیم ، اإلمام الحكیم ، موسوعة الحوزة العلمیة و )٤(
 .٢٧٢م ، ص٢٠٠٥، دار الرافدین ، بیروت ،  ١جودت القزویني ، المرجعیة الدینیة العلیا عند الشیعة االمامیة ، ط )١(
 .١٥٩م ، ص٢٠٠٣، مؤسسة البالغ، بیروت ، ١محمد حسین الصغیر،أساطین المرجعیة العلیا في النجف االشرف،ط )٢(
 .٣٥٣، مصدر سابق ، ص" نموذج الشیعة في العراق "سیاسة في العالم العربي فرھاد ابراھیم ، الطائفیة وال )٣(

الیمكن أنكار أو أغفال الجھود التي بذلھا عدد من الشخصیات االكادیمیة والعلمیة ألحداث تغیرات جوھریة في الواقع االجتماعي * 
ر ھذه الشخصیات بحالة من التھمیش واالقصاء والسیاسي العراقي خالل عقدي الخمسینات والستینات من القرن العشرین لشعو

لألكثریة السكانیة وللنخب العلمیة واالكادیمیة المنبثقة عن ھذه االكثریة ونعني ھنا الشیعة ، وكانت جھود ھؤالء واضحة وقویة 
ي معرفة الحقوق الى حد تعرضھا للمالحقة والسجن ، والحقیقة ان جھوداً عظیمة قد بذلت لنشر وعي عام بین الجمھور یساھم ف

والمطالبة بھا ولعل بعض من ھذه الشخصیات قد أقتربت من المرجعیة الدینیة في النجف لمعرفتھا بتأثیر رجال الدین على الواقع 
.  االجتماعي ، ولفقدان القدرة على الحركة دون التوصل مع المرجعیة الدینیة الفارضة لنفوذھا على االكثریة   

 .٥٦، بین مقاومتین ، مصدر سابق ، صالسید محمد باقر الحكیم  )٤(
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الحكومة جھودھا للتخلص من المرجعیة كعنصر سیاسي ، وبذلك بدأت مرحلة جدیدة من 

  .)١(العالقات بین الحكومة، وبین المرجعیة الدینیة في النجف

  لعراق وإیرانحرب ا - :حادي عشر

العراق وإیران دولتان جارتان لھما حدود مشتركة تقرب من اإللف كیلو متر وتربط شعبیھما منذ  

أمد طویل أواصر ثقافیة ودینیة وإنسانیة ، ولكن كثیراً ماكانت اإلطماع التوسعیة تدفع بحكام 

  أثارةإیران إلى 

  .)٢(المشاكل مع جیرانھا 

م وتداعیاتھا في المنطقة وفي )١٩٧٨( یران التي قامت عامإن ظروف الثورة اإلسالمیة في إ

لوجود الحدود الطویلة المشتركة كما ذكرت والمكتظة بالسكان من  –العراق بصورة خاصة 

الطرفین ولوجود االشتراك في التاریخ والثقافة والعالقات االجتماعیة والسیاسیة ، والتحالف الذي 

یراني في السنوات األخیرة لحكم الشاه ، ولوجود بؤرة الثورة كان بین النظام العراقي والنظام األ

والرفض في كل من إیران والعراق والتحالف االستراتیجي بین البلدین وغیر ذلك من العوامل 

التي كانت تثیر مخاوف النظام من أن یكون مصیره مصیر الشاه ، األمر الذي انتھى بالنظام إلى 

فضالً عن أن  –ركة خارجیة كما ھي عادتھ وسیاستھ االسترتیجیة نقل المعركة من الداخل إلى مع

بھا عن مھمتھ األساسیة  األسباب المھمة في شن الحرب على إیران ، ھو ألشغال الشعب العراقي ٍ

  .وھي الخالص من النظام 

ولكن الحرب وظروفھا القاسیة على الشعب العراقي ، وما ألحقتھ من دمار وإفساد في األرض 

ً للتعبئة العامة والتي یتحمل مسؤولیتھا الكاملة طرفین، لكال ال من بدأھا، وكانت فرصة أیضا

لمواجھة النظام والدخول معھ في صراع ، وتشكیل المؤسسات السیاسیة والعسكریة واإلعالمیة ، 

  .)١(والتحرك على المجتمع الدولي لتعریة النظام في الداخل والخارج

تصدیر الثورة "لسیاسیة اإلیرانیة بعد انتصار الثورة اإلسالمیة ھو إن التصور الذي بنتھ العقیدة ا

للعالم ، ألنھا ثورة أسالمیة ، وسیستمر النضال ضد الطغاة الذین یظلمون الناس في كل جزء من 

  . ھذا ما رسم ألسس وھیكلیة الثورة في إیران" العالم 

رة في المدة التي نشطت فیھا تصدیر الثو"إن التصریحات السیاسیة اإلیرانیة المتكررة عن 

الجماعات اإلسالمیة في العراق أدت إلى توتر شدید ، لذا وضع العراق إستراتیجیة مضادة 

                                                           
 .٢٥٦صالح الخرسان ، اإلمام السید محمد باقر الصدر في ذاكرة العراق ، مصدر سابق، ص )٥(
؛ حسن مجید الدجیلي ،أیران  ٩١م ، ص١٩٨١م مطبعة األدیب ، بغداد ، )١٩٨١-١٩٢١(الجیش العراقي ، الذكرى السنویة  )١(

 .٤١١م ، ص١٩٩٩، ١بیروت ، ط والعراق خالل خمسة قرون ، دار االضواء ،
 .٥٧السید محمد باقر الحكیم ، بین مقاومتین ، مصدر سابق ، ص )٢(
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اإلیرانیة تعتمد على مبدأ السیادة ، وعدم التدخل في شؤونھ الداخلیة " تصدیر الثورة"لمفھوم 

  .توسع اإلیرانيوتربط بادعائھ الحق في الدفاع عن مصالح دول الخلیج العربي ضد ال

جعلت الحكومة العراقیة من تھدید سیادتھا الناجم عن )م ١٩٨٠-٩- ٢٢( مع بدء الحرب في

تصدیر الثورة أھم حججھا، ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى حاولت أبراز الصراع األبدي بین 

  . )١(العرب والفرس في دعایتھا

اث من خالل ماتمثلھ الحوزة الدینیة أن للنجف دورھا الثابت والقوي في ھذه اإلحد ىوال یخف

بمرجعیتھا الرشیدة المتمثلة باإلمام أبو القاسم الخوئي ، والذي سعت الحكومة العراقیة آنذاك إلى 

أستحصال تأیید رسمي منھ ضد القیادة الدینیة في إیران ، إال أن السید الخوئي لم یتدخل في 

ً أیاھا الوضع السیاسي القائم في كال البلدین ، وبقي مح ً باستقاللیة الحوزة في النجف مجنبا تفظا

  .التدخل في صراع كھذا

وقد تحمل من جراء موقفھ ھذا ضغوطاً من جانب الحكومة العراقیة انتھت بقتل عدد من تالمذتھ 

، أال إن موقفھ بقي ثابتاً في عدم إدانة الثورة اإلسالمیة وزعیمھا، أو حتى استصدار فتوى تتعلق 

لطرفین، وكانت بعض األجھزة السیاسیة في إیران بالرغم من موقف الخوئي بالقتال بین ا

المستقل تسعى إلى حصر الزعامة الدینیة بمرجعیة قم على أساس أنھا مرجعیة سیاسیة وروحیة ، 

الدینین اآلخرین ، إال أن ھذا االندفاع لم ) المراجع(وابتداع أسالیب مختلفة في التقلیل من شأن 

شخصیة مرموقة ) رحمھ هللا(، أذ كان  )٢(رقعة زعامة الخوئي داخل إیران نفسھا یقلل من امتداد

آیات (ومؤلف لكتب ھامة مما جعل مدرستھ في النجف تنال سمعھ مرموقة ، وكان یعد من أكبر 

م عالمھم المستقل في مجال العلم والتعلیم واإلرشاد في )١٩٦٨( الذین كان لھم حتى عام) هللا

  .)١(ھ باألمور الدنیویةالنجف وال صلة ل

وعاش اإلمام الخوئي في ظروف سیئة جداً خالل سیاسة النظام وتھدیده بمنطق الدم والقمع ، 

وأستغل النظام سفر الخوئي إلى لندن بسبب مرضھ وقام بتسفیر عام للطلبة غیر العراقیین خوفاً 

لھ قدرة على المواجھة ، من أن تبقى حوزة النجف على قوتھا واإلمام موجود فیھا وعندئذ تكون 

ً ھو أقوى من كل  ً ، وأتخذ موقفا لكن اإلمام الخوئي قد تدخل في ھذا الموضوع دخوالً قویا

یتصدون لھذه األمور ، فھدد  االمواقف التي أتخذھا العلماء الذین كانوا في النجف  والذین كانو

                                                           
 .٤٠٩- ٤٠٨، مصدر سابق، ص" نموذج الشیعة في العراق "فرھاد ابراھیم ، الطائفیة والسیاسة في العالم العربي  )٣(
 .٤٠٩- ٤٠٨، صجودت القزویني ، المرجعیة الدینیة العلیا عند الشیعیة االمامیة ، مصدر سابق )١(
 .٣٥٤، مصدر سابق، ص" نموذج الشیعة في العراق "فرھاد ابراھیم ، الطائفیة والسیاسة في العالم العربي  )٢(
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موقف الخوئي وأوقفت عملیة بأن یسافر أذا لم تحل ھذه المشكلة ، وبعد ذلك استجابت الحكومة ل

  .)١(تصفیة الحوزة

وقد تمیز السید الخوئي عن بقیة الفقھاء بأنھ صاحب مدرسة عقلیة ، خرجت مجموعة         

كبیرة من المجتھدین ربما لم یجتمع ذلك لفقیھ أمامي قبلھ في تاریخ الزعامة الشیعیة ، والسبب في 

الطالب خالل أكثر من نصف قرن ، تأثروا عالیة من ) نخبة(ذلك إن الخوئي سعى لتخریج 

بمدرستھ الفكریة ، وكتبوا تقریرات بحوث في علمي الفقھ واألصول ، كما لعبت مجموعة من 

تالمذتھ أدواراً سیاسیة متمیزة كالدور الذي لعبھ السید محمد باقر الصدر في العراق ، والسید 

، في قیادة الفصائل األفغانیة ضد *ظمحمد حسین فضل هللا في لبنان ، والشیخ محمد سرور واع

  .االحتالل الروسي

بعد "كان قبل وصولھ إلى زعامة الطائفة الشیعیة یوصف بأنھ من كبار مدرسي الحوزة العلمیة 

  .)٢()أإلمام( زعیم الحوزة العلمیة ، ثم لقب بـ "تسلمھ الزعامة لقب بـ

كان اإلمام الخوئي یأمل أن یحقق ف –التي سیرد ذكرھا  -وأخیراً كانت االنتفاضة الشعبانیة 

 ً   أھدافھا ، ملبیا

فتحمل آالم الدنیا . قیادتھا ، فأدار رحاھا ولكنھ أراد شیئاً أو رادت القوى االستعماریة شیئاً آخر  

  .)٣(م)١٩٩٢( وذاق ذرعاً حتى وافتھ المنیة عام

شھید السید محمد باقر لقد تزامنت مرجعیة اإلمام السید أبو القاسم الخوئي مع مرجعیة اإلمام ال

) مقام(الصدر بعد مرجعیة اإلمام محسن الحكیم ، وقد ظھر السید الصدر كعالم كبیٍر بدأ یرتقي 

المرجعیة الدینیة بقوة ، بالرغم من مرجعیة أستاذه اإلمام الخوئي المطلقة ، وكان الصدر مؤھالً 

م ، وقد كان ھدفھ )١٩٨٠(عام  في مدة زمنیة وجیزة لتسلم زعامة العالم الشیعي لوال استشھاده

  .تأسیس مرجعیة دینیة علیا مواكبة لإلحداث بشكل عام ، والتي تعتمد على الدعم الشعبي لھا

ومن ضمن ھذه اإلحداث ھو انتصار الثورة اإلسالمیة في إیران أذ جعلت حكومة البعث تعیش 

اكل داخلیة خطیرة ، حالة من الرعب والقلق ، وما سوف یسببھ لھا ھذا الحدث الكبیر من مش

وذلك إن قیام حكومة إسالمیة یقودھا فقیھ في دولة مجاورة للعراق لیس أمراً یمكن تجاھلھ 

سیعزز من تطلع العراقیین نحو إقامة حكومة إسالمیة في  -على اقل تقدیر–بسھولة فالحدث 

  .)١(العراق
                                                           

 .٣٣٩محمد باقر الحكیم ، اإلمام الحكیم ، موسوعة الحوزة العلمیة والمرجعیة ، مصدر سابق، ص )٣(
.یة أول دخولھ ألى أفغانستان ، وأختفت أخباره بعد ذلككان من زعماء ثوار المقاومة االفغانیة ، أعتقلتھ السلطات الروس*   

 .٢٧٦جودت القزویني ، المرجعیة الدینیة العلیا عند الشیعة االمامیة ، مصدر سابق، ص )٤(
 .٢٧٨م ، ،ص١٠،٩،١٩٨٨/بیرجون لویزار،الحركة الدینیة الشیعیة ، ترجمة جواد بشارة،مجلة دراسات عراقیة،العدد )١(
 ١٨٨م، ص٢٠٠٩العلوم،النجف االشرف بین المرجعیة والسیاسة،ط،دار الزھراءع،بیروت،محمد صادق محمد باقر بحر  )٢(
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ساعدھا على التغلب على إن ھذه الظاھرة كانت تقلق السلطة ، فكانت تبحث عن الوسائل التي ت

ً ، فمن المؤكد إن تتجھ السلطة آنذاك إلى  ھذه المعضلة الكبیرة التي تھدد وجودھا تھدیداً واقعیا

والى الحركة اإلسالمیة والكیان اإلسالمي في العراق للقضاء علیھ ) رض(السید الشھید الصدر

وخطیر في المستقبل على صعید بأي أسلوب وبأي ثمن ، ألنھا كانت تعتقد أنھا ستقوم بدور فعال 

لوتوافرت المستلزمات -السعي إلقامة حكومة أسالمیة في العراق الذي كان المرشح األول 

لثورة أسالمیة جماھیریة على غرار ماحدث في إیران ، وھذا ماتعرفھ السلطة   -الضروریة 

  .)١(جیداً 

یري بمستوى التحرك الذي إن السید الشھید كان یعلم إن الظروف لم تكن مھیأة لتحرك جماھ

حدث في إیران ألمور وأسباب معروفة لعل أھمھا بطش النظام وقسوتھ التي ال نظیر لھا في 

تاریخنا المعاصر ، ومنھا ضعف الحركة اإلسالمیة وعدم قدرتھا على مواجھة قد تكون طویلة 

ھید لم تكن قد وشاقة خاصة مع افتقارھا إلى اإلمكانات المادیة ، كما أن مرجعیة السید الش

استوعبتھا الساحة العراقیة استیعابا كامالً بحیث حتى یتاح لھا التحرك بمفردھا دون حاجة إلى 

مساعدة اآلخرین ، ومنھا أن بعض األوساط المرجعیة والحوزویة كانت الترى ضرورة لتحرٍك 

ً لم یكن أمام السید محمد باقر الصدر سوى خیارین ، أم ا أن ینظم إلى من ھذا القبیل ، ونظریا

األحزاب اإلسالمیة السریة أو أن یقوم بمحاولة لتجدید ھیكل المرجعیة الشیعیة وصبغھا بصبغة 

  سیاسیة ، ویبدو أنھ قد أختار الطریق الثاني ، والسیما أنھ قد حاز بأبحاثھ العلمیة

   .)٢(قالتي قام بھا في الستینات شھرة واسعة كأحد واضعي النظریات التي تخطت حدود العرا 

إن الصدر بوصفھ تلمیذاً سابقاً یقدر عملھ أال أنھ لم یتبع مبدأ التقیة الذي كان الخوئي یراه مناسباً 

ً للتقلید الشیعي ، فأن جمھور الشیعة داخل وخارج العراق كان یتبع الخوئي ،  في العراق، وطبقا

بعض أعضاء حزب  بینما كان الصدر في بدایة السبعینیات یتبع منھج طالبھ في النجف ومن

  -:، وقد أتخذ الصدر قرارین لفتا نظر الحكومة إلى خطورة شخصیتھ وھما * الدعوة

v  یحیي فیھ الثورة في وقت عمدت الحكومة ً ترحیبھ بالثورة اإلیرانیة ، حیث أرسل خطابا

 .العراقیة إلى عدم اإلعالن عن التغیرات التي جرت في إیران 

v اإلسالمیة في شكل فتوى بناًء على استفتاء أجراه  موافقتھ على وضع دستور للجمھوریة

 .العلماء الشیعة في لبنان

                                                           
 .١٤١- ١٤٠م ، ص٢٠٠٤، مطبعة شریعت ، قم ،  ١الشیخ محمد رضا النعماني ، شھید االمة وشاھدھا ، ط )٣(
 .ف، بتصر ٣٩- ٣٨ت ، ص٠محمد باقر الصدر ، خالفة اإلنسان وشھادة األنبیاء ، مؤسسة البعثة ، طھران ، د )١(

.حزب الدعوة ھو حزب شیعي تأسس على ید السید محمد باقر الصدر أواخر الخمسینات*  
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وبالنظر إلى العالقات المتوترة بین حكومتي العراق وإیران فأن ھاتین الخطوتین كانتا كفیلتیین 

كل ذلك كان مبرراً . ولسیاستھا بكل تأكید  –الصدر غیر موال لھا  –بأن تعد الحكومة العراقیة 

لمھاجمة الصدر ، وبعد اإلفراج عنھ بعد مدة اعتقال قصیرة أصدر فتوى بتحریم  للحكومة

االنضمام لحزب السلطة ، ومنع الصالة خلف أمام وثیق الصلة بھ، وموقفھ ھذا كان بدایة درب 

وقد قامت السلطة بمضایقة السید الشھید وأقدمت على اعتقالھ أربع مرات منذ عام .)١(التضحیة

اللھا أبشع أنواع التنكیل والتعذیب ، وكما ذكر حزب الدعوة ، اشترطت م ، ذاق خ)١٩٧٢(

رجوعھ  -:م ھي)١٩٨٠(السلطة لإلفراج عنھ في أخر اعتقال لھ ثالثة أمور ذلك في نیسان عام 

الذي كان رد الحكومة علیھ ھو القبض على السید * عن فتواه بتحریم االنضمام لحزب السلطة

النجف  وغیرھا من المراكز الشیعیة ، بعد أن كانت قد فرضت  الصدر بعد مظاھرات دمویة في

علیھ اإلقامة الجبریة في بیتھ ومنعھ من ألقاء دروسھ ، واألمر الثاني ھو الموافقة على محاكمة 

قد ) رض(قادة حزب الدعوة ثم األمر الثالث ھو تخلیھ عن تأیید الثورة أإلیرانیة ، أال أن الصدر 

ً مما أدى  ألي استدعائھ إلى القصر الجمھوري ومن ثم إعدامھ ھو وأختھ الفاضلة رفضھا جمیعا

  .)٢()م١٩٨٠نیسان ٩( ، ودفن سراً في النجف  في ١)*بنت الھدى(المجاھدة 

م من أشھر تالمذة )١٩٤٣(أما السید محمد بن السید محمد صادق الصدر المولود سنة         

ح للمرجعیة في حیاة اإلمام الخوئي ، ونشر اإلمام السید محمد باقر الصدر وابن عمھ ، رشُ 

رسالتھ العملیة ، وقد جاء في مدة حرجة من تاریخ اندحار السلطة العراقیة بسبب الحصار 

االقتصادي الذي فرض على العراق من  دول التحالف، وعلى أثر ذلك فقد غضت الدولة العراقیة 

، وقد وجدت في مرجعیة العلماء ھذه الطرف عن النجف  وعلمائھا واشتغلت بما ھو أھم من ذلك 

المرة سنداً لھا فیما أذ أبدت سیاسة مرنة تجاھھم فقامت بإسناد بعض مجتھدي الحوزة ، وقدمت 

   .)١(التسھیالت لھم

من الممكن القول أن النظام العراقي بعد حساباتھ الخاطئة التي أظھرت نتائجھا بقتل اإلمام محمد 

ت أن تدعم مرشحاً من أظھر تالمذتھ ومن أسرتھ نفسھا ، ربما م وأراد)١٩٨٠(باقر الصدر عام 

إلظھار نوایاھا في التعامل مع الحوزة من جدید ، أو إقرار ضمني بعد أكثر من عقد من الزمن 

  .عن الخطأ الذي أرتكبتة في قتل السید محمد باقر الصدر 
                                                           

نبیل عبد الھادي ، الصدر وصدام اإلنسانیة في مواجھة الھمجیة ،ضمن كتاب محمد باقر الصدر ، دراسات في حیاتھ وفكره  )٢(
 .٦٥م ، ص١٩٩٦بأقالم نخبة من الباحثین ، مطبعة دار اإلسالم ، بیروت ، 

.بعد ثالث سنوات من استشھاد السید الصدر" الشھادة"ه الفتاوى نشرت في جریدة المعارضة الشیعیة ھذ*  
" بنت الھدى"لھا مؤلفات كثیرة عن وضع المرأة في اإلسالم تحت عنوان  "أمینة الصدر " ھي١*  

م ٢٠٠٠/ھـ١٤٢١، السنة الخامسة ،  ، خالد العطیة ، سطور مضیئة من سیرة الشھید الصدر ، العدد السابع عشر) مجلة(المنھاج  )٣(
 )٥( ینظر ملحق.٦٦؛ نبیل عبد الھادي ، الصدر وصدام االنسانیة في مواجھة الھمجیة ،مصدر سابق ، ص ١٢،ص

 .٢٥٥محمد  صادق محمد باقر بحر العلوم ، النجف االشرف بین المرجعیة والسیاسة ، مصدر سابق ، ص )١(
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النجف البد لھا من كان السید محمد محمد صادق الصدر من جانبھ قد رأى أن مرجعیة      

النھوض في مشروع متكامل خاصة أن الظرف الذي تمر بھ الدولة العراقیة في الحصار 

م من  دول التحالف ضعضع تركیبة المجتمع )١٩٩١(المفروض علیھا بعد حرب الخلیج الثانیة 

على المستویات جمیعھا فبادر للعمل من ضمن ھذه المنظومات االجتماعیة المعقدة ، منظومة 

الدولة ، منظومة المجتمع ، منظومة الحوزة النجفیة ، منظومة األصدقاء األعداء في الخارج ، 

   .)١(خاصة أقرانھ من طالب مدرسة أستاذه الصدر األول

أما مایتعلق بمنظومة الدولة فقد سعى الصدر لترحیل المواجھة معھا ، وأشتغل من ضمن دائرة 

  .م)١٩٩٩( ى مقتلھ عامالمسموح أوالً ، ثم الممنوع ثانیاً حت

لم ینجح مشروع الصدر الثاني أال في المنظومة االجتماعیة التي نظرھا وطبقھا من خالل       

  .عملھ الثقافي الذي أقترن بوجوب صالة الجمعة

ً ، خاصة        ً فشیئا وبالرغم من كل المتغیرات التي تدور حولھ فقد كان یقترب لمعالجتھا شیئا

السند ألعلمائي الخارجي المتمثل بطلبة الصدر األول في إیران ضمن أطار  فیما یتعلق بإیجاد

  .الجمھوریة اإلسالمیة بعد أن عجز من توفیره داخل الحوزة النجفیة

، وقد أمر )م ١٩٩٧تشرین األول  ٦( لقد أفتى الصدر الثاني بوجوب إقامة صالة الجمعة في

م ١٩٩٨نیسان  ١٧( ا بمسجد الكوفة كانت فيوكالءه في البالد على أقامتھا ، وأول صالة صالھ

م ١٩٩٩شباط  ١٩(جمعة فقط حتى مقتلھ مساء یوم الجمعة األخیرة في ) ٤٥(واستمرت إلى )

       .مع نجلیھ)

كانت صالة الجمعة محوراً ألتًف حولھ الحشود في جمیع أرجاء العراق بشكل لم یشھد لھ       

ً لنھضة فكریة و أخالقیة واجتماعیة وسیاسیة ومقاومة ، وجزءاً من مثیل ، وقد كانت منطلقا

مشروع فرض نفسھ على الساحة من جدید ، أذ أعادت صالة الجمعة سطوة المرجعیة الدینیة 

م ، كما أحدث )١٩٦٨( على الشارع العراقي بعدما أطفأت الحكومة العراقیة جذوتھا منذ عام

اجتماعیة ھائلة غیر بواسطتھا كل السید محمد الصدر خالل سنوات مرجعیتھ القصیرة موجة 

المعادالت السیاسیة التي طرحتھا الدولة العراقیة طوال ثالثة عقود متواصلة من التثقیف الحزبي 

  .والسیاسي لكافة طبقات المجتمع 

أستطاع الصدر إن یكسر حاجز الخوف النفسي الذي فرضتھ سیاسة السلطة على الشعب ، وقد 

إصالح األخطاء االجتماعیة المنحرفة ، ونقد ممارسات الدولة في تجلى ذلك بمحاولة االجھار ب

                                                           
 .٣٣٩- ٣٣٨عند الشیعة األمامیة ، مصدر سابق ، ص جودت القزویني ، المرجعیة الدینیة العلیا )٢(
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المجاالت المختلفة ، وصدام إتباعھ مع قوات األمن في أوقات متوالیة دون التراجع أمامھم أو 

  .تلبیة مطالبھم

كما أستطاع الصدر توحید الصف اإلسالمي ومنع االنقسام المذھبي وذلك باإلیعاز إلى وكالئھ 

صلوات الجمعة في المساجد السنیة وإقامة الصلوات معاً ، وھذا ماحدث بإمامة عالم  بااللتحاق في

سني ، وخطابة عالم شیعي ، أو بالعكس في المساجد السنیة والشیعیة على حد سواء خاصة في 

  . منطقتي الكاظمیة واالعظمیة

 بشكاالت معقدة بسبلكن ھذه اإلحداث ألقت بآثارھا على الحكومة العراقیة وقد وقعت في إ      

نمو ظاھرة الصدر في العراق ، ولم تستطع اإلفالت منھا أو معالجتھا بعدما رأت أن جمیع السبل 

قد أقفلت أمامھا ولم یعد الشارع العراقي أال تابعاً لسلطة دینیة ، وحكومة غیر رسمیة ھي سلطة 

حت تحیك وتھیئ لمخطط أإلمام محمد محمد صادق الصدر فلم تجد طریقاً أال بالتخلص منھ ورا

االغتیال ، وفعالً تم ماخطط لھ إذ تم اغتیالھ مع ولدیھ وھو خارج من الصالة في جریمة بشعة 

أمام الجماھیر الذین أذھلھم ھذا العدوان الغادر، وكأن البالد بال قانون وذلك في التاسع من شباط 

ً )١٩٩٩( عام   .)١(م كما ذكر آنفا

  م١٩٩١تفاضة ألشعبانیة موقف النجف من االن- :ثاني عشر

تأریخ والدة نظریة  -:ثمة تاریخان لوالدة مشروع التفكیك االستعماري للكیان العراقي        

تعود إلى حقبة الخمسینیات من القرن العشرین الماضي ، وتأریخ والدة سیاسة تعود إلى أكثر من 

  .نیاتثالثة عقود من الیوم ، حین تأمیم النفط العراقي في مطلع السبعی

وعلى مدى عقدي السبعینات والثمانینات من القرن الماضي ، أشتغل مشروع التفتیت 

مدخل استنزاف البلد بحرب داخلیة مدیدة تمثلت بحرب  - :االستعماري للعراق من مدخلین

  .الحكومة العراقیة مع الشمال ضد الكرد بزعامة المال مصطفى البرزاني التقلیدیة العشائریة 

فھو حرب العراق اإلقلیمیة الكبرى أستدرج ألیھا مع إیران ، وكانت  -:مدخل الثاني أما ال      

ً ودمرت مقدراتھما االقتصادیة والبشریة وكان القصد من  إستراتیجیة شرسة أنھكت البلدین معا

ً كانت األسباب . وراء ھذه الحرب ھي تدمیر قدرات العراق وأنھاك قواه مقدمة إلسقاطھ أیا

ً ، وبغض النظر عن درجة مسؤولیوالدوافع الت  ةي حملت العراق على اجتیاح الكویت عسكریا

أطلسیة ضده بقرار من مجلس األمن  –النظام العراقي في التمكین ألجازة حملة عسكریة أمریكیة 

، فأن الذي یمتنع عن الشك أن اإلدارة األمریكیة آنذاك وجدت في دخول القوات ) ٦٧٨القرار (

، أو )م ١٩٩١كانون الثاني  ١٧( ویت ذریعة مثالیة لشن الحرب ضد العراق فيالعراقیة إلى الك

                                                           
 .٢٦١محمد  صادق محمد باقر بحر العلوم ، النجف االشرف بین المرجعیة والسیاسة ، مصدر سابق ، ص )١(
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لنقول لالنتقال بمشروع التفتیت لكیان ألعراق السیاسي إلى طور التحقیق المادي المباشر عبر 

عملیة عسكریة واسعة ، متمتعة بالغطاء السیاسي والقانوني الدولي ، تتدارك ما أخفقت فیھ 

  .اإلقلیمیةالحربان الداخلیة و

م على العراق ما كان یقع لو ال أن العراق أجتاح الكویت )١٩٩١(لیس یعني ھذا أن عدوان العام 

ً ، فالحرب كانت ستقع في كل حال من األحوال حتى وأن لم تتقدم قواتھ إلى  عسكریا

مر وبعد انسحاب الجیش العراقي من الكویت وتدمیر آلیاتھ من  القوات األمریكیة أأل.)١(الكویت

الذي اضطر الجنود العراقیین للعودة سیراً على اإلقدام إلى العراق ، وعلى أثر ھذا قام أحد 

م بإطالق النار على تمثال لصدام حسین وانھال )١٩٩١(الجنود في فجر الثاني من آذار لعام 

علیھ بالشتائم والسباب وكان ھذا في میدان ساحة سعد في البصرة لتنطلق شرارة االنتفاضة 

، ممثلة  )٢(، وفي غضون أیام قلیلة امتدت إلى جمیع مدن الشیعة في الجنوب العراقي *لشعبانیةا

االنتفاضة التي أنتظرھا الشعب لمدة سنوات طویلة دون جدوى مع فارق وحید وأساسي ھو أن 

االنتفاضة لم تكن خاضعة لقیادة طرف معین ، وقد بدأت االنتفاضة عقب انكسار حاجز الخوف ، 

حرب الخلیج الثانیة ، ومن الثابت اشتراك المرجع األعلى آیة هللا أبو القاسم الخوئي بمدینة بعد 

النجف في ھذه اإلحداث ، ذلك الرجل الذي عَدتة األغلبیة ولمدة زمنیة طویلة شخصیة لیس لدیھا 

ایة الكفاءة السیاسیة ، وقد تمت مشاركتھ بعد أن تضاءل حضوِر الدولة نتیجة االنتفاضة مع بد

م ، أال أن الخوف لم یكن ولم یرد فیما یبدو أن یكون قائداً لالنتفاضة، وتوضح )١٩٩١(آذار عام 

الشك " موقفھ المحافظ خالل تلك اإلحداث ... العبارة التالیة ، في الفتوى التي وجھھا إلى الثوار 

ا هللا القادر أن أن الحفاظ على جوھر اإلسالم وحمایة مقدساتھ واجب كل مسلم ، ومن جانبي أدعو

  ".یوفقكم للنجاح في عمل كل ماھو خیر لألمة اآلسالمیة

وعلى الرغم من امتالء شوارع مدینة النجف بمظاھر القوة والقمع من  النظام إذ قام 

ً من وصول شرارة االنتفاضة ألیھا ، أال أن  بنشر قوات الجیش في كافة أرجاء المدینة خوفا

  . )١(ت بسیطة للنیل من النظام والجھر بالمشاعر المكبوتةللنجفیین قبل انتفاضتھم نشاطا

                                                           
-٥٨، ص٢٠٠٣، ٢٩١التفتیت في الغزوة الكولونیالیة للعراق ،مجلة المستقبل العربي، العدد: عبد األلھ بلقزیز، المشروع الممتنع )١(

٥٩. 
.م١٩٩١آذار  ١/ھـ١٤١١شعبان  ١٤طلق علیھا االنتفاضة الشعبانیة لقیامھا في شھر شعبان الموافق أ*  

 Wikipe                http://www.ar) االنترنت(الشبكة الدولیة للمعلومات )٢(

،  مصدر سابق، " ي العراق نموذج الشیعة ف"فرھاد ابراھیم ، الطائفیة والسیاسة في العالم العربي  )٣(

 . ٤٤٤ص

http://www.ar


  

140 
  

كانت الجماھیر بانتظار أن تبادر المرجعیة الدینیة بإطالق الشرارة األولى لتكون منطلقاً 

ً فدائیة عالیة ، لكن المبادرة األولى  لثورة عارمة ألن مثل ھذه المبادرة تزرع في النفوس روحا

ستعدوا للقیام بما یملیھ علیھم الواجب الوطني المشرف ، فأتخذ جاءت من أبناء المدینة الذین ا

أبناء النجف یتماسكون ویتحركون وینسقون فیما بینھم وھكذا اندلعت االنتفاضة ، وكان توجھ 

ً نحو مرقد اإلمام علي  وكأنھم یستأذنوه ویستمدون منھ العزم على مقاومة ) ع(الجماھیر طبعا

ي مركزاً إلدارة شؤون االنتفاضة وبدأ بعض من وجوه الحوزة الطغیان ، وأصبح الصحن الحیدر

الدینیة یشترك في أدارة المركز بعد أن تمت دعوتھم من قبل المنتفضین ، التحق معھم أیضاً 

ضباط وعسكریون كثیرون من أھل النجف وأبي صخیر والمشخاب والمناطق األخرى بإدارة 

دد من الضباط في الخدمة ومتقاعدین ، وكان شؤون االنتفاضة إذ تولت أدارتھا المركزیة ع

لعلماء الدین دور ھام فیھا إذ أخذت تأثیراتھم تلعب دورھا في مراقبة التصرفات واإلعمال 

، ولم یكن لعلماء الحوزة الدینیة الموقف نفسة تجاه )١(والدعوة إلى االبتعاد عن مظاھر العنف

تجاوزوا الخط األحمر في تصرفاتھم مما كان االنتفاضة وذلك بسبب أعمال بعض اإلفراد فیھا إذ 

لھ األثر غیر المقبول عند بعض العلماء وھنا بدأ التساؤل عن المرحلة التالیة فلم تكن االنتفاضة 

ً لھا ولمستقبلھا ولم تكن لھا قیادة تذكر فكان من الطبیعي أن یلتجأ زعماء الحركة  مخططا

قبلونھم بالتأیید لما حققوه من نصر ، لكن األمر كان الجماھیریة إلى علماء الدین وظنوا أنھم سیست

بالعكس فقد قوبلوا باإلعراض والجفوة واالستھجان والتقریح على ھذه التصرفات ، واختفى كثیر 

من أئمة الجماعة في بیوتھم ولم یبقى منھم أحد مستمراً على صالة الجماعة إال السید محمد 

یقیم صالة المغرب والعشاء في الروضة الشریفة إذ كان ) رضوان هللا علیھ(صادق الصدر 

وصالة الظھر والعصر في مسجد الھندي ، وسارع إلى إصدار بیان یدعوا فیھ إلى نصرة الثورة 

اإلسالمیة المباركة في العراق ، أما بیان السید الخوئي كما مر سابقاً فقد كان متحفظاً یدعوا إلى 

انة ممتلكات الشعب وعدم ارتكاب مخالفات للشارع الحفاظ على النظام االجتماعي العام وصی

مدینة من مجموع المدن العراقیة الثمانیة عشر، وكان  ١٤وسیطر المنتفضون على ، )١(المقدس

لدى المنتفضین قناعة تامة بأن القوات األمریكیة وقوات التحالف التي كانت متمركزة في الكویت 

م یحدث شيء من ھذا القبیل فقد امتنعت القوات ستقوم بمساعدتھم لإلطاحة بالنظام ، ولكن ل

األمریكیة عن تقدیم العون للثوار وبدأ ھنا النظام بالقصف العشوائي والقبض ثم إعدام من یعتقد 

 ٣٠٠أنھ قد شارك في االنتفاضة ، تدمرت الكثیر من المدن وسویت باألرض وقتل مایزید على 

                                                           
                                      http://www.ar Wikipedia. org االنترنت(الشبكة الدولیة للمعلومات )١(

  Wikipedia.   http://www.ar               . )   االنترنت(الشبكة الدولیة للمعلومات )٢(

http://www.ar
http://www.ar
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ً والتي ھي عمر االنتفاضة ، إذ عمد  ١٤ألف شخص في الجنوب العراقي وحده خالل إل  یوما

 ً   .النظام إلى استعمال كافة األسلحة حتى وصولھ إلى األسلحة الكیماویة المحرمة دولیا

  

  االحتالل األمریكي للعراق  موقف النجف من - :المبحث الثاني
ھذه بعض من أسماء كثیرة " حرب الخلیج الثالثة"أو " حرب بوش"أو " حرب العراق"

م والتي أدت إلى )٢٠٠٣(لوصف العملیات العسكریة التي وقعت في العراق سنة استعملت 

إحتالل العراق عسكریًا من الوالیات المتحدة األمریكیة بمساعدة دول مثل بریطانیا وأسترالیا 

وبعض الدول المتحالفة معھا ، وأدى ألي انھیار نظام الدولة العراقیة ، وإغراق البالد في حرب 

ة أودت بحیاة عشرات اآلالف من المدنیین العراقیین ، كما ُدمرت البنى التحتیة ومشاكل داخلی

، نقطة تحول في تأریخ  التي كانت باألساس ھشة وضعیفة ، وأثارت الصراعات الطائفیة العنیفة

  . العراق خاصة والمنطقة ككل ، كانت الحوزة العلمیة في النجف  صمام األمان فیھا

  لحتالأسباب اإل - :أوًال
استعملت أمریكا ذرائع متعددة إلعطاء الشرعیة بإسقاط نظام صدام ومن ثم احتالل 

العراق منھا قضایا أسلحة الدمار الشامل ، وقضایا انتھاك حقوق اإلنسان ، واإلرھاب والقتل 

، إذ )١(الجماعي وھناك أمور أخرى سببت ھذا االحتالل ومنھا ، احتراق أوراق صدام السیاسیة

الراحل جمال عبد الناصر كان أول من نبھ إلى عمالة صدام حسین ألمریكا ،  أن رئیس مصر

ونبھ حافظ أسد بأن ھذا المناضل الحزبي مخترق من المخابرات األمریكیة ، وتعامل صدام مع 

م ، ولكن غلطة صدام أنھ لم یعرف الحدود المسموح لھ )١٩٦٢(الغرب تعامال قدیما منذ عام 

في محاربة إیران واحتاللھ للكویت ، فرأت أمریكا أن دوره السیاسي  ، وخاصة بعد فشلھ)٢(بھا

قد انتھى وأصبح غیر مؤھل ألداء دور جدید في المنطقة ، فقرروا أزالتھ ، ومما یؤسف لھ بأن 

كانت خطة إسقاط نظام صدام على حساب الشعب العراقي ، ویعد صدام السبب المباشر لوقوع 

  .العراق تحت االحتالل األمریكي

، )١(أن تدھور االقتصاد العراقي نتیجة الحروب التي خاضھا صدام حسین وسیاستھ الفاشلة

ساعدت أمریكا بفرض سیطرتھا على العراق ، إذ لم یفكر صدام بطریقة منطقیة لمواجھة 

الوالیات المتحدة األمریكیة والجیوش المتحالفة معھا ، فلم یقدر وضع العراق السیاسي 

                                                           
، مطبعة بیت العلم للنابھین ، بیروت ،  ١عباس جعفر محمد األمامي ، الدور السیاسي للمرجعیة الدینیة في العراق الحدیث ، ط )١(

 .١٥٨م ، ص٢٠١١
 .٣٦٧- ٣٦٦م ، ص١٩٩٣عادل رضا ، التاریخ التحركھ الصدفة ، قراءة في فكر حافظ أألسد ، مطبعة أخبار الیوم ، القاھرة ،  )٢(
 .٢٦٥- ٢٦٤م،ص١٩٩٣م،لندن ،٠، د ١نوار إبراھیم ، ألمعارضة العراقیة والصراع إلسقاط النظام ، ط )٣(
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دي ، لكن أن بعض القیادات العسكریة التي تربت في مدارس نظامھ بدأوا والعسكري واالقتصا

یرتبطون بالمخابرات األمریكیة خفیة وینظمون معًا طریقة لتسلیم بغداد والعراق عامة إلى 

جیوش االحتالل كما ذكرت وسائل اإلعالم ، وقسم كبیر من ھؤالء الضباط كافأتھم أمریكا 

، وبالتالي قدمت أمریكا مجموعة من )١(ل العربیة واألوربیةوأخرجتھم مع عوائلھم إلى الدو

التبریرات إلقناع الرأي العام األمریكي والعالمي بشرعیة الحرب ، كما أدعت بامتالك حكومة 

تشكل خطرًا " إرھابیة"الرئیس أألسبق صدام حسین عالقات مع تنظیم القاعدة ومنظمات أخرى 

لم یثبت بأي دلیل الستحالة وجود قواسم فكریة وعقائدیة على أمن واستقرار العالم وھو أدعاء 

تجمع القاعدة بنظام الحكم العراقي العلماني ، وتعرضت ھذه التبریرات النتقاد واسع النطاق ، إذ 

  .)٢(أرادت أمریكا الھیمنة على سوق النفط العالمیة ودعم الدوالر األمریكي

ق ، حاولت أن تفرض قوانین وأوامر وبعد تسلم قوات االحتالل أدارة الحكم في العرا

كان من أخطرھا ھو حل األجھزة األمنیة  تعارض المصلحة الوطنیة والدینیة للشعب العراقي

والجیش العراقي ، األمر الذي سبب فراغًا في األمن وأدى إلى انفالت أمني تام في كل البالد 

االحتالل للعراق ومنذ البدایة ، ، ومن المشاكل التي رافقت )٣(باستثناء مناطق كردستان العراق

كیفیة تنظیم العالقة بین الطرفین على وفق صیغة تعاقدیة مقنعة ومرضیة ، فلقد ظلت ھذه 

العالقة باعتبارھا تقوم بین طرفین غیر متكافئین ، عرضة لتقلبات عدیدة ، سواء من ناحیة 

للمعاھدة بینھا وبین الصیاغة أو من ناحیة التطبیق ، فاستغلت أمریكا قوتھا لفرض صیغة 

العراق أقرب ماتكون إلى عالقة التابع للمتبوع ، وكانت تلجأ إلى اإلجحاف في الصیاغة ، والى 

  .)٤(استغالل حاالت ألتأزم لفرض شروط أضافیة ، أو أعطاء األمور تفسیرات لصالحھا

تعد  مما حدى بالمرجعیة الرشیدة في النجف  في الوقوف بصالبة أمام ضغط المحتل فھي 

مالٌذ للشعب والسیما في األزمات التي تعصف بھ فقد عاشت على مر تأریخھا بطریقة واقعیة 

بعیدًا عن كل أنواع التعصب والفتن ، مدافعة عن مبادئ اإلسالم والحق والعدالة ، مع وجود 

اختالف في الرؤى بین المراجع وبحسب نظریاتھم االجتھادیة في ھذه األمور وطریقة تفكیرھم 

، فكان للنجف ومرجعیتھا وعلى رأسھا )١(سیاسي وتحلیلھم للواقع السیاسي الذي یمرون فیھال

دور بارز في التصدي لالحتالل ، فمنذ الیوم األول قاوموا ) دام ظلھ(سماحة اإلمام السیستاني 

                                                           
م ، القاھرة ٠،د ١أحمد أمین الجمل ومجدي كامل ، ط.جوزیف ناي ، المنازعات الدولیة مقدمة للنظریة والتاریخ ، ترجمة د )١(

 .١٧٨م، ص١٩٩٧،

(2) Http:// ar.wikipedia.org          االنترنت(الشبكة الدولیة  للمعلومات    (    
(3) Http:// ar.wikipedia.org      االنترنت(الشبكة الدولیة  للمعلومات (   

 .١٧٥م ، ص٢٠٠٤م ، بیروت ،٠،د ٢عبد الرحمن منیف ، العراق ھوامش من التاریخ والمقاومة ، ط )٤(
 .٤٠م ، ص١٩٩١ك ، ٠، د م٠عبد الكریم اآلزري ، مشكلة الحكم في العراق ، د )٥(
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معھ مقاومة حضاریة تعد في األوساط الدولیة أبلغ من  ةالجیش األمریكي والجیوش المتحالف

 ةمة العسكریة ، إذ صرح اإلمام السیستاني بأن األمریكیین محتلون وحملھم مسؤولیالمقاو

الفوضى والالأمن ، كما رفض أن یستقبل الحاكم األمریكي العسكري غرنر أو المدني بریمر 

، وفي )١(في العراق وال أحد من المسؤولین األمریكیین على الرغم من طلبھم المتكرر لزیارتھ

در سماحتھ فتوى تحرم نھب ممتلكات الدولة والوزارات والدوائر أص) م٢٧/٤/٢٠٠٣(

أصدر فتوى تمنع قتل أزالم النظام السابق من قبل أولیاء ) م١٣/٥/٢٠٠٣(الحكومیة ، وفي 

أمور المقتولین ، بل أوجب رفع األمر إلى المحكمة الشرعیة وصدور حكم القاضي الشرعي ، 

لبائد بعد وقوع ملفات األجھزة األمنیة في أیدي الناس ومنع سماحتھ فضح أسماء عمالء النظام ا

، ورفض التشھیر بھم ، وقد ساھم في نزع فتیل أول صراع مسلح داخل الصف الشیعي ، ففي 

م حدث نزاع مسلح بین أطراف شیعیة في كربالء المقدسة ھناك ، )٢٠٠٣(منتصف تشرین أول 

من العتبات المقدسة وأصدر مكتبھ بیانًا فشارك مكتب السید في أیجاد صیغة إلخراج المسلحین 

  .)٢(*بھذا ألشأن

  م٢٠٠٤أحداث آب  -:ثانیًا
م یوم سقوط النظام،لم یعرف تیاربأسم التیار ٢٠٠٣حتى صبیحة التاسع من نیسان 

الصدري في مقالة أوكتاب أوأي وسیلة إعالمیة رسمیة قبل ھذا التاریخ ، بل كان ظھوره إلى 

االبن الشاب للسید محمد محمد صادق (وكان السید مقتدى الصدرالساحة بعد ھذا التاریخ،

ھوالشخصیةالرمز لدى ھذا التیار ، ویشترك ھذا التیار مع التوجھ السني العام في ) الصدر

لبریطاني للعراق،إذ تبنى الطرفان خیارالمقاومة لمسلحة أسلوب مواجھة االحتالل األمریكي وا

دعا فیھ ١*وضرورة جدولة انسحاب القوات األجنبیة من العراق،وإصدارالسید مقتدى بیانًا 

للتقریب بین مذھبي السنة والشیعة، ودعا إلى تنسیق صالة الجمعة والجماعة والمساجد 
                                                           

   ٦ینظر ملحق. ٨٥محمد الغروي ، المرجعیة في مدرسة أھل البیت ومواقفھا السیاسیة ، مصدر سابق ، ص )٦(

تضمن البیان أن النزاع المسلح الذي وقع في كربالء المقدسة نجم عن غیاب السلطة الوطنیة العراقیة عن الساحة بصورة فاعلة * ..

سلحة غیر المرخصة بأیدي الجماعات غیر المنضبطة ، وقد تم التوصل إلى حل النزاع بمساعي ممثل ووجود أعداد كبیرة من أأل

ً كانو ً بأنھ یلزم  امكتب سماحة السید ، والمحاكم العراقیة الصالحة ھي وحدھا التي یحق لھا محاسبة المقصرین أیا ، وذكر أیضا

للتفاصیل . االستقرار ودعمھا بالعناصر الكفوءة والمعدات الضروریة تعزیز القوات الوطنیة العراقیة المكلفة بتوفیر األمن و

.١١١محمد الغروي ، المرجعیة في مدرسة أھل البیت ومواقفھا السیاسیة ، مصدر سابق ، ص: ینظر  

السیاسي صالح عبد الرزاق ، المرجعیة الدینیة في العراق واالنتخابات البرلمانیة وتعزیز الوحدة الوطنیة ، دراسة في الدور  )١(

 ).٧(ینظر ملحق.٥٥-٥٣م ،ص٢٠١٠، مطبعة منتدى المعارف ، بیروت ، ١للمرجعیة في العراق المعاصر ، ط

طرح السید مقتدى الصدر فكرة أن تصلي األقلیة السنیة خلف أمام شیعي واألقلیة الشیعیة خلف أمام سني ، بعد أن حدثت مشكلة . ١*
: للتفاصیل ینظر.یعیة التي أغتصبھا النظام خاصة تلك التي تقع في مناطق شیعیة تمثلت في استرجاع الشیعة بعض المساجد الش

م ٢٠٠٤ك ، ٠م ، د٠محسن النوري الموسوي ، السید مقتدى الصدر ، صدر العراق الثالث ، أھدافھ ومواقف مشروعة ،د
.٨٠،ص  



  

144 
  

م من ٢٠٠٣، وتمكن في حزیران )١(مذھبینالمشتركة ، وعدھا مثاًال للتآخي والوحدة بین ال

، والمعلن في تأسیسھ أنھ جیش )* جیش أألمام المھدي(تشكیل ذراع عسكریة قویة تحت مسمى 

اإلمام الغائب لدى الشیعة ، الذي سیظھر في نھایة الدنیا ویقیم میزان (لألمام المھدي المنتظر 

ا أعلنھ السید مقتدى الصدر شخصیًا ، والغایة المرجوة من تأسیس ھذا الجیش بحسب م) العدل

ھو تقویة قاعدة اإلمام المھدي في العراق ، وضبط األمن والسالم وخدمة جمیع الطوائف 

  .)٢(الموجودة فیھ ، وجمیع القیادات والمرجعیات والحوزات

السید مقتدى (م سارع الصدر الثالث ٢٠٠٣بعد انحسار قوى النظام العراقي وسقوطھ في 

مدینة النجف، فضًال عن المدن الشیعیة األخرى ، وسیطر أنصاره على مدینة  لتأمین) الصدر

في "، أال أن السید مقتدى الصدر قال "مدینة الصدر"الصدر ببغداد التي صار أسمھا فیما بعد 

األسبوع األول من سقوط النظام ، وبعون اهللا وبفضلھ تمكنت وبسھولة من السیطرة على العراق 

  . )٣(عامة 

م بین جیش المھدي ٢٠٠٤األسباب كانت السبب في اندالع معارك قاسیة في آب  كل ھذه

وقوات التحالف مدعومة من الحكومة العراقیة ،إذ دخلت عناصر جیش المھدي الحرم العلوي 

م بعد استیالئھا على مفاتیح المرقد وطردت الحراس ٢٠٠٤في النجف  في بدایة نیسان 

لصدر من أحدى قاعات المرقد مكتبًا لھ ، یستقبل فیھ أتباعھ الموجودین ، وأتخذ السید مقتدى ا

والزوار والمبعوثین والمراسلین والصحفیین ، وعندما أرادت الحكومة العراقیة برئاسة أیاد 

اقتحام المرقد ، تسانده القوات األمریكیة ، أتضح أن دخول القوات العسكریة المرقد * عالوي

ھدي داخل المرقد الشریف یعني حدوث مذبحة كبیرة یذھب مقابل تواجد المسلحین في جیش الم

ضحیتھا العراقیون من الطرفین ، فضًال عن تدنیس المرقد الطاھر ، وانتھاك حرمة العتبة 

المقدسة ، والبد من تدخل طرف أخر لھ ثقلھ الدیني والسیاسي واالجتماعي لدرء الفتنة ، فكان 

                                                           
الوحدة الوطنیة ، دراسة في الدور السیاسي  صالح عبد الرزاق ، المرجعیة الدینیة في العراق واالنتخابات البرلمانیة وتعزیز )٢(

 .٩١- ٧٥للمرجعیة في العراق المعاصر ،مصدر سابق ،ص

 
إن تأسیس جیش المھدي ، لم یظھر بعد احتالل العراق وسقوط النظام ، أنما كان أقدم من ذلك بكثیر ، إذ تشكل بھذا االسم في بدایة *

رشید .٨٤المصدر نفسھ،ص:للتفاصیل ینظر. ل أن تسمى مدینة الصدر بسبع سنواتقب) شرق بغداد(م في مدینة الثورة ١٩٩٦األمر عام 
.٢٢٩م ، ص٢٠٠٩م،بغداد ، ٠، د ١الخیون ، الھوت السیاسة ، أألحزاب والحركات الدینیة في العراق ، ط  

 .١٣٠م ، ص٢٠٠٩م،بغداد ، ٠، د ١رشید الخیون ، الھوت السیاسة ، أألحزاب والحركات الدینیة في العراق ، ط )١(
م، وترأس القائمة العراقیة في مجلس النواب العراقي، )٢٠٠٥-٢٠٠٤(سیاسي عراقي تولى رئاسة الحكومة العراقیة المؤقتة للمدة *

: للتفاصیل ینظر.م١٩٤٤وھو من موالید بغداد   

- Http:// www.asir.me/show thread.php 7t=6922     االنترنت(الشبكة الدولیة للمعلومات  (
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ا بھ إلى قطع مدة العالج في لندن والعودة إلى النجف شخص السید السیستاني عنوانًا لھا، مما حد

الحكومة العراقیة والسید مقتدى (لحل األزمة وتھدئة األوضاع ، وأجرى اتصاال بالطرفین 

وتمكن من نزع فتیل األزمة وإقناع الطرفین باالنسحاب من المدینة عامة والحرم ) الصدر

ع السید علي السیستاني اتفاقا یضمن العلوي المطھر خاصة ، ووقع السید مقتدى الصدر م

انسحاب جیش المھدي من الصحن العلوي الشریف ، وجعل المدینة منزوعة السالح ، ثم إیقاف 

  .)١(المواجھات المسلحة مع القوات النظامیة

ألتزم التیار الصدري باالتفاق ولم یبادر إلى أیة عملیات ضد مواقع وأطراف حكومیة أو 

تخذ خیار المقاومة السلمیة منھجًا جدیدا من خالل القیام بالمظاھرات متعددة الجنسیات ، وأ

السلمیة للتعبیر عن موقف الجماھیر عامة والتیار الصدري خاصة تجاه اإلحداث والقضایا 

الھامة ، فضًال عن النشاطات المذھبیة ومساعدة القوات الحكومیة في حفظ النظام وإعالن 

م وحاز فیھا على ثالثین ٢٠٠٥كانون االول١٥ة التي جرت في المشاركة باالنتخابات البرلمانی

  .)٢(مقعدًا

اتھمت قوات االحتالل السید مقتدى بأنھ الیرید سلمًا والیرید مفاوضات ، ولكنھ رد على 

ھذه التھم بقولھ أنھ خرج لطلب اإلصالح في العراق الحبیب والمطالبة بحكومة شرعیة نزیھة 

م بمفاوضات منصفة ونزیھة وبأشراف المرجعیة الدینیة ، وأن ودستور مرضي للجمیع ، وطالبھ

وافقت أمریكا أو رفضت فھي من یصعد الموقف وھي من الیرید السالم ، وأدعو اهللا أن یجعل 

  .  ھذا البلد أمنًا ویجنب أھلھ الحروب والدمار

   والدستور الجدید  موقف النجف من االنتخابات -:ثالثًا
ألجراء ) دام ظلھ(یجابي والداعم لسماحة السید السیستاني یتراءى بوضوح الموقف اال

االنتخابات في العراق ألنھا تؤمن بأن االنتخابات تؤمن حقوق جمیع مكونات الشعب العراقي في 

مجاالت الحیاة المختلفة ، وتشجعھم لبناء وطنھم وتكون سببًا وعامًال مھمًا لعدم عودة 

عب إلى الحضور ألفعال والقوي المساند لالنتخابات ، مبینًا الدیكتاتوریة واالستبداد داعیًا الش

الثوابت أألصیلة للمرشح بأن یّسیر الناخب طبقًا لھذه الثوابت الوطنیة والشرعیة والكفاءة في 

  االنتخاب ، واالنتخابات الحرة والنزیھة تعني أن العملیة السیاسیة في العراق تتحرك قدمًا ،

                                                           
صالح عبد الرزاق ، المرجعیة الدینیة في العراق واالنتخابات البرلمانیة وتعزیز الوحدة الوطنیة ، دراسة في الدور السیاسي  )١(

 .٥٦للمرجعیة في العراق المعاصر ، مصدر سابق ،ص
 .١١٧المصدر نفسھ ،ص )٢(
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، وأن الحدیث عن االنتخابات حدیث عن حقوق )١(ورًا دائمةویستطیع العراق أن یمد جذ 

أبناء الشعب العراقي ، وحینما أیدت وأكدت مدینة النجف بمراجعھا الكرام وأصروا على أن 

تكون ھناك انتخابات حرة وعادلة ، یدل ھذا على أن زمن االستبداد والطغیان والقھر بكل 

حقیقي عن مواقفھم السیاسیة ، وصرحت أمریكا قائلة طبقاتھ وقومیاتھ ومذاھبھ ویكون لھم تعبیر 

  .، بأنھا تحترم موقف النجف ومرجعیتھا وموقفھا مدروس ومنطقي وعقالني

كما أھاب السید السیستاني بالمؤمنین جمیعًا أن الیقعوا صرعى الكذب واالدعاءات 

الستقرار والرخاء المزورة وأن یحكموا عقولھم في انتخاب األقدر واألصلح على توفیر األمن وا

للبالد وإنقاذھم من معاناتھم الیومیة من سوء األوضاع األمنیة واالقتصادیة وتدھورھا والنجاة 

من الوقوع في تناقضات القوى اإلقلیمیة التي تبعث بالبالد على وفق مصالحھا ضاربة بذلك 

  .)٢(مصیر العباد والبالد دون االكتراث بما سیحل بالعراق الحبیب

كلمة حث فیھا على قضیة ) دام ظلھ(ة اهللا الشیخ محمد إسحاق الفیاض وكان آلی

االنتخابات واالشتراك فیھا والتأكید على إجرائھا في موعدھا المقرر ، حیث أعتبرھا من أھم 

القضایا التي یجب التركیز علیھا ، ألنھا الخطوة االولى في االتجاه الصحیح لبناء عراق حر ، 

بیر في تحقیق العدالة واالستقرار للعراقیین ، كما حث الشعب العراقي ولما لھا من االثر الك

بكافة طوائفھ وشرائحھ ، أن یرص صفوفھ ویوحد كلمتھ أمام مخططات االعداء وان یسعى جادًا 

وبكافة الوسائل  الممكنة للعمل على استقرار البلد واستباب األمن واالجتناب عن كل مایثیر 

كان على قدر المسؤولیة ،فأبھر العالم ككل وكان فوق كل التوقعات في ، وقد )٣(الفتنھ والشقاق

الداخل والخارج على الرغم من التحذیرات والتھدیدات بالقتل واإلبادة لكل من یشترك 

باالنتخابات ،وبذلك أثبت الشعب العراقي كفاءتھ وشجاعتھ ومكانتھ للعالم في أصعب ظروف 

الشعب العراقي ثمرة جھوده بھذا ) دام ظلھ(ق الفیاض تواجھھ ولذلك بارك الشیخ محمد إسحا

الحدث التاریخي في ظل الظروف التاریخیة الحرجة من اجل إنجاح عملیة االنتخابات بشكل 

  .   )١(مكثف وفعال وجاد

أما الشیخ محمد الیعقوبي فقد ذكر وجوب المشاركة في االنتخابات عل كل عراقي أذا كان 

ى الجمیع في داخل العراق وخارجھ أن یضغطوا على الجھات الدولیة مؤھًال لالشتراك ، وأن عل

والمحلیة وإعداد المراقبین لضمان نزاھة االنتخابات والحریة الكاملة للمواطن لإلدالء بصوتھ ، 

                                                           
 ).٨(ینظر ملحق.١٨٨م ،ص٢٠٠٥م ، بیروت،٠،د١، مناھضة احتالل العراق ، طمركز دراسات الوحدة العربیة  )٣(
 .٢٧٣عباس جعفر محمد االمامي، الدور السیاسي للمرجعیة الدینیة في العراق الحدیث، مصدر سابق، ص )١(
 )٩(ملحق  )٢(
 )١٠(ملحق  )٣(
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وأن یمارس كل شخص دوره في توعیة من حولھ بضرورة المشاركة وأن امتناعھ عن 

  .) ١(تحقاقالمشاركة یعني إضعاف صوت العدالة واالس

كانت للمرجعیة الدینیة عالقات تواصل مع منظمة األمم المتحدة في العراق على أساس 

أنھا  منظمة غیر تابعة لدولة ما ، بل ھي منظمة عالمیة تعنیھا شؤون كل بالد العالم ، وعلى 

أساس أن العراق عضو فیھا تھمھا شؤونھ ، وأن مسؤولي األمم المتحدة كانوا بحاجة إلى 

طالع على رأي المرجعیة في مختلف القضایا المتعلقة بالعراق ، ومن خالل ھذه العالقة اال

أرادت المرجعیة إقحام األمم المتحدة في صلب القضیة العراقیة لتكون عامًال مساعدًا إلخراج 

العراق من سلطة االحتالل وتحقیق السیادة الكاملة من ناحیة ، واالفادة من طاقات وإمكانات 

تلك المنظمة في بناء مؤسسات الدولة في مختلف المجاالت بعدما انھارت تلك الدولة  وخبرات

  .م من ناحیة أخرى)٢٠٠٣(بسقوط النظام في التاسع من نیسان 

ونالحظ أن المرجعیة أرادت منذ الشھور األولى من احتالل العراق بأن تتدخل األمم 

یومًا بالضبط من  ٧١أي بعد ) م٢٠٠٣حزیران  ٣٠(المتحدة في المسألة العراقیة ، ففي 

االحتالل وجھت رسالة إلى األمم المتحدة من خالل صحیفة لوس أنجلوس تایمز جوابًا على 

سؤالھا حول أعضاء مجلس كتابة الدستور ألنھ شاع في األوساط السیاسیة رغبة سلطة االحتالل 

ھذا األسلوب وطالبت تعیین أشخاص محددین لكتابة دستور للعراق ، فاعترضت المرجعیة على 

، موضحة )٢(بمجيء األمم المتحدة لمساعدة الشعب العراقي لترتیب األمور وأجراء االنتخابات

إن تلك السلطات التتمتع بأیة صالحیة في تعیین أعضاء مجلس كتابة الدستور ، كما الضمان أن 

ویتھ الوطنیة التي تضع ھذه السلطة دستورًا یطابق المصالح العلیا للشعب العراقي ویعبر عن ھ

من ركائزھا األساس الدین اإلسالمي الحنیف والقیم االجتماعیة النبیلة فالبد أوًال من أجراء 

انتخابات عامة لكي یختار كل عراقي مؤھل لالنتخاب من یمثلھ في مجلس تأسیسي لكتابة 

انجازه على  الدستور ، وعلى المؤمنین كافة المطالبة بتحقیق ھذا األمر المھم والمساھمة في

  )١(أحسن وجھ

  م٢٠٠٦موقف النجف من أحداث سامراء  -:رابعًا

أن من أبرز القضایا التي ظھرت على الساحة العراقیة بعد االحتالل األمریكي للعراق في 

اإلمام علي الھادي واإلمام الحسن (م ، ھي تفجیر مرقد اإلمامین العسكریین )٢٠٠٣(نیسان 

                                                           
 ).١١(ملحق  )٤(
 . ٢٧٣ث ، مصدر سابق ، صعباس جعفر محمد األمامي، الدور السیاسي للمرجعیة الدینیة في العراق الحدی )١(
 ). ١٤(و) ١٣(و) ١٢(ملحق  )٢(
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، كانت صدمة كبیرة للعالم أجمع فضًال عن ) م٢٠٠٦شباط ٢٢(في ) العسكري علیھما السالم

  ).٦(الشعب العراقي صورة

وقد سعت المرجعیة الدینیة في النجف  بكل ماأوتیت من قوة وھیبة في نفوس الناس 

بالوقوف أمام الفتنة الطائفیة والحرب األھلیة العامة لینجو العراق منھا ویخرج بسالم، وألجل 

ید السیستاني بیانًا أدان فیھ الجریمة النكراء ، معبرًا أن الھدف الذي یریده ذلك أصدر سماحة الس

التكفیریون وأالرھابیون من خالل ھذا التفجیر ھو إیقاع الفتنة بین أبناء الشعب العراقي لتتاح 

لھم فرصة للوصول إلى أھدافھم ، ودعا مكتب المرجعیة في بیانھ المؤمنین بأن یعبروا عن 

انتھم النتھاك الحرمات واستباحة المقدسات بأالسالیب السلمیة وأكد البیان بأن احتجاجھم وأد

المرجعیة تدعوا المؤمنین جمیعًا أن التبلغ بھم شدة الجریمة إلى مایریده أألعداء من فتنة طائفیة 

  .طالما عملوا على إدخال العراق في أتونھا 

یین في سامراء من االرھابیین یومًا من جریمة تفجیر مرقد اإلمامین العسكر ٢٢وبعد 

، وقعت فتنة واقتتال داخلي وال سیما في العاصمة بغداد ، ) م٢٠٠٦تموز  ١٩(وذلك في تاریخ 

ووقع تھجیر قسري للسكان من بیوتھم ألسباب طائفیة بحتة فألجل إیقاف نار ھذه الفتنة العمیاء 

رسالة إلى (قي بعنوان أصدر سماحة السید علي السیستاني رسالة خاصة إلى الشعب العرا

، دعا فیھا الشعب إلى االعتصام بالوحدة وعدم التفرقة )الشعب العراقي حول الفتنة الطائفیة

  .)١(عمیق حزنھ وآلمھ من الوقوع في شرك الفتنة الطائفیة معبرًا عن

واستنكر الشیخ محمد اسحاق الفیاض ھذا العمل الشنیع الذي ھتكت بھ مقدسات االسالم 

اد لمدة سبعة أیام ، وأرسل رسالة الى رئیس الوزراء العراقي نوري المالكي ، طالب فأعلن الحد

فیھا عدم التساھل والتسامح مع مرتكبي ھذه الجریمة البشعة وحثھ على اتخاذ اإلجراءات 

  . )٢(الالزمة لتعمیر المرقدین الشریفین

نیة بل كان موقفًا ثابتًا ولم یكن موقف السید مقتدى الصدر بأقل منھ بالنسبة للمرجعیة الدی

وقویًا إذ حمل مسؤولیة ما حدث وجعلھ على عاتق الحكومة العراقیة وأستنكر منھا بقاء المحتل 

بالعراق الحبیب ، كما وحمل القوات المحتلة كافة المسؤولیة وطالبھا شعبیًا وبرلمانیًا بجدولة 

امنھا مع بعض األوربیین وبعد بعد تض) ص(انسحابھا واصفًا إیاھا بأنھا عدوة الرسول األعظم

   تعاونھا وتواطئھا مع التكفیریین في تدمیر المرقد الشریف في سامراء ، كما أھاب بالمؤمنین في

  )٦(صورة

                                                           
: للتفاصیل ینظر. ٢٤٢عباس جعفر محمد األمامي، الدور السیاسي للمرجعیة الدینیة في العراق الحدیث ، مصدر سابق ، ص )١(

 ). ١٥(ملحق 
 ).١٧(و ) ١٦(ملحق   )٢(
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  بعد تفجیرھا) علیھما السالم(قبة االمامین العسكریین 

 http://www.alriyadh.com    )االنترنت(الشبكة الدولیة للمعلومات : المصدر

داخل العراق الحفاظ على وحدة العراق وسیادتھ وأمنھ واستقراره ولن یدخر جھدًا في 

مالحقة المجرمین والفاعلین وأسیادھم ومن خطط لھم ومن مّكن لھم ذلك ، لتقدیمھم إلى العدالة 

 نلتبرئة من التكفیرییأینما كانوا ، ثم طالب المسلمین كافة بموقف حازم وشجاع من خالل ا

األنجاس ، وجعل من أفراد جیش المھدي قوة لحمایة المقدسات في سامراء خاصة والمساجد 

  .)١(والمراقد عامة 

كما أنكر السید كاظم الحسیني الحائري ھذا االعتداء الغاشم على حرم اإلمامین ، منبھًا 

لمحتلین المسؤولیة كاملة ، ألنھم األمة اإلسالمیة إلى تمادي النواصب والمجرمین ، كما حمل ا

ھم الذین یمسكون بزمام األمور في البالد ، ویمنعون من تشكیل قوى أمن مسلحة قادرة على 

  .ردع االرھابین وبسط األمن

كما الفت النظر إلى أن العدید یرید إحداث الفتنة بین المسلمین ویجب االتحاد جمیعًا ضد 

یقفوا مكتوفي األیدي أمام ھذا الھجوم الشرس وأن االرھابین ، وأھاب بالمواطنین أن ال

  .)١(المجرمین من النواصب بالء مبرم البد من أزاحتھم عن الطریق

                                                           
 ).١٨(ملحق  )١(
 ) .١٩(ملحق  )٢(

http://www.alriyadh.com
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ولم یقتصر الشعور بالمسؤولیة والحس الوطني على علماء الدین األفذاذ بل تعدى ذلك إلى 

لبة العام في العراق فرع رابطة المرأة العراقیة و اتحاد الشبیبة الدیمقراطي العراقي و اتحاد الط

النجف ، إذ أستنكر ھذا العمل اإلجرامي الذي یسعى إلى تفتیت الوحدة الوطنیة إذ طالبوا 

الحكومة أن تتحرك بجدیة وسرعة للقبض على ھؤالء اإلرھابیین وتقصیھم في كل مكان 

،  وإفشال أھدافھم وتفویت الفرصة على المجرمین الذین یریدون إشعال الحرب الطائفیة

وأشاروا بالشعب العراقي في بناء البلد المسالم المتسامح مع عراق السالم والمحبة 

  .)١(والدیمقراطیة

أن النشاط السیاسي في النجف لم یقف عند الشأن الداخلي للعراق ، بل تعداه إلى األقطار 

، العربیة واإلسالمیة فكانت النجف خیر نصیر للشعوب المناھضة لالستعمار، والصھیونیة

والعبودیة، والظلم، وقد تأصلت المشاعر الوطنیة والقومیة في المجتمع النجفي ، فنھضت النجف 

مرات ومرات وضحت بالكثیر من أبنائھا دفاعًا عن القضایا العربیة واإلسالمیة، فكان ومازال 

وقفھا للنجف دورًا رئیسیًا في مواجھة القضایا السیاسیة المختلفة، تمثلت بمرجعیتھا الرشیدة وم

الواضح من األحداث السیاسیة التي شھدتھا المنطقة عامة والعراق خاصة مبنیة على حفظ بیضة 

اإلسالم ومصالح الشعب العراقي ، فبعد سقوط نظام صدام ، كان صوتھا متمیزًا وموقفھا قویًا 

وقت  تجاه االحتالل األمریكي ، فقد كانت لھا نظرة ثاقبة وحكمة سیاسیة في تقییم األوضاع في

مبكر من االحتالل ، إذ عمت الفوضى المدن والشوارع والمؤسسات والوضع العام في البالد لم 

یشھد تحسنًا یذكر ، فال تزال األحوال غیر مستقرة وتزداد تعقیدًا ، فیما یشھد العدید من المیادین 

دیة العامة تدھورًا ملموسًا ، ومنھا األمن والخدمات األساسیة للمواطنین واألوضاع االقتصا

  .والظروف المعیشیة ألبناء الشعب ، إلى جانب استشراء الفساد في مرافق الدولة

وھناك صراع حاد في البالد حول طبیعة وخصائص النظام السیاسي واالجتماعي 

واالقتصادي، وتخوض ھذا الصراع قوى وأحزاب ذات برامج سیاسیة ورؤى وتصورات 

بیعة نظامھ االجتماعي واالقتصادي المقبل وھي تعكس متباینة لمستقبل العراق السیاسي ولط

مصالح الطبقات والفئات المختلفة في المجتمع ومما یزید ھذا الصراع تعقیدًا كونھ یدور في ظل 

التناقضات الناجمة عن اعتماد الحرب وسیلة ألحداث التغییر في البالد ، وماترتب عن احتالل 

اق جراء سیاسة الوالیات المتحدة إلى جبھة رئیسیة وتركة ثقیلة ترتبط بھ ، وعن تحول العر

والى میدان لتصفیة حسابات خاصة بھا وبمشروعھا " اإلرھاب الدولي"لحربھا على 

  .االستراتیجي في المنطقة

                                                           
 ) .٢٠(ملحق  )٣(
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وبناء على ذلك أصبح النضال الوطني من أجل تصفیة تركة االحتالل وإنھاء التواجد 

ن أجل العراق الدیمقراطي الفیدرالي الموحد ، كما العسكري األجنبي ، متالزمًا مع النضال م

غدا متشابكًا مع البعد الخارجي الذي زج بقوى إرھابیة غیر عراقیة العالقة لبرامجھا وأھدافھا 

بالعراق وبمصالح شعبھ ، وأضفى ذلك كلھ على اللوحة السیاسیة والصراعات التي تتجاذبھا 

المنطقة وسواھا من البلدان  نخھ بل وال بلدالم یألفھا العراق في تأری" فرادة"خصوصیة و

  .الموازیة لھ في التطور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العربیة المعاصرةاإلقلیمیة وموقف النجف من القضایا  -:المبحث الثالث
كانت النجف ومازالت فاعلة ومتفاعلة مع اإلحداث والتطورات السیاسیة في البالد 

ي وأستمر ھذا الدور في العقود والحقب الزمنیة وخارجھ وھو جزء من دورھا السیاسي المتنام

المتتالیة حتى الوقت الحاضر ، والنجف كانت متفاعلة مع القضایا العربیة وجاءت مواقف 

أبناءھا منسجمة مع بنائھا العقائدي والروحي الرافض للظلم واالستبداد ، كما لعبت النجف دورًا 

ق وكان لموقفھا األثر البالغ في الحفاظ على الوحدة رئیسًا في العملیة السیاسیة الجاریة في العرا

الوطنیة والسعي النجاز االستقالل والسیادة والعمل إلنھاء االحتالل ، من خالل الحث إلعادة 
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بناء الدولة ومؤسساتھا ، على أساس االلتزام بالقانون ومبادئ العدالة والمساواة واحترام اآلخر 

  .وتفعیل المشاركة الشعبیة

  الموقف من حركة المشروطة والمستبدة الفارسیة والعثمانیة  - :أوًال
كان المعترك السیاسي الذي خاضھ العلماء والفئة المثقفة في النجف قد برز بصورة 

م ، أذ أنقسم الرأي العام في مدینة )١٩١١-١٩٠٥(ملموسة أبان الثورة الدستوریة اإلیرانیة 

وھو الفریق المؤید " المشروطة" -:ن ، أحدھماعلى فریقی*  النجف تبعًا لمرجعیات التقلید

" المستبدة"وثانیھما ،  ١*االخوند"للمبادئ الدستوریة ، وتزعمھ الشیخ محمد كاظم الخرساني 

، مدعین بان قوانین  )١(٢*وھم الرافضون للدستور والمناھضون لھ بزعامة محمد كاظم الیزدي

وأدت ھذه االختالفات في المواقف ألى  المشروطة قوانین منافیة لقوانین الشریعة والمذھب

احتدام األمور وانقسام حاد بین المؤیدین والمعارضین للدستور ، انقسام عبر عن نفسھ في غیر 

مرة بصدامات عنیفة وحتى معارك في الشوارع ، كما أتخذ ھذا الخالف شكل مجابھة فكریة 

  . )٢(واسعة وتحریض سیاسي

الدستوریة االیرانیة فحسب ، بل تعداه الى الثورة  لم یقتصر تأیید النجف عند الثورة

الدستوریة العثمانیة ، وبقوة التقل عن سابقتھا أندفاعًا وتعضیدًا ، فقد أستنجد العثمانییون في 

، فلبى مطلبھم  )١(العراق باالخوند لتعزیز موقفھم الرافض الستبدادیة السلطان عبد الحمید الثاني

حوت أنذارات وتھدیدات ونصائح تفرض علیھ الحركة الدستوریة وأبرق ألى السلطان برقیة ، 

                                                           
ھ في المسائل الشرعیة دون المطالبة بالدلیل ، وقد أشترط فقھاء االمامیة التقلید ھو االخذ بقول المجتھد ورأی* 

علي محمد رضا آل كاشف الغطاء ، أدوار علم الفقھ :للتفاصیل ینظر. تحقق عدة شروط في المجتھد المقلد 
  .٢٠٧-٢٠٦م ، ص١٩٧٩، مطبعة دار الزھراء ، بیروت ، ١وأطواره ، ط

م في مدینة طوس االیرانیة، ١٨٢٩الدین المشاھیر في عصره ، ولد عام من علماء  - :محمد كاظم الخرساني ١*
ھاجر الى مدینة النجف االشرف وتلقى العلوم الدینیة على أیدي كبار العلماء المجتھدین فیھا ، ولقب 

محمد حرز الدین ، معارف الرجال في تراجم العلماء :للتفاصیل ینظر. م١٩١١بأالخوند ، توفي عام 
  .٢٣صدر سابق ، صوأالدباء ، م

ھو المجتھد محمد كاظم بن السید عبد العظیم الیزدي ، فقیھ االمامیة ومرجعھا االعلى، : محمد كاظم الیزدي ٢*
م ، كان لھ موقف سلبي من حركة المشروطة رغم أجماع أكثر العلماء على تأییدھا ، وھو ١٨٣١ولد سنة 

محمد :للتفاصیل ینظر. م ١٩١٩توفي سنة ) الوثقى العروة(صاحب الموسوعة الفقھیة الشھیرة الموسومة بـ
  .٣٢٩- ٣٢٦حرز الدین ، معارف الرجال في تراجم العلماء واالدباء ، مصدر سابق ، ص

م ، بحث منشور ، مركز )١٩١١- ١٩٠٥(عالء حسین الرھیمي ، حقائق عن الموقف في النجف من الثورة الدستوریة االیرانیة  )١(
 . ١٦- ٢م ،ص٢٠٠١دراسات الكوفة،

 .٣٥م ،ص١٩٢٩محمد مھدي العلوي، ھبة الدین الشھرستاني ، مطبعة أآلداب ، بغداد ،  )٢(
 .١٦٠م ،ص١٩٥٦، مطبعة شركة التجارة ، بغداد ،  ٢عباس العزاوي ، العراق بین أحتاللین ، ج )١(
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وأرساء دعائم الدیمقراطیة المتوافقة مع الشرع االسالمي في البالد ، وقد ولد ھذا وعیًا فكریًا 

  .  )١(وسیاسیًا كبیرًا لدى الجمھور النجفي ، ووضع حدًا  للركود الفكري السابق

ي في النجف ترحیب قادة أالتحاد والترقي ، وبدأ وقد لقي موقف ألتأیید للدستور العثمان

عدد منھم بزیارة النجف لالتصال بأنصار المشروطة والحصول على تأییدھم وشملت الزیارات 

جمال الدین باشا ، وصائب بك ، وحمزة بك وغیرھم ، : بعض كبار موظفي الدولة من أمثال

والترقي لغرض فتح فرع للجمعیة كما زار النجف قادمًا من أسطنبول ممثل جمعیة االتحاد 

  .)٢(فیھا

  الموقف من القضیة الفلسطینیة -:ثانیًا
فلسطین صلة الوصل بین األقطار العربیة ،واتصال ھذه األقطار ببعضھا اتصاال التتقاطع 

فیھ وتعد من أھم ممیزات القضیة العربیة وعناصرھا ،وفلسطین قطر أصیل من ھذه األقطار 

ما تضعف من شأنھا فیھ ، مضى على ھذه البالد المقدسة محنة بظھور ،التشوب عروبتھ شائبة 

  .)٣(بذرة وسوء النوایا الصھیونیة لھا وبمساعدة الدول األخرى

أن أبواب الھجرة إلى ) م١٩٤٦األول   كانون٢٩(في ) بریطانیا(إذ أعلنت الدول المنتدبة 

م ،كما أنھا رفعت )١٩٣٩(ام فلسطین مفتوحة على الرغم من انتھاء المدة المحددة بمقررات ع

مذكرة إلى األمم المتحدة متضمنة نیتھا بالتخلي عن االنتداب لفلسطین ) م١٩٤٦نیسان ٢(في 

،مقابل إعالن المنظمة الدولیة عن تألیف لجنة تحقیق دولیة من أحدى عشرة دولة تكون مھمتھا 

  .)٤(تقدیم مشروع خاص عن األوضاع في فلسطین

لجنة األمم المتحدة بتقسیم فلسطین إلى دولتین عربیة وأخرى م قامت )١٩٤٧(وفي عام 

یھودیة مع وضع مدینة القدس تحت اإلدارة الدولیة ، وتقسیمھا ھذا آثار غضب واستنكار 

، فأعلنت الدول العربیة رفضھا مشروع التقسیم وأنھا ستقاوم كل )٥(العالمین العربي واإلسالمي

، إما بالنسبة للحكومة العراقیة فقد )١(تتعرض للمخاطرحل من ھذا النوع ولن یتركوا فلسطین 

كررت احتجاجھا بلھجة حاسمة على التقسیم وقالت إن العراق الذي یعد نفسھ مسؤوًال نحو 

، وان  )٢(الشعب العربي الفلسطیني الیمكنھ إن یقف بدون اكتراث إزاء أي حیف وجور یحل بھ

                                                           
 .٢٢م ، ص١٩٨٩موسى الكرباسي ، موسوعة الشیخ علي الشرقي النثریة ، مطبعة العمال المركزیة، بغداد ،  )٢(
 .٢٤م ، مصدر سابق ، ص)١٩٤١- ١٩٢١(د الستار شنین الجنابي ، تأریخ النجف السیاسيعب )٣(
  .٢٣صم ،١٩٥٩ ، بیروت ، العصریةمطبعة ال ،١القضیة الفلسطینیة في مختلف مراحلھا ، ج محمد عزة دروزة ، )٤(
 . ١٤- ١٣ص م ،١٩٨٤علي كاشف الغطاء ، تقسیم فلسطین في األمم المتحدة ، مطبعة دار الحریة ، بغداد ،  )٥(
 .٧٠م ، ص١٩٨١محمد شدید ، الوالیات المتحدة والفلسطینیون بین االستیعاب والتصفیة ، مطبعة المؤسسة العربیة، بیروت ،  )٦(
 .٢٠٨م ، ص١٩٦٨م ، مطبعة دار الھناء ، القاھرة ، ١٩٤٨محمد فیصل عبد المنعم ، إسرار  )٧(
 .١٧٣صدر سابق ، صمحمد عزة دروزة ، القضیة الفلسطینیة في مختلف مراحلھا ، م )١(
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بأبرع الطرق وأقدرھا لحمل الرأي العام على أن ، )١(تقسیم فلسطین بین العرب والیھود القویة

یصدق ویعتقد مایریدون ، ظلم صارخ ألھل فلسطین العرب الذین ھم أصحابھا وسكانھا ، 

  .)٢(فرفض العراق ذلك القرار فور صدوره

كانت النجف في مقدمة المدن العربیة التي أولت اھتماما كبیرًا بالقضیة الفلسطینیة ، وأخذ 

ن ید العون والمساعدة إلى الشعب العربي الفلسطیني بشتى الوسائل ، حیث عقدت النجفیون یمدو

العدید من االجتماعات في النجف أسفرت عن تقدیم االحتجاجات البرقیة إلى ملوك العرب 

واإلسالم من رجال الدین والشخصیات النجفیة والجمعیات في المدینة وكلھا تستنكر بأشد لھجة 

بالتدخل في ھذه القضیة التي أشغلت العرب والمسلمین ، كما خرجت فكرة التقسیم وتطالب 

  . )٣(المظاھرات تھتف لفلسطین وعروبة فلسطین وتستنكر التقسیم الذي جاءت بھ بریطانیا

كما كان لعلماء المدینة اإلعالم دور كبیر في ھذه القضیة إذ كان لإلمام محمد حسین آل 

واغتنامھ لكل فرصة من أجل المساعدة ، وألقى   كاشف الغطاء اھتمام جدي بأمر فلسطین 

الخطب الواعیة والكلمات الھادفة وأصدار البیانات السیاسیة المسؤولة بشأن قضیة فلسطین ،    

)     المؤتمر اإلسالمي(كما وقد سبق لسماحتھ أن تحمل عناء السفر وقصد فلسطین لحضور 

الصحف وفي مختلف األقطار عدة      فیھا، واستمع الناس ألقوالھ ونشرت لھ في مختلف 

خاصة بإعالن الجھاد المقدس  *أحادیث وخطب حول موضوع فلسطین ،كما كانت لھ فتوى

  . )٤(إلنقاذ فلسطین

كان الرأي العام في النجف منسجمًا في مواقفھ مع المؤسسة الدینیة ، إذ أصدر الشیخ عبد 

العربیة في فلسطین للصھاینة ، كما أبرق الكریم الزنجاني فتوى دینیة حرم فیھا بیع األراضي 

أنھ "ببرقیات احتجاج على قرار اللجنة الدولیة ، واصفین إیاه  ١*عدد من علمائھا ورجال الدین

فلسطین عربیة ، وستبقى عربیة ، "معبرین عن  أن " الیتفق مع مصلحة أھل البالد الشرعیین 

فیة كثیرة ببرقیات إلى مراجع الدین ، وبعثت شخصیات نج"على الرغم من محاوالت الصھاینة 

                                                           
(2) Robert art , A defensible Defense :American Grand Strategy After The 

Gold .War International Security Vol-15 NO.4,Spring 1991-pp.17-18. 
 .١٩م ، ص١٩٧١، مطبعة دار الكتب ، بیروت ، ١یوسف ھیكل ، فلسطین قبل وبعد ، ط )٣(
 .١٩٠- ١٨٨م ، مصدر سابق ، ص)١٩٤١- ١٩٢١(خ النجف السیاسيعبد الستار شنین الجنابي ، تاری )٤(

أن المحنة والبلوى قد تجاوزت حدود الفتوى وأصبح كل ذي حس من المسلمین یفتى لھ وجدانھ ویوحي لھ ضمیره ، "أورد فیھا * 
لجھاد المقدس فال وجوب الدفاع عن فلسطین بكل مافي وسعھ ویستھون بذل العزیزین النفس والمال في ھذا السبیل وإعالن ا

مقدام عبد الحسن باقر الفیاض ، تاریخ النجف السیاسي :للتفاصیل ینظر........" تھنوا أیھا المسلمون وال تخذلوا وأنتم أالعلون  
.١٦٥م ، مصدر سابق ، ص)١٩٥٨- ١٩٤١(  

 .٤٣م ، ص١٩٤٨ف ،النجف ، ، مطبعة دار النشر والتألی ٣محمد حسین آل كاشف الغطاء ، إلى فلسطین ، مجلة الغري ، العدد  )٥(
.ومنھم السید علي بحر العلوم والشیخ محمد حسین الجواھري ومحمد جواد الشیخ طاھر الحجامي ومحمد صادق الطباطبائي ١*  
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في النجف لطلب الفتوى الشرعیة إلعالن الجھاد والى مجموعة من حكام الدول ، مطالبین 

  . )١(الحكومة العراقیة إن تبذل قصارى جھودھا في سبیل مقاومة القرار

أنھ التوجد قضیة شوھت حقیقتھا  - :وصرح محمد رضا الشبیبي عضو البرلمان آنذاك

معالمھا بالزائف من الدعایة كالقضیة الفلسطینیة ، وكل ذلك بدافع المطامع وطمست 

االستعماریة وتھوس غالة الصھیونیة ، كما وندد الشیخ الشبیبي بقرار التقسیم وأنھ كان قرارا 

  . )٢(یتنافى مع أبسط مبادئ العدل والحق

ین للوقوف إلى كما قامت مدینة النجف بتحضیر قوافل المتطوعین وإرسالھا إلى فلسط

جانب أخوانھم العرب ، وشكل أبناء المدینة أیضًا لجنة خاصة لجمع تبرعات مالیة بلغت أربعة 

  .)٣(أالف دینار لمساعدة مجاھدي العرب في فلسطین

بین العرب والیھود في فلسطین ، فأغار العرب على مستعمرة صھیونیة  حدثت اشتباكاتو

م وأعلنت بریطانیا رسمیًا أنھا )١٩٤٨(ب فلسطین حتى عام ، فكان سببًا لبدایة االنفجار في حر

  .)٤()م١٩٤٨أیار  ١٥(ستنسحب من فلسطین بتاریخ 

فصرحت الحكومات العربیة بأن جیوشھا النظامیة ستدخل فلسطین دفاعًا عن أھلھا 

 ومحافظة على عروبتھا ومنعًا لألخطار التي تنجم عن قیام دولة یھودیة فیھا ، لقد أقیمت أقواس

، أال أن الحكومة )٥(النصر ومعالم الزینة في أكثر المدن والقرى انتظارًا لدخول الجیوش النظامیة

العراقیة في بغداد كانت تتقاعس في إرسال قواتھا لفلسطین ولكن قیام التظاھرات الشعبیة في 

 بغداد والنجف واإلضراب العام ، ومطالبتھا بإرسال الجیش العراقي إلنقاذ فلسطین أرغم

الحكومة على االستجابة لمطالب الجماھیر ، فتحركت القوات العراقیة واجتازت حدود فلسطین 

  .)١(مع بقیة القوات العربیة 

حمل أألدباء والشعراء في النجف الھم الفلسطیني ، وكان الشاعر ألنجفي في مقدمة 

ألجواھري الشعراء الذین نظموا القصائد لفلسطین وشعبھا ، وتناول الشاعر محمد مھدي 

وشاحذًا  نمستثیرًا ھمم الفلسطینیی" ذكرى وعد بلفور"موضوع فلسطین لقصائد عدة منھا قصیدة 

، " فلسطین"و "  أیھ فلسطین"لعزائمھم ، وكما لمحمد جمال الھاشمي رائعتان في فلسطین ھما  

                                                           
م ، مصدر سابق ، )١٩٥٨- ١٩٤٥(جالوي سلطان عبطان الخزاعي، التیارات الفكریة والسیاسیة في النجف االشرف  )١(

 ).٢١(ینظر ملحق .٢١٨ص
م ، ٢٠٠٣م ،مطبعة بیت الحكمة ، بغداد ، ١٩٦٥بد شناوة ، محمد رضا الشبیبي ودوره السیاسي والفكري حتى عام علي ع )٢(

 .٣٠٥- ٣٠٤ص
 .٥٢م ، ص١٩٤٨، مطبعة دار النشر والتألیف ، النجف ،  ٢؛١لجنة تبرعات فلسطین ، التبرعات لفلسطین ، مجلة الغري ، العدد )٣(
 .١٣٠م ، ص١٩٦٢، المطبعة العمومیة ، دمشق ،  ٢محمد فائز القصري ، حرب فلسطین ، ج )٤(
 .٦٢-٦١م ، ص١٩٤٩جمعیة إنقاذ فلسطین ، كارثة فلسطین ، مطبعة الرابطة ، بغداد ،  )٥(
 .٢٨م ، ص١٩٦٢مھدي ھاشم ، في فلسطین المحتلة ، مطبعة شفیق ، بغداد ،  )٦(
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یني وضع الحلول للقضیة الفلسطینیة بمعالجتھا على صعید فلسط* ویحاول محمد حسین الصغیر

التي ألقاھا في مھرجان فلسطین تعبر عن ھذا الرأي ، إذ یدعوا " إلى شعب فلسطین"، وقصیدتھ 

بھا الشعب الفلسطیني إلى تفادي األوضاع الشاذة واألحالم الصھیونیة باستمرار طالئع النضال 

د ھي الفلسطیني الثوري ، وتناول الشاعر عبد الھادي الشرقي القضیة الفلسطینیة في ثالث قصائ

  ).١("عودي إلى التحریر"و " عدنا"و " الجئة "

تابعت مدینة النجف القضیة الفلسطینیة التي مرت بأدوار عدیدة متمیزة غلب على بعضھا 

، وقامت بدور سیاسي في )٢(الجھاد الصامت وأتسم البعض األخر بوسمة التضحیة الحمراء

االقتصادیة ، محولة جعل فلسطین تملئ محاولة مكافحة االستعمار بأشكالھ الفكریة والسیاسیة و

كل ذھن وتشغل كل خاطر وأن یطلع كل واحد منا أطالعًا وافیًا على سیر األمور وطرح 

ماوصل ألیھ العلم أمام ألرأي العام لیكون الشعب بأسره ملمًا إلمامًا صحیحًا بالحقائق األساسیة 

  . )٣(ت حتى أالنوبتعاون الجمیع في تقریر الخطوات المقبلة على ضوء ماقدم

یھیب بالمسلمین كافة إن یھبوا ) م٩/٤/٢٠٠٢(بیان في.  ١*و كان لسماحة أإلمام ألسیستاني

لنجدة الشعب الفلسطیني المسلم ویستجیبوا لصرخات االستغاثة المتعالیة منھم ویبذلوا قصارى 

ألرض جھودھم وإمكاناتھم في ردع المعتدین علیھم واسترداد حقوقھم المغتصبة وإنقاذ ا

اإلسالمیة من أیدي الغزاة الغاصبین ، وكان ھذا جواٌب الستفتاء حول أوضاع الفلسطینیین في 

العراق فقد أكد على لزوم رعایة حقوق إخوتنا الالجئین الفلسطینیین وعدم التعرض لھم باألذى 

م وأجرى مكتب سماحتھ اتصاالت بالجھات الرسمیة ذات العالقة لحثھم على توفیر الحمایة لھ

  . )١(ومنع االعتداء علیھم

  م١٩٥٦الموقف من العدوان الثالثي على مصر عام  -:ثالثًا

                                                           
.ھو األستاذ الدكتور المتمرس بجامعة الكوفة في الوقت الحاضر*  

م ١٩٦٨، مطبعة كلیة أصول الدین ، بغداد ،  ١م ، ط)١٩٦٨- ١٩٢٨(صغیر ، فلسطین في الشعر النجفي المعاصر محمد حسین ال )١(
 .٧٨-٦١، ص

 .٢٩ت ،ص٠، مطبعة دار النشر والتألیف ، النجف ، د ٢عبد المجید عباس ، فلسطین من الناحیة القانونیة ، مجلة الغري ، العدد )٢(
 . ٧٧، ص٣١اإلسالمیة في فكر النبھاني ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ، العددتركي عبد المجید ، القضایا العربیة و )٣(
م في مدینة مشھد ، بدأ وھو في الخامسة من عمره في مدرسة دار التعلیم ١٩٣٠االمام السیستاني ھو علي الحسیني السیستاني ولد عام *

م ھاجر ١٩٥١والده قراءة مقدمات العلوم الحوزویة ، وفي سنة  م بدأ بتوجیھ من١٩٤١لتعلم القراءة والكتابة ونحوھا ، وفي سنة 
الى مدینة النجف وبعد عشر سنوات عزم السفر الى موطنھ مشھد بعد حصولھ على شھادتین ببلوغھ درجة االجتھاد من أستاذه 

. س الخارجي في الفقھ م عاد الى مدینة النجف وبدأ بألقاء محاضرات الدر١٩٦١السید الخوئي والعالمة الحلي ، وفي اواخر 
م ، وتمیز بتفضیلھ المقاومة السلمیة وأن ٢٠٠٣وكان للسید السیستاني مواقف سیاسیة بارزة وخاصة بعد االحتالل االمریكي 

ینظر      . المقاومة المسلحة في الوقت الحاضر تضر بمصالح الشعب Http://www.ali 
alsistany/ar.wikipedia.arg/wiki     

 ٢٢،٢٣ینظر ملحق. ١٠٨- ١٠٧، صمصدر سابق السیاسیة، المرجعیة في مدرسة اھل البیت ومواقفھامحمد الغروي ، )٤(

http://www.ali
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أن تتبع برنامجًا اقتصادیا من شأنھ أن یعزز خططھا التنمویة ، أال أن ھذه  أرادت مصر

  الخطط

تحتاج إلى قروض وتموینات مالیة من المصارف الدولیة التي كانت تحت سیطرة قوى  

، وحین قامت مصر بشراء صفقة األسلحة  )١(الوالیات المتحدة األمریكیة الغرب وعلى رأسھا

التشیكیة ، دفعت الوالیات المتحدة إلى رفض طلب القرض المالي إلنشاء مشروع السد العالي ، 

معللة ذلك بأن مصر تسعى لشراء األسلحة بالقرض المالي ، وقد أدى ھذا األمر إلى رد فعل 

تأمیم قناة السویس ، فأثار ذلك غضب كل ) م١٩٥٦/تموز/٢٦(ا في الحكومة المصریة بإعالنھ

، لذا عقدتا مع إسرائیل تحالفًا عدوانیًا على مصر ووضعوا خطة )٢(من بریطانیا وفرنسا

  .)٣(الھجوم

شنت إسرائیل عدوانھا على مصر ، فقامت بریطانیا ) م١٩٥٦/تشرین أول/٢٩(في  

حب القوات المصریة واإلسرائیلیة عشرة أمیال عن قناة وفرنسا بتوجیھ إنذاٍر إلیقاف القتال وس

، وطلب من مصر قبول احتالل بور سعید وأالسماعیلیة من القوات البریطانیة )٤(السویس

والفرنسیة ، فرفضت مصر اإلنذار ، فشنت بریطانیا وفرنسا وإسرائیل عدوانھا على مصر في 

  .   )٥(م)١٩٥٦(تشرین الثاني ١

قي متعاطفًا في أغلبھ مع الثورة المصریة الداعیة إلى االستقالل ، انبثق الشارع العرا

فاندلعت التظاھرات الجماھیریة في عموم  مدن العراق تأییدًا لمصر ورفضًا قاطعًا للعدوان 

  .)١(علیھا

أما مدینة النجف  فكانت من بین أبرز المدن العراقیة التي تفاعلت مع الحدث ، إذ خرجت 

ضرابات كما أعرب علماء النجف  عن استنكارھم لھذا العدوان األثیم التظاھرات وعمت اإل

على الشعب المصري المسلم ، كان من بینھم اإلمام الشیخ علي كاشف الغطاء الذي أدلى 

سماحتھ بتصریح تناقلتھ وكاالت اإلنباء واإلذاعات العربیة واألجنبیة ونشرتھ العدید من 

دوان وداعیًا الشعب العربي إلى الوقوف إلى جانب الصحف أكد فیھ على الرفض القاطع للع

مصر ، فأعقب ھذا التصریح الھیجان الشعبي الكبیر في المدینة ، كما أصدر آیة اهللا العظمى 

                                                           
 .١٩٨- ١٧٩م ، ص٢٠٠٢، مطبعة الثقافة الجدیدة ، دمشق ،  ٢عزیز سباھي ، عقود من تأریخ الحزب الشیوعي العراقي ، ج  )١(
 .٢٢٩م ، ص١٩٩١بغداد ، عدنان سامي نذیر ، عبد الجبار الجومرد ، مطبعة الموفق ،  )٢(
، مطبعة النجف  ١، مجلة آفاق نجفیة ، العدد ١٩٥٦أحمد الحبوبي ،  مساھمة النجف في التصدي للعدوان الثالثي على مصر سنة  )٣(

 .٣٠١م ،ص٢٠٠٦، النجف ، 
ك ، ٠ة، دم ، مطبعة دار الشؤون الثقافیة العام)١٩٥٨- ١٩١٤(محمد حمدي الجعفري ، بریطانیا والعراق حقبة من الصراع  )٤(

 .٢٣٢م ، ص٢٠٠٢
 .٨٩م ، ص١٩٦٥، مطبعة دار الكتاب الجدید ، بیروت ،  ٢فاضل الجمالي ، ذكریات وعبر ، ط )٥(
 .١٧٣م ، ص١٩٩٢محمد مظفر االدھمي ، النضال الوطني والقومي في التاریخ المعاصر ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد ،  )٦(
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السید محسن الحكیم أمرًا دعى فیھ إلى مؤازرة مصر في مواجھتھا للعدوان ، وبعث الشیخ عبد 

إلى ملوك ورؤساء الدول العربیة تحثھم على الكریم الجزائري ومجموعة من العلماء ببرقیة 

الوقوف بحزم إزاء االعتداء ، كما رفع آیة اهللا السید محمد البغدادي الحسني برقیة شدیدة اللھجة 

، )١(مطالبًا إیاھا باتخاذ مواقف أكثر جدیة، مستنكرًا ومحتجًا على السلطات الحاكمة في العراق 

ى شیخ األزھر الشریف والى بعض الجھات السیاسیة ، وبعث الشیخ محمد رضا المظفر برقیة إل

  . *معربًا فیھا عن مؤازرتھ إلى الشعب المصري ضد العدوان الوحشي كما وصفھ

لم تتوقف أجواء التأیید والمؤازرة للشعب المصري ضد العدوان الثالثي فقد قام طالب 

م ، )١٩٥٦(رین الثاني المدارس في مدینة النجف بتظاھرة كبیرة في الرابع والعشرین من تش

وقد شھد ھذا الیوم أیضًا اعتصاما كبیرًا من الطلبة ، إذ تجمعوا في مدارسھم ، أال أن الشرطة 

واجھت أألمر بقوة ، فأطلقوا النار عشوائیًا على الطلبة مما أدى إلى استشھاد الطالب عبد 

نقل قوات  ، ونظمت عدة تظاھرات أخرى فاضطرت الحكومة إلى)٢(الحسین الشیخ راضي

الشرطة في النجف  فأستبدولوھا بقوات من الجیش وإمعانا في الترھیب حامت في سماء المدینة 

بعض الطائرات على ارتفاع منخفض لتلقي الرعب في النفوس فعقد علماء الدین الكبار في 

المدینة جراء ذلك اجتماعا موسعًا في المرقد الحیدري الشریف ، قرروا فیھ إرسال برقیات 

حتجاجیة إلى الملك فیصل الثاني فبعث كل من الشیخ عبد الكریم الجزائري والسید حسین ا

ألحمامي والشیخ كاظم الشیخ راضي والسید محسن الحكیم والسید علي بحر العلوم برقیات نددوا 

اإلجرامیة التي ارتكبتھا عناصر السلطة ضد األبریاء مطالبین معالجة األمور  لفیھا بأالعما

، وبعث خمسة عشر محام وفي مقدمتھم المحامي أحمد )١(لھذه اإلعمال التعسفیة ووضع حد

ألحبوبي برقیة احتجاج واستنكار على أطالق الشرطة نیرانھا على الطالب األبریاء وأن 

األرواح البریئة التي راحت ضحیة ھذا العمل المتھور تدعونا نستنجد بجاللتكم التدخل لمحاسبة 

نوا العلم واستھانوا بالقیم األخالقیة وإیقاع العقوبات الرادعة وشفاء لغلیل المسؤولین الذین أھا

وأمام استمرار المظاھرات . )٢(أمھات وإباء الشھداء وتطبیبًا لخواطر نفوس ھذه المدینة المنتھكة

الشعبیة وتواصل المد الجماھیري ، حاولت الحكومة تھدئة الخواطر وتجنب أستفزاز األھالي ، 

                                                           
م ، ١٩٧٠ام البغدادي حول قضیة تحریر فلسطین ، مطبعة أسعد ، بغداد ، جماعة الحوزة العلمیة في النجف االشرف ، موقف اإلم )١(

 .٨ص
محافل النجف االشرف تعج صارخة الیھ تعالى بدعائھا إلنقاذ مصر المسلمة وتبتھل الیھ أن یأخذ بناصركم : بسم هللا الرحمن الرحیم* 

یة أعداء اإلسالم واإلنسانیة والمسلمون في جمیع البالد ویرفع لوائكم والقلوب تقطر دماً من االعتداء الصارخ الذي تقوم بھ وحش
٨٨محمد مھدي االصفي ، مدرسة النجف وتطور الحركة االسالمیة ، مصدر سابق ، ص: ینظر. ید واحدة في شد أزركم  

 .٩٤م ،ص١٩٩٠محمد حمدي الجعفري ، محكمة المھداوي ، مطبعة دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ،  )٢(
 .١١٥،مصدر سابق ، ص ١٠،تاریخ الوزارات العراقیة ، جعبد الرزاق الحسني  )٣(
 .١٧٨- ١٧٧ناجي وداعة الشریس ، لمحات من تاریخ النجف االشرف ، مصدر سابق ، ص )٤(
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، ذلك لم یجِد نفعًا مع النجفیین فتكرر  )١(على سحب قوات الجیش من شوارع المدینةبأن عملت 

خروج المظاھرات ، وأمتنع العلماء عن الخروج لصالة الجمعة وأضربوا عن الدراسة الحوزیة 

  .)٢(ولم یسمحوا ألحد من المسؤولین بالدخول إلى منازلھم لتقدیم االعتذار عما حدث

دانھا زمام السیطرة على األوضاع إمام المد الشعبي العارم فظھر عجز الحكومة وفق

وخشیة تطور الموقف بما التحمد عقباه ، مما أضطرھا إلى استعمال األسلوب التفاوضي مع 

، فوافقت على طلباتھم  )٣(النجف ، وأرسلت وفدًا من كبار مسؤولیھا لمفاوضة العلماء اإلعالم

، وفي ضوء تعھد الوفد الحكومي بتنفیذ  )٤(من البلدة وسحبت ثمانیة وخمسین من رجال الشرطة 

  .)٥(بقـــــیة الشروط دعا بعض العلماء النجفیون إلى إنھاء اإلضراب وفتح األسواق

تابع شعراء المدینة أحداث العدوان الثالثي على مصر ، وسجلوا وقائعھا بإحساس عمیق 

لمناسبة عبروا فیھا عن تفاعلھم مع بالتفاعل والتعاطف معھا ، وأنشدوا قصائد كثیرة بھذه ا

الحدث القومي الكبیر ، وتحریضھم للجماھیر العربیة في مصر والوطن العربي الكبیر على 

  *.مواصلة الحرب حتى النصر

  الموقف من قیام الجمھوریة العربیة المتحدة -:رابعًا
العشرین ازدادت ضغوطات الحكومة العراقیة على سوریا خالل العقد السادس من القرن 

، بسبب عوامل عدیدة داخلیة وأخرى خارجیة ، من أبرزھا رغبة الحكومة العراقیة بالسیطرة 

، تناغمًا مع رغبة الوصي عبد اإللھ باستعادة العرش الھاشمي فیھا ، رغبة انسجمت  )١(علیھا

لفة والیات الضغط العربي على سوریا في أقل تقدیر ، خاصة وأن توجھاتھا السیاسیة كانت متحا

  . )٢(والسیاسات العربیة والدولیة

                                                           
 .٥٥ت ،ص٠د. مك ٠م ،د٠أحرار العراق ، انتفاضة العراق األخیرة ، د )٥(
 .٦٦م ، ص١٩٩٩ھاشم فیاض الحسني ، االمام السید محسن الحكیم ، مطبعة الحكمة ، بیروت ،  )٦(
 .٢٣م ، ص١٩٥٨محمد الجصاني ، لمحة من صراع النجف ضد الطغیان ، مجلة النجف ، العدد العاشر ،  )١(
 .٦١، الكتاب الثالث ، مصدر سابق ، ص" الشیوعیون والبعثیون والضباط االحرار " حنا بطاطو ، العراق )٢(
 .٢٣محمد الجصاني ، لمحة من صراع النجف ضد الطغیان ، مصدر سابق ، ص )٣(
ً مع مصر ضد العدوان الثالثي علیھا ھم   * محمد مھدي ألجواھري ، ضیاء : شعراء النجف االشرف الذین أنشدوا قصائدھم تضامنا

الدین ألخاقاني ، صالح الجعفري ، عبد الصاحب شكر ، الشیخ عبد المنعم الفرطوسي ، الشیخ عبد المھدي مطر،صالح عبد 
ماجد أحمد السامرائي ، التیار القومي في  - : ینظر. مي،طالب الحیدري،األستاذ إبراھیمالكریم الجعفري،السید محمد جمال الھاش

.٣٣٤-٣٣٢م ، مصدر سابق ، ص)١٩٦٧- ١٩٣٩(الشعر العراقي الحدیث   
.٢٥٦- ٢٥١، مصدر سابق ، ص ٤محمد مھدي الجواھري ، دیوان الجواھري ، ج -   

.١٢٧م ،ص١٩٨٥ة دار الحریة ، بغداد ،صالح بن عبد الكریم الجعفري ، دیوان الجعفري ، مطبع -   
.١٠- ١م ، ص١٩٨٦، مطبعة الغري الحدیثة ،النجف ،  ٢عبد المنعم الفرطوسي ، دیوان الفرطوسي ، ج  -   

.٢١١إبراھیم الوائلي ، دیوان الوائلي ، القسم الثاني ، مصدر سابق ، ص -   
 .٩م ، ص٢٠٠٠،الطبعة العربیة ، بغداد ،  ١عھد الملكي ، جنوري عبد الحمید العاني وأخرون ، تاریخ الوزارات العراقیة في ال )٤(
 .٢٧٤م ، ص١٩٦١مشیل أیو نیدس ، فرق تخسر ، تعریب خیري حماد ، مطبعة دار الطلیعة ، بیروت ،  )٥(
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توجت العالقات المصریة السوریة باتجاھھا الوحدوي ، في إعالن الرئیسین عبد الناصر 

م میثاق الوحدة بین البلدین ، وتحت مسمى )١٩٥٨(وشكري القوتلي في الرابع من شباط عام 

  . )٢(شارع العربي، فكان لذلك صداه الواسع في ال )١("الجمھوریة العربیة المتحدة "

رحبت جمیع القوى التقدمیة بھذه الوحدة ، وعدتھا خطوة لتھدیم السدود التي وضعھا 

االستعمار في طریق الوحدة العربیة وتحریرھا ، وتوجست األوساط الرسمیة في العراق من 

 المصریة وسعت إلعاقة إرسال برقیات التھنئة المرسلة من القوى السیاسیة –الوحدة السوریة 

العراقیة المؤیدة للجمھوریة العربیة المتحدة ولكن أجراءتھا لم تمنع قیام التظاھرات الجماھیریة 

  . )٣(المؤیدة في عموم العراق 

رحبت مدینة النجف  بالوحدة بین مصر وسوریا ، بمختلف طبقاتھا ، وانطلقت التظاھرات 

ت باعتقال عدد من قادة التظاھرات تأییدًا لھذه الوحدة التي لم تكن ألسلطات راضیة عنھا ، فأمر

، ولكن النجفیین تابعوا بشغف كبیر تطورات الوحدة المصریة السوریة ، وقد عدوا جمال عبد 

الناصر قائدًا لمشروع الوحدة المواجھة ضد االمبریالیة العالمیة ، وأرسل العدید من الشخصیات 

راء أثر بارز إذ ھنأ السید یحیى الصافي النجفیة ببرقیات تھنئة إلى القیادة المصریة ، وكان للشع

  . )١(جمال عبد الناصر بقصیدة عصماء ، فتعرض أثر ذلك إلى االعتقال والسجن

  الموقف من قیام االتحاد الھاشمي - :خامسًا
م ، ھو المحاولة األولى التي قامت بھا ١٩٥٨لم یكن مشروع االتحاد الھاشمي لسنة 

حاد بین البلدین ، وإنما سبق ذلك سلسلة من المحاوالت حكومتا العراق واألردن لتحقیق االت

  . )٢(والمشاریع السیاسیة ، التي منیت بالفشل الذریع

وعند اإلعالن عن قیام الجمھوریة العربیة المتحدة بین مصر وسوریا ، بارك الشعب 

ن عاھل ، وكرد فعل إزاء ھذه الوحدة حصل أتفاق بی )٣(العربي في أقطاره كافة ھذا الحدث الھام

المملكة العراقیة الملك فیصل الثاني وعاھل المملكة األردنیة الھاشمیة الملك حسین في عمان 

شباط ١٤(م ، وأعلن رسمیًا عن تكوین االتحاد العربي بین الدولتین في )١٩٥٨(بدایة العام 

                                                           
م في الوثائق السریة البریطانیة ، مطبعة دار الحریة ، بغداد ، ١٩٥٨ولید محمد سعید االعظمي ، الوحدة المصریة السوریة  )٦(

 .٧م ، ص١٩٩٠
 .١٢٤ت ، ص٠ماھر حسن فھمي ، القومیة العربیة والشعر المعاصر ، مطبعة العالم العربي ، القاھرة ، د )٧(
 .٣٣٧- ٣٣٦م ، مصدر سابق ، ص)١٩٥٨-١٩٢٠(سعاد خیري ، من تاریخ الحركة الثوریة المعاصرة في العراق  )١(
-٢٣٥م ، مصدر سابق ، ص)١٩٥٨- ١٩٤٥(االشرف  جالوي سلطان عبطان الخزاعي، التیارات الفكریة والسیاسیة في النجف )٢(

٢٣٦. 
م ، ١٩٩٥م ، مطبعة دار الحریة ، بغداد ، )١٩٥٨- ١٩٥٣(فكرة نامق عبد الفتاح ، سیاسة العراق الخارجیة في المنطقة العربیة  )٣(

 . ٤٧٤- ٤٦٥ص
 .٣٠٨م ، ص١٩٦٦ دراسة مركزة لتطوراتھ السیاسیة الحدیثة ، مطبعة أسد ، بغداد ، - حسن العطار ، الوطن العربي )٤(
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، ومن أسباب حصول ھذا االتفاق أیضًا ضمان توازن مراكز القوى العربیة في  )١()م١٩٥٨

المصریة في توسیع مشروع الوحدة  -لشرق األوسط أوًال ، ولمواجھة التطلعات السوریةا

  . )٢(وسیاستھا القومیة في المنطقة ثانیًا

ردود الفعل متباینة في النجف بین التأیید والتندید تجاه االتحاد العربي الجدید ، إذ "كانت 

في سراي الحكومة یوم إعالن االتحاد  أقامت الجھات الرسمیة في مدینة النجف  احتفاال  بھیجًا

التھاني من بعض األوساط  يوحضره األھالي ، وأستقبل فیھ قائممقام المدینة السید تقي القز وین

الشعبیة والوجھاء وأتخذ یوم إعالن االتحاد عیدًا وطنیًا في البلدین ، وأرسلت برقیات تأیید إلى 

حاد بین البلدین على أنھ بدایة مشروع أوسع عاھلي العراق واألردن معربة عن سرورھا باالت

  . )٣(یتمثل في قیام الوحدة العربیة

وفي الواقع أن ھذا الموقف لم یمثل وجھة النظر الحقیقیة للنجفیین عمومًا ، إذ إن ھذا 

االتحاد قد القى معارضة من لدن بعض الطبقات المثقفة والنیرة في األوساط النجفیة ، فوصف 

دبیة النجفیة االتحاد الھاشمي بأنھ اتحاد ھش في طبیعتھ وقد كان موقف أحد الشخصیات األ

المدینة معھ ھشًا وولد میتًا قبل والدتھ ، وذكر األدیب والسیاسي حسین كمال الدین االتحاد 

  .   )١(بقصیدة حملت مضامین قال فیھا أن المشروع ماھو أال مشروٌع مزیٌف وصنیعة االستعمار

  القضیة المغربیةمن الموقف  -:سادسًا
قسم المغرب قبل الحرب العالمیة األولى إلى ثالث مناطق ، األولى منطقة نفوذ فرنسي 

وتشمل مراكش،والثانیة منطقة نفوذ اسباني ومركزھا تطوان ، والثالثة طنجة التي بقیت تحت 

قسیم اإلدارة الدولیة ،وقد تصدى الشعب العربي في المغرب للغزو األجنبي وتحدى قرارات الت

م وبعد الحرب العالمیة األولى اندلعت الثورة مجددًا في )١٩١٢(وحدثت ثورة عارمة في عام 

  .عھد األمیر محمد عبد الكریم الخطابي 

أبعادًا سیاسیة وتنظیمیة في داخل البالد إلى محاولة بناء " ثورة الریف"أخذت ھذه الثورة  

ي الذي أدى إلى فشل الثورة واستسالم األمیر دولة حدیثة أدى ھذا إلى التحالف الفرنسي االسبان

  . )٢(عبد الكریم الخطابي

                                                           
 .٤٢ت ، ص٠، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، د٣جعفر عباس حمیدي ، العراق المعاصر ، ج  )٥(
 . ٥٤٦م ،ص١٩٧٣عبد العزیز نوار ، تاریخ العرب المعاصر مصر والعراق ، مطبعة دار النھضة العربیة ، بیروت ،  )٦(
 .١٥٢م ، ص١٩٨٨دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ، ، مطبعة  ٧،ط ٩عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج )١(
 .٢٧٨م ، ص١٩٨٨، مطبعة دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ،  ٧،ط ١٠عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج )٢(
 .٢٣٢م ، ص١٩٨٧م ،الموصل ، ٠ابراھیم خلیل أحمد ، تاریخ الوطن العربي الحدیث والمعاصر ، د )٣(
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أثارت السیاسات الفرنسیة القمعیة ردود أفعال في الشارع العراقي ، مطالبة الحكومة 

العراقیة والحكومات العربیة بقطع عالقاتھا االقتصادیة والسیاسیة مع فرنسا ، وقامت بتظاھرات 

  .  )١(ة بغداد ، ونادت بقطع العالقات مع فرنساطالبیة طافت شوارع العاصم

وقف أبناء مدینة النجف إلى جانب الشعب العربي في المغرب في جھاده ضد الفرنسیین 

واألسبان ، وأقیمت المظاھرات االحتجاجیة لنصرة مراكش ضد فرنسا وألقیت الكلمات 

  . )٢(مغربوالقصائد المعبرة عن رفض النجفیین إلعمال فرنسا وأسبانیا في ال

ولم یتخلف الشیخ محمد رضا الشبیبي عن ذلك المیدان ، حینما لفت في كتاباتھ 

وتصریحاتھ إلى ما كان یجري في المغرب العربي ودعا مسؤولي الجامعة العربیة إلى أن 

یرتقوا إلى مستوى األحداث المفجعة في ذلك الجزء من الوطن العربي ، وأن تكون قراراتھم 

، وطلب السید محسن أبو  )٣(فع الظلم واإلجحاف عن الشعب العربي الشقیقفاعلة وحاسمة لر

م من الوفد العراقي المغادر لحضور اجتماع ھیأة األمم المتحدة ومن رئیس )١٩٥٦(طبیخ عام 

الوزراء الدخول في مفاوضات مع الحلفاء ،ألجل استقالل المغرب وربما إلى اتخاذ اإلجراءات 

تي یتعرض لھا شعبنا العربي في المغرب من المستعمرین الفرنسیین ، الرادعة لوقف المذابح ال

ولكن المناقشات التي دارت بشأن المغرب تنصب في أطار التندید بالسیاسة االستعماریة التي 

  )١(تنتھجھا فرنسا تجاه أقطار المغرب العربي

لنجفي محمد وسجل التاریخ لألدب النجفي مواقف رائعة إزاء القضیة المغربیة وللشاعر ا

علي الیعقوبي ، أثر بارز ومجھود كبیر في رفع إسم النجف عالیًا بین محافل األدب القومي 

العربي ، من خالل تصویره البارع والمباشر لألحداث واألحزان والمآسي التي تجري في بالد 

المغرب العربي وتعمیقھ للشعور القومي واستنھاضھ للھمم العربیة للكفاح والثورة على 

بعد مرور شھر واحد من  بیتًا ٥١) المغرب العربي(االستعمار ، فقد أنشد الشاعر قصیدتھ 

  . )٢(اندالع الثورة الجزائریة

كما كتب كثیر من شعراء النجف قصائد لمؤازرة الشعب العربي في المغرب معبرین عن 

  .عمق الرابطة القومیة بین طرفي الوطن العربي

                                                           
ت ٠، مطبعة النھضة المقدسة ، القاھرة ، د) المغرب األقصى(، االستعمار الفرنسي في مراكشمحمد عبد العاطي جالل  )٤(

 .١١٣-٩٩،ص
 .١٨٦م ، مصدر سابق ، ص)١٩٤١- ١٩٢١(عبد الستار شنین الجنابي ، تاریخ النجف السیاسي )٥(
، كلیة ) غیر منشورة(م ، أطروحة دكتوراه )١٩٦٥-١٩٣٢(علي عبد شناوة ، محمد رضا الشبیبي ودوره الفكري والسیاسي  )١(

 .١٢٣م ، ص١٩٩٧اآلداب ، جامعة بغداد ، 
م ، رسالة ماجستیر ١٩٥٨عز الدین عبد الرسول عبد الحسین علي خان ، محسن ابو طبیخ ودوره في الحركة الوطنیة حتى عام  )٢(

 .١٢١م ، ص١٩٩٠، كلیة اآلداب ، جامعة الكوفة ، ) غیر منشورة(
 .٢٦م ، ص١٩٥٧بعة النعمان ، النجف ، ، مط ١بي ، جمحمد علي الیعقوبي ، دیوان الیعقو )٣(
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  أالستنتاجات 

دینة النجف موقع أثر على اتجاھات سكانھا والسلوك السیاسي لشخصjیاتھا ، وبjالرغم   لم .١

مjن صjjغر مسjjاحة المدینjjة ، أال أن ھjjذا لjjم یكjjن عائقjjًا فjjي المسjjار الjjذي اتخذتjjھ مدینjjة  

النجjف ، بjل علjى العكjjس تمامjًا جعلjت منjھ تحjjدیًا لتثبjت للعjراق خاصjة ودول العjjالم          

العلم ومنھل للظمjأى علjى الjرغم مjن تقیjدھا بالحjدود       اإلسالمي عامة إنھا قبلة لطالبي 

وإمكاناتھا البسیطة وتؤثر على مجریات الحدث وتقلjب المjوازین ، فتنوعjت خارطتھjا     

 .البشریة من جانب استقطاب أعداد لیس بالقلیل من جنسیات وأقطار مختلفة

علیjjھ (أن العمjjق التjjاریخي والحضjjاري لمدینjjة النجjjف ، وتشjjرفھا لمثjjوى اإلمjjام علjjي    .٢

أكسبھا أھمیة وقدسیة اختلفت بھا عjن المjدن العراقیjة أألخjرى ومعظjم بقjاع       ) السالم

العالم، تعززت بوجود الحوزة العلمیة فیھا مما ولد حركة فكریة ، تمتjاز عjن غیرھjا    

 .من الحركات الفكریة في المدن وأالقالیم أألخرى، أھمیة وأصالة ونضجًا

النجف بتنمیة التعلیم والثقافة وجمعت فیھjا الكثیjر    أسھمت المكتبات العامة والخاصة في .٣

الحضاریة ، كما احتوت على عدد كبیر مjن المخطوطjات    رمن الكتب التراثیة وآالثا

النادرة التي أستطاع أصحابھا المحافظة علیھا ، وعلjى مjا تحتویjھ مjن تjراث أصjیل       

  jا المھjور   وعلوم مھمة في شتى مجاالت المعرفة ، كما كان للطباعة دورھjي التطjم ف

الثقjjافي والعلمjjي ، فطبjjع الكثیjjر مjjن الكتjjب والصjjحف والمجjjالت ممjjا أحjjدث تقjjدمًا    

 .ملموسًا في مجالي التألیف والنشر ، مما دل على ازدھار الحیاة الفكریة فیھا

كانت البیjوت العلمیjة واألسjر وجلسjاتھا منjابع لjألدب والعلjم الjذین یغjذیھما الجjو العjام             .٤

نة وروحانیة الجوار للعتبات المقدسة ، فأسھمت مجjالس أإلفتjاء   المرتبط بقدسیة المدی

بفتح آفاق جدیدة في الحوار والمناقشات ، وتعjد تموینjًا تطبیقیjًا یفjاد منjھ فjي مسjتقبل        

الحیjاة الفتوائیjة ، كمjا شjjكلت المجjالس األدبیjة ، ومجjjالس الjوعظ والعjزاء الحسjjیني        

التي أسjھمت فjي بلjورة الjوعي الفكjري      محفًال ، ومحكًا للمواھب والملكات األدبیة ، 

لjjدى أبنjjاء النجjjف ، وشjjحذ أألذھjjان وتوقjjد الفكjjر السیاسjjي الفاعjjل المواكjjب للحjjدث   

 .السیاسي غیر المنقطع عن آالرث الحضاري

 ءمjjرت مدینjjة النجjjف بمراحjjل مختلفjjة ، اتسjjعت فیھjjا رقعتھjjا الجغرافیjjة متمثلjjة بأالحیjjا  .٥

متدة إضافة إلى أألسواق والمشاریع المختلفة السكنیة الجدیدة واألراضي الزراعیة الم

، وكل مرحلة تختلف عن سابقتھا بمدتھا وصعوبتھا وظروفھا ، فترى شكل العمران 
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یختلف بین مدة وأخرى ، إضافة إلى نوع المواد المستعملة والمساحات المستغلة فjي  

 .البناء والتصمیم الھندسي وغیره

٦. jjjة ومكانjjjة خاصjjjا أھمیjjjة لھjjjف كمدینjjjة أن النجjjjة والعربیjjjدن العراقیjjjین المjjjزة بjjjة متمی

اإلسالمیة ، كان البد وان تكون لھا المكانة المتمیزة في تحریك ورسم صورة الحدث 

السیاسjjیة وأن تjjؤدي الjjدور القیjjjادي المھjjم فjjي الكثیjjر مjjjن أحjjداث تjjاریخ العjjjراق         

 .المعاصر

السیاسي ، صفحة  الدور الذي أدتھ النجف في تكوین الدولة العراقیة الحدیثة ، وتطورھا .٧

مھمة في التاریخ السیاسي لھذا البلد إذ شاركت وبشكل فعال في صنع أحداث اختیjار  

 .وتتویج فیصل األول وتشكیل مؤسسات الدولة الدستوریة واإلداریة

م بقیادة عبد الكریم قاسم في السیطرة على الحكم ، سادت ١٩٥٨تموز١٤مع نجاح ثورة  .٨

اصة حالة من االبتھاج للتخلص من النظام الملكي ، الشارع العراقي عامة والنجفي خ

وكان النjاس یjأملون تحقیjق الكثیjر مjن الشjعارات التjي أطلقjت حjین ذاك ، فمjا كjان            

للمرجعیة الدینیة في النجف االشرف والمتمثلة باإلمام الحكیم إال أن تراقب األوضاع 

        jرح قjان الفjا كjل وربمjاة والتأمjن األنjيء مjتخلص   والتطورات الجدیدة بشjا لjد داخلھ

العjراق مjن حكjم أتسjم علjى الjدوام بjالتمییز الطjائفي وبالتبعیjة لبریطانیjا ، لjم یحقjjق            

للعراقیین آمالھم وطموحاتھم لكن ھذا الشعور باالرتیjاح للjتخلص مjن ذلjك الحكjم لjم       

یكن لیدفع باإلمام الحكیم لالستعجال بإبداء الـتأیید للحكم الجدید ، فلكjل شjيء حسjاب    

 .اإلمام الحكیمكما یقول 

أن مدة تسلم حزب البعث الحاكم وتسلطھم على الشعب العراقي ھي أسوأ مدة زمنیة في  .٩

تjjاریخ العjjراق السیاسjjي ، التjjزم فیھjjا النظjjام بسیاسjjة القبضjjة الحدیدیjjة ، مjjن أجjjل       

محاصjjرة القjjوة الداخلیjjة والقضjjاء علjjى أیjjة حركjjة أو نشjjاط أو معارضjjة ، فنالjjت       

االعتقاالت واالغتیاالت ، فدخلت في مواجھة مكشوفة مع النجف النصیب األكبر من 

النظjjام ، وتعتمjjد علjjى فكjjرة التكامjjل فjjي العمjjل بjjین الجھjjد القتjjالي والجھjjد السیاسjjي  

 .والثقافي واإلعالمي

قام حزب البعث في العراق بمحاربة المرجعیة الدینیjة فjي النجjف التjي كانjت تتحjدد        .١٠

على االمjام السjید محسjن الحكjیم أوًال منjذ      في وسط الشارع العراقي وذلك بالتضییق 

ثم قام حزب البعث بالتضjییق  ) قدس(تولي البعث السلطة في العراق حتى یوم مماتھ 

الذي أدار عملیة نشر الjوعي  ) الصدر األول(على مرجعیة االمام محمد باقر الصدر 

یقتھ اإلسjjالمي بطریقjjة أكثjjر دقjjة لjjم یسjjبقھ المراجjjع مjjن قبjjل ، فقjjام بأعدامjjھ مjjع شjjق 
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العلویة بنت الھدى ومجموعة من العلماء والمجاھدین ، لكن مدینة النجف لjم تستسjلم   

لسیاسjjة الظلjjم التjjي سjjعت الjjى قتjjل روح المقاومjjة فjjي نفjjوس أبنائھjjا بjjالرغم مjjن          

االرھjjاب والقمjjع بjjل وقفjjت النجjjف صjjامدة فjjي وجjjھ سیاسjjة االرھjjاب لنظjjام البعjjث  

 .ي سبیل حفظ روح المقاومة لالستبدادوقدمت الكثیر من كبار علمائھا وقادتھا ف

بانفتاحھjا الواسjع علjى    ) الصjدر الثjاني  (أمتازت مرجعیة السید محمد صادق الصjدر   .١١

الجماھیر العراقیة سواء من خالل وكالئھا المنتشرین في كافة أنحاء العراق ، أو من 

 خالل اللقاء األسبوعي في صjالة الجمعjة الjذي كjان الصjدر الثjاني یقیمjھ فjي مسjجد         

الكوفة، ھذا االلتفاف الشعبي الكبیر حولھ أصبح یشكل تھدیدًا لنظام البعjث فjي صjنع    

مشروع تغییر حقیقي ومنظم للمجتمع العراقي ، مما حjدا بالنظjام البعثjي اغتیالjھ ھjو      

 .م١٩٩٩ونجلیھ الشھیدین عام 

ة لقد نأى أإلمام السید الخوئي بنفسھ عن التدخل في القضایا السیاسjیة بصjورة مباشjر    .١٢

، وصب جل أھتمامھ بحلقjات الjدرس وتربیjة العلمjاء وإدارة شjؤون الحjوزة العلمیjة        

حفاظjjًا لھjjا مjjن االنjjدثار والتمjjزق نتیجjjة سیاسjjات الحكjjم البعثjjي فjjي العjjراق ، أال أن 

السلطة لم تتركھ بحالھ في أمنھ وحریتھ ، فاستعملت معھ أقسى المضjایقات السیاسjیة   

وأتباعjjھ وطjjالب الحjjوزة العلمیjjة فjjي النجjjف      وقامjjت بتھجیjjر المئjjات مjjن تالمیjjذه   

 .االشرف بحجج واھیة

أن قضjjایا الحریjjة والدیمقراطیjjة والسjjیادة الوطنیjjة للjjبالد العربیjjة ، قضjjایا رئیسjjة         .١٣

وأساسیة في الشارع النجفي وعلى مختلف المستویات واالنتماءات السیاسیة والفكریة 

عبت المسافة وھذه المواقjف أن  ، ال أنفصام فیھا بین ماھو محلي وآخر عربي مھما ت

دلjت علjjى شjيء إنمjjا تjدل علjjى مjjدى قjوة الjjروابط والوشjائج المصjjیریة والتاریخیjjة      

واالخویjjة بjjین النجjjف االشjjرف وآخواتھjjا فjjي العjjالمین العربjjي واإلسjjالمي ، أي أن  

للنجف عمقًا تأریخیًا وعربیًا وأسالمیًا ، كانت ومازالت تسjتند ألیjھ فjي كjل ماأتخذتjھ      

 .من مواقف فكریة وسیاسیة عبر تأریخھا الطویل وتتخذه

أن متابعjjة النجjjف ومرجعیتھjjا ومواكبتھjjا للوضjjع السیاسjjي بعjjد االحjjتالل االمریكjjي    .١٤

م ، موضع تقدیر الشعب العراقي خاصjة ، ومjورد احتjرام الjدول     ٢٠٠٣للعراق عام 

والحكومjjات عامjjة ، وذلjjك مjjن خjjالل تقjjدیم مشjjورتھا الالزمjjة للساسjjة العjjراقیین          

صورة عامة ، وتحذیرھم من العواقب الوخیمة لبعض المواقف السیاسیة والقرارات ب

الخطیرة التي تمس حیاة الشعب العراقي ، وقد أعلنت المرجعیة رأیھا بشjكل صjریح   

وواضjjح مjjن الفسjjاد بوجjjھ عjjام والخضjjوع لألجنبjjي ، والصjjراع علjjى السjjلطة ،          
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ملیة السیاسیة بشكل عام ، وموقفھا واختیار األكفاء في مواقع المسؤولیة ، وترشید الع

من الفتن الطائفیة ، ومن مسؤولي النظام السابق في العراق ، وكان لھا دور كبیر في 

م ٢٠٠٤منع نشوب حرب أھلیة الحت بوادرھا بعد سقوط النظام في العراق فjي آب  

، كمjا شjجعت المرجعیjjة الدینیjة فjي النجjjف أالشjتراك فjي االنتخابjjات بعjد االحjjتالل        

  .    قت قصیر ، والدعوة الى كتابة الدستور بواسطة العراقیین أنفسھمبو
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  المصادر العربیة

  والمعربة الكتب العربیة - :أوالُ 

،  ١، ط" نموذج الشیعة في العراق "ابراھیم ،فرھاد ، الطائفیة والسیاسة في العالم العربي  .١
 .م١٩٩٦مطبعة مدبولي ،القاھرة، 

 .م١٩٩٣م،لندن ،٠، د ١، ألمعارضة العراقیة والصراع إلسقاط النظام ، ط إبراھیم ،نوار .٢
، ١٣م ،موسوعة حضارة العراق، ج)١٩١٨-١٩١٤(إبراھیم،خلیل،الصحافة العراقیة .٣

 .م١٩٨٥مطبعة دار الحریة،بغداد،
 .ت ٠د. مك ٠م ،د٠ق األخیرة ، دأحرار العراق ، انتفاضة العرا .٤
م ،مطبعة دار الخلدون )١٩٥٨-١٩٤١(الحدیث أحمد ، حلیم ، موجز تاریخ العراق  .٥

  .م١٩٧٨،بیروت،
م ١٩٨٧م ،الموصل ، ٠اصر ، دأحمد ،ابراھیم خلیل ، تاریخ الوطن العربي الحدیث والمع .٦

. 
ة دار األدھمي ،محمد مظفر ، النضال الوطني والقومي في التاریخ المعاصر ، مطبع .٧

 .١٩٧٣د،الحكمة ، بغدا
لعراق دراسة في عالقاتھ الخارجیة وتطوراتھ الداخلیة ادیث وائي ، آیف ، بینروز ، ا .٨

، ترجمة عبد المجید حسیب القیسي ، مطبعة الدار العربیة  ٢م ، ج)١٩٧٥-١٩١٥(
 .ت.للموسوعات،بیروت،د

 .م ١٩٩١ك ، ٠م ، د٠في العراق ، د األزري ،عبد الكریم ، مشكلة الحكم .٩
 . م١٩٧٥الحریة ، بغداد،  األسدي، حسن ، ثورة النجف على االنكلیز ، مطبعة دار .١٠
، مطبعة الطلیعة ، بیروت ،  ١االسكي ،ھارولد ، الشیوعیة ، تعریب خیري حماد ،ط .١١

 .م١٩٦١
الكویت ،مطبعة الخلیج،معھد البحوث والدراسات العربیة،المدینة العربیة ،األشعب ،خالص  .١٢

 .م١٩٨٢،
مطبعة النعمان  اآلصفي ،محمد مھدي ، مدرسة النجف وتطور الحركة االصالحیھ فیھا ، .١٣

  .ھـ١٣٨٤،النجف االشرف،
 ١اآلصفي محمد ، الشیخ محمد رضا المظفر ، تطور الحركة اإلصالحیة في النجف ،ط .١٤

  .م١٩٩٨ك ،٠م ،د٠،د
م في الوثائق السریة ١٩٥٨أعظمي ، ولید محمد سعید ، الوحدة المصریة السوریة  .١٥

 .م١٩٩٠البریطانیة ، مطبعة دار الحریة ، بغداد ، 
تموز وعبد الكریم قاسم في الوثائق البریطانیة ، مطبعة -١٤محمد سعید ، ثورة األعظمي ، .١٦

 .    م١٩٨٩النھضة ، بغداد ، 
،  ١األمامي ،عباس جعفر محمد ، الدور السیاسي للمرجعیة الدینیة في العراق الحدیث ، ط .١٧

 .م ٢٠١١یروت ، مطبعة بیت العلم للنابھین ، ب
  .م١٩٨٠، مطبعة دار المعارف ،بیروت ،٥جأمین ،حسن ، الموسوعة االسالمیة ، .١٨
  .م ١٩٦٦،النجف،مطبعة اآلداب، معجم المطبوعات النجفیة ، األمیني ،محمد ھادي  .١٩
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،مطبعة ١األمیني ،محمد ھادي، معجم رجال الفكر واالدب في النجف خالل ألف عام ، ط .٢٠
  .م١٩٦٤االداب،النجف،

بغداد ،مطبعة المعارف، ٢ط،١ج،أصول أسماء المدن والمواقع العراقیة ،بابان ، جمال .٢١
  .م١٩٨٧،
،  ١بحر العلوم ،محمد  صادق محمد باقر ، النجف االشرف بین المرجعیة والسیاسة ، ط .٢٢

 .م٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠مطبعة دار الزھراء ، بیروت ، 
البحر العلوم ،محمد ، أضواء على قانون االحوال الشخصیة ، مطبعة النعمان ، النجف  .٢٣

 . م١٩٦٣االشرف ، 
 ١م ،محمد صادق محمد باقر ، النجف االشرف بین المرجعیة و السیاسة ، طبحر العلو .٢٤

 .م٢٠٠٩،مطبعة الزھراء ، بیروت ، 
مطبعة دار ، الجغرافیة الزراعیة،البرازي ،نوري خلیل وابراھیم عبد الجبار المشھداني .٢٥

  .م٢٠٠٠،الموصل ، الكتب 
العربیة ،مطبعة دار الحریة ،  البراك ،فاضل ،حكومة الدفاع الوطني البذرة القومیة للثورة  .٢٦

 .م١٩٨٠بغداد ،
،مطبعة العاني، بغداد  ٣البزاز ،عبد الرحمن ، العراق من االحتالل حتى االستقالل ، ط .٢٧

 .م١٩٦٧،
مطبعة ، الطبعة األولى،٢ج،الدلیل اإلداري للجمھوریة العراقیة، بسیم ،مؤید سعید وآخرون .٢٨

  .م١٩٩٠،المعارف 
  .م١٩٢٤،مطبعة الفالح،بغداد،١قضیة العراقیة ،جالبصیر محمد مھدي ، تاریخ ال .٢٩
، ترجمة عفیف الرزاز ، " الشیوعیون والبعثیون والضباط األحرار" بطاطو ،حنا ،العراق  .٣٠

 .م١٩٩٩، مطبعة شوران ، بیروت ،١الكتاب الثالث ، ط
ترجمة عباس العزاوي ،رحلة المنشئ البغدادي، البغدادي ،محمد أحمد الحسیني المنشئ  .٣١

 .م١٩٤٨،بغداد،شركة التجارة والطباعة المحدودة ،رسیةعن الفا
بفن ، ادون ، ارض النھرین ،ترجمة االب انستانس ماري الكرملي ،مطبعة المعارف ،  .٣٢

  .م١٩٦١بغداد ،
، دار المقدسي ،  بن النجف ،الخطیب ، تاریخ الحركة االسالمیة المعاصرة في العراقأ .٣٣

 . م ١٩٨١بیروت ، 
  .م١٩٦٩،مطبعة دار العلم للمالیین،بیروت،١الذھبي،طالتونجي ،محمد ،المعجم  .٣٤
، مطبعة المعارف  ١م ، ط١٩١٤الجبوري ،كامل سلمان ، النجف االشرف وحركة الجھاد  .٣٥

 . م٢٠٠٢،بیروت ،
 .م١٩٥٨جعفر ، نوري ، الثورة مقدمتھا ونتائجھا ، مطبعة الزھراء ، بغداد ،  .٣٦
  .م ١٩٨٥طبعة دار الحریة ، بغداد ،مالجعفري ،صالح بن عبد الكریم ، دیوان الجعفري ،  .٣٧
م ، مطبعة )١٩٥٨-١٩١٤(الجعفري ،محمد حمدي ، بریطانیا والعراق حقبة من الصراع  .٣٨

 .م ٢٠٠٢ك ، ٠ن الثقافیة العامة، ددار الشؤو
لشؤون الثقافیة ، بغداد ، الجعفري ،محمد حمدي ، محكمة المھداوي ، مطبعة دار ا .٣٩

 .م١٩٩٠
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، مطبعة ) المغرب األقصى(الستعمار الفرنسي في مراكشجالل ،محمد عبد العاطي ، ا .٤٠
 .ت ٠النھضة المقدسة ، القاھرة ، د

جماعة الحوزة العلمیة في النجف االشرف ، موقف اإلمام البغدادي حول قضیة تحریر  .٤١
 .م ١٩٧٠فلسطین ، مطبعة أسعد ، بغداد ، 

 .م ١٩٦٥بیروت ، الكتاب الجدید ، ، مطبعة دار  ٢الجمالي ،فاضل ، ذكریات وعبر ، ط .٤٢
 .م ١٩٤٩بعة الرابطة ، بغداد ، جمعیة أنقاذ فلسطین ، كارثة فلسطین ، مط .٤٣
مطبعة ،  ١ط، م )١٩٦٨-١٩٣٢(تاریخ النجف االجتماعي، الجنابي ،عبد الستار شنین  .٤٤

  .م٢٠١٠، بیروت ، دیموبرس 
، مطبعة  ١م ،ط)١٩٤١-١٩٢١(الجنابي ،عبد الستار شنین،تاریخ النجف السیاسي  .٤٥

  .م٢٠١٠وبرس ،بیروت ،دیم
  .م١٩٧٤،مطبعة االدیب،بغداد،٤الجواھري ،محمد مھدي ، دیوان الجواھري،ج .٤٦
 .م ١٩٩٩عة دار المنتظر ، بیروت ، ،مطب١، ط٢الجواھري ،محمد مھدي ، مذكراتي ، ج .٤٧
جورج لنشو فسكي ، الشرق األوسط في الشؤون العالمیة ، ترجمة جعفر الخیاط ،مراجعة  .٤٨

 . م١٩٥٩م ، بغداد، .وإبراھیم احمد السامرائي ، دمحمود حسین األمین 
أحمد أمین الجمل .جوزیف ناي ، المنازعات الدولیة مقدمة للنظریة والتاریخ ، ترجمة د .٤٩

  .م١٩٩٧م ، القاھرة ،٠،د ١مل ، طومجدي كا
 م ١٩٨١م مطبعة األدیب ، بغداد ، )١٩٨١- ١٩٢١(الجیش العراقي ، الذكرى السنویة  .٥٠
ور المثقفین في ثورة العشرین ،مطبعة الرائد ، النجف االشرف، الحبوبي، أنور ، د .٥١

 .م١٩٨٩
، مطبعة األداب ،  ٢حرز الدین ،محمد ، معارف الرجال في تراجم العلماء واألدباء ، ج .٥٢

 . م١٩٦٤النجف االشرف ، 
ثة ، مطبعة أسد ، بغداد ، دراسة مركزة لتطوراتھ السیاسیة الحدی -حسن ، الوطن العربي .٥٣

 .م ١٩٦٦
 .م١٩٥٨، مطبعة الجامعة ، بغداد ،  ١سن ،عبد الفتاح ، من وحي الثورة العراقیة ، جح .٥٤
،مطبعة دار ٦م التحرریة،ط١٩٤١الحسني ،عبد الرزاق ، االسرار الخفیة في حركة السنة  .٥٥

  .م١٩٥٠الشؤون الثقافیة العامة،بغداد،
الكتب ، بیروت  ،مطبعة دار ١الحسني ،عبد الرزاق ، تاریخ العراق السیاسي الحدیث ، ج .٥٦

  .م١٩٨٣،
، مطبعة دار الشؤون  ٧،ط ١٠الحسني ،عبد الرزاق ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج .٥٧

 .م ١٩٨٨، بغداد ، الثقافیة 
ؤون الثقافیة ، مطبعة دار الش ٧،ط ٩الحسني ،عبد الرزاق ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج .٥٨

 .م ١٩٨٨، بغداد ، 
٥٩.  ً   .م١٩٨٢وحدیثاً،مطبعة دار الیقظةالعربیة،بغداد، الحسني ،عبد الرزاق ،العراق قدیما
  . م١٩٨٣،بیروت ،ط.مطبعة د،٢ط،تاریخ األحزاب السیاسیة العراقیة،الحسني ،عبد الرزاق .٦٠
الحسني ،عبد الرزاق،أحداث عاصرتھا ، مطبعة دار الشؤون الثقافیة العامة  .٦١

  .م١٩٩٢،بغداد،
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،مطبعة دار الشؤون الثقافیة ٥،ج٧الحسني ،عبد الرزاق،تاریخ الوزارات العراقیة ،ط .٦٢
  .م١٩٨٨العامة ،بغداد،

 .م١٩٩٩الحسني ،ھاشم فیاض ، االمام السید محسن الحكیم ، مطبعة الحكمة ، بیروت ،  .٦٣
حسین ،عبد الرزاق عباس ، الجغرافیة السیاسیة مع التركیز على المفاھیم الجیوبولیتیكیة ،  .٦٤

   . م١٩٧٦مطبعة اسعد ، بغداد ، 
  . ٠ ١٩٧٧، بغداد ،مطبعة أسعد ،المدن جغرافیة،عباس حسین ،عبد الرزاق .٦٥
، مؤسسة تراث الشھید الحكیم ، النجف  ١الحكیم ،السید محمد باقر ، بین مقاومتین ، ط .٦٦

 .م٢٠٠٥االشرف ، 
  .م٢٠٠٠،الخورنق والسدیر وقصور النجف والحیرة والكوفة،الحكیم ،حسن عیسى .٦٧
،  ١، ط ٣لحوزة العلمیة والمرجعیة ، جالحكیم ،محمد باقر ، االمام الحكیم ، موسوعة ا .٦٨

 .م٢٠٠٥مؤسسة تراث الشھید الحكیم ، النجف االشرف ، 
إیران ، مطبعة شریعة،٣ج،ف المفصل في تاریخ النجف االشر، الحكیم،حسن عیسى الحكیم .٦٩

،٢٠٠٧  .  
 م ١٩٥٩الحلفي ،كاظم ، الشیوعیة كفر وألحاد ، مطبعة القضاء ، النجف ،  .٧٠
 .م١٩٨٧،مطبعة دار الحریة،بغداد،٤،تاریخ الطباعة في العراق،جالحمید ، شھاب أحمد  .٧١
م ، بغداد ، ٠م ، د)١٩٦٨-١٩٥٨(حمیدي ،جعفر عباس ، التطورات السیاسیة في العراق  .٧٢

 .م٢٠١٠
 .ت ٠بعة جامعة بغداد ، بغداد ، د، مط٣حمیدي ،جعفر عباس ، العراق المعاصر ، ج  .٧٣
لصدر في ذاكرة العراق ، مطبعة الوسام ، الخرسان ،صالح ، االمام السید محمد باقر ا .٧٤

 .ت٠بغداد ، د
الخزاعي،جالوي سلطان عبطان ،مواقف رجال الدین واالحزاب الوطنیة في مدینة النجف  .٧٥

-٢٠٠٣االشرف من االوضاع السیاسیة الداخلیة في العراق ابان االحتالل االمریكي 
 .م٢٠١١،النجف االشرف،م.،مخطوط،د٢٠١١

بیبان ، حقائق ناصعھ من ثورة النجف الكبرى ،مطبعة الغري الخزرجي ،حمید عیسى ح .٧٦
  .م١٩٧٠الحدیثھ ،النجف االشرف ، 

في المسألة ) دام ظلھ(الخفاف ،حامد ، النصوص الصادرة عن سماحة السید السیستاني .٧٧
  .م٢٠٠٩.مطبعة دار البذرة ،بغداد١العراقیة،ط،

م،مطبعة )١٩٥٤-١٩٤٦(خلیل ،عادل غفوري ، أحزاب المعارضة العلنیة في العراق .٧٨
  .م١٩٨٤أوفیس االنتصار،بغداد،

بیروت ، مطبعة االعلمي ،  ٢ج، قسم النجف ، موسوعة العتبات المقدسة ، الخلیلي ،جعفر  .٧٩
  .ھـ١٤٠٧،
  . م٢٠٠٦،قم،مطبعة شریعت ،١ج،ھكذا عرفتھم، الخلیلي ،جعفر .٨٠
  .م٢٠٠٦،قم،مطبعة شریعت،٣ج،عرفتھم ھكذا ،الخلیلي ،جعفر .٨١
النجف ،طبعة االدابم،لعوامل التي جعلت من النجف البیئة الشعریةا، الخلیلي، جعفر .٨٢

   .م١٩٧١،االشرف 
الخیاط ، نوري ، الساحة العراقیة وحاالت الالمعقول ، مكتبة دار الحكمة ، كربالء ،  .٨٣

 .م٢٠٠٩
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، ٢م،ط)١٩٥٨-١٩٢٠(خیري ، سعاد ،من تاریخ الحركة الثوریة المعاصرة في العراق .٨٤
  .ت.د.مطبعة دار الرواد،بیروت

،  ١طالخیون ،رشید ، الھوت السیاسة ، أألحزاب والحركات الدینیة في العراق ،  .٨٥
 .م ٢٠٠٩م،بغداد ، ٠د
،مطبعة دار االندلس ٣الدجیلي ،عمار الحاج مسلم ، زعماء الشیعھ في النجف االشرف ،ط .٨٦

 . م٢٠٠٤،النجف االشرف ، 
 ١الضواء ، بیروت ، طالدجیلي، حسن مجید ،أیران والعراق خالل خمسة قرون ، دار ا .٨٧

 .م١٩٩٩،
  . م٢٠٠٠،بغداد،مطبعة المعارف،٥ط،نجفیات، دخیل ،علي محمد علي  .٨٨
الدراجي ،عبد الرزاق عبد ، جعفر ابو التمن ودوره في الحركھ الوطنیھ في العراق  .٨٩

 . م١٩٨٠، مطبعة دار الحریة ، بغداد، ٢م ،ط)١٩٤٥-١٩١٨(
بغداد ، ار الشؤون الثقافیة العامة مطبعة د، صحافة النجف ، الدراجي ،محمد عباس  .٩٠

 . م١٩٨٩،
  .م١٩٨٢م،القاھرة،.،د٢م،ط١٩٤١الدرة ،محمود ،الحرب العراقیة البریطانیة  .٩١
، مطبعة دار الوراق،١ط،تعریب فؤاد جمیل،على ضفاف دجلة والفرات،درور ،اللیدي  .٩٢

  .م٢٠٠٨،بیروت 
لمطبعة العصریة ، ا ،١دروزة ،محمد عزة ، القضیة الفلسطینیة في مختلف مراحلھا ، ج .٩٣

 . م ١٩٥٩بیروت ، 
 .م٢٠٠٥م ، بغداد ، ٠، د ٥رؤوف ،عادل ، محمد باقر الصدر بین دكتاتوریتین ، ط .٩٤
  .م٢٠٠٢م،دمشق،.رؤوف ،عادل ،عراق بال قیادة،د .٩٥
الراوي ،عبد اللطیف ،مقاالت في تاریخ العراق المعاصر ،مطبعة دار الجلیل ،دمشق  .٩٦

  .م١٩٨٥،
التحركھ الصدفة ، قراءة في فكر حافظ أالسد ، مطبعة أخبار الیوم رضا ، عادل ، التاریخ  .٩٧

 .م ١٩٩٣القاھرة ، ، 
م في العراق ، مطبعة الیقظة ١٩٥٨- تموز-١٤الزبیدي ،لیث عبد المحسن جواد ، ثورة  .٩٨

 .م١٩٨١العربیة،بغداد ،
الزبیدي ،محمد حسین ،مولود مخلص باشا ودوره في الثورة العربیة الكبرى وتاریخ  .٩٩

  .م١٩٨٩اق المعاصر،مطبعة دار الحریة ،بغداد ،العر
، مطبعة منیر ، بغداد ١زمزم ،سعید رشید ، رجال العراق واالحتالل البریطاني ، ج .١٠٠
  . م١٩٩٠،
نضالھ ، مطبعة تموز ، -جھاده-الزھیري ،عبد الجبار ، آیة هللا السید البغدادي حیاتھ .١٠١

 .م١٩٧١كربالء ، 
، تموز-١٤الكریم قاسم ، موسوعة  المحیر عبد الزوبعي ،خلیل ابراھیم حسین ، اللغز .١٠٢
 .م ١٩٩٠الحریة ، بغداد ، مطبعة دار ،٧ج
عمان ، مطبعة الیازوري العلمیة ، مبادئ الطقس والمناخ، السامرائي ،قصي عبد المجید  .١٠٣
  .م٢٠٠٨،
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-١٩٣٩(السامرائي ،ماجد أحمد ،التیار القومي في الشعر العراقي الحدیث .١٠٤
  .م١٩٨٣،بغداد،م،مطبعة دار الحریة )١٩٦٧

الثقافة ، مطبعة  ٢سباھي ،عزیز ، عقود من تأریخ الحزب الشیوعي العراقي ، ج  .١٠٥
 .م ٢٠٠٢الجدیدة ، دمشق ، 

م ومن حوار المفاھیم الى حوار الدم ، مراجعة ١٩٦٣شباط  ٨سعید ،علي كریم ، عراق  .١٠٦
 .م١٩٩٩، مطبعة دار الكنوز االدبیة ، بیروت ،  ١طالب شبیھ ، ط

، دار الكنوز االدبیة ، بیروت  ١كریم ، مرجعات في ذاكرة طالب شبیب ، طسعید ،علي  .١٠٧
 .م١٩٩٩، 
السماك ،محمد أزھر سعید ، الجغرافیة السیاسیة، أسس وتطبیقات، مطبعة دار الكتب ،  .١٠٨

  .م١٩٨٨الموصل 
السوداني ،صادق حسن ، لمحات موجزة من تاریخ نضال الشعب العراقي ، مطبعة دار  .١٠٩

 . م١٩٧٩الحریة ، بغداد، 
  .م١٩٦٨السوقي ،محمد كمال ، الحرب العالمیة الثانیة،مطبعة دار نشر الثقافة، القاھرة ، .١١٠
سید سلمان ،حیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ومواقفھا السیاسیة  .١١١

 .٢٠١٠، مطبعة أحیاء التراث العربي ،  ١م ، ط)١٩٦٨-١٩٥٨(في العراق من عام 
ر نزار عطیة ، الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء ودوره الوطني السید سلمان، حید .١١٢

  .م٢٠٠٧م، النجف االشرف ،٠، د١والقومي،ط
مطبعة ،تحقیق ونشر كوركیس عواد،الدیارات،الشابشتي، أبو الحسن علي بن محمد .١١٣

 .م١٩٥١،بغداد ،المعارف
االسالم ،مطبعة دار ١الشامي ،حسین بركة ،المرجعیة الدینیة من الذات الى المؤسسة ،ط .١١٤

  .م١٩٩٩،لندن،
 شدید ،محمد ، الوالیات المتحدة والفلسطینیون بین االستیعاب والتصفیة ، مطبعة .١١٥

 .م ١٩٨١المؤسسة العربیة بیروت ، 
  .م١٩٧٨الشرقي ،طالب علي ،النجف عاداتھا وتقالیدھا ،مطبعة االداب،النجف، .١١٦
  .١٩٨١،البصرة ، بعة جامعة البصرة مط، جغرافیة التربة، شلش ،علي حسین .١١٧
م ١٩٦٥شناوة ،علي عبد ، محمد رضا الشبیبي ودوره السیاسي والفكري حتى عام  .١١٨

 .م ٢٠٠٣بعة بیت الحكمة ، بغداد ، ،مط
ً -شوكت ،ناجي ،رئیس الوزراء االسبق .١١٩ م )١٩٧٤-١٨٩٤(سیرة وذكریات ثمانین عاما

 .م١٩٩٠،مطبعة الخلود،بغداد، ٢،ج
، مطبعة دار الطباعة الحدیثة ، دولت احمد واخرون ، الجغرفیة السیاسیة ،صادق  .١٢٠

 .١٩٦١القاھرة ، 
  .ت . م ، د . ك ، د .صباح محمود محمد واخرون ، الجغرافیة السیاسیة ، د .١٢١
 .ت ،٠الصدر ،محمد باقر ، خالفة اإلنسان وشھادة األنبیاء ، مؤسسة البعثة ، طھران ، د .١٢٢
-١٩١٤(ن سنةالصراف ،عبد هللا شكر ،ذكریات ولمحات من تاریخ العراق خالل خمسی .١٢٣

 .م٢٠٠٥م ،مطبعة المعارف ،بیروت ،)١٩٦٤
، مؤسسة  ١الصغیر ،محمد حسین ، أساطین المرجعیة العلیا في النجف االشرف ، ط .١٢٤

 .م٢٠٠٣البالغ ، بیروت ، 
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،  ١م ، ط)١٩٦٨- ١٩٢٨(الصغیر ،محمد حسین ، فلسطین في الشعر النجفي المعاصر  .١٢٥
 .م ١٩٦٨یة أصول الدین ، بغداد ، مطبعة كل

،مطبعة ١لصغیر ،محمد حسین علي ،أساطین المرجعیة العلیا في النجف االشرف،طا .١٢٦
  .م٢٠٠٣البالغ ، بیروت ،

 .م١٩٦٩الصفار ،فؤاد محمد ، التخطیط اإلقلیمي، مطبعة المعارف، اإلسكندریة،  .١٢٧
نعبم ، الجغرافیة السیاسیة المعاصرة في ظل النظام الدولي الجدید ، مطبعة دار ،الظاھر  .١٢٨

  . ٢٠٠٧العلمیة ، عمان ، ي الیازور
 ١عاني ،نوري عبد الحمید وأخرون ، تاریخ الوزارات العراقیة في العھد الملكي ، ج .١٢٩

 .م ٢٠٠٠عة العربیة ، بغداد ، ،الطب
العبادي ،صادق ، الحركات االسالمیة في القرن االخیر ، مطبعة دار الھادي ، بیروت ،  .١٣٠

 .م١٩٨٢
في العراق واالنتخابات البرلمانیة وتعزیز الوحدة عبد الرزاق ،صالح ، المرجعیة الدینیة  .١٣١

، مطبعة منتدى  ١الوطنیة ، دراسة في الدور السیاسي للمرجعیة في العراق المعاصر ، ط
 .م ٢٠١٠المعارف ، بیروت ،

الشیخ عبد الواحد آل سكر ، مطبعة :عبد الزھرة تركي فریج الفتالوي،عاشق العراق .١٣٢
 .م٢٠٠٦الضیاء  ،النجف االشرف ،

م )١٩٥٨-١٩٥٣(بد الفتاح ،فكرة نامق ، سیاسة العراق الخارجیة في المنطقة العربیة ع .١٣٣
 .م ١٩٩٥عة دار الحریة ، بغداد ، ، مطب

، مطبعة دار  ٢عبد الكریم ،سمیر ، اضواء على الحركة الشیوعیة في العراق ج .١٣٤
 .ت.د.المرصاد ، بیروت

ر ، مطبعة دا ٢ة الغري ، العددعبد المجید عباس ، فلسطین من الناحیة القانونیة ، مجل .١٣٥
 .ت ٠النشر والتألیف ، النجف ، د

  .م١٩٦٤،النجف،مطبعة النعمان،تقریر عن آبار النجف ،عبد المحسن شالش  .١٣٦
 .م ١٩٦٨م ، مطبعة دار الھناء ، القاھرة ، ١٩٤٨عبد المنعم ،محمد فیصل ، إسرار  .١٣٧
یة ،ضمن كتاب محمد عبد الھادي ،نبیل ، الصدر وصدام اإلنسانیة في مواجھة الھمج .١٣٨

باقر الصدر ، دراسات في حیاتھ وفكره بأقالم نخبة من الباحثین ، مطبعة دار اإلسالم ، 
 .م١٩٩٦بیروت ، 

عبد الوھاب ،عبد المنعم وأخرون ، الجغرافیة السیاسیة ، مطبعة بیت الحكمة ،بغداد،  .١٣٩
  .م ١٩٨٩

  .م١٩٨٨،الكویت،عثمان ،محمد عبد الستار ،المدینة االسالمیة ،مطبعة الرسالة .١٤٠
العزاوي ،داود سلمان عبد علي ، تاریخ العالقات العراقیة ، منجز ساللة حتى الحرب  .١٤١

 . م١٩٨٤م، مطبعة الجامعة ،بغداد ، ١٩١٤م .ق٣٠العالمیة األولى 
عطیة ،حیدر نزار ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ومواقفھا السیاسیة في العراق  .١٤٢

 م ٢٠١٠، مطبعة أحیاء التراث العربي ، بیروت ،  ١م ، ط)١٩٦٨- ١٩٥٨(من عام 
 م ١٩٩٥ك ، ٠م ، د٠عطیة ،عبد الحسین وادي ، مأساة الشعب العراقي واردة الحیاة ، د .١٤٣
  .م٢٠٠٦،النجف االشرف،مطبعة النبراس،أرض النجف ،العطیة ،موسى جعفر  .١٤٤
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ایران ،مطبعة نكارش،١ج،تاریخ النجف االشرف،العقیلي ،محمد حسین حرز الدین .١٤٥
  .م١٩٩٧،
م ، مطبعة االداب )١٩٣٣-١٩٢١(العكام ،عبد االمیر ھادي ،الحركة الوطنیة في العراق  .١٤٦

  .م١٩٧٥، النجف االشرف ،
م،مطبعة دار )١٩٧٤-١٩٤٦(العكام ،عبد االمیر ھادي،تاریخ حزب االستقالل العراقي .١٤٧

  .١٩٨٠الحریة ،بغداد،
  .م١٩٦١،م.د،مطبعة دار النھضة، المكتبات العامة ، عمر ،أحمد أنور  .١٤٨
عیسى ، ندیم ،الفكر السیاسي لثورة العشرین، مطبعة دار الشؤون الثقافیة العامة،بغداد،  .١٤٩
  .ت٠د
  .م٢٠٠٣،عمان ، مطبعة دار المسیرة ، الجغرافیة المناخیة، غانم ،علي أحمد  .١٥٠
، مطبعة دار  ١الغروي ،محمد ، المرجعیة في مدرسة أھل البیت ومواقفھا السیاسیة ، ط .١٥١

 . م٢٠٠٥ضاء ، بیروت ، المحبة البی
،مطبعة ثامن ١الغریفي ،محمد رضا،فكرة عن الحوزة العلمیة في النجف ،ط .١٥٢

 .م٢٠٠٨،النجف االشرف،)ع(الحجج
مطبعة دار ،١ط،تاریخ النجف حتى نھایة العصر العباسي، فخر الدین ،محمد جواد .١٥٣

  .م٢٠٠٥،بیروت ، الرافدین 
- ١٩٠٨(ركة التیار االصالحي النجف االشرف وح، الفرجي ،عدي حاتم عبد الزھرة .١٥٤

 .م٢٠٠٥، بیروت ، مطبعة دار القاريء ، م )١٩٣٢
،مطبعة دار المؤرخ ١الفرطوسي ،قبر االمام علي وضریحھ ،ط .١٥٥

  .م٢٠٠٨العربي،بیروت،
ة الغري الحدیثة ،النجف ، ، مطبع ٢الفرطوسي ،عبد المنعم ، دیوان الفرطوسي ، ج  .١٥٦

  .م ١٩٨٦
، ٢م ونتائجھا،ج١٩٢٠ناصعھ في الثورة العراقیة فریق مزھر آل فرعون ،الحقائق ال .١٥٧

  .م١٩٥٢مطبعة النجاح ،بغداد،
  . النجف االشرف،مطبعة اآلداب ،دلیل النجف االشرف، الفضلي ،عبد الھادي  .١٥٨
 .ت٠ك ، د٠م ، د٠،د١الفضلي ،عبد الھادي ، ھكذا قرأتھم ، ج .١٥٩
 .م٢٠٠٥ك ، ٠، مطبعة عزت ، د ١الفكیكي ،ھاني ، اوكار الھزیمة ، ط .١٦٠
العالم العربي ، القاھرة ، فھمي ،ماھر حسن ، القومیة العربیة والشعر المعاصر ، مطبعة  .١٦١
 .ت٠د
 .م١٩٩٠م ، بغداد ، ٠، د ١فوزي ،احمد ، این الحقیقة في مصرع عبد الكریم قاسم ، ط .١٦٢
  .م١٩٧٥م ، مطبعة دار السالم،بغداد ،١٩٢٠فیاض ،عبد هللا ، الثورة العراقیة الكبرى .١٦٣
، ١م ، ط)١٩٥٨-١٩٤١(عبد الحسن باقر ، تاریخ النجف السیاسي الفیاض ،مقدام  .١٦٤

 . م٢٠٠٢مطبعة دار االضواء ، بیروت 
، دار الرافدین ،  ١القزویني ، جودت ، المرجعیة الدینیة العلیا عند الشیعة االمامیة ، ط .١٦٥

 .م٢٠٠٥بیروت ، 
 .م ١٩٦٢طبعة العمومیة ، دمشق ، ، الم ٢القصري ،محمد فائز ، حرب فلسطین ، ج .١٦٦
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م ، تقدیم ومراجعة عبد )١٩٣٠-١٩٠٥(قوانجي ،فؤاد ، العراق في الوثائق البریطانیھ   .١٦٧
 .م١٩٨٩الرزاق الحسني، مطبعة دار الحریة ، بغداد ، 

بعة دار الحریة ، بغداد ، كاشف الغطاء ،علي ، تقسیم فلسطین في االمم المتحدة ، مط .١٦٨
 . م ١٩٨٤

، مطبعة جامعة البصرة، )المیورفولوجیة( األشكال األرضیة،كربل ،عبد اإللھ رزوقي .١٦٩
  .م١٩٨٦،البصرة

-معلومات ومشاھدات –كمال الدین ،محمد علي ،ثورة العشرین في ذكراھا الخمسین  .١٧٠
 .م١٩٧١،مطبعة التضامن، النجف ،

مطبعة دار القارئ ،١ط،١٩٠٨النجف في ربع قرن منذ سنة ،كمال الدین ،محمد علي .١٧١
  .م ٢٠٠٥،بیروت،
ة العشرین الوطنیھ التحرریھ في العراق ، ترجمة الدكتور عبد ن كونلوف ، ثور.ل .١٧٢

  .م١٩٨٥، ،مطبعة الدیواني ، بغداد، ٣الواحد كرم ،ط
، مطبعة دار  ٢؛١لجنة تبرعات فلسطین ، التبرعات لفلسطین ، مجلة الغري ، العدد .١٧٣

 .م ١٩٤٨النشر والتألیف ، النجف ، 
مطبعة ،١ط،ة تقي المطبعيترجم،خطط الكوفة وشرح خریطتھا، ماسینییوس،لویس .١٧٤

  .م١٩٧٩،النجف،الغري
م )١٩٦٧-١٩٣٩(ماجد أحمد السامرائي ، التیار القومي في الشعر العراقي الحدیث  .١٧٥
  .١٩٨٣مطبعة دار الحریة،بغداد،،
مار ،فیبي ، تاریخ العراق المعاصر ، العقد الجمھوري االول ، ترجمة مصطفى نعمان  .١٧٦

 .ت٠داحمد ، مطبعة دار المرتضى ، بغداد ، 
 .٨٩مار ،فیجي ، تاریخ العراق المعاصر، العقد الجمھوري األول ، مصدر سابق ، ص .١٧٧
بیروت ،مطبعة دار األضواء، ٢ط،ماضي النجف وحاضرھا،المحبوبة ، جعفر باقر .١٧٨
  .م١٩٨٦،
محمد علي ،عبد الرحیم ، العراق مھد االنتفاضات ، مجلة النشاط الثقافي ، العدد الشامل  .١٧٩

 .م١٩٥٨نجف االشرف ، ، مطبعة االداب ، ال
ً ، المرجاني ،حیدر صالح .١٨٠ ً وحدیثا ، مطبعة دار السالم ،١ج،النجف االشرف قدیما

  .م١٩٨٦،بغداد
مرزة ،منذر جواد ، النجف رأس ثورة العشرین ، مطبعةالمواھب، النجف  .١٨١

 . ت.،داالشرف
،القسم ١٩٦٨-١٩٥٨وقائع واحداث ..المركز العراقي للمعلومات والدراسات،العراق .١٨٢

  .م٢٠٠٩م،بغداد ،.،د١ني،طالثا
مشیل أیو نیدس ، فرق تخسر ، تعریب خیري حماد ، مطبعة دار الطلیعة ، بیروت ،  .١٨٣

 .م١٩٦١
وادي السالم في النجف من أوسع مقابر العالم ،المظفر ،محسن عبد الصاحب .١٨٤
 . م١٩٦٤،النجف االشرف،مطبعة النعمان،١ط،
 . م١٩٦٢، بیروت ، مغنیة ،محمد جواد ، مع علماء النجف ، مطبعة نمنم  .١٨٥
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م ، بیروت ٠،د ٢منیف،عبد الرحمن، العراق ھوامش من التاریخ والمقاومة ، ط .١٨٦
 .م٢٠٠٤،
اقف الموسوي ،محسن النوري ، السید مقتدى الصدر ، صدر العراق الثالث ، أھدافھ ومو .١٨٧

  .م ٢٠٠٤ك ، ٠م ، د٠مشروعة ،د
النجف ،اء مطبعة الضی،جغرافیة الطقس والمناخ، الموسوي، علي صاحب طالب .١٨٨

  .م٢٠٠٩، االشرف
العوامل التاریخیة لنشأة وتطور المدن العربیة اإلسالمیة ، الموسوي، مصطفى عباس .١٨٩
  .م١٩٨٢،بغداد، مطبعة الرشید،
مونتغمري ،مارشال ،معركة العلمین في الحرب العالمیة الثانیة،ترجمة سلیم طھ  .١٩٠

  .م١٩٨٧التكریتي ،مطبعة الحوادث،بغداد ،
، مطبعة النبراس ،  ٤م ، ط )١٩١٨ – ١٩١٤(، حرب العراق ندیم ، شكري محمود  .١٩١

 .م١٩٦٤النجف ،
 .٢٢٩ص،م ١٩٩١مطبعة الموفق ، بغداد ،  نذیر ،عدنان سامي ، عبد الجبار الجومرد ، .١٩٢
  . ھـ١٣٧٤،القاھرة،مطبعة دار مصر، رحلة أبن جبیر،نصار ،حسین .١٩٣
راق ، مطبعة نظمي ،ومیض جمال عمر وأخرون ،التطور السیاسي المعاصر في الع .١٩٤

 .ت.جامعة بغداد ، بغداد ، د
، مطبعة شریعت ، قم ،  ١النعماني ،الشیخ محمد رضا ، شھید االمة وشاھدھا ، ط .١٩٥

 .م٢٠٠٤
  .م١٩٩٨،قم المقدسة ،مطبعة أمیر،شیعة العراق، نقاش، أسحاق .١٩٦
النھضة العربیة نوار ،عبد العزیز ، تاریخ العرب المعاصر مصر والعراق ، مطبعة دار  .١٩٧

  .م ١٩٧٣وت ، ، بیر
فكر العربي ، القاھرة، علي احمد ، اسس الجغرافیة السیاسیة، مطبعة دار ال،ھارون  .١٩٨

٢٠٠٩. 
 .م١٩٦٢ھاشم ،مھدي ، في فلسطین المحتلة ، مطبعة شفیق ، بغداد ،  .١٩٩
  .م١٩٥٣،بغداد،مطبعة النجاح،١ج،معجم العراق، الھاللي ،عبد الرزاق  .٢٠٠
مع تطبیقات جیوبولیتیكیة أستشراقیة عن ھیتي ،صبري فارس، الجغرافیة السیاسیة  .٢٠١

  .م ٢٠٠٠، مطبعة دار الكتاب الجدید ، بیروت ،  ١الوطن العربي ، ط
الموصل ،مطبعة دار الكتب ،جغرافیة المدن،الھیتي ،صبري فارس،وصالح فلیح حسن .٢٠٢
  .م١٩٨٦،
  .م١٩٧١، مطبعة دار الكتب ، بیروت ، ١ھیكل ،یوسف، فلسطین قبل وبعد ، ط .٢٠٣
 .م١٩٨٢راھیم، دیوان الوائلي ، القسم الثاني ، مطبعة دار الرشید ، بغداد ، الوائلي ،اب .٢٠٤
الواعض ، رؤوف ، االتجاھات الوطنیة في الشعر العراقي الحدیث ، دار الحریة ،  .٢٠٥

  .م١٩٧٤بغداد، 
  . م١٩٧٣،النجف االشرف،مطبعة القضاء،١ج،لمحات من تاریخ النجف،وداعة ، ناجي .٢٠٦
، ٣ج ، م) ١٩١٤-١٨٧٦(یة من تاریخ العراق الحدیثلمحات أجتماع، الوردي ،علي  .٢٠٧

  .م ١٩٧٢،بغداد ، مطبعة الشعب 
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،مطبعة االداب،بغداد، ٥الوردي ،علي ،لمحات أجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث،ج .٢٠٨
  .م١٩٧٨

بغداد ،مطبعة الشعب،٤ج،لمحات أجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، الوردي ،علي .٢٠٩
  .م١٩٧٤،
، مطبعة المكتبة  ٦تماعیة من تاریخ العراق الحدیث ، جالوردي ،علي، لمحات أج .٢١٠

  .م١٩٩٦الحیدریة ،قم،
م في ملفات الحكومة البریطانیة ١٩٥٨-تموز-١٤الونداوي ،مؤید ابراھیم ، وثائق ثورة  .٢١١

 .م١٩٩٠، مطبعة دار الشؤون الثقافیة العامة ن بغداد ، 
ة التألیف والترجمھ ، مطبعة لجن٣وھبھ، حافظ ،جزیرة العرب في القرن العشرین ،ط .٢١٢

  . م١٩٥٦والنشر،القاھرة ،
ویرالند ،فیلیب ،العراق دراسة في تطوره السیاسي،ترجمة جعفر الخیاط،مطبعة دار  .٢١٣

  .م١٩٤٩الكشاف ،بیروت،
الیاسري ،عبد الشھید ،البطولھ في ثورة العشرین ، مطبعة النعمان ،النجف االشرف  .٢١٤
  .م١٩٦٦،
عراقیة والحركة الوطنیة من نھایة الحرب الصحافة ال. الیاسري ،قیس عبد الحسین .٢١٥

 .م٢٠٠٠،بغداد ،مطبعة دار الحریة ، م ١٩٥٨تموز  ١٤العالمیة الثانیة حتى ثورة 
عمال السكني لمدینة وھاب فھد الیاسري ، التغیرات السكانیة واثرھا على توسع االست .٢١٦

  . ٢٠٠٩،  ١١جغرافیة ، العددمجلة البحوث ال) ٢٠٠٨-١٩٧٧(النجف
 .م ١٩٥٧طبعة النعمان ، النجف ، ، م ١،محمد علي ، دیوان الیعقوبي ، جالیعقوبي  .٢١٧
، )م١٧٦٦-م١٧٦٥(رحلة ینبور إلى العراق في القرن الثامن عشر ،ینبور ،كارستن  .٢١٨

 .م١٩٦٥،بغداد،سلسلة الكتب المترجمة، مراجعھ سالم االلوسي،ترجمة محمود األمین
  

  رسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه -:ثانیاً 
دراسة  -الصناعات النسیجیة والجلدیة في محافظة النجف،األبراھیمي ،سناء حامد عباس  .١

جامعة الكوفة ،للبنات/كلیة التربیة،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر، في جغرافیة الصناعة 
  . م٢٠٠٩،

الكفایة الحراریة وعالقتھا بزراعة وإنتاج محصولي ،آل یاسین ،علیاء معطي حمید ماجد .٢
جامعة الكوفة ،للبنات/كلیة التربیة، ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر،في العراق القمح والرز

  .م٢٠٠٩،
المالئمة المكانیة الستعماالت األرض السكنیة في ، بغدادي ،عبد الصاحب ناجي رشید  .٣

مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي ) غیر منشورة(أطروحة دكتوراه ، مدینة النجف 
  .م١٩٩٩،اد جامعة بغد، للدراسات العلیا 

غیر (رسالة ماجستیر، دراسة في جغرافیة المدن-مدینة جلوالء، تمیمي ،محسن أبراھیم  .٤
  .م٢٠٠٥، جامعة دیالى،كلیة التربیة، )منشورة

النمو الحضري في مدینة النجف دراسة في جغرافیة المدن ، تویج ،وسن حمزة یوسف .٥
 .م٢٠٠٨،لكوفةجامعة ا،للبنات/كلیة التربیة،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر،
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الجلبي ،مصطفى كامل ، التباین المكاني لخصائص الموارد المائیة في محافظة النجف ،  .٦
  . م٢٠٠٢جامعة الكوفة،–كلیة اآلداب ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة

الجلبي ،مصطفى كامل، التباین المكاني لخصائص الموارد المائیة في محافظة النجف ،  .٧
  . م٢٠٠٢جامعة الكوفة،–كلیة اآلداب ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة

منطقة الفراغ السكاني في البادیة الغربیة من العراق وأثرھا في قوة ،حسن ، زید علي  .٨
كلیة التربیة صفي الدین ،رسالة ماجستیر غیر منشورة،الدولة دراسة في الجغرافیة السیاسیة

  . م٢٠٠٩جامعة بابل،–الحلي 
رسالة ،ھـ)٤٦٠-٣٨٥(جعفر محمد ابن الحسنالشیخ الطوسي أبو ،الحكیم ،حسن عیسى .٩

 .م١٩٧٥،جامعة بغداد، )منشورة(ماجستیر 
الخصائص الطبیعیة في محافظة القادسیة وعالقاتھا ،الحمیداوي ،أبتسام عدنان رحمن  .١٠

كلیة ،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر، المكانیة في استغالل الموارد المائیة المتاحة 
 .م٢٠٠٩،جامعة الكوفة،للبنات/التربیة

التیارات الفكریة والسیاسیة في النجف االشرف ،الخزاعي ،جالوي سلطان عبطان .١١
معھد التاریخ العربي والتراث العلمي ،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر،م )١٩٥٨-١٩٤٥(

  .م٢٠٠٧،جامعة بغداد،للدراسات العلیا
 – ١٩٢٠(الدعمي ،ملیحة عزیز حسون ، الحس القومي في الشعر ألنجفي المعاصر  .١٢

، كلیة القائد للتربیة للبنات ،جامعة الكوفة ، ) غیر منشورة(م ، أطروحة دكتوراه )١٩٧٠
 .م١٩٩٥

الخصائص المناخیة وعالقتھا بأمراض النخیل في محافظة ،رافد عبد النبي ابراھیم الصائغ .١٣
جامعة ،كلیة اآلداب،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر،دراسة في الجغرافیة الحیاتیة- النجف
  .م٢٠٠٧،الكوفة

تحلیل جغرافي لتباین أشكال سطح األرض في محافظة النجف ، الزاملي ،عاید جاسم  .١٤
  .م٢٠٠١، جامعة الكوفة،كلیة اآلداب، )غیر منشورة(رسالة ماجستیر، االشرف

رسالة ، تحلیل تقویم جغرافي لشبكة البزل في محافظة النجف ،الزاملي ،فیصل كریم .١٥
 .م٢٠٠٩،ة الكوفةجامع،كلیة اآلداب،)غیر منشورة(ماجستیر

دراسة الجغرافیة (حمد عبد الغني ،الجغرافیة السیاسیة المعاصرة م،سعوديال .١٦
  .٢٠٠٧، مطبعة االنجلو مصریة، ، القاھرة ) والعالقات السیاسیة الدولیة

عالقة خصائص المناخ بأمراض الجھاز التنفسي محافظة ،الشحمي ، سامر ھادي كاظم .١٧
  . م٢٠٠٢،جامعة الكوفة،كلیة اآلداب،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر، النجف 

م ، )١٩٦٥-١٩٣٢(شناوة ،علي عبد ، محمد رضا الشبیبي ودوره الفكري والسیاسي  .١٨
 .م ١٩٩٧ة بغداد ، ، كلیة اآلداب ، جامع) غیر منشورة(أطروحة دكتوراه 

رسالة ، تحلیل جغرافي لخصائص الترب في محافظة النجف ،الظویھر ،علي حسین عبود  .١٩
  .م٢٠٠٧،جامعة الكوفة،كلیة اآلداب،) یر منشورةغ(ماجستیر 

العامري ،رحیم عبد الحسین عباس ، أثر المجددین في الحیاة السیاسیة و الثقافیة في النجف  .٢٠
، كلیة التربیة ، الجامعة ) غیر منشورة(م ، اطروحة دكتوراه )١٩٦٣-١٩٤٥(

 .م٢٠٠٦المستنصریة ، 
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-١٩١٠(مي للصحافة النجفیةالعامري ،كاظم مسلم ،االتجاه الوطني والقو .٢١
 .م٢٠٠٠،كلیة االداب،جامعة الكوفة،)غیر منشورة(م،أطروحة دكتوراه )١٩٣٢

استخدام نظام المعلومات الجغرافیة في دراسة التباین المكاني للموارد ،عبد ،أحمد یحیى .٢٢
كلیة ، ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر، الطبیعیة في الھضبة الغربیة في محافظة النجف

  . م٢٠٠٨،جامعة الكوفة،اآلداب
عبد الحمید ،فراس ،التجدید الحضري في المراكز التاریخیة للمدن العربیة االسالمیة،  .٢٣

،مركز التخطیط الحضریواالقلیمي للدراسات العلیا ، جامعة )غیر منشورة(رسالة ماجستیر
  . م١٩٨٨بغداد ، 

اني في مدینة النجف مدى استجابة الوظیفة السكنیة للنمو السك، عبدلي ،رحیم عبد زیدال .٢٤
) غیر منشورة(رسالة ماجستیر،٢٠١٧وتوقعاتھا لسنة ) ١٩٨٧,١٩٩٧- ١٩٧٧(الكبرى

  .م٢٠٠٧،جامعة الكوفة،كلیة اآلداب،
علي خان ، عز الدین عبد الرسول عبد الحسین ، محسن ابو طبیخ ودوره في الحركة  .٢٥

اب ، جامعة الكوفة اآلد، كلیة ) غیر منشورة(م ، رسالة ماجستیر ١٩٥٨الوطنیة حتى عام 
 .م ١٩٩٠، 
العالقة المكانیة بین الخصائص المناخیة في العراق وأختیار أسلوب ، علي صاحب طالب .٢٦

، جامعة بغداد ،كلیة اآلداب،)غیر منشورة(أطروحة دكتوراه ،وطریقة الري المناسبة 
  .م١٩٩٦

االنتداب  العیساوي ،عبد العال وحید عبود ، الغزوات الوھابیة على العراق في سنوات .٢٧
، كلیة االداب ، جامعة ) غیر منشورة(م ، أطروحة دكتوراه)١٩٣٢-١٩٢٠(البریطاني 
 .م٢٠٠٨الكوفة ،

مورفولوجیة مدینة النجف دراسة في جغرافیة المدن ، المخزومي ،رشا جبار محمد رضا .٢٨
  .م٢٠٠٥،جامعة الكوفة،للبنات/كلیة التربیة،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر،
غیر (رسالة ماجستیر ،المباني التراثیة في مدینة النجف،عزیز  مرزة ،مؤمل سلیم .٢٩

  .م٢٠٠٧،جامعة بغداد،كلیة اآلداب،)منشورة
المظفر ،صفاء مجید عبد الصاحب ، التباین المكاني لتلوث الترب في محافظة النجف،  .٣٠

  .م٢٠٠٧جامعة الكوفة،–كلیة اآلداب ، رسالة ماجستیر غیر منشورة
االتجاھات السیاسیة في مدینة النجف وموقفھا من ،زھرةالمفرجي ،عدي حاتم عبد ال .٣١

كلیة ،)غیر منشورة(أطروحة دكتوراه، )١٩٦٣-١٩٥٤(التطورات السیاسیة في العراق
  . م٢٠٠٨،جامعة الكوفة،اآلداب 

الخصائص الجغرافیة في منطقة الفرات األوسط وعالقتھا المكانیة ،مكي ،منیرة محمد .٣٢
جامعة الكوفة ،للبنات/كلیة التربیة،)غیر منشورة(یررسالة ماجست، بالتخصص اإلقلیمي 

  . م٢٠٠٦،
الحیاة االجتماعیة في مدینة النجف االشرف ،الموسوي، علي عبد المطلب خان المدني .٣٣

 .م٢٠٠٤،جامعة الكوفة، كلیة اآلداب ، ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر، م )١٩٣٢-١٩١٤(
انات السیاحیة وآفاقھا المستقبلیة لمدینة تحلیل جغرافي لإلمك، النجم ،أحمد عبد الكریم كاظم .٣٤

جامعة ،كلیة اآلداب،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر، ،م٢٠٢٠النجف الكبرى حتى عام 
  .م٢٠٠٩،الكوفة
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نعمھ ،عالء عباس ، محمد تقي الشیرازي ودوره السیاسي في مرحلة االحتالل البریطاني  .٣٥
لیة االداب ، جامعة بابل ، ، ك) غیر منشوره(م ، رسالة ماجستیر)١٩٢٠-١٩١٨(للعراق 
  . م٢٠٠٥

  
  الدوریات والبحوث -:ثالثاً 

، مطبعة دار النشر  ٣آل كاشف الغطاء ، محمد حسین ، الى فلسطین ، مجلة الغري ، العدد  .١
 .م١٩٤٨والتألیف ،النجف ، 

النمو المورفولوجي لمدینة النجف منذ ،البغدادي ، عبد الصاحب ناجي وكریم دراغ محمد  .٢
  . م٢٠٠١،جامعة الكوفة ، ،٥٧العدد،مجلة كلیة اآلداب،م ٢٠٠٠ى عام نشأتھا وحت

التفتیت في الغزوة الكولونیالیة للعراق ، مجلة : بلقزیز ، عبد األلھ ، المشروع الممتنع .٣
 .٢٠٠٣، ٢٩١المستقبل العربي، العدد

بیرجون لویزار ، الحركة الدینیة الشیعیة ، ترجمة جواد بشارة ، ضمن مجلة دراسات  .٤
 .ھـ١٤١٩م ، جمادي االول ١٩٨٨اقیة ، العددان التاسع والثامن ، السنةالثالثة ، ایلول عر

، أثر المالمح النفسیة واالجتماعیة في التخطیط العمراني ،البیري ، ریاض كریم عبد هللا .٥
وقائع مؤتمر النجف االشرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة وكنز المعارف ، بحث منشور 

  .م٢٠١٠،الكوفة ،٢ج،ات الكوفة مركز دراس، والعلوم 
، مطبعة الضیاء،البنیة التجاریة لمدینة النجف االشرف القدیمة ،جاسم ، رنا عبد الحسین  .٦

مطبعة الضیاء، النجف، ،جامعة الكوفة،١٢العدد،مجلة البحوث الجغرافیة، النجف االشرف
  .                                      م٢٠١٠

ة النجف ، العدد العاشر ، ن صراع النجف ضد الطغیان ، مجلالجصاني ،محمد ، لمحة م .٧
 .م ١٩٥٨

، ١٩٥٦الحبوبي ،أحمد ،  مساھمة النجف في التصدي للعدوان الثالثي على مصر سنة  .٨
 .م ٢٠٠٦، مطبعة النجف ، النجف ،  ١مجلة آفاق نجفیة ، العدد 

، مطبعة االداب ، الخاقاني ، علي ، صوت النجف المدوي ، مجلة النجف ، العدد العاشر  .٩
 .م١٩٥٨النجف االشرف ، 

العمارة العراقیة اإلسالمیة بین ،أسماء محمد حسین المقرم ،الخفاجي ، علي محسن جعفر  .١٠
وقائع مؤتمر النجف االشرف عاصمة ،بحث منشور،القیم الموروثة والرؤى المعاصرة

  .م٢٠١٠،كوفةال،  ٢ج،مركز دراسات الكوفة،الثقافة اإلسالمیة وكنز المعارف والعلوم
،  ٢٩٢بل العربي ، العددالسید ، رضوان ، الصراع على مستقبل العراق ، مجلة المستق .١١

 .م ٢٠٠٣
مقبرة وادي السالم بین أھمیة الوظیفة ،حیدر عبود كزار، الشمرتي ،رضا عبد الجبار .١٢

وقائع مؤتمر النجف ، )بحث منشور(،وضغط استعماالت األرض في مدینة النجف الكبرى
 ٢ج، مركز دراسات الكوفة،صمة الثقافة اإلسالمیة وكنز المعارف والعلوماالشرف عا

  . م٢٠١٠، الكوفة،
بیة للعلوم عبد المجید ، تركي ، القضایا العربیة واإلسالمیة في فكر النبھاني ، المجلة العر .١٣

  .٣١السیاسیة ، العدد
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عة دار مطبمواجھة الھمجیة ،عبد الھادي ، نبیل ، الصدر وصدام االنسانیة في   .١٤
 .١٩٩٦السالم،بیروت،

، السنة  ١٧،العدد ) مجلة(العطیة ،خالد ، سطور مضیئة من سیرة الشھید الصدر ، المنھاج  .١٥
 .م ٢٠٠٠الخامسة ، 

بحث منشور ،تنمیة البیئة في محافظة النجف عماد تطویر البنى التحتیة،علي ، مثنى فاضل .١٦
الجزء ،ة وكنز المعارف والعلوم في وقائع مؤتمر النجف االشرف عاصمة الثقافة اإلسالمی

  م٢٠١٠،الكوفة،الثاني
ً ، عودة ، بخیت عبد هللا .١٧ ، المعطیات الجغرافیة لمنخفض النجف وإمكانیة استغاللھ سیاحیا

  .م٢٠٠٧، النجف االشرف،مطبعة الضیاء ، العدد الثامن،مجلة البحوث الجغرافیة
جاھد محمد حسین كاشف فخر الدین ، محمد جواد ،حصار النجف في مذكرات المصلح الم .١٨

 .م٢٠٠٦،مطبعة الحكمة،النجف االشرف،٩،مجلة الینابیع،العدد)قدس(الغطاء 
فیاض ، ھادي ، عھد باسم في ظل انتفاضة وطنیة مباركة، مجلة النجف ، العدد العاشر ،  .١٩

 .م١٩٥٨مطبعة االداب ، النجف االشرف ، 
ة على المركز التاریخي دراسة تحلیلیة تخطیطیة للمحافظ،كمونة ، حیدر عبد الرزاق .٢٠

بحث  ،بحث منشور في وقائع مؤتمر النجف االشرف، والحضاري لمدینة النجف االشرف
عاصمة الثقافة اإلسالمیة وكنز المعارف والعلوم ،منشور في وقائع مؤتمر النجف االشرف

  .م٢٠١٠،الكوفة، ٢ج ، اسات الكوفة مركز در،
مارة النجف االشرف بین التحول ع،كمونة ،حیدرعبد الرزاق، وھیثم عبد الحسین .٢١

عاصمة الثقافة اإلسالمیة وكنز ،بحث منشور في وقائع مؤتمر النجف االشرف،واالستبدال
  .م٢٠١٠،الكوفة، ٢ج ، اسات الكوفة مركز در،المعارف والعلوم 

التخطیط الحضري المستدام  –الكناني ، كامل كاظم وھیام حمید الساعاتي ،مدینة النجف  .٢٢
،جامعة ١٢افیة،العددوع االیكولوجي لبحر النجف،مجلة البحوث الجغروتأثیرات التن

 .٠م٢٠١٠الكوفة،
اللھیبي ، حسین عبد العال ، الوطنیة في شعر الشبیبي ، مجلة االصالة ، العدد االول ،  .٢٣

  .م٢٠٠٥مطبعة دار الضیاء ، النجف االشرف، 
  .م٢٠١٠،تشرین الثاني،النجف،العدد الثاني،مجلة النجف الثقافیة .٢٤
النجف االشرف إسھامات في الحضارة اإلنسانیة ،مركز البحوث والدراسات في لندن  .٢٥

  .م٢٠٠٠،لندن-المركز اإلسالمي في انجلترا،١ط،١الجزء ،
، ٢ج، إسھامات في الحضارة اإلنسانیة،النجف االشرف،مركز البحوث والدراسات في لندن .٢٦

  . م٢٠٠٠،لندن،المركز اإلسالمي في انجلترا، ١ط
،  ١الوحدة العربیة ، االحتالل االمریكي للعراق ، المشھد االخیر ، ط مركز دراسات .٢٧

 .م٢٠٠٧مطبعة بیت النھضة ، بیروت ، 
 .م ٢٠٠٥م ، بیروت،٠،د١العراق ، طمركز دراسات الوحدة العربیة ، مناھضة أحتالل  .٢٨
دراسة تحلیلیة للخصائص المناخیة وظواھر الطقس ، الموسوي ، علي صاحب طالب  .٢٩

النجف ،مطبعة الضیاء،٢العدد ،مجلة البحوث الجغرافیة، حافظة النجفالقاسي في م
  .م٢٠٠١، االشرف
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قیم االحتیاجات المائیة للمحاصیل الحقلیة والمحسوبة ، الموسوي ، علي صاحب طالب  .٣٠
ً في محافظة النجف مطبعة الضیاء ،٤٣العدد،مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، مناخیا

  .م٢٠٠٠، النجف االشرف،
، تقویم كفاءة خدمات التعلیم االبتدائي في مدینة النجف ،وسوي ، علي صاحب طالب الم .٣١

  .م٢٠٠٢، جامعة القادسیة،العدد األول،مجلة القادسیة 
الخصائص الطبیعیة والبشریة للھضبة ،الموسوي ،علي صاحب طالب وحسین جعاز  .٣٢

مجلة البحوث ، متاحة الغربیة في محافظة النجف وعالقتھا في استغالل الموارد الطبیعیة ال
  . م٢٠٠٤،النجف ،مطبعة الضیاء،العدد الخامس  ، الجغرافیة 

  التقاریر واألحصاءات الصادرة عن الجھات الرسمیة- :رابعاَ 

  .٢٠١٠مدیریة البلدیة في مدینة النجف ،.١

  .مركزنظم المعلومات الجغرافیة في مجلس محافظة النجف.٢

مة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي في وزارة النقل والمواصالت،الھیأة العا.٣
  .العراق،قسم المناخ،بیانات غیر منشورة

 ً   المواقع االلكترونیة - :خامسا
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  )١(ملحق 

شرف لدعم حكومة الفتاوي الدینیة التي أصدرھا كبار علماء الحوزة العلمیة في النجف اال
  م١٩٤١االنتفاضة عام 

٥.  

  

، مطبعة ١م ، ط)١٩٥٨-١٩٤١(مقدام عبد الحسن باقر الفیاض ، تاریخ النجف السیاسي  :المصدر
 .٢٩٤، صم٢٠٠٢، بیروت  األضواءدار 
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  )٢(الملحق  
  فتوى تحریم االنتماء إلى الحزب الشیوعي صدرت من المرجع الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء

  

  

حضرة حجة االسالم والمسلمین آیة هللا المصلح االكبر الشیخ محمد حسین آل كاشف الغطاء 

الشیوعیة وھي مبدأ جدید یدعو إلى تطبیق االشاعة بین  دامت بركاتھ ، مایقول موالنا أیده هللا في

الناس في االموال والممتلكات وألغاء قاعدة التملك التي تقرھا جمیع االدیان السماویة وھذا المبدأ 

ینفذ خطتھ بالقوة واالجبار ، وھو بھدمھ قاعدة التملك یھدف إلى مقاومة وإلغاء جمیع االدیان ألنھا 

ى ماذكر فھل یجب على المسلمین مقاومة ھذا المبدأ، وھل یتعین ھذا الوجوب تقر التملك وبناء عل
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أفتونا مأجورین . على القادرین على المقاومة كرؤساء العشائر وغیرھم من أھل النفوذ في البالد 

  .أدامكم هللا ملجأ المسلمین

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم

، محطم ومصادم لكل شریعة ودین ،  المبدأ الشیوعي مبدأ ھدام لكل المقدسات والقوانین

والركون إلیھ من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر ، والمعمول بعد هللا جل شأنھ في مكافحتھ 

وتحطیمھ على زعماء العشائر ورؤساء القبائل أھل الغیرة والحمیة والذین یغارون على 

في العراق السمح هللا ، لم  االعراض وسائر النوامیس المقدسة ، وإذا نمت بذرة الشیوعیة الخبیثة

یبقى زعیم وال زعامة والدین وال كرامة ، فعلى الزعماء والشباب أن ینھضوا نھضة جبارة 

  .  للمحافظة على دینھم وأعراضھم ، وهللا الموفق والمستعان

  

  

  حرره محمد حسین آل كاشف الغطاء

  ھـ١٣٦٧/جمادي األول/٣
  
  
  

ي ، أثر المجددین في الحیاة السیاسیة و الثقافیة في النجف رحیم عبد الحسین عباس العامر -:المصدر
م ٢٠٠٦یة ، الجامعة المستنصریة ، ، كلیة الترب) غیر منشورة(م ، اطروحة دكتوراه )١٩٦٣-١٩٤٥(

 .١٩٥-١٩٤،ص
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  )٣(الملحق 
  ائري عبد الكریم الجزفتوى تحریم االنتماء إلى الحزب الشیوعي صدرت من المرجع الشیخ 

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم

دام ظلھ ھل أن الشیوعیة تتصادم مع الدین  عبد الكریم الجزائريحجة االسالم والمسلمین آیة هللا 

  .وھل یجوز االنتماء ألیھا وتأییدھا أفتونا مأجورین

  

  شامیة                                                           عباس آل علي       
  التوقیع                      ھـ١٣٧٩رمضان  ٢٤
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  بسم هللا ولھ الحمد

الشیوعیة ھدم الدین وكفر وضالل وال یجوز االنتماء الیھا بوجھ من الوجوه كفى هللا المسلمین 

  .شرھا

  
  

  عبد الكریم الجزائري        ھـ ١٣٧٩
  الختم        شھر الصیام  ٢٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اس العامري ، أثر المجددین في الحیاة السیاسیة و الثقافیة في النجف رحیم عبد الحسین عب -:المصدر
م، ٢٠٠٦یة ، الجامعة المستنصریة ، ، كلیة الترب) غیر منشورة(م ، اطروحة دكتوراه )١٩٦٣-١٩٤٥(

 .٢٠٠-١٩٩ص
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  )٤(ملحق
  زنجانيعبد الكریم الفتوى تحریم االنتماء إلى الحزب الشیوعي صدرت من المرجع الشیخ 

 
رحیم عبد الحسین عباس العامري ، أثر المجددین في الحیاة السیاسیة و الثقافیة في النجف  -:المصدر

م، ٢٠٠٦یة ، الجامعة المستنصریة ، ، كلیة الترب) غیر منشورة(م ، اطروحة دكتوراه )١٩٦٣-١٩٤٥(
 ١٩٨ص
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 )٥(ملحق 
  البیانات الثالثة للسید محمد باقر الصدر

  
إحتجاز السید محمد باقر الصدر بداره بالنجف من قبل السلطة العراقیة وفرضھا أثناء فترة 

م ، وجھ ١٩٨٠نیسان  ٩م حتى مقتلھ في ١٩٧٩االقامة الجبریة علیھ بداره من شھر حزیران 
ثالثة بیانات إلى الشعب العراقي یطالبھ فیھا باالنتفاض ضد السلطة العراقیة ، والثورة علیھا وقد 

  .لمالبسات الظروف التي أحاطت بھ ، وسجلھا بصوتھ ، ولكنھا لم تظھر إال بعد مقتلھكتبھا تبعاً 
  

  البیان االول
والحمد ] رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ الطاھرین ، وصحبھ 

  .المیامین
ماناً بك ، وبروحك أني أخاطبكم أیھا الشعب اآلبي وأنا أشد الناس أی: أیھا الشعب العراقي المسلم

الكبیرة ، وبتاریخك المجید ، وأكثرھم أعتزازاً بما طفحت بھ قلوب أبنائك البررة من مشاعر 
الحب والوالء والبنوة للمرجعیة ، إذ تدفقوا إلى أبیھم یؤكدون والءھم لالسالم بنفوس ملؤھا 

یش آالمھم عن قرب الغیرة والحمیة والتقوى ، یطلبون مني أن أظل إلى جانبھم أواسیھم ، وأع
  .ألنھا آالمي

وأني أود أن أؤكد لك یاشعب أبائي وأجدادي أني معك ، وفي أعماقك ، ولن أتخلى عنك في 
  .محنتك ، وسأبذل آخر قطرة من دمي في سبیل آ] من أجلك

وأود أن أؤكد للمسؤلین أن ھذا الكبت الذي فرض بقوة الحدید والنار على الشعب العراقي فحرمھ 
ط حقوقھ وحریاتھ في ممارسة شعائره الدینیة ، الیمكن أن یستمر ، والیمكن أن یعالج من أبس

  .دائماً بالقوة والقمع
  .أن القوة لو كانت عالجاً حاسماً دائماً لبقى الفراعنة والجبابرة  

أسقطوا اآلذان من االذاعة فصبرنا ، وأسقطو صالة الجمعة من أالذاعة فصبرنا ، وطوقوا شعائر 
ً (ومنعوا القسم االعظم منھا فصبرنا ، وحاصروا المساجد ومألوھا ) ع(م الحسینأالما ) أمنا

ً فصبرنا ، وقاموا بحمالت أألكراه على االنتماء إلى حزبھم فصبرنا ، وقالو أنھا فترة  وعیونا
  أنتقال ویجب تجنید الشعب فیھا فصبرنا ، ولكن إلى متى ، إلى متى تستمر فترة االنتقال؟

فترة عشر سنین من الحكم التكفي ألیجاد الجو المناسب لكي یختار الشعب العراقي إذا كانت 
طریقھ ، فأي فترة تنتظرون لذلك؟ وإذا كانت فترة كانت فترة عشر سنین من الحكم المطلق لم 
  تتح لكم أیھا المسؤولون ، إقناع الناس باالنتماء إلى حزبكم إال عن طریق االكراه ، فماذا تأملون؟

كانت السلطة ترید أن تعرف الوجھ الحقیقي للشعب العراقي فلتجمد أجھزتھا القمعیة أسبوعاً وإذا 
  .واحداً فقط ، ولتسمح للناس بأن یعبروا خالل أسبوع عما یریدون

  )ع(إني أطالب بأسمكم جمیعاً بأطالق حریة الشعائر الدینیة ، وشعائر اإلمام أبي عبد أ] الحسین
  .بإعادة أآلذان وصالة الجمعة ، والشعائر اإلسالمیة إلى االذاعةوأطالب بأسمكم جمیعاً 

ً بإیقاف حمالت االكراه على االنتساب إلى حزب البعث على كل  وأطالب بأسمكم جمیعا
  .المستویات

وأطالب بأسم كرامة االنسان بأالفراج عن المعتقلین بصورة تعسفیة ، وأیقاف االعتقال الكیفي 
  .عن القضاء الذي یجري بصورة منفصلة
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ً بإسم القیم التي تمثلونھا بفسح المجال للشعب لیمارس بصورة  وأخیراً أطالب بأسمكم جمیعا
حقیقیة حقھ في تسییر شؤون البالد ، وذلك عن طریق إجراء أنتخاب حر ینبثق عنھ مجلس یمثل 

 ً   .األمة تمثیالً صادقا
ً ، وقد تكلفني حیاتي، ولكن ھذه الطلبات لیست  وأني أعلم أن ھذه الطلبات سوف تكلفني غالیا

طلب فرد لتموت بموتھ ، وأنما ھذه الطلبات ھي مشاعر أمة وإرادة أمة ، والیمكن أن تموت 
  .تعیش في أعماقھا روح محمد وعلي والصفوة من آل محمد وأصحابھ

ي وأذا لم تستجب السلطة لھذه الطلبات ، فأني أدعو أبناء الشعب العراقي األبي إلى المواصلة ف
حمل ھذه الطلبات مھما كلفھ ذلك من ثمن ، ألن ھذا دفاع عن النفس وعن الكرامة وعن االسالم ، 

  .رسالة هللا الخالدة ، وهللا ولي التوفیق
  

  محمد باقر الصدر                    ھـ١٣٩٩رجب  ٢٠
  
  

  الثانيالبیان 
طاھرین ، وصحبھ والحمد ] رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ ال

  .المیامین
  أیھا الشعب العراقي العزیز

یاجماھیر العراق المسلمة التي غضبت لدینھا وكرامتھا ولحریتھا وعزتھا ، ولكل ماآمنت بھ من 
  .قیم وُمثل 

  :أیھا الشعب العظیم
إنك تتعرض الیوم لمنحنة ھائلة ، على ید السفاكین والجزارین الذین ھالھم غضب الشعب وتململ 

جماھیر ، بعد أن قیدوھا بسالسل من الحدید ومن الرعب وأالرھاب ، وخیل للسفاكین أنھم بذلك ال
أنتزعوا من الجماھیر شعورھا بالعزة والكرامة ، وجردوھا من صلتھا بعقیدتھا وبدینھا ، 
وبمحمدھا العظیم ، لكي یحولوا ھذه المالیین الشجاعة المؤمنة من أبناء العراق أآلبي إلى دمى 

وأمثالھ من عمالء التبشیر واالستعمار ) عفلق(الت یحركونھا كیف یشاؤون ، ویزقونھ والءوآ
  .بدالً من والء محمد وعلي صلوات أ] علیھم

ً ھي أقوى من الطغاة مھما تفر عن الطغاة ، وقد تصبر ولكنھا التستسلم ،  ولكن الجماھیر دائما
، والتزال لھ القدرة على أن یقول كلمتھ ،  ھكذا فوجئ الطغاة بأن الشعب الیزال ینبض بالحیاة

وھذا ھو الذي جعلھم یبادرون إلى القیام بھذه الحمالت الھائلة على عشرات االالف من المؤمنین 
والشرفاء من أبناء ھذا البلد الكریم ، حمالت السجن واالعتقال والتعذیب واالعدام ، وفي طلیعتھم 

  .یستشھدون الواحد بعد اآلخر تحت سیاط التعذیب العلماء المجاھدون ، الذي یبلغني أنھم
وأني في الوقت الذي أدرك فیھ عمق ھذه المحنة التي تمر بك یاشعبي ، یاشعب أبائي وأجدادي 
أؤمن بأن أستشھاد ھؤالء العلماء ، وأستشھاد خیرة شبابك الطاھرین ، وأبنائك الغیارى تحت 

 ً على المضي في ھذا الطریق ، حتى الشھادة أو سیاط العفالقة لن یزیدك إال صموداً وتصمیما
  .النصر

وأنا أعلن لكم یأبنائي أني صممت على الشھادة ، ولعل ھذا آخر ما تسمعونھ مني ، وأن ابواب 
  .الجنة قد فتحت لتستقبل قوافل الشھداء ، حتى یكتب هللا لكم النصر
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، والشھید " ضّر معھ سیئةإنھا حسنة ال ت): "ص(وما ألذ الشھادة التي قال عنھا رسول هللا 
  .بشھادتھ یغسل كل ذنوبھ مھما بلغت

فعلى كل مسلم في العراق ، وعلى كل عراقي في خارج العراق ، أن یعمل كل مابوسعھ ولو كلفھ 
ذلك حیاتھ من أجل إدامة الجھاد والنضال ، ألزالة ھذا الكابوس عن صدر العراق الحبیب ، 

  .وتوفیر حكم صالح فّذ شریف ، یقوم على أساس أالسالموتحریره من العصابة الالإنسانیة ، 
  .    والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  
  محمد باقر الصدر                    ھـ١٣٩٩شعبان  ١٠

  
  
  

  الثالثالبیان 
والحمد ] رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ الطاھرین ، وصحبھ 

  .المیامین
أیھا الشعب العظیم ، أني أخاطبك في ھذه اللحظة العصیبة من محنتك ، : ي العزیزیاشعبي العراق

وحیاتك الجھادیة ، بكل فئاتك وطوائفك ، بعربك وأكرادك ، بسنتك وشیعتك، ألن المحنة التخص 
مذھباً دون االخر، وال قومیة دون أخرى ، وكما أن المحنة ھي محنة كل الشعب العراقي ، فیجب 

  .وقف الجھادي والرد البطولي والتالحم النضالي ھو واقع كل الشعب العراقي أن یكون الم
وأني منذ عرفت وجودي ومسؤولیتي في ھذه أالمة بذلت ھذا الوجود من أجل الشیعي والسني 
على السواء ، ومن أجل العربي والكردي على السواء حین دافعت عن الرسالة التي توحدھم 

تضمھم جمیعاً ، ولم أعش بفكري وكیاني إال لالسالم طریق الخالص جمیعاً ، وعن العقیدة التي 
، فأنا معك یاأخي وولدي السني بقدر ما أنا معك وولدي الشیعي ، أنا معكما بقدر ما أنتما مع 
االسالم ، وبقدر ماتحملون من ھذا المشعل العظیم إلنقاذ العراق من كابوس التسلط والذل 

  .واالضطھاد
اءه یحاولون أن یوحوا ألى أبنائنا البررة من السنة أن المسألة مسألة شیعة إن الطاغوت وأولی

  .وسنة ، لیفصلو السنة عن معركتھم الحقیقیة ضد العدو المشترك 
إن المعركة لیست بین الشیعة : وأرید أن أقولھا لكم یا أبناء علي والحسین وأبناء أبي بكر وعمر 

ثلھ الخلفاء الراشدون ، والذي یقوم على أساس االسالم والحكم السني ، إن الحكم السني الذي م
ً في حروب الردة وتحت لواء الخلیفة  والعدل ، حمل علّي السیف للدفاع عنھ ، إذ حارب جندیا

  .أالول أبي بكر وكلنا نحارب عن رایة االسالم مھما كان لونھا المذھبي
اء الشیعة قبل نصف قرن بوجوب إن الحكم السني الذي كان یحمل رایة االسالم ، قد أفتى علم

ً من أجل الحفاظ على  الجھاد من أجلھ ، وخرج مئات آآلآلف من الشیعة ، وبذلوا دمھم رخیصا
  .رایة االسالم ومن أجل حمایة الحكم السني الذي یقوم على أساس أالسالم

لتسنن ، إن الحكم أن الحكم الواقع الیوم لیس حكماً ، وإن كانت الفئة المتسلطة تنتسب تأریخیاً ألى ا
السني الیعني حكم شخص ولد من أبوین سنیین ، بل یعني حكم أبي بكر وعمر ، الذي تحداه 
طواغیت الحكم في العراق في كل تصرفاتھ ، فھم ینتھكون حرمة االسالم ، وحرمة علي وعمر 

  .معاً في كل یوم ، وفي كل خطوة من خطواتھم أالجرامیة
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ً ، أال أال ترون یأوالدي وإخواني أن ھم أسقطوا الشعائر الدینیة التي دافع عنھا علي وعمر معا
ترون أنھم مألوا البالد بالخمور وحقول الخنازیر ، وكل وسائل المجون والفساد التي حاربھا 

 ً   .علي وعمر معا
ً بعد یوم حقداً  أال ترون أنھم أشد ألوان الظلم والطغیان تجاه كل فئات الشعب ، ویزدادون یوما

ً في امتھان كرامتھ ، واالنفصال عنھ ، واالعتصام ضده في مقاصیرھم على ال شعب ، وتفننا
المحاطة بقوى األمن والمخابرات ، بینما كان علي وعمر یعیشان مع الناس وللناس وفي وسط 

  .الناس ومع آالمھم وآمالھم
بع الحزب زوراً أال ترون إلى احتكار ھؤالء للسلطة احتكار عسكریاً عشائریاً ، یسبغون علیھ طا

ً ، وسد ھؤالء أبواب التقدم أمام كل جماھیر الشعب سوى أولئك الذین رضوا ألنفسھم  وبھتانا
  .بالذل والخنوع ، وباعو كرامتھم وتحولوا إلى عبید أذالء

إن ھؤالء المتسلطین قد أمتھنوا حتى كرامة حزب البعث العربي االشتراكي ، حیث عملوا من 
  !ئدي إلى عصابة تطلب أالنضمام إلیھا واالنتساب لھا بالقوة ؟أجل تحویلھ من حزب عقا

إنھم أحسوا بالخوف حتى من حزب البعث العربي االشتراكي نفسھ الذي یدعون تمثیلھ ، أحسو 
ً لھ قواعده التي تبنیھ ، ولھذا أرادوا أن یھدموا قواعده لتحویلھ  ً حقیقیا بالخوف منھ إذا بقي حزبا

  .أالكراه والتعذیب ، لیفقد أي مضمون حقیقي لھ إلى تجمع یقوم على أساس
یاأخوتي وأبنائي من أبناء الموصل والبصرة ، من أبناء بغداد وكربالء والنجف ، من أبناء 
سامراء والكاظمیة ، من أبناء العمارة والكوت والسلیمانیة من أبناء العراق في كل مكان ، أني 

ً ، ومن أجلكم جمیع ً ھدفي في الحاضر والمستقبل ، أعاھدكم بأني لكم جمیعا ً ، وأنكم جمیعا ا
فلتتوحد كلمتكم ، ولتتالحم صفوفكم تحت رایة االسالم ، ومن أجل إنقاذ العراق من كابوس ھذه 
الفئة المتسلطة ، وبناء عراق حر كریم ، تغمره عدالة أالسالم وتسوده كرامة االنسان ، ویشعر 

ً على أختالف قومیات ً في قیادة فیھ المواطنون جمیعا ھم ومذاھبھم بأنھم أخوة ، یساھمون جمیعا
بلدھم وبناء وطنھم ، وتحقیق مثلھم اإلسالمیة العلیا المستمدة من رسالتنا اإلسالمیة ، وفجر 

  .تأریخنا العظیم
  .    والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  
  محمد باقر الصدر                   النجف االشرف

  
  
  
  

، مطبعة دار الرافدین،بیروت ،  ١المرجعیة الدینیة العلیاال عند الشیعة االمامیة ، طجودت القزویني، :المصدر
      . ٤٠٥- ٣٩٨ص م،  ٢٠٠٥
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  )٦(ملحق 
  بیان ضد العدوان األمریكي على العراق

  
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  
زع یحز في النفس أن یصل االمر بالمسلمین أن یغزوا في عقر دارھم وتنتھك حرماتھم بال وا

وال رادع ، ونحن إذ نستنكر بشدة العدوان األمریكي البریطاني الظالم على العراق المسلم الذي 

ً وعلى أبناء  ً بعتاباتھ المقدسة ومشاھده المعظمة نؤكد على المسلمین عموما زاده هللا تعالى شرفا

 ً   .العراق العزیز خصوصا

یلجأوا الیھ جل شأنھ في محنتھم عسى أن أن یرجعو إلى هللا عز وجل ویوثقوا عالقتھم بھ و: أوالً 

  .یرحمھم ویقوي فیھم جمیعاً عزتھم وكرامتھم وأن یكونوا صفاً واحداً ضد الغزاة المجرمین

 ً أن یوحدوا كلمتھم بوجھ العدوان السافر ویحافظوا على النظام العام ویتحلوا بالحلم والصبر : ثانیا

عدواني من أجل أشباع أحقاد شخصیة أو رغبة وال یستجیبوا لھتاف الشیطان الغوي في أندفاع 

لھا فأنھا ملك لھم جمیعاً یضر  افي مكاسب محرمة وأن یحافظوا على االموال العامة وال یتعرضو

  . بھم إتالفھا على كل حال

ندعو االمة اإلسالمیة في كل مكان للتكاتف والتآزر والوقوف مع العراق المسلم المجاھد : ثالثًا

من قوة وندعو شعب العراق أن یدافعوا عن وطنھم وعرضھم ودینھم  بكل ما یستطیعون

  .ومقدساتھم لطرد الغزاة الكافرین عن أرض اإلسالم

ونسأل هللا عز وجل أن یرد كید الخائنین ویدفع شر الظالمین إنھ أرحم الراحمین وولي المؤمنین 

  .وھو حسبنا ونعم الوكیل

  
  علي الحسیني السیستاني

  ھـ١٤٢٤/المحرم الحرام/٢٠
  م٢٣/٣/٢٠٠٣

  
، مطبعة دار المحبة البیضاء  ١، طرسة أھل البیت ومواقفھا السیاسیةالمرجعیة في مدمحمد الغروي ،: المصدر

 .١١٧-١١٦،ص م٢٠٠٥، بیروت ، 
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 )٧(ملحق 
  استفتاءات حول الممتلكات العامة

  

) ام ظلھ الوارفد(مكتب سماحة المرجع الدیني االعلى آیة هللا العظمى السید السیستاني 

  -:نرجو من سماحتكم االجابة على ما یأتي منصورین ومؤیدین

ھناك قطع أراضي في كثیر من االحیاء السكنیة لم یتم توزیعھا على المواطنین وتركت من : ١س

قبل البلدیة لجعلھا حدائق أو ساحات أو مدارس ونحو ذلك من المرافق الضروریة لالحیاء 

  االخیرة قام البعض بتقسیمھا وبنائھا بیوتاً سكنیة ، فھل یجوز ذلك؟السكنیة ولكن في الفترة 

  .ھذه القطع تعد من حریم المناطق السكنیة والیجوز التصرف في بما ذكرھا: ١ج

ً لھم ویدعي بعض : ٢س یقوم البعض بتوزیع قطع االراضي الموات على الناس لبنائھا بیوتا

  السید السیستاني ، فھل ھذا صحیح؟المتصدین للتوزیع أنھ لدیھ اإلذن من سماحة 

  .ھذا غیر صحیح ، وال إذن بأحیاء االراضي الموات بدون أستحصال الموافقات الرسمیة: ٢ج

یقوم بعض أئمة المساجد في مدینة الثورة وغیرھا ببیع ما تجمع لدیھم من المسروقات من : ٣س

زة العلمیة فھل أذن سماحة الدوائر الحكومیة ویدعون أن لدیھم االجازة في ذلك من قبل الحو

  السید في بیعھا؟

بل البد من حفظ ما یتسنى حفظھ وإرجاعھ ألى الجھة ذات . لم یأذن مد ظلھ في ذلك : ٣ج

  .الصالحیة في الوقت المناسب

تقوم بعض العوائل الفقیرة باالستیالء على البنایات الحكومیة الفارغة وجعلھا مساكن لھم : ٤س

  ذلك؟ فھل أذن سماحة السید في

  . لم یأذن مد ظلھ في ذلك: ٤ج

یقوم بعض الناس بأستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكومیة كمولدات : ٥س

  الكھرباء والسیارات في أطار الخدمة العامة فھل یجوز لھم التصدي لذلك كتصرف شخصي؟

  .  الیجوز ، وهللا أعلم:  ٥ج
  

  

  

مطبعة دار ١في المسألة العراقیة،ط،) دام ظلھ(عن سماحة السید السیستاني حامد الخفاف، النصوص الصادرة:المصدر
  .١٥م،ص٢٠٠٩.البذرة ،بغداد
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  )٨(ملحق

االنتخابات التي جرت في العراق بعد أحداث نیسان حول )دام ظلھ(السید علي السیستانيبیان 
  .م٢٠٠٣

وطنیة في مدینة مواقف رجال الدین واالحزاب ال،جالوي سلطان عبطان الخزاعي :المصدر
النجف االشرف من االوضاع السیاسي من االوضاع السیاسیة الداخلیة في العراق ابان 

  .٦١ص،م٢٠١١م،النجف االشرف،.،مخطوط،د٢٠١١-٢٠٠٣االحتالل االمریكي 
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  )٩(ملحق
یحث فیھا على االشتراك في االنتخابات في )دام ظلھ(ألشیخ محمد اسحاق الفیاض كلمة

  موعدھا المحدد
                                               

  بسم اللة الرحمن الرحیم
یاأبناء الشعب العراقي العزیز الیخفى علیكم أن التأكید على قضیة األنتخابات والحرص على 
إجرائھا في موعدھا المقرر من أھم القضایا التي یجب التركیز علیھا ألنھا الخطوة األولى في 

بناء عراق حر ولما لھا من األثر الكبیر في تحقیق العدالة واألستقرار األتجاه الصحیح ل
  ـ:للعراقیین وألجل ذلك نود التنبیھ على األمور التالیة

على الشعب العراقي بكافة طوائفھ وشرائحھ أن یرص صفوفھ ویوحد كلمتھ أمام مخططات 
ر البلد واستتاب األمن األعدء وأن یسعى جادًا وبكافة الوسائل الممكنة للعمل على استقرا

واالجتناب عن كل ما یثیر الفتنة والشقاق وعدم الدخول في المسائل الطائفیة وبذلك ینتھي 
االحتالل البإیجاد البلبة بأي عنوان فإنة ذریعة لبقاء االحتالل وخدمة نؤكد على ضرورة 

الذرائع ولو كانت المطالبة باالنتخابات في موعدھا المقرر وعدم جواز تاخیرھا باي ذریعة من 
ذریعة عدم استقرار الوضع األمني ألن االستقرار مرتبط بإجراء االنتخابات الختیار أعضاء 
المجلس الوطني لوضع الدستور الدائم للبالد وتشكیل حكومة اسالمیة حرة دیمقراطیة فإن لذلك 

  .ع من ھنا وھناك تأثیر كبیرا في استقرار الوضع واستتباب األمن وإنھاء االحتالل وقطع الذرای
على الشعب العراقي العظیم بكافة أطیافھ  وشرائحة االشتراك في ھذه االنتخابات لتقریر 
مصیرھم السیاسي واالجتماعي واالقتصادي والوصول الى حقوقھم المشروعة ولذا ال بد لھم 
 من تشخیص ذوي الخبرة والصالح والكفاءة من الشخصیات الوطنیة المؤمنة التي تحرص على
حقوق الناس ،فإنھ ال بد من فسح المجال امام ھذه الشخصیات لكي تكون ممثلة عن الشعب 
وراعیة لمصالحھ وحقوقھ ومحققة لطموحاتھ وھذا ھو السبیل الوحید لوصول كافة شرائح 

  .المجتمع بما فیھا األقلیات الى حقوقھم 
ناس إلى األشتراك في ومن ھنا على أئمة الجمعة والجماعة والخطباء والمثقفین إرشاد ال

وبیان وتوضیح إن لكل فرد من افراد الشعب العراقي المؤھل ،األنتخابات بقوة والدقة فیھا
لألشتراك في األنتخابات حق التصویت وھو حر في ذلك ولكن علیھ مسؤولیة أمام اللة تعالى 

لصالح لخدمة وأمام شعبھ وھي تطلب منھ أن یعطي صوتھ لذوي والكفاءة واللیاقة  والعقیدة وا
ھذا البلد العظیم بصدق وأمانة نوصیكم أن تكونوا حذرین وأن تتنبھوا بأن التفرطوا في حقوقكم 

  .وأن التدعوا مجاال للنیل من ھویتكم االسالمیة 
إن قانون المفوضیة الذي أصدره الحاكم المدني السابق بول بریمر بما أنھ صدر في ظروف 

دون إستشارة القوى الوطنیة السیاسیة فھو الیتمتع غامضة وفي ظل فراغ سیاسي وطني وب
  .بصفة المشروعیة

نسأل اللة سبحانھ أن یأخذ بأیدي الجمیع لما فیھ خیر وصالح ھذا البلد والسالم علیكم ورحمة 
  .اللة وبركاتھ
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  )١٠(ملحق
  بمناسبة نجاح االنتخابات )دام ظلھ(ألشیخ محمد اسحاق الفیاضان بی

  
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  .أیھا الشعب العراقي العظیم یا أبناءنا وإخواننا األعزاء السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
ب إن االنتخابات قد مضت بالشكل المطلوب وبأكثر مما كان متوقعا ً عالمیا ً وإقلیمیا ً وفي أصع

الظروف وتحت خطر التھدیدات اإلرھابیة وقد مھدت أرضیة التوافق والوحدة بین الشعب بكل 
  .أطیافھ وشرائحھ ومكوناتھ وكانت الخطوة األولى في اإلتجاه الصحیح 

والخطوة الثانیة األھم منھا ھي ان مسؤولیة الشعب العراقي بكافة طوائفھ وأدیانھ ومذاھبھ أمام هللا 
وأمام بلدھم تفرض علیھم التعاون التام مع الحكومة العراقیة المستقلة وكافة  وحده ال شریك لھ

األجھزة األمنیة المسؤولة وبشكل فعال وجاد في مراقبة المجرمین في كافة أنحاء العراق وفي كل 
  .مكان وإطالع المسؤولین وقوى األمن بكل التحركات المشبوھة والمریبة 

صة ، بل كافة شرائح ومكونات المجتمع التعاضد والتكاتف فعلى جمیع القوى المؤمنة المخل
والتوافق والعمل یدا ً واحدا ً لتفادي وقوع أي كارثة في المستقبل ومراعاة أقصى درجات الحیطة 
والحذر والعمل الدؤوب الجاد على مساعدة الحكومة والمسؤولین في كشف أوكار اإلرھابیین 

  .شعبھم ورموزھم وھذه خدمة ألنفسھم وبلدھم و
كما ان علیھم أن یأخذوا بنظر اإلعتبار الوضع الراھن في البلد واألعمال اإلجرامیة المروعة 
والالإنسانیة الواقعة من ھنا وھناك كل یوم من قبل زمرة فاسدة خارجة عن الدین واإلنسانیة ، 

جاد وبذل أقصى وھذا الوضع یتطلب منھم شرعا ً وعقال ً وبحكم قیمھم اإلنسانیة التحرك التام وال
الجھود بكل الوسائل واألسالیب الممكنة والمتاحة بالتنسیق والتعاون مع الحكومة والجھات 
المسؤولة للسیطرة على الوضع في البلد وتشخیص ھذه الزمرة الفاسدة والقبض علیھا وتطھیر 

ن التعامل معھا البلد منھا وتسلیمھا الى العدالة وإنزال أقصى العقوبة بھا لتكون عبرة لآلخرین أل
  .بالرأفة والرحمة مكافأة لھا وتشویق لھا على اإلجرام أكثر فأكثر 

وعلى الحكومة العراقیة وكافة االجھزة المسؤولة عن أمن وسالمة المواطنین من الجیش 
والشرطة والمخابرات وغیرھم التصدي بكل حزم لإلرھابیین المجرمین والمفسدین في األرض 

  .نة و المتاحة وبكافة الوسائل الممك
ومن الطبیعي إن للتوافق والتعاون والتكاتف بین الشعب والحكومة دورا ً بارزا ً وھاما ً وكبیرا ً 
وأساسیا ً في تحجیم اإلرھابیین وقطع جذورھم وتحطیم أوكارھم وغسل البلد من أرجاسھم وعلى 

أن تسعى جادة في سبیل الحكومة أن تأخذ بعین االعتبار ھذا التعاون من الشعب والتفاعل معھ و
  .ذلك وبكافة الوسائل المتاحة الستقرار الوضع واستتباب األمن 

وفي الختام نرجو من الباري عز وجل أن یدفع البالء وشر األشرار عن ھذا البلد العظیم وأن 
  .یوفق شعبھ الكریم في توحید الصفوف ووحدة الكلمة 

   ھـ ١٤٢٦صفر  ٢٢
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  )١١(ملحق

حول االنتخابات التي جرت في العراق بعد أحداث نیسان )دام ظلھ(بیان الشیخ محمد الیعقوبي
  .م٢٠٠٣

مواقف رجال الدین واالحزاب الوطنیة في مدینة ،جالوي سلطان عبطان الخزاعي :المصدر
اسي من االوضاع السیاسیة الداخلیة في العراق ابان النجف االشرف من االوضاع السی

  .٦٥ص،م٢٠١١م،النجف االشرف،.،مخطوط،د٢٠١١-٢٠٠٣االحتالل االمریكي 
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  )١٢(ملحق

كتابة الدستور في العراق بعد أحداث نیسان حول )دام ظلھ(السید علي السیستانيبیان 
  .م٢٠٠٣

ین واالحزاب الوطنیة في مدینة مواقف رجال الد،جالوي سلطان عبطان الخزاعي :المصدر
النجف االشرف من االوضاع السیاسي من االوضاع السیاسیة الداخلیة في العراق ابان 

  .٣٢ص،م٢٠١١م،النجف االشرف،.،مخطوط،د٢٠١١-٢٠٠٣االحتالل االمریكي 
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  )١٣(ملحق

لى أعضاء لجنة وضع آلیة كتابة إ)دام ظلھ (ألشیخ محمد اسحاق الفیاضكلمة 

  الدستور

  م هللا الرحمن الرحیمبس

  مد وعترتھ الطیبین الطاھرین الحمد ] رب العالمین وصلى هللا على خیر خلقة وأفضل بریتھ مح

  ...أخواننا وأعزائنا أعضاء لجنة وضع آلیة كتابة الدستور المحترمین 

  .السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

آلیة الدستور على وفق ما ھو المطالب  نحن إذ نبارك لكم جھودكم وتكاتفكم وتوافقكم على وضع

ندعو من الباري ) دام ظلھ ( بھ من قبل المراجع الدینیة وعلى رأسھم سماحة السید السیستاني 

عز وجل مزید التوفیق لكم في الخطوات القادمة الشاقة وبذل الجھد المكثف في سبیل إنجازھا 

ر المثالي ، وندعو الشعب العراقي خطوة بعد خطوة حتى تنجز الخطوات بكاملھا بوضع الدستو

العزیز بكافة شرائحھ وطوائفھ اإلسراع في إنھاء اإلحتالل بقوة المنطق وبسالح التكاتف والتالحم 

والتوافق بینھم ووحدة الصف والكلمة ، وبذل الجھد المتواصل في وضع الدستور وتكمیلھ 

وھذا معنى إنھاء االحتالل وإدارة . والمصادقة علیھ في انتخابات عامة حرة وتشكیل دولة مستقلة 

  .العراق بأیدي العراقیین فقط 

  :رأینا من المناسب أن نذّكركم بالنقاط الثالث التالیة 

إن وضع الدستور للشعب العراقي البد أن یكون بأیدي الممثلین من قبل الشعب ، ألن  -١

قتصادیة والعسكریة حاضر ھذا البلد وشعبھ العریق ومستقبلھ بكافة اتجاھاتھ السیاسیة واال

والثقافیة واالجتماعیة والفردیة واألمنیة وغیرھا مربوطة بالدستور ولو لم یكن وضع الدستور 

بأیدي الممثلین من قبل الشعب لكان موردا ً للنقد واإلشكال من الداخل والخارج وفي المستقبل إذ 

ستور أو إلغائھ بذریعة أنھ لم یكتب یفسح المجال أمام السلطة الحاكمة في المستقبل القیام بتغییر الد

 . من قبل ممثلي الشعب وھو ال یمثل آراء الشعب

وحیث أن الدستور دستور للشعب العراقي بكافة شرائحھ وطوائفھ من الشیعة والسنة واألكراد 

والتركمان والمسیح واآلشوریین والصابئة وغیرھم فالبد أن یكون وضعھ بنحو تكون حقوق 

  .محفوظة بما فیھم األقلیات  جمیع الطوائف فیھ

لجنة ( تشكیل لجنة من أصحاب الخبرة واإلطالع وأھل الخیر واالمانة والدیانة باسم  -٢

وواجب ھذه اللجنة القیام بالتحقیق عن حال كل مرشح لكتابة الدستور لمعرفة ) التمییز والتحقیق 

ھ في الموضوع ، وبعد التحقیق المؤھل لذلك من حیث مكانتھ العلمیة والثقافیة والدینیة ، وخبرویت
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یوضع اسم المؤھل في قائمة المرشحین ویحذف اسم غیر المؤھل ، باعتبار أن غالب الناس ال 

 .یعرف من ھو المؤھل لذلك 

إن العراق بلد إسالمي عریق بذخائره وعظمائھ وفیھ المراقد المشرفة الدینیة لعدد من  -٣

من الصحابة وعلماء المسلمین ، نخص بالذكر األئمة األطھار علیھم السالم ، ومزارات عدد 

د الحوزة العلمیة والنجف األشرف فإنھ عظیم بعظمة مشرفھ أمیر المؤمنین علیھ السالم وبوج

اإلسالمیة العریقة للدراسات العلیا منذ أكثر من الف سنة ، وقد تخرج منھا اآلالف من العلماء 

الشعراء من األقطار اإلسالمیة ، لذلك یكون والفقھاء والمراجع العظام واالساتذة والخطباء و

العراق بلدا ً عظیما ً بعظم ذخائره ومراكزه الدینیة العریقة ، وكبیرا ً بكبر علماء الدین والمراجع 

والحوزة العلمیة فیھ وإن كانت قد . العظام للعالم اإلسالمي ومحط أنظار العالم دینیا ً وثقافیا ً 

فاسدة ولكنھا بعد زوال تلك الزمرة قد أخذت تستعید نشاطھا ھتكت حرمتھا من قبل الزمر ال

وعافیتھا وقوتھا وشوكتھا خطوة أثر خطوة بجھود العلماء العظام وأھل الخیر من المؤمنین ، ھذا 

من جانب ومن جانب آخر فإن الغالبیة العظمى من الشعب العراقي مسلمة معتقدة باإلسالم 

عن اإلسالم وتقالیده وأفكاره ، وعلى ضوء ھذین الجانبین یجب  إعتقادا ً راسخا ً وال تقبل بدیال ً

أن یكون الدستور العراقي دستورا ً إسالمیا ً بجمیع بنوده وشروطھ وغیر خارج عن دائرة 

اإلسالم وكل بند من بنوده إذا كان خارجا ً عنھا ومخالفا ً لھا فھو مرفوض من قبل العلماء 

 .والمراجع والشعب جمیعا ً

ختام نوصیكم في ھذه الظروف الحساسة والحرجة بدعوة الناس الى التكاتف والتالحم وفي ال

والتوافق ووحدة الصف والكلمة والھدوء واالستقرار وإیجاد األمن والمحافظة على مصالح الناس 

وأعراضھم وأموالھم وحقوقھم وعدم إیجاد البلبلة في البلد وعدم الدخول في المسائل الطائفیة 

وأیضا ً علیكم وعلى المسؤولین جمیعا ً بمراقبة المجرمین واعداء األمة . لفتنة والفساد المثیرة ل

  .اإلنسانیة من ذوي النفوس الخبیثة والمشبوھین والتصدي لھم بكافة الوسائل المتاحة 

وعلیكم إبالغ ھذه الوصیة الى أقرانكم وزمالئكم واحدا ً بعد واحد والى جمیع الناس فھذا جانب 

  .فتنا ووظیفتكم في ھذا الوقت الحرج من وظی

نكرر شكرنا وتقدیرنا على تلك الجھود والمساعي المتواصلة في وضع آلیة لكتابة الدستور 

ونطلب من هللا عز وجل مزید التوفیق لكم في الخطوات المقبلة الجبارة والعمل الدؤوب في 

ي جمیع مصالحھ الدینیة إنجازھا حتى یستبشر الشعب العراقي المظلوم بدستور متكامل یحم

  .واالجتماعیة وغیرھا ، ھذا والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  النجف األشرف       ھـ                                            ١٤٢٤رجب  ١٤    
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  )١٤(ملحق
  ول الدستور الدائم للعراقاستفتاء ح

  بسمھ تعالى
  ) دام ظلھ ( مكتب سماحة آیة هللا العظمى الشیخ إسحاق الفیاض 

  .السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
  .أفتونا مأجورین 

  ما ھو رأي سماحتكم حول المشاركة في االستفتاء على مسودة الدستور ؟
  

  الجواب

لعراق وإن كانت ال تتناسب مع مكانة العراق إن مسودة الدستور الدائم ل: بسمھ تعالى 
اإلسالمیة وحضارتھ الدینیة العریقة على مر التاریخ إال إنھا تلبي الحد األدنى من 
طموحات الشعب العراقي بكافة أطیافھ وشرائحھ وأدیانھ مضافا ً الى أن ھذا ھو 
یة المقدار المیسور حسب الوضع العالمي واإلقلیمي الذي تمخض عن جھود مضن

بذلھا المخلصون من أبناء العراق ولھذا ندعو الشعب العراقي بكافة مكوناتھ وطوائفھ 
من أجل ضمان حقوقھم )) نعم (( المشاركة بقوة في االستفتاء على الدستور وبكلمة 

وحریاتھم ومستقبل أجیالھم ومن أجل توحید الكلمة وھزیمة اإلرھاب واإلرھابیین 
عالى أن یأخذ بید الجمیع لما فیھ خیر العراق وشعبھ وإنھاء االحتالل نسأل هللا ت

 .والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  

  

  

  

  

م ، ٢٠٠٧ك ، .م ، د.، د ٢محمد اسحاق الفیاض ، بیانات وتوجیھات ، ط:المصدر
  ١٨٠ـ١٧٩ص
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  )١٥(ملحق

ین ى مقام اإلمامین العسكریثم علحول االعتداء اآل)دام ظلھ(السید علي السیستانيبیان 
  )السالم علیھما(

  

مواقف رجال الدین واالحزاب الوطنیة في ،جالوي سلطان عبطان الخزاعي :المصدر :المصدر
مدینة النجف االشرف من االوضاع السیاسي من االوضاع السیاسیة الداخلیة في العراق ابان 

  .٧١ص،م٢٠١١م،النجف االشرف،.،مخطوط،د٢٠١١-٢٠٠٣االحتالل االمریكي 
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  )١٦(ملحق

حول االعتداء اآلثم على  )دام ظلھ(الشیخ محمد إسحاق الفیاضسماحة تب بیان لمك
  )علیھما السالم ( مقام اإلمامین العسكریین 

  الرحیمبسم هللا الرحمن 

ي األَْرِض قَالُوْا إِنََّما نَْحُن ُمْصلُِحوَن ((  ْفِسُدوَن َولَـِكن الَّ أَال إِنَّھُْم ھُُم اْلمُ * َوإَِذا قِیَل لَھُْم الَ تُْفِسُدوْا فِ
  ))یَْشُعُروَن 

  صدق هللا العلي العظیم

  

  إنا ] وإنا إلیھ راجعون

مرة أخرى امتدت األیادي األثیمة إلى مراقد أئمة الھدى صلوات هللا علیھم أجمعین حیث قامت 
الھادي  مجموعة من اإلرھابیین التكفیریین بتجاوز حدود هللا تعالى وتفجیر القبة الشریفة لإلمامین

والعسكري علیھما السالم ، ونحن إذ نستنكر ھذا العمل الشنیع الذي ھتكت بھ مقدسات اإلسالم 
  :نوصي بما یلي 

إعالن الحداد لمدة سبعة أیام وتعطیل األسواق واألعمال ثالثة أیام مواساة ألھل بیت  -١
  .العصمة وتعبیرا ً عن حزننا ووالئنا لھم 

بالمسیرات احتجاجا ً على ھذه الجریمة التي تكشف عن نوصي المؤمنین جمیعا ً القیام  -٢
خبث نفوس مرتكبیھا ودناءتھم ، وندعوھم بالمطالبة بشدة من الحكومة بإنزال أقصى 
العقوبات بالتكفیریین واإلرھابیین وأیضا ً ندعوھم بعدم التعرض الى مقدسات الطوائف 

 .األخرى ونفوسھم وأعراضھم وأموالھم 
ل مسؤولیاتھا تجاه الشعب العراقي وكافة المراقد المقدسة من جھة نطالب الحكومة بتحم -٣

تأمین الحمایة الالزمة لھا ، كما نطالبھم بعدم التساھل والتسامح مع مرتكبي ھذه 
الجریمة البشعة وغیرھا من الجرائم الالإنسانیة التي ترتكب في كل یوم وإنزال أقصى 

  .محرضین لإلرھاب العقوبات بھم كما نطالب بعدم التسامح مع ال
  )وال حول وال قوة إال با] العلي العظیم ( 

  ھـ ١٤٢٧محرم الحرام  ٢٣

  

  ٧٧ـ٧٦م ، ص٢٠٠٧ك ، .م ، د.، د ٢محمد اسحاق الفیاض ، بیانات وتوجیھات ، ط:المصدر
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  )١٧(ملحق

الى رئیس الوزراء العراقي نوري )دام ظلھ(ألشیخ محمد اسحاق الفیاضرسالة 
ى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعمیر المرقدین الشریفین في سامراء المالكي تحثھ عل

  المقدسة

  بسم هللا الرحمن الرحیم

ُ أَن تُْرفََع َویُْذَكَر فِیھَا اْسُمھُ ((    ))فِي بُیُوٍت أَِذَن هللاَّ

  صدق هللا العلي العظیم

  .دولة الدكتور السید نوري المالكي رئیس وزراء العراق دام عزه 

كم وعلى جمیع القائمین معكم بتحمل المسؤولیات الكبیرة الملقاة على عاتقكم لتثبیت السالم علی
دعائم حكومة حرة عادلة ، والساھرین لخدمة ھذا الشعب المظلوم المضطھد ورحمة هللا وبركاتھ 

.  

فإننا ننتھز ھذه الفرصة لنلفت نظركم الى مسألة مھمة ومصیریة تحز في نفوس ... وبعد 
وشیعتھم ، وھي مسألة أعمار مرقدي ) علیھم السالم ( سیما محبي أھل البیت المسلمین وال

  .اإلمامین على بن محمد الھادي والحسن بن علي العسكري علیھما السالم في سامراء 

وال یخفى علیكم إن اإلرھابیین التكفیریین وأذنابھم من البعثیین الصدامیین قد أظھروا بھذه 
صلى هللا علیھ وآلھ ( بغضھم الشدید وعداءھم المشین لرسول هللا  الجریمة البشعة وبشكل سافر

  .فھتكوا حرمة رسول هللا وأوالده الطاھرین بتفجیر المرقدین المقدسین ) وسلم 

نحن نرى إن الحكومة في الظروف الحالیة لم یكن بوسعھا تأمین الطریق المؤدي الى مدینة 
ألم یكن بوسعھا تشكیل لجان أمنیة من وزارتي سامراء وتوفیر األمن وحمایة زوارھا ، ولكن 

الدفاع والداخلیة لحمایة عمال مؤمنین لرفع األنقاض ومخلفات اإلنفجار عن المرقدین الشریفین 
ونقلھا الى أرض بكر ودفنھا فیھا وجمع األشیاء الثمینة والمذھبات المنتشرة بین األنقاض 

الظروف مالئمة والوضع مستقرا ً واألمن متوفرا ً  واألتربة وكونوا على ثقة یا أبا أسراء لو كانت
لم نكن بحاجة في تعمیرھما وكافة متطلباتھ الى الحكومة ألن المؤمنین والمخلصین من الشیعة في 
أنحاء العالم على استعداد لبذل الغالي والنفیس في سبیل مقدساتھم وإحیاء شعائر مذھبھم ولكن 

تقع ھذه المسؤولیة الكبیرة على عاتق الحكومة ویتطلب  الظروف الحالیة منعتنا عن ذلك ولھذا
منھا التحرك السریع للقیام بعملیة التنظیف حیث أن سقوط األمطار في الشتاء والربیع على ھذه 
المخلفات یجعلھا بقعة كبیرة من الوحل والطین والركام وھي تضر بالقبور المقدسة تحت 

  .ید وھتك مستمر على مقدساتنا وحرماتنا األنقاض وقد توجب اھدامھا وھذا اعتداء جد

ومن ھذا المنطلق ننبھكم الى ضرورة االھتمام بھذا الموضوع الحساس والحیلولة دون إلصاق 
كما نطلب من المجلس . تھمة الضعف الى حكومتكم المسؤولة عن مثل ھذه األمور الخطیرة 

الحكومة في اتخاذ القرارات النیابي الموقر االھتمام بھذا الشأن وتكثیف الجھود لمساعدة 
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المصیریة البناءة ولتعلم یا أبا أسراء إن بقاء المرقدین الشریفین بھذا المنظر المشین ھتك سافر 
للمذھب وللمراجع ولحكومتك وللطائفة كافة وال یقبل أي فرد عدم قدرة الحكومة على القیام 

لبكم بالقیام بھذه المھمة الصعبة بتنظیف الحرمین المقدسین من األنقاض ومخلفات االنفجار ونطا
  .ونحن على ثقة بأنكم على مستوى المسؤولیة الكبیرة المناطة بكم وهللا معكم والشعب 

  :ونرى أن المسألة تنحصر في القیام بتنفیذ الخطوات التالیة 

  .اإلسراع بإزالة مخلفات االنفجار وتنظیف المرقدین الطاھرین : أوال ً 

  .ل التعمیر تدریجیا ً البدء بأعما: ثانیا ً 

شراء األمالك المجاورة القریبة المحیطة بالصحن الشریف لغرض توسعة وبناء المنشآت : ثالثا ً 
  .والملحقات الالزمة لھكذا كیان مقدس في المستقبل 

اإلسراع بمحاكمة المجرمین الذین اقترفوا الجریمة الشنیعة وإنزال أقصى العقوبات بھم : رابعا ً 
  .اھم معھم في ھذا العمل المشین أمام المأل وبكل من س

وفي الختام نرجو من هللا العلي القدیر أن یحفظكم والمخلصین المضحین بالغالي والنفیس لرفع 
مكانة العراق الى استعادة السیادة واالستقالل واالستقرار والحریة والعدالة االجتماعیة وهللا 

  الموفق والمعین 

  

  ھـ ١٤٢٧شعبان  ٨

  

  

  

  

  

  ١٠٢ـ٩٩م ، ص٢٠٠٧ك ، .م ، د.، د ٢محمد اسحاق الفیاض ، بیانات وتوجیھات ، ط:المصدر

  

  

  

  

  )١٨(ملحق
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  )السالمعلیھما (مقام اإلمامین العسكریین  ثم علىالسید مقتدى الصدر حول االعتداء اآلبیان 

  

مواقف رجال الدین واالحزاب الوطنیة في مدینة ،جالوي سلطان عبطان الخزاعي :المصدر
النجف االشرف من االوضاع السیاسي من االوضاع السیاسیة الداخلیة في العراق ابان 

                                   .٩٧م،ص٢٠١١م،النجف االشرف،.،مخطوط،د٢٠١١-٢٠٠٣االحتالل االمریكي 

  )١٩(ملحق
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 علیھما(ین ى مقام اإلمامین العسكریعل حول االعتداء اآلثم)دام ظلھ(السید كاظم الحائريبیان 
  )مالسال

  

مواقف رجال الدین واالحزاب الوطنیة في مدینة ،جالوي سلطان عبطان الخزاعي :المصدر
النجف االشرف من االوضاع السیاسي من االوضاع السیاسیة الداخلیة في العراق ابان 

  ٩٢م،ص٢٠١١م،النجف االشرف،.،مخطوط،د٢٠١١-٢٠٠٣االحتالل االمریكي 

  )٢٠(ملحق
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لمرأة العراقیة فرع النجف وأتحاد الشبیبة الدیمقراطي العراقي فرع النجف وأتحاد بیان رابطة ا
  الطلبة العام في الجمھوریة العراقیة فرع النجف

  

  

مواقف رجال الدین واالحزاب الوطنیة في مدینة ،جالوي سلطان عبطان الخزاعي :المصدر
اخلیة في العراق ابان النجف االشرف من االوضاع السیاسي من االوضاع السیاسیة الد

  .١٠٢م،ص٢٠١١م،النجف االشرف،.،مخطوط،د٢٠١١-٢٠٠٣االحتالل االمریكي 
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 )٢٢(ملحق 

  )٢١(ملحق
الى مراجع الدین في النجف االشرف المنبثقة من االجتماع أحدى البرقیات التي أرسلت 

الموسع الذي عقده الحاج كاظم آل حنوش في النجف بحضور رجال الدین والتجار والعدید من 
الوجوه االجتماعیة في المدینة فیما یخص القضیة الفلسطینیة لطلب الفتوى الشرعیة ألعالن 

  الجھاد وأستنكار قرار اللجنة الدولیة

 م)١٩٥٨-١٩٤٥(التیارات الفكریة والسیاسیة في النجف االشرف ،جالوي سلطان عبطان الخزاعي :مصدرال
 م٢٠٠٧،جامعة بغداد،معھد التاریخ العربي والتراث العلمي للدراسات العلیا،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر،
  ٢٦٤ص.
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  رسالة جوابیة إلى وزیر شؤون الالجئین حول أوضاع الفلسطینیین في العراق
  

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  الدكتور عاطف أبراھیم عدوان المحترم

  لطة الوطنیة الفلسطینیةوزیر شؤون الالجئین في الس

  :السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ وبعد

م الموجھة إلى سماحة السید السیستاني ، نحیطكم ١٩/٤/٢٠٠٦تعقیباً على رسالتكم المؤرخة في 

ً بأنھ سبق لسماحتھ  أن أكد مراراً وتكراراً على لزوم رعایة أخوتنا الالجئین  - دام ظلھ–علما

لھم بأالذى ، وقد أجرى مكتب سماحتھ أتصاالت بالجھات الرسمیة  الفلسطینیین وعدم التعرض

ذات العالقة لحثھم على توفیر الحمایة لھم ومنع االعتداء علیھم ، وسنواصل العمل في ھذا االتجاه 

  .أن شاء هللا 

  .وتجدون في ھذه الرسالة ماھو موثق من موقف سماحة السید دام ظلھ في ھذه القضیة 

القدیر أن یمن على إخواننا الفلسطینیین بتحریر أراضیھم لیعود الالجئون منھم نسأل هللا العلي 

  .إلى دیارھم معززین مكرمین 

  .والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  

  

  ھـ٢٣/٣/١٤٢٧
  م٢٢/٤/٢٠٠٦

  )دام ظلھ(مكتب السید السیستاني
  النجف االشرف

  
  
  

مطبعة دار ١في المسألة العراقیة،ط،) دام ظلھ(لسیستانيحامد الخفاف، النصوص الصادرة عن سماحة السید ا:المصدر
  .١٥٣م،ص٢٠٠٩.البذرة ،بغداد

  
  
  
  

  
  
  

 )٢٣(ملحق 
  أستفتاء حول الفلسطینیین المقیمین في العراق
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  سماحة اإلمام السید علي السیستاني حفظھ هللا

  :السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ وبعد

أن آالف الالجئین الفلسطینیین یسكنون العراق منذ عقود من الزمن وقد تعرض أنكم على علم ب

العدید منھم لمضایقات مختلفة في السنوات االخیرة ، واشتدت المحنة علیھم في ھذه االیام بسبب 

ما یتعرض لھ بعظھم من التھدید بالتھجیر وحتى القتل والتنكیل أحیاناً بظن أن لھم دوراً في بعض 

من أعمال العنف ضد العراقیین ، ونتیجة لذلك ھرب العدید من العوائل بأتجاه الحدود ما یحصل 

  .االردنیة ولكن لم یسمح لھم أیضاً بأجتیازھا

  ولكم فائق الشكر ... نرجو بیان الحكم الشرعي في التعامل معھم 

  الرابطة اإلسالمیة لحقوق االنسان

  بسمھ تعالى  

ً بجرم ، إال أن یتخذ بحقھ االجراءات القضائیة الیجوز التعرض لھم بسوء حتى من  كان متھما

المبنیة على رعایة القسط والعدل ، وعلى السلطات المعنیة توفیر الحمایة لھم ومنع االعتداء 

  .علیھم وهللا ولي التوفیق

  

  ھـ١/١٤٢٧ع/٢٢
  )دام ظلھ(مكتب السید السیستاني

  النجف االشرف
  

  
  

مطبعة دار ١في المسألة العراقیة،ط،) دام ظلھ(درة عن سماحة السید السیستانيحامد الخفاف، النصوص الصا:المصدر
  .١٥٤م،ص٢٠٠٩.البذرة ،بغداد
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          The Najafy refusal principle is not a new phenomenon, rather it 

had a deep root in the political movement due to the dominating of the 

dictatorial regimes and tyrant government that ruled the political history 

in Iraq after the Firs World War. 

          In spite of the difficult conditions through which Najaf had passed, 

it did not save effort to face the ruling regimes, the Marje`aiya had 

issued the manifesto or statements during the crises that affected the 

Islamic country, at that time, such as its statements during the 

aggression of Israel and the tripartite aggression against Egypt after the 

nationalization of the Suez Canal, the actions that were taken by Imam 

Mohammed Hussain Kashif Al-Gheta`a to defense the Iraqi people 

demands, that the tribes had expressed, and the Issue of Palestine, as 

well as the Marje`aiya  statements relating the issue of Morocco against 

the Spanish and French, in addition to its attitudes towards the other 

issues. 

          After the fall of the Iraqi regime and the collapse of the 
government authority, the American forces dominating the whole  

scene: politically, military and administratively, so killing , revenge and 
plunder became common. During these great political changes Najaf 

appeared to play the role of controlling the important political events 
that were submitted to its effects due to its religious and political status 

represented by the religious authority and the political parties and 
figures that affected the Iraqi field. 
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Abstract  

 Najaf City is one of the most important Iraqi cities on the level of 

the political and strategic value, it is distinguished with the variety of the 

natural resources and the human activities due to the different climatic 

conditions, which resulted, in its turn , to create geographic figures 

played important and effective role in the intellectual and political life of 

the country, because this city had the main features that qualified it to 

play this role which is integrated with the movement of (Hawzah) to it, 

hence its assemblies were increased with different purposes :- religious, 

literary and political, in addition to the foundation of the modern private 

and formal schools, especially after the First World war, so it was and 

still, the center of thought and education. 

        Its constructional history left its effect on the ancient and old 

houses and the narrow and twisting allies to represent the alive heritage 

and originality, so its constructional history   take its first step to connect 

Najaf , in the constructional and cultural level, with Holy Kufa, Hira and 

Manadherah, while its connection with Karballah became very limited, 

so its geographic site became larger. 

           If we study history since 1905  ll now, we will find many poli cal 

conditions through which Iraq had passed to face occupation, bombing 

and assassination, where Najaf was the pioneer to defend Iraq and 

condemn these actions, the citizens of Najaf had translated their 

attitudes into a real opposition by refusing many of the British 

occupation practices and the policies of the monarchy, Qasimy and Arefi 

reigns, and the Ba`thi reign had witnessed through the last three 

decades many tries of topples. 
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