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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  املقدمة
العــــالمین العربــــي ألشــــرف موقعــــًا مهمــــًا فــــي العــــراق و احتلــــت مدینــــة النجــــف ا  

ســة ، مســتمدة مكانتهــا مــن وجــود مرقــد المقد اإلســالمیةهــي رابــع المــدن ف،  واإلســالمي
على تربتها الطـاهرة ، فأنـار بیوتاتهـا  ))u((أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  اإلمام
وبجمیــــل بیانــــه ، فكــــره المعطــــاء ، وبغنــــى فقهــــه الوقــــاد  بإشــــعاعاتیاهــــا ایهـــا وثنوحوار 

ور الریــادي دلــبــرز اوجــدان والعقــل النجفــي ، فوســحر بالغتــه ، أثــر تــأثیرًا عمیقــًا فــي ال
ر أبعـــاده فـــي الحـــدود للمدینـــة فـــي البنـــاء العقائـــدي والفكـــري والثقـــافي ، دورًا لـــم تنحصـــ

، العـــــراق ال بـــــل الســـــاحة األرحـــــب  إلـــــىاه تعـــــدّ  نمـــــاإتهـــــا وأزقتهـــــا ، اجالضـــــیقة لمنعر 
  .   واإلسالمیةالبالد العربیة واألشمل ، 

 اً زاخـر  اً معینـ -ومازالـت–، فكانـت فـي النجـف األشـرف الحوزة الدینیـة وتأسست 
عبــــر –إذ اســــتطاعت فــــي معارفهــــا وعلومهــــا الدینیــــة واللغویــــة والعقائدیــــة والتاریخیــــة ، 

العلمــاء وفحــول المفكــرین واألدبــاء دًا كبیــرًا مــن أفــذاذ تنجــب عــد أنْ  -تاریخهــا الطویــل
حیـاء حركـة الفكـر والثقافـة والمعرفـة بعـث وأاسهامًا فاعًال فـي  أسهمواممن ، والمثقفین 

  في عموم البالد . 
 أفكـــار ورؤى علـــى وٕانتـــاجالنجـــف األشـــرف مـــیالد تشـــهد  أنْ  -إذن–فـــال غـــرو 

تیــــارات فكریــــة وظهــــور ، كافــــة سیاســــیة كریــــة والصــــعد االجتماعیــــة واالقتصــــادیة والفال
الـى تیــارات  ))محافظـة تقلیدیـة((فضـًال عـن ظهـور تیـارات ،  مختلفـةواتجاهـات سیاسـیة 

 ، علـــــىاآلخـــــر تبـــــع نهجـــــًا توفیقیـــــًا منفتحـــــًا علـــــى ت وأخـــــرى،  ))اصـــــالحیة تجدیدیـــــة((
مــع عــدم االنغــالق ، والعــالمي ، ترنــو نحــو مواكبــة روح العصــر  اإلســالميالمســتویین 

بمــا یتوافــق والمــنهج العقائــدي والــدیني فــي ، لــى الــذات ، بــل االنفتــاح علــى الجمیــع ع
  العام .  إطارهما



ب 

والدة اتجاهــات  إلــى -إلیــهفیمــا أدى –وقــد أدى هــذا المخــاض الفكــري العســیر 
وطنــي طبعــت بطــابع  وأخــرى، دینــي  –بعضــها باطــار قــومي م وأحــزاب سیاســیة ، اتّســ

الغربـــي أو  -نظـــور اللیبرالـــيملعلمانیـــًا متوافقـــًا مـــع ااتجاهـــًا  محـــض ، وثالثـــة اتجهـــت
ت بصــورة عملیــة وفاعلــة فــي النجــف األشــرف خــالل االشــتراكي ، فظهــر  - الماركســي

وى مركـــــزاً مـــــن مراكـــــز قـــــ ومـــــن ثـــــم صـــــارتأربعینـــــات وخمســـــینات القـــــرن العشـــــرین ، 
    المعارضة السیاسیة في البالد .

یس الـــذي دعـــاني إلـــى دراســـة وقـــد كونـــت هـــذه الظـــواهر واألحـــداث الســـبب الـــرئ
فضــًال ،  ))١٩٥٨-١٩٤٥التیــارات الفكریــة والسیاســیة فــي النجــف األشــرف ((موضــوع 

ـــاة  فـــيالبحـــث كـــت تلـــح علـــي فـــي عـــن رغبـــة مـــا انفّ  ـــة وأثرهـــا فـــي الحی التیـــارات الفكری
وما كان یدور في ذهني مـن أسـئلة واستفسـارات السیاسیة في مدینة النجف األشرف ، 

وذلـك فـي أثنـاء قراءتـي ودراسـتي لمـا  تبحـث عـن أجوبـة شـافیة لهـا ، في هذا الشأن ، 
كــان یجــري مــن أحــداث فــي ذلــك الــزمن الــذي عنــي بــه البحــث ، لعــل فــي مقــدمتها أثــر 

وامكانیــة ظهــور تیــارات  ، الحیــاة الفكریــة والسیاســیة للمدینــةتكــوین فــي الحــوزة العلمیــة 
لهــــذه المواقــــف السیاســـیة غة علمانیـــة فیهـــا ، ومــــدى مشـــاركة هـــذه التیــــارات فـــي صـــیا

المدینــــة المقدســــة ، علــــى الــــرغم مــــن الطــــابع الــــدیني الــــذي طبعــــت بــــه عبــــر تاریخهــــا 
  الطویل . 

دراســة هــذا الموضــوع ، یتمثــل فــي معرفــة مواقــف  إلــىوثمــة ســبب آخــر دعــاني 
د واحـدًا یّعـ فـي ذلـك الـزمن الـذي أحـداثمما كان یجـري مـن النجفیة أبرز الشخصیات 
  .  العهود التي مرت بها الملكیة الهاشمیة في العراق من أدق وأخطر 

  ثالثة فصول ، وخاتمة . مقدمة و وقد اقتضت طبیعة البحث أن یقوم على 
ألوضــــاع العامــــة فــــي النجــــف قــــراءة أولیــــة ل(( د الفصــــل األول علــــى قــــوقــــد انع

فـي  ، لمدینـةوهي لمحات عن األوضاع االجتماعیة في ا،  ))١٩٤٥-١٩٠٠األشرف 
شـملت السـكان وفئـات المجتمـع النجفـي والبلدیـة والوضـع الصـحي فیهـا ، د ، ذلك العه

  . ، مع دراسة موجزة للواقع االقتصادي وأهمیتهاوالمجالس النجفیة 



ت 

ًا مـن الحیـاة المعرفیـة والفكریـة فـي أقباسـهـذا الفصـل تنـاول فقد فضًال عن ذلك 
ـــــیم ا ـــــه بلمدینـــــة ، تضـــــمنت التعل الخاصـــــة والعامـــــة  والمكتبـــــاتكافـــــة ، أنواعـــــه ومراحل

والطباعة والصحافة والجمعیات العلمیة واألدبیة فیها ، لما لها من أثٌر فاعل ومتفاعـل 
تكـوین العقـل الجمعـي ، وتحدیـد مسـار الـرأي مـن ثـم و ، في تأسیسات المعرفـة والثقافـة 

العــام النجفــي حركــة عبــرت عــن نفســها بوضــوح ال لــبس فیــه مــن خــالل مواقــف القــوى 
  قلیمیة . اء جملة من القضایا الداخلیة واألز إ ي العام النجفيالسیاسیة والرأ

-١٩٤٥التیـــارات الفكریـــة فـــي النجـــف األشـــرف ((علـــى الفصـــل الثـــاني انعقـــد و 
، تأسیســات وتطــورات الحركــة المعرفیــة والتعلیمیــة وقنــوات الحیــاة الفكریــة فــي  ))١٩٥٨

احثــه التیــار الــدیني النجــف األشــرف خــالل تلــك المــدة الزمنیــة ، ثــم عــالج فــي متــون مب
 فضــًال عــنمــن تعلــیم وصــحة والوضــع العــام للمــرأة ،  ، ورؤاه اإلصــالحیة االجتماعیــة

مبـادئ تنقیة الشعائر الدینیة مما علـق بهـا مـن أمـور ال تتوافـق و  إلىمسعى هذا التیار 
ـــتالحم  عـــرض والفعـــلالمتكامـــل مـــع مـــنهج الالشـــرع القـــویم ، وغرضـــه  للحفـــاظ علـــى ال

اإلســالمیة وعــدم األســس والثوابــت المشــتركة بــین المــذاهب تأكیــد ل اإلســالمي مــن خــال
جهـود ، مسـعى بـذلت  ))التقریـب بـین المـذاهب اإلسـالمیة((تفعیل الخالفات عـن طریـق 

فــي وحــدتها وتماســكها ، لكــي تقــوى خــالص األمــة  كبیــرة ومخلصــة النجــازه ، ذلــك أنّ 
  وأمة . اً دین لإلسالمالقوى والتیارات المعادیة  مواجهةعلى 

،  طــوراً نشــأة وت ، فــي المدینــةعنــد التیــار القــومي  -أیضــاً –ووقــف هــذا الفصــل 
البلـــدان قضـــایا ب صـــلتیخاصـــة فیمـــا وب، فیهـــا الفكریـــة والسیاســـیة مـــن الحیـــاة ومواقـــف 

 التیـــار الماركســـي عـــن -فـــي هـــذا الفصـــل– الباحـــث تكلـــمو  العربیـــة ، مشـــرقًا ومغربـــًا .
لكادحــة ، ومقــدار تــأثیره فــي الحیــاة السیاســیة فــي اتغلغلــه فــي األوســاط المثقفــة و ومــدى 
  .المدینة 

النجف األشرف تنظیماتها السیاسیة ومواقفها ((فقد خصص لـ الفصل الثالث أما
نشـــأة التنظیمـــات مـــن حیـــث ،  ))١٩٥٨-١٩٤٥مـــن أبـــرز القضـــایا الوطنیـــة والقومیـــة 

ــــاب الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة السیاســــیة فــــي المدینــــ ــــى ســــقوط المة أعق ــــد لكیــــة ، حت وق



ث 

،  ١٩٤٨وثبـة كـانون ثـان ، كنماذج من مواقفهـا ازاء قضـایا سیاسـیة داخلیـة عرضت ل
،  ١٩٥٤عـام  فـي حزیـران واالنتخابـات البرلمانیـة،  ١٩٥٢وانتفاضة تشـرین ثـان عـام 

 ١٩٥٨ عــام تمــوز الرابــع عشــر مــنوأخیــرًا ثــورة ، والموقــف ضــد األحــالف العســكریة 
  وقیام النظام الجمهوري . 

مواقـــف النجـــف األشـــرف مـــن قضـــایا المشـــرق  أیضـــاً فـــي هـــذا الفصـــل رس ود
العربـــــي ، مثــــــل: اســـــتقالل البلــــــدین العـــــربیین ســــــوریا ولبنـــــان ، والقضــــــیة الفلســــــطینیة 

فـي مصـر ، والموقـف مـن  ١٩٥٢یولیو/تمـوز الثالث والعشرین مـن وثورة  ، وتطوراتها
زاء الوحــدة مواقفهــا إ ، فضــًال عــن١٩٥٦فــي تشــرین ثــان عــام ثالثــي علیهــا العــدوان ال

،  ١٩٥٨بـین العـراق واألردن عـام واالتحـاد الهاشـمي  ،١٩٥٨عـام  بین سوریا ومصر
منهــا  عــدد مــن قضــایا المغــرب العربــي، إزاءمــن مواقــف المدینــة  اً صــور  أیضــاً تنــاول و 

  . ومن ثم االستقالل التونسي ربیة،الثورة الجزائریة واستقالل المملكة المغ
وعـة مـن المصـادر والمراجـع ، داد هذه الدراسـة علـى مجماعتمد الباحث في اع

وثــائق وزارة ((، شــملت مجموعــة مــن الوثــائق غیــر المنشــورة  ةعــدّ أقســام لــى صــنفت ع
تخـــص ، تضـــمنت معلومـــات وثیقـــة  عشـــر ســـتةبلـــغ عـــددها التـــي  ))الداخلیـــة العراقیـــة

بهـا السـلطات فـي ذلـك  قامـتالنشاط الشیوعي فـي النجـف األشـرف واالعتقـاالت التـي 
اهرات وتوزیـع النشـرات التحریضـیة بعد اشتراكها فـي التظـهذا الحزب ، لعناصر العهد 
أفـدت فـي هـذا الفصـل و ، لجماهیر في العدید من االنتفاضـات الوطنیـة والقومیـة على ا

التـي تضـمنت معلومـات  ))١٩٢٣تقاریر وزارة المستعمرات البریطانیة لسـنة ((من وثیقة 
ــــات عــــام ة حــــول مقاطعــــ ــــالرغم مــــن محــــدودیتها  ١٩٢٣االنتخاب هــــا أعانــــت نّ أ إالّ ، وب

جانـب مهـم مـن  مواقــف السـلطة ازاء النشـاط السیاسـي فــي  الباحـث علـى الوقـوف عنــد
  مدینة النجف األشرف  .

التــــي تــــم جمعهــــا مــــن قبــــل شــــعبة تلــــك  ، والســــیماالوثــــائق المنشــــورة  وكونــــت
الموسوعة السـریة الخاصـة بـالحزب ((خلیة العراقیة التحقیقات الجنائیة التابعة لوزارة الدا

الدراسـة ، وهنـاك أیضـًا كتـب مادة كبیرة لهـذه  ةبأجزائها الست ))السريالعراقي الشیوعي 



ج 

إال أن یرجــع فــي شــؤون العــراق  قیمــة علمیــة ال یمكــن ألي باحــث یكتــب وثائقیــة ذات
 ولعــل فــي مقــدمتها كتــب الیهــا ، وذلــك لغنــى هــذه الوثــائق وثرائهــا لمادتهــا التاریخیــة ،

بأجزائـه  ))تاریخ الوزارات العراقیة((التي منها: سني عبد الرزاق الحالسید المؤرخ الجلیل 
الجـــزء  ))السیاســـي تـــاریخ العـــراق((و،  ))تـــاریخ األحـــزاب السیاســـیة العراقیـــة((و  ،العشـــرة
،  ))ًا وحــدیثاً العــراق قــدیم((و، ))أحــداث عاصــرتها((و ،))الثــورة العراقیــة الكبــرى((و ،األول

العـــــــراق فـــــــي ظـــــــل ((و،  ))التحرریـــــــة ١٩٤١األســـــــرار الخفیـــــــة فـــــــي حركـــــــة الســـــــنة ((و
ریر التــــي النــــواب العراقــــي والتقــــاو  األعیــــان ، وأســــهمت محاضــــر مجلــــس ))المعاهــــدات

  ووثائق أخرى ال تقل أهمیة عما ذكر آنفًا . ، لعراق تخص الحالة االقتصادیة في ا
مــــن بعــــض المخطوطــــات ذات العالقــــة ،  أیضــــاً  واســــتمدت الدراســــة معلومــــات

حركــــة ((شــــكر  علــــيبمضــــامین الموضــــوع ، وتمیــــزت مخطوطــــة الشــــیخ كــــاظم محمــــد 
مــن معلومــات كبیــرة عــن النشــاط  تضــمنتهبمــا ،  ))الشــباب القــومي العربــي فــي النجــف

، أســهمت فــي ن صــفحة إحــدى وثمــانی صــفحاتهابلــغ عــدد . وقــد القــومي فــي المدینــة 
فیمـا نحـن بصـدد قیمـة المعلومـات الب، مـن هـذا الفصـل ول والثاني األ المبحثین:غناء إ

ـــأتي  ـــم ت ـــه . ث ـــدكتور مخطوطـــة األســـتاذ البحـــث فی المجـــالس ((حســـن عیســـى الحكـــیم ال
معلومـــات كبیـــرة عـــن المجـــالس النجفیـــة ، إذ انطـــوت علـــى بالمرتبـــة الثانیـــة  ))النجفیـــة

صــفحات  مجــالس وعــددورواد هــذه ال، مجلــس  كــل ایقــوم بهــمــات التــي وأســمائها والمه
غنــاء كرســت إل،  ١٩٩٣وتاریخهــا عــام ، المخطوطــة مائــة واثنتــى عشــر صــفحة هــذه 

  .   مبحث األول من الفصل األول ال
الدراسـة فـي هـذه فـي دعـم واغنـاء  أیضـاً وكان للمذكرات المطبوعة أهمیة كبیـرة 

مرموقـــة ، لشخصـــیات سیاســیة التـــي كــان بعضــها  الموضـــوعات والمواقــفالعدیــد مــن 
ســیرة وذكریــات ثمــانین عامــًا ((مــذكرات نــاجي شــوكت رئــیس الــوزراء العراقــي األســبق ك

ــــي ((ومــــذكرات زكــــي خیــــري  ))١٩٧٤-١٨٩٤ ــــي ذاكــــرة شــــیوعي عراق وحــــدة الســــنین ف
ــــاقر ابــــراهیم((ومــــذكرات بــــاقر ابــــراهیم  ))مخضــــرم ومــــذكرات الشــــیخ عبــــود  ))مــــذكرات ب
  .  ))ذكریات وخواطر عراقیة من الماضي القریب(( الهیمص



ح 

طـاریح جامعیـة تنتاجات اسـتمدها مـن رسـائل وأواستعان الباحـث بمعلومـات واسـ
كــــاظم مســــلم الطالــــب اطروحــــة أهمهــــا لعــــل ،  ة وأطروحــــةلاحــــدى عشــــرة رســــابلغــــت 

، لمــا تضــمنته  ))١٩٣٢-١٩٠٨االتجــاه الــوطني والقــومي للصــحافة النجفیــة ((العــامري 
تحـت اطروحـة أخـرى تضـمنت من معلومات عن الحیاة الفكریة عن النجـف األشـرف و 

،  ١٩١٧عرض تاریخي لمدینة النجف األشرف فـي أواخـر العهـد العثمـاني حتـى عـام 
تاریخ النجف في أواخـر العهـد ((وهي اطروحة الطالبة ناهدة جعفر علي حسین ویسین 

  . ))١٩١٧-١٨٣١العثماني 
 كثیــر مــن المراجــع والدراســات الحدیثــة التــيأرجــع إلــى  ذهنــي أنْ ولــم یغــب عــن 

ــــت  ــــاب الدراســــة أغن ــــاریخ النجــــف (( نــــاجي وداعــــة الشــــریس، فجــــاء كت لمحــــات مــــن ت
الحیــاة -المؤلــف فــي الجــزء األول منــه تنــاول فــي مقدمــة هــذه المراجــع ، إذ  ))األشــرف

جعفـــر بـــاقر . ثـــم یـــأتي كتـــاب الشـــیخ  الفكریـــة والسیاســـیة فـــي مدینـــة النجـــف األشـــرف
عامـة ، لیقـدم للباحـث معلومـات الثـة بأجزائـه الث،  ))ماضي النجف وحاضرها((محبوبة 

فقــــد جــــاء فــــي طلیعتهــــا كتــــاب میشــــیل لمراجــــع المعربــــة . أمــــا اعــــن النجــــف األشــــرف 
المؤلـــف ل.ن كوتلـــوف وكتـــاب  )) ١٩٥٨-١٩٥٥فـــرق تخســـر ثـــورة العـــرب ((س أیونیـــد

  .   ))ثورة العشرین التحرریة في العراق((
، الدراسـة هـذه مش من هـوا في انجاز جزء مهمأسهمت المعاجم والموسوعات و 

موسـوعة ، و  ))معجـم المطبوعـات النجفیـة((خاصة كتاب الشیخ محمد هـادي األمینـي بو 
ـــــي األســـــتاذ  ـــــات المقدســـــة قســـــم النجـــــف((جعفـــــر الخلیل ـــــه األول بجزأ ))موســـــوعة العتب ی
  والثاني . 
واألجنبیــة ، صــحفًا الــدوریات العراقیــة والعربیــة تحتــل  ثمــة أمــر صــور لنــا أنْ و 

، ویتمثـــل هـــذا األمـــر فـــي أن هـــذه  الدراســـةهـــذه حیـــزًا كبیـــرًا فـــي ،  ومجـــالت ونشـــرات
وقــــد بلــــغ   الــــدوریات قــــد تمتعــــت بمقــــدار مــــن الحریــــة ، فــــي الــــرأي والتعبیــــر یومئــــذ . 

أربــــع كانــــت النجفیــــة منهــــا ســــبع وســــتون، بلغــــت العراقیــــة منهــــا ســــتون، و مجموعهــــا ، 



خ 

 ســـتإذ بلغـــت ث العـــدد ، ، مـــن حیـــأمـــا العربیـــة فهـــي تـــأتي بالمرحلـــة الثالثـــة  وأربعـــین
  .   ، ومجلة أجنبیة واحدةصحف ومجالت

 ، ســواء مختلــف الشخصــیاتولــم تخــُل الدراســة مــن المقــابالت الشخصــیة مــع 
أعضـــــاء مهمـــــین فـــــي  ، أمممـــــن ناصــــروها ، كــــانوا قـــــادة أحـــــزاب وحركــــات سیاســـــیة أ

ة قیـد للمـدوأغلبهم كـانوا معاصـرین ، أعالم الصحافة النجفیة من  و، أجمعیات وأدباء 
. ة أنها أغنـت الدراسـ إالّ   الكافیةلم تكن بالدقة  أخبار هؤالء وبالرغم من أنّ  الدراسة .

فـــي ورودًا مــن غیرهــا بأنهـــا أكثــر  ))حمـــد عیســى محمــود القــابجي((وقــد تمیــزت مقابلــة 
  فصول الدراسة . 

مسیرة بحثه العدید مـن المشـاكل والصـعوبات ، ، في أثناء اجهت الباحث قد و و 
التـي ظـروف البسبب  ، على الوثائق غیر المنشورة الحصولمقدمتها صعوبة  كان في

یجنــي  ، مـن دون أنْ مـن العمـل والجهـد  اً كثیـر نا العزیـز ، األمـر الـذي بـدد بلـدیمـر بهـا 
األوضـــاع األمنیـــة  فضـــًال عمـــا ســـببته، فـــي مـــواطن محـــدودة  الباحـــث ثمـــار جهـــده إالّ 

المقــابالت  إجــراءبیننــا وبــین حالــت ، فل وتعطیــ إعاقــةوعــدم االســتقرار فــي الــبالد مــن 
بعـض هـؤالء قـد  علـى أنّ ،  األحـداثأسـهموا فـي الشخصیة الضـروریة مـع كثیـر ممـن 

 إلــىأدى أكــرم جــوار وهــذا مــا  إلــىوبعضــهم اآلخــر قــد انتقــل النجــف األشــرف ،  غــادر
التـي –هذا البحث . أیضـًا مـن رفـض بعـض الشخصـیات من مصادر  فقدان جزء مهم

اجــراء أي مقابلــة أو االدالء بأیــة  -ورها السیاســي المهــم فــي ذلــك العهــدحضــ اكــان لهــ
    معلومات ، ألسباب خاصة بهم .

وفـــي الختـــام یضـــع الباحـــث جهـــده المتواضـــع هـــذا بـــین األیـــدي األمینـــة لـــرئیس 
مــــن مالحظــــات ســــدیدة  إبــــداؤهمــــا یمكــــن  إلبــــداءوأعضــــاء لجنــــة المناقشــــة المــــوقرة ، 

اوز مـا وقـع بالرسالة علمیـًا وترصـینها موضـوعیًا ، وتجـنها االرتقاء وموضوعیة من شأ
  هنات غیر مقصودة .به الباحث من أخطاء و 

  واهللا وراء القصد 
  



د 
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  الفصل األول

  
 

 ١٩٤٥ – ١٩٠٠  
  

  . األوضاع االجتماعیةلمحات عن  -المبحث األول : -
  . دراسة موجزة عن الواقع االقتصادي -المبحث الثاني : -
  . ةالفكریأقباس من الحیاة المعرفیة و  -المبحث الثالث : -

  جفي والتطورات السیاسیة صفحات من التفاعل الن -المبحث الرابع : -   
  . الداخلیة         
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  : األوضاع االجتماعیةلمحات عن  -المبحث األول :
    
للدراســـات الســـكانیة أهمیـــة كبیـــرة فـــي بنـــاء التصـــور االجتمـــاعي عـــن طبیعـــة التركیبـــة  نّ إ  
ت العامــة فــي الحتیاجــالمــا لهــا مــن دور كبیــر فــي اعــداد مختلــف المشــاریع والخــدمات وا ،الســكانیة

ها أشـهر همیـة مدینـة النجـف األشـرف بوصـف، وأل مواكبة التطـورو صوب الحداثة و أي مجتمع یرن
لیهـــا ب الهجـــرة إبممـــا جعلهـــا فـــي نمـــو متزایـــد بســـ ًا،مهمـــ اً اســـتیطانی اً مـــدن العـــراق الدینیـــة ، ومركـــز 

فـي لـواء كـربالء  سـكانیةوالزیادة الطبیعیة المتأتیة عن طریق الموالید الجدیدة ، فقد كانت الكثافة ال
هــذه  نّ یجــة لوجــود العتبــات المقدســة ، وإ ، نتكبیــرة  ن قضــاء النجــف األشــرف جــزءًا منــهوالــذي كــا

ط بها آنذاك ، السور المحی ن مقارنة مع مساحتها ، فهي في زحام شدید لوجودكثیرة السكا المدینة
خـالل  مـن حیـث النفـوس راقیةالمدن الع ا ، فضًال عن إنها رابعر حجم بیوتاتهلى صغفأدى ذلك إ

  . )١( ١٩٤٥-١٩٠٠المدة 
) ١٨٧٢-١٨٦٩لوالي مدحت باشـا (عهد افي أجري أول احصاء تخمیني في العراق لقد   

للـــذكور ولمدینـــة بغـــداد  ١٨٨٦منهـــا عـــام  ،ه عـــدة أحصـــاءاتتلتـــ لمدینـــة بغـــداد وللـــذكور حصـــرًا ،
ة ولكــال الجنســین ، وآخــر لــة العثمانیــللعــراق وســائر البلــدان التابعــة للدو  ١٩٠٦، وآخــر عــام أیضــاً 
، ورد فیه  ١٩١١تقریرًا عام  األركان البریطانیة العامة ت رئاسةلنفوس العراق ، وأعدّ  ١٩١٠عام 

ألـف نسـمة ، مـن ضـمنهم عـدد مـن الهنـود ) ١٢( ءمدینة النجف األشرف بلغ عدد نفوسها زهـا نّ أ
ماكتبـه  نسـمة ، ووصـف تومـاس الیـل) ألـف ٤٥ـ(بـ ١٩١٨قدرت نفوس المدینة عام و  المسلمین ،

، بــأن عــدد نفوســها قــدر  ١٩٢٠الثــورة العراقیــة الكبــرى عــام عــن مدینــة النجــف األشــرف أعقــاب 
     .   )٢() ألف نسمة ٤٥بـ(

ل البلـدیات ، وفـي تـدار مـن قبـ ١٩٢٥النفوس في العـراق لغایـة عـام وكانت أعمال دوائر   
نــتظم ، وعــین لقضــاء النجــف األشــرف مــأمور دوائــر النفــوس بمــالك م أسســت ١٩٢٦أوائــل عــام 

الحصـاءات مبتدئـة باحصـاء عـام ، وأجرت حكومـات العـراق المتعاقبـة العدیـد مـن ا للنفوس وكاتبهُ 
                                                 

هاشــم جــواد ، مقدمــة فــي كیــان ؛  ٢١العــدد األول، ص ،١٩٦٥(مجلــة)، النجــف األشــرف، آیــار  ، ))العــدل(( )١(
نـــاجي وداعـــة الشـــریس ، لمحـــات مـــن  ؛ ١٤) ، ص١٩٤٦داد : دار المعـــارف ، العـــراق االجتمـــاعي ، (بغـــ

جعفـــــر بـــــاقر ال  ؛ ٢٣-٢٢ص ، ١) ، ج١٩٧٣لنجـــــف : مطبعـــــة القضـــــاء ، تـــــاریخ النجـــــف األشـــــرف ، (ا
  .  ٤٠٩-٤٠٠، ص ١) ، ج١٩٨٦دار األضواء ،  ، (بیروت  : ٢محبوبة ، ماضي النجف وحاضرها ، ط

جعفــــر الخیــــاط ،  ؛ ٣١٨-٣١٧، ص٨و  ٧العــــدد ،  ١٩٤٦، ، (مجلــــة) ، النجــــف األشــــرف  ))القادســــیة(( )٢(
 ) ،١٩٦٥داد : دار المعــارف ، (بغــ موســوعة العتبـات المقدســة قســم النجـف ، النجـف فــي المراجـع الغربیــة ،

ــــز ، (بغــــداد: دار الحریــــة  ؛ ٢٩٥-٢٤٥، ص ١ج ــــورة النجــــف علــــى االنكلی ، للطباعــــة حســــن األســــدي ، ث
 . ١٥) ، ص١٩٧٥

  



 - ٣ -

افـة أنحـاء العـراق ، وفـي بتسجیل النفوس فـي ك ١٩٢٧تشرین ثان ١حیث بوشر بتاریخ ،  ١٩٢٧
اع الــوطني ، الــذي أزمــع ن الــدفوالتجنیــد لتســهیل تنفیــذ قــانو وحــدت أعمــال النفــوس   ١٩٣٠عــام 

دیرها مالحظ  ، شعبة ی وائر النفوس بوزارة الداخلیة، بمالكولم یطبق وقد ألحقت د ،تطبیقه آنذاك
  .)٣(١٩٥٧وآخر عام  ١٩٤٧واحصاء  ١٩٣٤وتاله احصاء 

،  ١٩٣٤أیلـول  ١٥فـي العـراق بتـاریخ  باشرت دائرة النفـوس بـاجراء احصـاء عـام للسـكان  
نســـمة ، وكـــان التســـجیل ناقصـــًا ) ألـــف ٥٠-٤٠األشـــرف بـــین (النجـــف مدینـــة قـــدر فیهـــا نفـــوس 

وكانـت الطریقـة التـي اتبعـت  نسـمة. )٤٦٠٦٤قـدر فیـه سـكانها بــ(فتین نف في السنتین التـالیفأستؤ 
هـذا افتقـد و في اجراء هذا التعداد غیر صحیحة نتیجة التخوف من اعطاء المعلومات الصحیحة ، 

اتسـمت التعـدادات فـة باالسـلوب االحصـائي السـلیم ، لـذا رة ، وعـدم المعر لى الشمول والخبـالتعداد إ
بعـــدم الدقـــة واعتمـــدت اســـلوب التقـــدیرات  ١٩٤٧حتـــى تعـــداد عـــام  ١٨٦٩ابتـــدأت منـــذ عـــام التـــي 

  . )٤(والتخمینات التي الیمكن االعتماد علیها 
، ا خـــارج حـــدوده مـــن جهـــة ، واتســـاع محیطهـــ١٩٣٨عـــام  ور المدینـــة فـــيوكــان لتهـــدم ســـ

زیـادة عـدد سـكانها حتـى  وخارجـه مـن جهـة أخـرى ، أثـر فـيمـن داخـل العـراق  انها للسكواستقطاب
  .  )٥(نسمة  )٥٦٢٦١بحوالي (نفسه القرن اخر العقد الخامس من في أو  قدر

  )١جدول رقم (
  تخمین أعداد سكان النجف األشرف

                                                 
) ، ١٩٣٥، (بغـداد : مطبعـة األمـین ،  ١٩٣٤، الدلیل العراقي الرسمي لسـنة العراقیة الملكیة وزارة الداخلیة  )٣(

، (بغداد : مطبعـة  ١٩٦٠آخرون ، دلیل الجمهوریة العراقیة لسنة محمود فهمي درویش و  ؛ ٢٧٧-٢٧١ص
، (صــیدا: مطبعــة  ٢عبــد الــرزاق الحســني، مــوجز تــاریخ البلــدان العراقیــة ، ط ؛ ٢٨) ، ص١٩٦٠التمــدن ، 
،  ١، مــج ٢ج ، ١٩٢٧شــباط  ٢٨، (مجلــة) ، النجــف األشــرف ،  ))الحیــرة((؛  ٧٠) ، ص١٩٣٣العرفــان ، 

  .  ٧٣ص
بــراهیم الحسـیني ، اســتعماالت حسـین هاشـم ا ؛ ٢٧١، المصـدر الســابق ، صالعراقیـة الملكیــة ة وزارة الداخلیـ )٤(

 ؛ ٣٣، (جامعـة بغـداد : كلیـة اآلداب ، د.ت) ، ص، بحث تخرج  الدینیة في مدینة النجف األشرف األرض
الخیـاط، جعفر  ؛ ٢٢٠العدد الثالث ، ص ، ١٩٣٤كانون أول ١٠لنجف األشرف ، ،(مجلة) ، ا ))المصباح((

دار الحریــة ، (بغــداد : ٤اء الســكاني ، طعبــد الحســین زینــي ، االحصــ ؛ ١٣١، ص ١المصــدر الســابق، ج
ســعد عبــد الــرزاق محســن ، محافظــة النجــف دراســة فــي جغرافیــة الســكان ،  ؛ ٣٥١) ، ص١٩٧٤، للطباعــة
تطـور الحیـاة ؛ معـن خلیـل عمـر،  ٦٧-٦٦) ، ص١٩٨٨امعة بغـداد : كلیـة اآلداب ، ، (ج ماجستیررسالة 

  . ٨، ص ١٣) ، ج١٩٨٥االجتماعیة ، موسوعة حضارة العراق، (بغداد: دار الحریة للطباعة، 
 ؛، العـــــــدد الخـــــــامس ، ص الغـــــــالف  ١٩٤٧تشـــــــرین أول  ٢١، (مجلـــــــة) ، النجـــــــف األشـــــــرف ،  ))الغــــــري(( )٥(

ني ، ؛ عبــد الــرزاق الحســـ٢١٧، ص  ٥، العـــدد  ١٩٤٧ ؛ ٣١٥ص،  ٨و  ٧،العــدد  ١٩٤٧،  ))القادســیة((
حسـین هاشـم ابـراهیم الحسـیني ، ؛ ١٣٣) ، ص١٩٥٨، (صـیدا: مطبعـة العرفـان ، ٣العراق قدیمًا وحدیثًا، ط

  . ٥٨محمود فهمي درویش وآخرون ، المصدر السابق ، ص ؛ ٣٣ص المصدر السابق ،
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٦(٥٧١٩-١١١٩(  
  عدد النفوس  سنة االحصاء  جهة االحصاء  ت

  مقدرة باأللف
  نسمةألف  )١٢(  ١٩١١  رئاسة األركان البریطانیة العامة  -١
  نسمةألف  )٤٥(  ١٩١٨  تقدیرات لدوائر مدینة النجف األشرف  -٢
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 ، وذلــكن بــاقي المــدن العراقیــة األخــرى بتنــوع كبیــر فــي فئــات المجتمــع تمیــزت المدینــة مــ

المدینــة فقصــدها كــان فــي مقــدمتها المركــز الــدیني والعلمــي الــذي تمتعــت بــه هــذه  عوامــل عــدة ،ل
مــــن مختلــــف بقــــاع العــــالم  ،مــــن علومهــــا واهلــــمــــن طلبــــة العلــــوم الدینیــــة لین فلیهــــا اآلالوهــــاجر إ

همـا فئـة العلمـاء ورجـال فئتـین مهمتـین فـي المجتمـع النجفـي ساعد على نمـو ما االسالمي ، وهذا 
  . )٧(وفئة طلبة العلوم الدینیة ،ستویاتهم العلمیةعلى مختلف م، الدین

 فضــالً عــن ذلــك فقــد أســهم الموقــع الجغرافــي المهــم للمدینــة بــین العــراق والجزیــرة، فــي أنْ 
عـن هـذا النشـاط  ت، فانبثقـلع والمنتجات على اختالف أنواعهـامركزًا تجاریًا مهمًا لتبادل الستكون 

 ا بعـدد مـن الصـناعات الحرفیـة ، فبـرز فیهـا عـدد غیـراالقتصادي فئـة التجـار ، فضـًال عـن تمیزهـ
                                                 

 

لعـــدد ، ا ١٩٣٤كـــانون أول ١٠، )) المصـــباح(( ینظـــر: .أعـــد هـــذا الجـــدول بـــالرجوع الـــى العدیـــد مـــن المصـــادر )٦(
،  ١٩٤٧،  ))القادســـیة(( ؛، ص الغـــالف  ٥، العـــدد ١٩٤٧تشـــرین أول  ٢١،  ))الغـــري(( ؛ ٢٢٠الثالـــث ، ص

؛ محســـن عبـــد الصـــاحب المظفـــر ، مدینـــة النجـــف الكبـــرى دراســـة فـــي نشـــاتها وعالقاتهـــا  ٢١٧، ص ٥العـــدد
البغدادي ، المالئمة ؛ عبد الصاحب ناجي رشید  ٨٤) ، ص١٩٨٨األقلیمیة ، (بغداد: دار الحریة للطباعة، 

الســكانیة الســتعماالت األرض الســكنیة فــي مدینــة النجــف األشــرف ، اطروحــة دكتــوراه ، (جامعــة بغــداد: كلیــة 
حسن األسـدي ،  ؛  ٢٩٥-١٣١، ص ١جعفر الخیاط ، المصدر السابق ، ج ؛١٢٣) ، ص١٩٩٩اآلداب، 

سـعد عبـد الـرزاق  ؛ ٣٣ابق ، صحسـین هاشـم ابـراهیم الحسـیني ، المصـدر السـ ؛ ١٥المصدر السابق ، ص
  .    ١٣٣؛ عبدالرزاق الحسني ، العراق قدیمًا وحدیثًا ، ص ٦٧-٦٦محسن ، المصدر السابق ، ص

 ة ادارة مكتبــة الحكــیم العامــة ، مــوجز تــاریخ النجــف األشــرف ، (النجــف : مطبعــة النعمــان ، د. ت) ،هیــأ )٧(
ــــــي ، معجــــــم العــــــراق ، (بغــــــداد:  ؛ ٢٠-١٩ص ــــــرزاق الهالل ،  ١ج) ، ١٩٥٣مطبعــــــة النجــــــاح ، عبــــــد ال
 . ١٠١ص
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األشـرف ومنـذ أقـدم رة ، وتمیـزت مدینـة النجـف قلیل من أصحاب المهن من عمال مهـرة وغیـر مهـ
كثیر مـن الصـناعات البدائیـة والیدویـة ، ولمجاورتهـا للمنـاطق الزراعیـة جعـل قسـمًا حیویـًا األزمنة ب

وتربیـــة الحیوانـــات ، فكانـــت فئتـــا مـــالك األراضــــي مـــن ســـكان محیطهـــا یـــرتبط بالنشـــاط الزراعـــي 
  . )٨(والفالحین

ها المعرفي ثانیًا ، أثٌر منتوجللیه من ابراز لفكري والعلمي أوًال ، وماتحتاج إكان لنشاطها ا
لــى المطــابع والمكتبــات وتأســیس الجمعیــات الثقافیــة ، فضــًال عــن تفعیــل فــي ازدیــاد الحاجــة إ كبیــر

مثقفـة ، قـدر لهـا لـى ظهـور نخبـة فأدى ذلك إالتألیف على حد سواء ، حركة النشر في الصحافة و 
لــى عامــة وانمــا امتــد تأثیرهــا إ ،حســب، الفــي المجتمــع النجفــي فالفاعــل هــاتأخــذ دور  فیمــا بعــد أنْ 

لــــى الــــدول العربیــــة حــــدود البلــــد إ -فــــي بعــــض األحیــــان–وربمــــا تجــــاوز ذلــــك ،  المجتمــــع العراقــــي
  . )٩(واالقلیمیة 

تكــون النجــف  أنْ  لــىإ ادي الســالم فیهــاومقبــرة و  ))u((مرقــد األمــام علــي  وقــد أدى وجــود
، ارتبطـــت بشـــعائر وطقـــوس الزیـــارة للمرقـــد الشـــریف مـــن جانـــب ومراســـیم  خـــدمات مدینـــةاألشـــرف 

وعمـــال التنظیـــف ، فضـــًال عـــن  فوجـــد خدمـــة الحضـــرة المطهــرةوشــرعیة الـــدفن مـــن جانـــب آخــر ، 
  . )١٠(للعمل في هذه الجوانب مجاالً  اولئك العاملین في دفن الموتى

هــا ، فكانــت مهنــة بــدرجاتها وقــدمها وعــدد العــاملین فی تفاوتــت، وظهــرت فیهــا مهــن أخــرى
، والنجـــارین والحـــدادین  ))صـــناعة األوانـــي الفخاریـــة((الحیاكـــة منـــذ أقـــدم العصـــور ومهنـــة الكـــوازین 

بطباعــــة أي المعنیـــین والنحاســـین والطبـــاعین والصــــباغین والـــدباغین وصـــناع األحذیـــة والقـــرب ، 
لـى جانـب عـدد مـن البنـائین ، بـل هنـاك مـن مـارس أنشـطة تعلقـت الكتب والصـحف والمجـالت ، إ

لى وسائط النقل الحدیثة یوانات حتى انتقلت شیئًا فشیئًا إبالنقل ووسائطه مذ كانت على ظهور الح
  . )١١(، فضًال عن فئة العمال والكسبة كالسیارات

                                                 
نـــاجي  ؛ ١٥) ، ص١٩٦٥عبــد الهــادي الفضــلي ، دلیــل النجـــف األشــرف ، (النجــف : مطبعــة اآلداب ،  )٨(

محمـد علـي جعفـر التمیمـي ، مشـهد االمــام  ؛ ١٨٤-١٨٣، ص ١الشـریس ، المصـدر السـابق ، ج وداعـة
  . ٢١-٢٠، ص ٤) ، ج١٩٥٧أو مدینة النجف ، (النجف : مطبعة الحیدریة ، 

 ؛ ٢٨) ، ص١٩٦٦محمـــد هـــادي األمینـــي ، معجــــم المطبوعـــات النجفیـــة ، (النجـــف : مطبعــــة اآلداب ،  )٩(
،  ٥العــدد ، ١٩٤٦تشــرین أول ٢٢ ؛ ٤العــدد العاشــر الممتــاز ، ص ، ١٩٣٩تشــرین أول ٢٤،   ))الغــري((

    . ١٨٠المصدر السابق ، صسعد عبد الرزاق محسن ،  ؛ ١١ص
 علــي الــوردي ، ؛ ١٣٩) ، ص١٩٥٣واصــف ، (بغــداد : مطبعــة المعــارف ، علــي الشــرقي ، عواطــف وع )١٠(

 . ٢٦١، ص ٢) ، ج٢٠٠٤،  قم: مطبعة اسوةلمحات  اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث ، (
  

 ) ،١٩٥٤، النجــف األشــرف ، (النجــف : مطبعــة الغــري الحدیثــة ،  ١٩٥٠- ١٩٣٩غرفــة تجــارة النجــف  )١١(
شـــــرف عاداتهـــــا وتقالیـــــدها ، (النجـــــف : مطبعـــــة اآلداب ، طالـــــب علـــــي الشـــــرقي ، النجـــــف األ ؛ ١٣ص
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 مــن جهــة أخــرى ، كانها للســمــن جهــة ، واســتقطاب نــة المقدســةوبســبب تنــوع أنشــطة المدی
شــراف علــى الخــدمات العامــة فیهــا األ تـنهض بمهمــاتوبلدیــة ل لــى تنظیمــات اداریــةبـرزت الحاجــة إ
  . )١٢(وتنظیم أمورها

 ، وبهـذا١٨٧٧وأقضـیة العـراق بحـدود العـام  تأسست البلدیات ومجالسها في مختلـف مـدن
عمــال المبــاني وتوســیع الطــرق واصــالحها ، وانشــاء الحــدائق العامــة توجــب علــى البلدیــة القیــام بأ

والمؤسســات الخیریــة ،  وانشــاء المستشــفیات ر البضــائعومنــع احتكــاومراقبــة المكاییــل والمــوازین ، 
یتقاضـى  ال اً خیری ت خدمات عضو المجلس البلدي عمالً والحراسة وانارة الطرق والمحالت ، وُعدّ 

  .)١٣(جانًا للصالح العام م وانما یؤدیه اً عنه أجر 
انون آنـــف الـــذكر ، وتـــوالى علیهـــا كثیـــر مـــن تأسســـت بلدیـــة النجـــف األشـــرف بموجـــب القـــ

ود األســــتاذ محمــــ ١٩٠٥بلدیــــة عــــام  رئاســــة أولتــــولى  رؤســــاء البلــــدیات مــــن أهــــالي المدینــــة ، إذ
ان كـوجـاء بعـده الحـاج أحمـد حسـن مـرزه الـذي ،  ١٩٠٦رت عام من قبل الزك الذي قتلعجینة ، 

،  ١٩١١وبقــي بمنصــبه حتــى وفاتــه عــام  لــرئیس الســابق وأحــد أعضــاء المجلــس البلــدي ،لوكــیًال 
واســتمر فیهــا حتــى وفاتــه عــام  ١٩١٢عبــد الــرزاق شمســه عــام الحــاج الوجیــه البلدیــة تــرأس بعــدها 

١٤(١٩٤٠(   .  
تـولى شــؤونها بعـد ذلــك الكاتـب والصــحفي المعـروف یوســف رجیـب ، واســتمر فیهـا حتــى و 

ات جلیلــة للمدینــة ، وفــي ، ثــم عــین األســتاذ أحمــد حســن الــنجم رئیســًا لهــا وقــام بخــدم ١٩٤٢عــام 

                                                                                                                                            
محسـن عبـد الصـاحب  ؛ ٤٠٣، ص١جعفر باقر ال محبوبـة ، المصـدر السـابق ، ج ؛ ٤٨) ، ص١٩٧٨

) ، ١٩٦٤المظفــر ، وادي الســالم فــي النجــف األشــرف أوســع مقــابر العــالم ، (النجــف: مطبعــة النعمــان ، 
  .  ١٦٠ص

ینظـر:  هـذا الموضـوعتفاصـیل  ولمعرفـة . ١٨٥٤لتنظیمات البلدیة الى عام ایعود اهتمام الدولة العثمانیة ب )١٢(
، اطروحــة  ١٩١٧-١٨٣١حســین علــي جعفــر ویســین ، تــاریخ النجــف فــي أواخــر العهــد العثمــاني  ناهــدة

 . ٢٤) ، ص١٩٩٩دكتوراه ، (جامعة بغداد: كلیة التربیة ، 

 ن ، المصـدریناهدة حسـین علـي جعفـر ویسـ ؛ ٢٧٢، المصدر السابق ، صالعراقیة الملكیةوزارة الداخلیة  )١٣(
حسـن األسـدي ،  ؛ ٢٠٨، ص ٧، العـدد ١٩٥٠، (مجلة)، النجـف األشـرف،  ))البذرة(( ؛ ٢٤السابق ، ص

 . ٤٤١المصدر السابق ، ص

؛ ناهــــدة  ٤٤١-٨٣ص ؛ حســــن األســــدي ، المصــــدر الســــابق ، ٤٥٦، ص ٧العــــدد ، ١٩٥٠،  ))البـــذرة(( )١٤(
؛ نـــاجي وداعـــة الشـــریس ، المصـــدر الســـابق ،  ٢٥لســـابق ، صحســـین علـــي جعفـــر ویســـین ، المصـــدر ا

 . ٢١٩، ص ١ج
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تـه الـوزارة ذاتهـا بـأن یشـغل كلفّ  أنْ أنهت وزارة العمل والشؤون االجتماعیة خدماته بعـد  ١٩٤٦عام 
  .  )١٥(منصبًا رفیعًا فیها

نهــا تــوفیر المــاء قامــت بلدیــة النجــف األشــرف ومنــذ تأسیســها بواجبــات كبیــرة كــان مــن بی
لجلــب مضــخة لتوصــیل المــاء مــن  ١٩١٢د مــع شــركة أهلیــة تجاریــة عــام للمدینــة ، مــن خــالل عقــ

لعالمیة األولى ، وتبـرع الكوفة الى المدینة المقدسة ، ولكن المشروع لم ینفذ بسبب اندالع الحرب ا
لكن المشـروع رئیس تجار عربستان الحاج محمد علي بمشروع ألیصال الماء الیها ،  ١٩٢٣عام 

، امتیـــاز مـــن  ١٩٢٧مـــد البوشـــهري أحـــد التجـــار عـــام وطلـــب الحـــاج أغـــا محفشـــل هـــو اآلخـــر ، 
نجــــف األشــــرف ، واســــتمر لــــى الصــــب مضــــخة لتوصــــیل المــــاء مــــن الكوفــــة إالحكومــــة العراقیــــة لن

راقیــة بمشــروع حفــر جــدول مــن قامــت الحكومــة الع ١٩٣١، وخــالل عــام  لســنوات طویلــة المشــروع
زمــت بلدیــة النجــف األشــرف عــام لــى المدینــة ، ونصــبت مضــخة علیــه ، كمــا عإصــخیر  نهــر أبــو
ــــرة ووضــــعه ١٩٣٨ ــــى جلــــب مضــــخات كبی ــــة الكوفــــة ألیصــــال المــــاء إعل لــــى النجــــف ا فــــي مدین

  .  )١٦(موال الالزمة ألنشائهمقامیتها  خصصت األم وع من قبل قائاألشرف ، وبعد دراسة المشر 
مــن المشــاكل المزمنــة ، وكــان مــن الخــدمات  دتمشــكلة المــاء ظلــت مســتمرة ، وعــ بیــد أنّ 

-١٩٣٦هربـاء الیهـا بحـدود عـام األخرى الملقاة على عاتق البلدیـة تـوفیر الكهربـاء ، فقـد دخـل الك
، وكان على شكل اشتراك وعـن طریـق مسـاهمات خاصـة ، تمثلـت بنصـب ماكنـة لـم تسـد  ١٩٣٧

ومیسـوري الحـال ، ویـوزع العمـل حاجة المدینة لقـاء أجـور عالیـة ، واختصـر علـى أصـحاب الجـاه 

                                                 
 ؛ نـــاجي ٤٠) ، ص١٩٨٢(بیــروت:دار الكتــب ، ،  ٢عبــد الــرزاق الحســني ، الثــورة العراقیـــة الكبــرى ، ط )١٥(

، ص  ٢٢، العـــدد ١٩٤٠شـــباط ١٣،  ))الغـــري ((؛  ٢٠٨، ص ١وداعـــة الشـــریس ، المصـــدر الســـابق ، ج
ـــــدر صـــــالح الم ـــــدیمًا وحـــــدیثًا ، (بغـــــداد: دار الســـــالم ، الغـــــالف؛ حی ،  ٢) ، ج١٩٨٨رجـــــاني ، النجـــــف ق

 ، ص الغالف .  ٨، العدد ١٩٤٦تشرین أول ١١، (مجلة) ، النجف األشرف ،  ))البیان ((؛ ١٠٣ص

 ؛ عبـد الـرزاق الحسـني ، تـاریخ ٢٦، ص ٤، مـج ٤ج ، ١٩٢٩حزیـران ٩، (مجلة) ، بغـداد ،  ))المرشد (( )١٦(
 ؛ ٢٠٢-٢٠١ص،  ٢) ، ج١٩٨٨ؤون الثقافیــــة العامــــة ، ، (بغــــداد : دار الشــــ ٧، طالــــوزارات العراقیــــة 

(صـحیفة) ، النجـف األشـرف ، ،  ))الهـاتف ((؛ ٢١٥، ص ١داعـة الشـریس ، المصـدر السـابق ، جناجي و 
 . ١٢٣، العدد ١٩٣٨آیار٢٧
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 العمـــارة، المشـــراق، :علـــى وجبـــات وســـاعات متقطعـــة ، تـــوزع علـــى المحـــالت األربعـــة فـــي المدینـــة
      . )١٧(الحویش، البراق

كـان لبلدیـة النجـف األشـرف أعمـال اخـرى فضــًال عمـا ذكـر ، منهـا  العنایـة بعمـران البلــدة 
بوشــر بعملیــة تبلــیط الشــوارع فــي المدینــة ،  ١٩٤٠وتســویة الطــرق وصــیانة المعــابر ، ففــي عــام 

بتبلیط بعض الشوارع المهمـة فـي  ١٩٤١شر في عام ألمطار ، وبو واقامة مجاري لتصریف میاه ا
محلـــة األمیـــر غـــازي ، وكانـــت مـــن واجبـــات البلدیـــة العنایـــة بالصـــحة ، واطفـــاء الحریـــق وصـــیانة 

 ن اللهـــو االجتماعیـــة العامـــة والعنایـــةالمقـــابر ، وانشـــاء المجـــازر والحـــدائق العامـــة ، وتفتـــیش أمـــاك
التــــي تعــــود علــــى  ام بالخــــدمات ذات الصــــفة التجاریــــةة ، واســــعاف الفقــــراء والقیــــبــــاألخالق العامــــ

  . )١٨(الجمهور بالراحة وعلى أموال البلدیة بالربح 
بســبب قلــة ،  متخلفــًا ومزریــًا جــداً كــان الوضــع الصــحي فــي العــراق أواخــر العهــد العثمــاني 

 بغداد والموصل والبصرة ، وال :التي اقتصرت على الحواضر الثالثة ء ودور التمریضعدد األطبا
وبعــــد االحـــــتالل  لمستوصــــف أو مختبــــر أو أي معهــــد طبـــــي ، فتفشــــت األمــــراض الوبائیــــة.أثــــر 

  . )١٩(وكان لها عدة فروع في أهم المدن العراقیة  ،البریطاني للبالد أسست ادارة صحیة في بغداد
النجف األشرف الصحیة عن مثیالتهـا مـن مـدن العـراق ، لـذا اسـترعت  لم تختلف أوضاع

وضـع حجـر  ملك فیصل األول ببنـاء مستشـفى عـام فیهـا ، إذاهتمام المسؤولین یومئذ ، فقد أمر ال
یــد انــه لــم ینجــز بــالرغم مــن األمــوال ، ب ١٩٣٣آذار ١٠األســاس فــي أرض خصصــت لهــا بتــاریخ 

أهـالي النجـف األشـرف یقصـدون مستشـفیات الحلـة وبغـداد ، وأخـذ  الكبیرة التي صرفت من أجلها.
، وبقـــي أهـــالي النجـــف األشـــرف  یة التـــي عمـــت العـــراق فـــي ذلـــك العهـــدبـــالرغم مـــن الحملـــة الصـــح

لسنوات عدة ، إذ كانوا یعتمدون على مركز طبي الوضع الصحي وقلة االطباء تردي یعانون من 

                                                 
،  ســــابقنــــاجي وداعــــة الشــــریس ، المصــــدر ال ؛ ٢٢٦، ص ٨٣و٨٢العــــدد ،١٩٥١شــــباط ١٧،  ))البیــــان(( )١٧(

 . ٢١٦، ص ١ج

، ص ٣٨العـــدد ،١٩٤٠تمـــوز ٢ ، ))الغـــري(( ؛ ١٨٢، ص ١ابق ، جعبـــد الـــرزاق الهاللـــي ، المصـــدر الســـ )١٨(
، ص  ٨٢، العـــــدد ١٩٤١تشـــــرین ثـــــان ٢٥ ، ص الغـــــالف؛٤٧العـــــدد، ١٩٤٤تشـــــرین أول ٢٩ ؛األخیـــــرة 
 األخیرة .

م ارتبطـت بـوزارة الداخلیـة بعـد تأسـیس الحكـم الـوطني ، ثـ ١٩٢١تأسست أول وزارة صحة فـي العـراق عـام  )١٩(
الـى وزارة العمـل والشـؤون االجتماعیـة ، ثـم أعیـد  ١٩٣٩، ثـم أضـیفت عـام  ))مدیریة الصحة العامة((باسم 

. ینظـــر : موســیس دیــر هاكوبیــان ، حالـــة العــراق الصــحیة فــي نصـــف ١٩٥٠تاســیس وزارة الصــحة عــام 
ــــاجي الحــــد١٢) ، ص١٩٨١قــــرن ، (بغــــداد: دار الرشــــید للنشــــر ،  ــــاب الســــنوي للجمهوریــــة ؛ ن یثي ، الكت

 .١٨٧) ، ص١٩٨٩، (بغداد: دار المأمون للترجمة والنشر،  ١٩٨٨العراق -العراقیة 
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قدیم الخدمات الصحیة لكل الناس،في حین ظـل واحد واعتمادها على مركز للطبابة الیقوى على ت
  .)٢٠(٤٧١٩حتى عام حبرًا على ورق مستشفى الع بناء مشرو 

 خــامس مــن القــرن المنصــرم ،تصــدى عــدد مــن أعضــاء المجلــس البلــدي خــالل العقــد الو 
حـات مـن عدة اقترا ١٩٤٤في المدینة ، كما قدمت عام  لمطالبة بانشاء مستشفى خاص لألطفالل

س وحـدة یلى وزارة العمل والشـؤون االجتماعیـة حـول ضـرورة تأسـلنجف األشرف إمسؤولي صحة ا
 كــامالً متمختبــرًا  ، وتقــرر أن تنشــئكاملــة فــي المدینــة ، وقــد اهتمــت الــدوائر العلیــا بــذلك متطبیــة 

أسست واألطفال الرضع ، و للتحلیل الكیمیاوي ، لفحص الدم وتأسیس مستوصف للعنایة بالحوامل 
صـــابین بــــاألمراض الســــاریة ، وتخصـــیص ســــیارات اســـعاف لنقــــل المرضــــى ، مستشـــفى لعــــزل الم

  . )٢١(وتعیین ملحق على المالك الثابت 
فـتح مستوصـف فـي مدینـة النجـف ، علـى  ١٩٤٤صـة عـام صختوافقت المراجع العلیا الم

 لالزمااألشرف ، یعني بالحوامل والمرضعات واالهتمام بحاالت الوالدة واألطفال ، وتوزیع الحلیب 
على الفقراء مجانـًا ، وأجریـت االتصـاالت بـین الجهـات الطبیـة لفـتح مستوصـف خـاص بـاألمراض 

لــى جمــع مبلــغ مــن المــال عــن طریــق إ ١٩٤٤م الزهریــة ، وســعت جمعیــة األطفــال فــي المدینــة عــا
هـذا  وانجـز التبرعات من وجهـاء واشـراف المدینـة ، لغـرض انشـاء مستشـفى خـاص بهـذه العملیـة ،

وبعــد اكمــال بنایــة المستشــفى بــدأت االقتراحــات فــي وزارة العمــل والشــؤون  .١٩٤٨المشــروع عــام 
مؤسساتها بانشـاء  من ضمن االجتماعیة في العام نفسه من قبل المسؤولین ، والتي كانت الصحة

امــًا لمنطقــة كــم ، مستشــفى ع١٠بحــوالي الــذي یبعــد عــن مدینــة النجــف األشــرف  مستشــفى الكوفــة
  . )٢٢(نجاز المستشفى آنف الذكر مع ازامن تقریبًا تفي وقت م الفرات األوسط ، فانجز

هــا نّ فــي وحــداتها الصــحیة ، وبــالرغم مــن أعانــت مدینــة النجــف األشــرف مــن قلــة األطبــاء   
فضــًال عــن آالف الزائــرین الــذین یتوافــدون علیهــا فــي المناســبات ،  واســعة ومكتظــة بالســكانمدینــة 
 كانـت تعـاني مـن نقـص حـاد فـي مـوظفي الصـحة الــذین انهـا  لزیـارة العتبـات المقدسـة ، بیـدالدینیـة 

طبیــب أول محمــد زكــي طــاهر أباظــة ، وهــم: ،  ١٩٣٤عــددهم الثالثــة فقــط حتــى عــام  جــاوزلــم یت
طبیب ثاني في المستشفى الملكي في النجف األشرف ، والدكتور وهو  والدكتور عادل البارودي ،

                                                 
ص ،  ٨٣، العــدد  ١٩٤١كــانون أول ٩ ؛، ص الغــالف  ٩٨و  ٩٧العــدد ،١٩٤٢حزیــران ١٧،  ))الغــري(( )٢٠(

، العــدد  ١٩٣٨حزیــران١٧،  ))الهــاتف(( ؛ ٢٣موســیس دیــر هاكوبیــان ، المصــدر الســابق ، ص؛  األخیــرة 
 . ٢٧٧، ص ١ناجي وداعة الشریس ، المصدر السابق ، ج ؛ ١٢٦

 . ٨٦٦، ص ١٤لعددا،  ١٩٤٤حزیران ١٣ ؛ص األخیرة ،  ٨٣العدد،  ١٩٤١كانون أول ٩،  ))الغري(( )٢١(

 ؛، ص الغـــــالف  ١٤، العـــــدد ١٩٤٤حزیــــران ١٣ ؛ ٨٥٤، ص ١٣، العـــــدد  ١٩٤٤آیـــــار ٣٠، ))الغــــري(( )٢٢(
،  ))البیــان(( ؛، ص األخیــرة  ٢و ١، العــدد  ١٩٤٨حزیــران ١٥ ؛ ٩٠٢، ص ١٧دد، العــ ١٩٤٤تمــوز ٢٥
 ، ص الغالف . ١٨، العدد١٩٤٧آیار ٢٠
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یرتفـع هـذا العـدد اال ، ولـم  ١٩٣٦لى اثنین عـام إفض هذا العدد علي محمد كاظم عبد اهللا ، وانخ
  . )٢٣(خمسة أطباء فقط لى إذ وصل إ،  ١٩٤٥في عام 

كـربالء ،  ))محافظـة((تابعـًا الـى لـواء  حین نجد المدینة التي كانت قضـاءً  -ناذ–فال غرو 
عموم ذ بلغت االصابات في ، إ ١٩٣٦ریا الذي اجتاح البالد عام قد وقع فریسة سهلة لوباء المال

اصــابة ، كــان نصــیب أهــالي النجــف األشــرف لــیس بالقلیــل مــن مجمــوع  )٢٣١٣٠لــواء كــربالء (
  . )٢٤( بعد ثالث سنواتالمصابین ، وقد تكررت هذه المأساة 

، بـاجراء  ١٩٤٠لقد قامت دائرة الطبابة المركزیة فیها وباشراف الطبیب محمد العبـد عـام 
وبخاصــة بــین األطفــال حجــم االصــابات بمــرض المالریــا، تفــاقم  لمنــعسلســلة مــن التــدابیر الوقائیــة 

لســعي لقطــع دابــره قبــل ان لمكافحــة لــدرء هــذا المــرض وافــي ااســتخدم الــنفط األســود  والطــالب، إذ
،  ١٩٣٩عام وكان مرض السل الرئوي الذي انتشر في مدینة النجف األشرف منذ  یستفحل أمره.

مــراض الفتاكــة فــي المدینــة القدیمــة، منهــا: وثمــة اســباب النتشــار األ . ١٩٤٧واســتمر حتــى عــام 
  . )٢٥(ها ا ، وطبیعة دورها المظلمة وسرادیبالزحام الشدید فیه

ضـــد  التطعــیم واللقاحــات الالزمــة ءبــاجرا ١٩٤١ومنــذ عــام  أیضــاً دائــرة الطبابــة واهتمــت   
، رأســــها الطبیــــب المركــــزي وطبیــــب  مــــرض الجــــدري ، عــــن طریــــق تشــــكیل لجــــان لهــــذا الغــــرض

 ء للقضـــاء علـــى هـــذا الوبـــاء الوبیـــل.ورئـــیس صـــحة اللـــوا ))التربیـــة((ف وطبیـــب المعـــارف المستوصـــ
، وبــالرغم مــن  ١٩٤٥عــام  التطعــیم ضــد هــذا المــرض المــواطنین الــىت الســلطات الصــحیة دعــو 

مســـؤولي الصـــحة فـــي النجـــف  ظهـــرت عـــدة اصـــابات ، األمـــر الـــذي دعـــا التـــدابیر الوقائیـــة ضـــده

                                                 
داخلیة العراقیة الملكیة، المصدر السابق ، وزارة ال ؛، ص الغالف  ٢١العدد ، ١٩٤٧تموز ١٥،  ))الغري(( )٢٣(

 .  ٣٠٨-٢٤٤ص

مـــد الطـــائي وخطـــاب صـــكار العـــاني ، (بغـــداد: دار كـــاثلین.أم.النكلي، تصـــنیع العـــراق ، ترجمـــة محمـــد حا )٢٤(
-٢١٦، العـدد العاشـر الممتـاز ، ص ١٩٣٩تشـرین أول ٢٤،  ))الغري(( ؛ ٢١٨) ، ص١٩٦٣التضامن، 

 ، ص األخیرة . ١٥و١٣،العدد ١٩٣٩تشرین ثان ٢٨ ؛ ٢١٧

 ؛ة ، ص األخیـر  ٣٦، العـدد ١٩٤٠حزیـران ١٨ ؛، ص الغـالف  ٣٧، العـدد ١٩٤٠حزیـران٢٥،  ))الغري(( )٢٥(
تشــرین ثــان  ٢١؛ ، ص الغــالف  ٦٠، العــدد ١٩٤١شــباط ٥ ؛، ص األخیــرة  ٥٨، العــدد ١٩٤١شــباط٤

 .  ٨، ص ٥، العدد  ١٩٤٧
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الكـــــادر الطبـــــي فـــــي بغـــــداد وكـــــربالء ، لـــــدرء خطـــــر تفاقمـــــه لـــــى طلـــــب المســـــاعدة مـــــن األشـــــرف إ
  .  )٢٦(وانتشاره
لــــى قلــــة فــــي المدینــــة ال یرجــــع إولعــــل مــــن الجــــدیر بالــــذكر ان تــــدهور الوضــــع الصــــحي   

الــدواء لــى طبیعــة ونــوع إأیضــًا یرجــع ، وانمــا  فقــط المنشــآت الصــحیة أو عــدد األطبــاء والممرضــین
ماتحویــه رفــوف حــوانیتهم مــن أعشــاب ونباتــات ، كــانوا ووســائل المعالجــة األخــرى ، فالعطــارین و 

اشراف صیدلي مجاز بتعرف المدینة صیدلیة بالمعنى الصحیح  فلمبمثابة صیادلة لعقود طویلة ، 
 ))صـــیدلیة الحبـــوبي((ال وهـــي ، أ١٩٤٦یـــة الثانیـــة ، وبالتحدیـــد عـــام الحـــرب العالم بعـــد الّ رســـمیًا إ

  .  )٢٧(المؤسسة من قبل یعقوب علي الحبوبي 
الجانـــب الصـــحي فـــي مدینـــة النجـــف األشـــرف  نّ نســـتطیع القـــول: إماتقـــدم  لـــىواســـتنادًا إ

المؤسســـــات الصــــحیة فیهــــا ، وقلـــــة الكــــادر فــــي هـــــذه  ، بســــبب قلــــةالیتناســــب ومكانتهــــا المهمـــــة 
المؤسسات والمواد الطبیة، وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بدعم هذا القطـاع ، یقابـل ذلـك كثافـة 

یة ید المشكلة ، وتدهور الحالة الصحتعق فيزاد مما ینة ، وتوافد آالف الزائرین علیها ، سكان المد
  وانتشار األوبئة في هذه المدینة .   

كــان بعضــها لألســر النجفیــة العلمیــة واألدبیــة مجــالس تعقــد علــى مــدار الســنة ، إذ كــان و 
ها اآلخــر باســـم أحــد أعـــالم یعــرف بعضـــاألبنـــاء عــن اآلبـــاء ، أو  اهــونیعــرف بأســم األســـرة ویتوارث

وكانــت المجــالس مــن أبــرز  الجمعیــات والمؤسســات الثقافیــة األخــرى. ، فضــًال عــن مجــالس األســرة
العوامـــل التـــي أســـهمت فـــي بنـــاء المجتمـــع النجفـــي فكریـــًا ومعرفیـــًا، فضـــًال عـــن أثرهـــا األجتمـــاعي 

المجالس عنوان النجف وكانت  ))دواوین النجف((واالقتصادي والسیاسي ، وأطلق علیها المؤرخون 
وفـي هــذه المجـالس كـانوا یتبــادلون هـا كانــت تعبـر عـن الواقــع الحقیقـي للمدینـة . نّ ذلـك أاألشـرف ، 

ـــــاآلراء واألفكـــــار السیاســـــیة ، وتوضـــــع  ـــــاهج العامـــــة ، و الخطـــــط وتّع ـــــت أشـــــبه بقاعـــــات د المن كان
  . )٢٨(المحاضرات والدرس والمساجالت الشعریة واالدبیة

                                                 
 ؛، ص الغـالف  ٣العـدد ، ١٩٤٥تشـرین ثـان ١٣،  ))الغري(( ؛ ٢٥٤، العدد  ١٩٤١شباط٢٨،  ))الهاتف(( )٢٦(

 . ٥٠٩، ص٢١، العدد١٩٤٨نیسان ٢٧

تشــــــرین ٥،  ))الغــــــري(( ؛ ٨٨) ، ص١٩٦٣د: شــــــركة الطبــــــع والنشــــــر، علــــــي الشــــــرقي، األحــــــالم ، (بغــــــدا )٢٧(
 ، ص األخیرة .٦، العدد١٩٤٦ثان

كـاظم محمـد  ؛ ١٢) ، ص١٩٤٦القـاهرة: مطبعـة السـعادة ، ، (رزاق محـي الـدین ، الحـالي والعاطـلعبد ال )٢٨(
 ) .١٠، و ١٩٩٣مكتبته الخاصة،  ، (النجف األشرف: ))مخطوط(( مجالس النجفیةعلي شكر، تاریخ ال
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علـى الصـعیدین األخالقـي  المجتمـع وتهذیبـه،فـي تربیـة كبیـر  أثـرٌ فیـة وكان للمجالس النج
ور الـوعي التـي سـاعدت علـى تبلـلس النجفیة واحدة من العوامل الرئیسة المجا، لذا عدت والثقافي 

القدیمــة  ،األفكــار واآلراء السیاســیة المختلفــةإذ تعــرض فــي المجــالس ،  الفكــري لــدى أبنــاء المدینــة
، وشـــهدت حلبـــات العلمـــاء وفحـــول الشـــعراء واالدبـــاء نـــت عـــامرة یرتادهـــا كبـــار، وكامنهـــا والحدیثـــة

  .)٢٩( روادها ، یتخللها طرائف ونكات أدبیة تطري وتؤنسالت كالمیةااألدب مناقشات فقهیة وسج
ـــى جانـــب تلـــك خاصـــة بوعظمـــت مســـؤولیة المجـــالس و  التـــي یـــدیرها المصـــلحون، فهـــي ال

المصلحون في مشـكلة مالیـة ، أو  ا االصالحیة ، فاذا ماوقعوظیفتها العلمیة واألدبیة تنشد رسالته
تلــك المجــالس، وشــكلت طبیعــة  للتبــرع أحــد المحســنین مــن روادفــي انشــاء مشــروع مــا تقــدم  رغبــوا

  .)٣٠(العلمیة واحة ألزدهار الفكر تضنتها وألوان التنافس والمناقشاتاألجواء العلمیة التي اح
فـي  مـن حیـث العـدد والنـوع، ،بیة والثقافیة والعلمیةاألدكثرت وتطورت مجالس النجف لقد 

لعشــرین، حیــث بــرز فــي هــذه الحقبــة عــدد مــن النخــب المثقفــة العراقیــة االنصــف األول مــن القــرن 
الجــواهري، د مهــدي مــمحمــد علــي كمــال الــدین ، مح، ن محمــد رضــا ومحمــد بــاقریبییأمثــال: الشــب

مـن حملـة القلـم والفكـر الـذین  غیـر هـؤالءیوسـف رجیـب و ، جعفـر الخلیلـيأحمد الصـافي النجفـي ، 
فحسـب األشـرف فـي النجـف  ال ،أسهموا بابداعاتهم اسهامًا فاعًال فـي رفـد الحركـة الفكریـة واألدبیـة

  . )٣١(العربي واالسالمي بل في عموم العراق والعالمین:
ا ، وقلم، ولكل مجلس یوم خاص به یعقد فیهوكانت هذه المجالس تعقد اسبوعیًا أو شهریاً 

ولعـل أبـرز تعطـل الدراسـة  الخمـیس والجمعـة أو لیلتهمـا ، إذ تتعارض في أوقاتها ، وتكثر في یوم
مجلـس الشـیخ جـواد الجـواهري ، ومجلـس الشـیخ عبـد الرضـا الشـیخ  هذه المجالس في تلك الحقبة:

راضـي ، ومجلــس المیــرزا مهــدي األخونـد ، ومجلــس الشــیخ عبــد الكـریم الجزائــري ، ومجلــس الســید 
                                                 

قــــم: مطبعــــة جعفــــر الخلیلــــي، هكـــذا عــــرفتهم، ( ؛ ٧٤، ص١٢، العـــدد ١٩٣٩تشــــرین ثــــان ١٤ ، ))الغـــري(( )٢٩(
 .  ٣١٦-٢٦، ص١) ، ج٢٠٠٦شریعت، 

(بیـروت: ،  ١٩٣٢-١٩٠٨ حركـة التیـار االصـالحيالنجـف األشـرف و عدي حـاتم عبـد الزهـرة المفرجـي ،  )٣٠(
 ، الســابق فــر بــاقر ال محبوبــة ، المصــدر؛ جع ٢٣) ، ص٢٠٠٥دار القــارئ للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 

،  ١٩٣٢-١٩١٠لقـــومي للصـــحافة النجفیـــة ؛ كـــاظم مســـلم العـــامري ، االتجـــاه الـــوطني وا ٢٧٥ص ،١ج
 . ٢٨) ، ص٢٠٠٠آلداب ، امعة الكوفة: كلیة ، (جا طروحة دكتوراها

، النجـف  ، شخصـیة نجفیـة وطنیـة ١٩٢٥سلمان ناجي موسى شبر الموسـوي ، موالیـد  ))مقابلة شخصیة(( )٣١(
، (النجـف: مطبعـة الحیدریـة،  ))النجفیـات((؛ علـي الخاقـاني ، شـعراء الغـري  ٢٠٠٤شباط٢٨االشرف، في 

؛ عبـــد الحســـین مهـــدي عـــواد ، الشـــیخ علـــي الشـــرقي حیاتـــه وأدبـــه ،(بغـــداد: دار  ٢٦، ص١) ، ج١٩٥٤
 .  ٢٦) ، ص١٩٨١الحریة للطباعة ، 
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بعــد مجلــس الشــیخ عبــد الكــریم صــارت لــه الزعامــة د علــي بحــر العلــوم ، والمجلــس األخیــر محمــ
ى منهــا الزائــر الــدارس علــ ت المعرفــة فــي النجــف األشــرف ، یطــلالجزائــري، وأصــبح قنــاة مــن قنــوا
كـل اتجاهاتهـا االجتماعیـة والروحیـة ویحضـره صـفوة مـن المشـایخ حیاة المدینة العامـة والخاصـة، ب

  . )٣٢( ورجال الدین
أو مجـــالس  ))مجـــالس االســـتفتاء((لـــى عـــدة أصـــناف ، منهـــا وصـــنفت المجـــالس النجفیـــة إ

الفقهاء والعلماء ، وساعد هذا النوع من المجالس على بلورة الوعي الدیني لدى أبناء مدینة النجف 
إلـــى التـــي تـــرد  عـــن مجـــالس دینیـــة علمیـــة ، تجیـــب عـــن األســـئلة الشـــرعیة االشـــرف ، وهـــي عبـــارة

ولم  من األجواء النجفیة. ت هذه المجالس جانباً . وكونة من مدن العراق واألقطار االسالمیةالمدین
قبـل القـرن العشـرین. وأول مـن أقـام مجلسـًا مـن هـذا النـوع یعهد التاریخ النجفي مثل هـذه المجـالس 

 لالجابـــة عـــن االستفســـارات واألســـئلة الشـــرعیة. وكـــان النقـــاشالمیـــرزا محمـــد حســـین النـــائیني،  هـــو
بـین نخبـة مـن فضـالء الحـوزة وباشـراف المرجـع الـدیني  -التي تعقد لیالً –یجري في هذه المجالس 

  . )٣٣(الذي یحضرها 
التـي كـان یـدور فیهـا حـدیث عـن ،  ))مجـالس األدبـاء((هـي فالثـاني مـن المجـالس  أما النوع
ة بمختلـــف شـــعری ســـابقاتقـــدیمًا وحـــدیثًا ، مـــن شـــعر ومقالـــة ومســـاجالت أدبیـــة وماألدب وفنونـــه 

أكثـــر مـــن المجـــالس  د هـــذا النـــوعلعلمـــاء واألدبـــاء والشـــعراء ، ویّعـــأنواعهـــا ، یحضـــرها جمـــع مـــن ا
وفیها یتبارى الشعراء في شعرهم ونتاجاتهم األدبیـة ، وأهـم هـذه المجـالس ، عددًا النجفیة المجالس 

الثالـث  أمـا النـوع ر علي ، ومجلس آل الشماع وغیرها.آل شیمجلس هي مجلس آل الخضري ، و 
 ت دواویـن النجـف األشـرف ومجالسـها تعقـد فـيكانـ إذ،  ))المجالس الرمضـانیة((هي من المجالس ف

یحضـــرها رجـــال العلـــم واألدب وشـــرائح و ، وتـــدور فیهـــا أجمـــل وأطیـــب االحادیـــث شـــهر رمضـــان ، 

                                                 
ا ، (النجـــف: مطبعـــة اآلداب ، ة االصـــالحیة فیهـــمحمـــد مهـــدي اآلصـــفي، مدرســـة النجـــف وتطـــور الحركـــ )٣٢(

؛ ٧، العـدد ٢٠٠٥كـانون ثـان  ٢٤شـرف، ، (صحیفة) ، النجف األ ))صوت النجف((؛  ٢٧ص) ، ١٩٦٥
ــــي ، المصــــدر الســــابق ، ج ــــاقر شــــریف  ))مقابلــــة شخصــــیة((؛  ٣١٩-٣١٥، ص ١جعفــــر الخلیل الشــــیخ ب

نجـــــف األشــــرف ، فـــــي ، الاألشــــرف وباحـــــث فــــي تــــاریخ النجـــــف ، رجـــــل دیــــن  ١٩٢٥شــــي ، موالیــــد القر 
 . ٢٠٠٤نیسان٢٤

منــى جــابر التمیمــي ، شــعر محمــد ســعید الحبــوبي دراســة فنیــة ، رســالة ماجســتیر ، (جامعــة الكوفــة : كلیــة  )٣٣(
، (النجــف  ))مخطــوط((؛ محمــد حســین منصــور المحتصــر ، المســاجالت األدبیــة ٧) ، ص١٩٩٩اآلداب، 

؛  ٣٥مهـــــدي اآلصـــــفي ، المصـــــدر الســـــابق ، ص ) ؛ محمـــــد٢٨األشـــــرف: مكتبتـــــه الخاصـــــة ، د.ت ، و
 .  ٤٤، ص ١، العدد ٢٠٠٤كانون اول ٢٠، (مجلة) ، النجف األشرف،  ))ذكوات((
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، ویدور الحدیث فیها عن الصـیام وأیامـه ، وحـول األطعمـة والحلویـات ، وتبقـى اجتماعیة مختلفة 
  .  )٣٤(حتى السحر 

، وهـي المجـالس التـي یعقـدها  ))مجالس الشـرع(( من المجالس یتمثل فيالرابع  نوعوكان ال
مـن لكـل محلـة وقـد كـان  والعلماء ویحضرها جمع مـن المشـایخ والتجـار.والمجتهدون مراجع الدین 

حلــة لعلــوم ، ومل بحــر االمشــراق مجلــس آمجلــس شــرع خــاص بهــا ، ففــي محلــة المحــالت األربــع 
البـــراق ل الشـــیخ كاشـــف الغطـــاء ، ومحلـــة الحـــویش مجلـــس آل نجـــف ، ومحلـــة العمـــارة مجلـــس آ

،  اع مختلفـــة مــــن المبایعــــاتنــــو ویعـــرض هــــذا الصــــنف مـــن المجــــالس ، أل الطریحــــي ، مجلـــس آ
كالبسـاتین واألراضـي والوصـایا والوقفیـات ، یحضـرها العلمـاء والمشـایخ للشـهادة علـى عملیـة البیـع 

  .)٣٥(والشراء
تعقــد لتــأبین التــي  ))المجــالس الحســینیة(( مــن المجــالس النجفیــة یتمثــل فــيالخــامس  والنــوع
، ولـــم تقتصـــر هـــذه المجـــالس علـــى شـــهر محـــرم وصـــفر ،  بـــل تعقـــد فـــي  ))u(( األمـــام الحســـین

أثنــاء شــهر ، و  ))Ι((وفیــات األئمــة وبخاصــة فــي حســب المناســبات الدینیــة ، ب ،مختلــف أیــام الســنة
مجلـــس آل كاشــــف والســـیما شـــهر محـــرم الحـــرام ، فـــي هـــذه المجـــالس  تســـعوت رمضـــان المبـــارك.

وآل شـبر ، ویتنقـل ، وآل القاموسـي ،  وآل الجزائـري ، الغطاء ، وآل الجـواهري ، وآل بحـر العلـوم
المنبــع وتعــد المجــالس الحســینیة  ، بحســب أوقاتهــا التــي تعقــد فیهــا.آخــر لــى النــاس مــن مجلــس إ

ـــوم مـــن أوســـع  لس النجفیـــة ، ویعـــد مجلـــسالمصـــدر األســـاس لجمیـــع المجـــاو  الســـادة آل بحـــر العل
حتـى السـحر ، ولكـل مجلـس  وتبدأ بعد االفطار وتسـتمرتتصف بالكثرة ، المجالس الحسینیة التي 

  . )٣٦( لى عدة مجالس في اللیلة الواحدةورواده وقد یذهب كثیر من الناس إوقته 
في هذه المجالس األمور السیاسیة ، ش وتناق،  ))مجالس السیاسة((هي فالسادس  أما النوع

ولعـل أشـهر هـذه المجـالس مجلـس آل كمـال الـدین ، ،  ساسـةمن المثقفین وال عدد كبیرویحضرها 
                                                 

ـــــر ویســـــین ، المصـــــدر الســـــابق ،  ٢١١، ص ٢٧، د.ت ، العـــــدد  ))الحیـــــرة(( )٣٤( ـــــي جعف ؛ ناهـــــدة حســـــین عل
داد: دار الســـــالم ، ؛ حیـــــدر صـــــالح المرجـــــاني ، النجـــــف األشـــــرف قـــــدیمًا وحـــــدیثًا ، (بغـــــ ١٦٦-١٦٣ص

؛ عبـــد الســـتار محمـــد النفـــاخ ، مجـــالس النجـــف األشـــرف عبـــر التـــاریخ  ١٤٧-١٠٤، ص ١) ، ج١٩٨٦
؛ عبــــــــد الزهــــــــرة  ٢٢) ، ص٢٠٠٦، (النجــــــــف األشــــــــرف: د.ط ،  ٢٠٠٦-١٩١٩الحــــــــدیث والمعاصــــــــر 

 ) .  ٤٥، (النجف األشرف: مكتبة ولده ، د.ت  و ))مخطوط((الصغیر ، أدب المجالس 
 . ٣٦علي شكر ، المصدر السابق ، و كاظم محمد )٣٥(

-٦، (النجـف األشـرف: مكتبتـه الخاصـة ، د.ت ، و ))مخطـوط(( حسن عیسى الحكیم ، المجالس النجفیـة  )٣٦(
، أدیـــب وصـــحفي نجفـــي ،  ١٩٢٠محمـــد حســـین منصـــور المحتصـــر ، موالیـــد  ))مقابلـــة شخصـــیة(() ؛ ٧

جي موسـى شـبر الموسـوي ، النجـف سـلمان نـا ))مقابلة شخصـیة((؛  ٢٠٠٤شباط٢٦النجف األشرف ، في 
، (بغـداد: مؤسسـة المعـارف ،  ٥؛ علي محمد علي دخیـل ، نجفیـات ، ط ٢٠٠٤شباط ٢٨األشرف ، في 

 . ٤٢؛ عبد الستار محمد النفاخ، المصدر السابق، ص ٣٥) ، ص٢٠٠٠
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مجالس ((من المجالس یتمثل في السابع  آل الجبوري . وكان النوعل الحبوبي ، و وآل الشبیبي ، وآ
، والتـابعون ره أفـراد تلـك العشـیرة یحضـو ، ولكل رئیس عشـیرة مجلـس خـاص بـه ،  ))شیوخ العشائر

إذ كانـــت وظـــائف كثیـــرة ،  ذه المجـــالس أبنـــاء محلـــتهم ، ولهـــبعـــض هم و لهـــم وأنصـــارهم ومجـــاورو 
محكمـــــة لحـــــل الخصـــــومات والنزاعـــــات القبلیـــــة واصـــــالح ذات البـــــین ، ووضـــــع اتفاقیـــــات بمثابـــــة 
فضـًال عمـا ذكـر آنفـًا،  وكانت هناك العدیـد مـن المجـالسر ، ویقدم فیها المأكل والمشرب . العشائ

ومجـــالس المقـــاهي ، ومجـــالس المكتبـــات ، ، منهـــا مجـــالس النســـاء ، ومجـــالس الشـــعراء الشـــعبیین 
  .)٣٧(ومجالس المواسم الثقافیة ، ومجالس األفراح واألحزان وغیرها

عــن الشــؤون  هــا الحــدیثیتنــاول فیهــا روادإذ للمجــالس النجفیــة وجهــان ، وجــه عــام  وكــان
 بحســـب طبیعـــةجد فـــي عـــالم السیاســـة واالجتمـــاع والشـــعر واألدب ، ســـتی ، ومـــاالعامـــة والخاصـــة 

الشــعر  هــمجمعن یووجــه خــاص یقتصــر علــى طبقــة مــن األدبــاء والشــعراء الــذی ، روادهالمجلــس و 
المجـــالس متنوعـــة ، ولكـــل مجلـــس هـــذه وكانـــت  یـــرهم بـــاالختالط معهـــم .واألدب ، والیســـمحون لغ

المجــالس فــي العصــور األخیــرة ، مجلــس الســید محمــد  رشــهطابعــه الخــاص ولونــه ورواده ، ومــن أ
فضـًال عـن  زویني ، ومجلس السید علي العـالق .جلس السید محمد حسین القمسعید الحبوبي ، و 
علـى ، جذبًا للناس ر األماكن د من أكث، بمختلف أنواعها ، تعّ المجالس النجفیة كل ما تقدم، فان 

دد كبیـر مـن النـاس الـذین یتفقـد بعضـهم أحـوال بعضـهم اختالف طبقاتهم ، إذ كـان یجتمـع فیهـا عـ
یجتمـع فـي  نْ ج الیهـا ، ولعـل مـن الالفـت للنظـر أاآلخر ، وتقدم المساعدات المالیـة إلـى مـن یحتـا
  . )٣٨(هذه المجالس الغني والفقیر والحاكم والمحكوم 

  
  
  
  
  
  

  
  )٢جدول رقم (

                                                 
؛ كـــاظم  ٢٠٠٤شـــباط٢٦محمـــد حســـین منصـــور المحتصـــر ، النجـــف األشـــرف ، فـــي  ))مقابلـــة شخصـــیة(( )٣٧(

؛ محمـــد حســـین منصـــور المحتصـــر ، المصـــدر الســـابق ،  ٢٣علـــي شـــكر ، المصـــدر الســـابق ، ومحمـــد 
 . ٨٢، ص ٣) ، ج٢٠٠٦، جعفر الخلیلي ، هكذا عرفتهم ، (قم: مطبعة شریعت،  ٤١-٤٠و

) ، ١٩٧١ة ، (النجـــف: مطبعـــة اآلداب ، جعفـــر الخلیلـــي ، العوامـــل التـــي جعلـــت مـــن النجـــف بیئـــة شـــعری )٣٨(
 .  ٢١صور المحتصر ، المصدر السابق ، و؛ محمد حسین من ٣٨-٣٧ص
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  نماذج من مجالس النجف األشرف وأنواعها
٣٩(١٩٤٥ – ١٩٠٠(  

  اأغراض انعقاده  من بین مؤسسیها  لساع المجانو أ  ت
ــورة الــوعي الفكــري والــدیني لــدى أبنــاء   ينالمیرزا محمد حسین النائی  مجالس االستفتاء .١ بل

  المدینة
مجلــــس آل الخضــــري وآل شــــیر   مجالس األدباء .٢

  علي وآل الشماع 
ــه والشــعر وهــي  الحــدیث عــن األدب وفنون

  من أكثر المجالس عدداً 
  سالمجال .٣

  الرمضانیة
الحـدیث عـن الصـیام واألطعمـة  ایدور فیهـ  جمع من البیوتات النجفیة

  وكثیر من المسائل الدینیة
ــس   مجالس الشرع .٤ یخ ل الشــآل الطریحــي و آمجل

ل بحـــر العلـــوم آكاشـــف الغطـــاء و 
  ل نجفآو 

ویحضـرها  ها المبایعات الشـرعیةتعرض فی
العلمــاء والمشـــایخ للشــهادة علـــى عملیـــة 

 ولكــل محلــة مجلــس شــرع البیــع والشــراء
  خاص بها

ــــس   جالس الحسینیة مال .٥ ل آل كاشــــف الغطــــاء و آمجل
ــــوم و آالجــــواهري و  ل آل بحــــر العل

  ل القاموسيآالجزائري و 

وتعقـد یومیـًا  ))u((لتأبین االمـام الحسـین
خاصة في شهر محرم الحـرام باسبوعیًا و أو 

ــع وقدعدت هــذه المجــالس ورمضــان، المنب
  األساس لبقیة المجالس

ـــــــس  الس السیاسةمج .٦ ـــــــدآ مجل ل آن و یل كمـــــــال ال
  ل شبرآل الجبوري و آالشبیبي و 

الس األمــــــور فــــــي هــــــذه المجــــــ نــــــاقشت
المثقفـــین  مـــن ریـــالسیاســـیة ویحضـــرها كث

  والوطنیین 
مجلــــس لكــــل شــــیخ مــــن شــــیوخ   مجالس شیوخ العشائر .٧

دینــة ووجهائهــا وفــي مقــدمتها الم
  ل سید سلمان  آمجلس 

اعـــات حـــل الخصـــومات والنز  ااول فیهـــدتـــی
صـــــالح ذات البـــــین واتفاقیـــــات الالقبلیـــــة 

  المأكل والمشرب االعشائر ویقدم فیه
      مجالس النساء .٨
مجـــــــــــالس الشـــــــــــعراء  .٩

  الشعبیین
    

      مجالس المقاهي .١٠
      مجالس المكتبات .١١
      مجالس المواسم الثقافیة .١٢

  :دراسة موجزة عن الواقع االقتصادي -المبحث الثاني:
                                                 

؛ ٧ى جـابر التمیمـي، المصـدر السـابق، صمنـینظـر:  .أعد هذا الجدول بالرجوع الى العدیـد مـن المصـادر )٣٩(
، المصــدر ؛ عبــد الزهــرة الصــغیر ١٦٤-١٦٣، ص ن ، المصــدر الســابقیناهــدة حســین علــي جعفــر ویســ

، المصـدر ؛ حسـن عیسـى الحكـیم ٣٦-٢٣و، ؛ كاظم محمـد علـي شـكر، المصـدر السـابق ٤٥لسابق ، وا
 . ٨٢، ص ٣ا عرفتهم، جهكذ؛جعفر الخلیلي، ٧-٦السابق، و
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مطلــــع القـــرن العشـــرین بوضــــع مـــاني و ثرف أواخـــر العهـــد العتمتعـــت مدینـــة النجـــف األشــــ  

لمــا نئــذ، وذلــك مــن المــدن العراقیــة حی، اذا ماقیســت بردیفاتهــا لــى حــد مــا  إمقبــوالً كــان  اقتصــادي
والعـــالم  توافـــد الـــزوار علیهـــا باســـتمرار مـــن مختلـــف مـــدن العـــراقی تمتعـــت بـــه مـــن مكانـــة دینیـــة، إذ

ت وبهذا عـدّ خدمات، بعض المنام و الطعام و على الالوافدین من قبل كثیرة  األسالمي، فتنفق أموال
مختلــف مــا یــدخلها ویخــرج منهــا مــن قوافــل محملــة بنیــة مصــدرًا مالیــًا مهمــًا، فضــًال عالســیاحة الدی

تلــــف المنتجــــات الزراعیــــة لبیــــع وشــــراء مخ اً محطــــة أو ســــوق لــــى جانــــب كونهــــاالبضــــائع والســــلع، إ
رت لى مختلف األسـواق، وبهـذا صـازع إاألوسط، ومنها تو في منطقة الفرات  والصناعیة التي تنتج

وكــان فیهــا عــدد غیــر قلیــل مــن النجــف األشــرف مــن المراكــز التجاریــة والمالیــة المهمــة فــي الــبالد، 
  .)٤٠(المدینةفي مال الذین ینظمون حركة الالصیارفة، 

فـاع الطلـب انتعشت حركة التجارة في المدینة خالل سنوات الحرب العالمیة األولى مع ارت  
الطـــرق البحریـــة بســـبب حركـــة اضـــطربت  وبخاصـــة بعـــد أنْ علـــى المنتجـــات الزراعیـــة األساســـیة ، 

  . )٤١(تطورات الحرب 
كانـت فقـد تـرام، أمـا الكوفـة التابعـة لقضـاء النجـف األشـرف آنـذاك، والمتصـلة معهـا بسـكة   

ا المنـتج مـن الحبـوب جزءًا من المركز التجاري في منطقة الفرات األوسط، حیث یباع ویشترى فیه
فــي محیطهــا البیئــي كــاألرز والحنطــة والشــعیر وســواها مــن المــواد الغذائیــة األساســیة، بیــد ان هــذا 

من بین المراكـز ، لكونها كانت ١٩٢٠ة على ید األنكلیز بعد ثورة المركز تعرض الى ضربة عنیف
مـــن كر أن كثیـــرًا ولعـــل مـــن المفیـــد هنـــا أن نـــذ .ضـــد األحـــتالل البریطـــاني المهمـــة فـــي التحـــریض

الحرب العالمیة األولى، بسـبب الزیـادة المضـطردة  تسرب بعدقد  مخزون الذهب المحلي في البالد
  . )٤٢(في الطلب على البضائع االجنبیة كمًا وحجماً 

سـبب قـد ، ١٩٢٩یـات المتحـدة األمریكیـة خریـف وكان االنهیار المالي الذي وقع فـي الوال  
عظم أرجاء العالم، فألقت بظاللها على مختلف مـدن العـراق ومنهـا أزمة اقتصادیة امتدت لتشمل م

ألنشــــطة فـــي االح االنفـــراج ، أذ ١٩٣٨-١٩٣٧ســـتمرت ازمتهـــا الـــى عـــامي النجـــف األشـــرف، وا
                                                 

 . ١٠حسن األسدي، المصدر السابق، ص )٤٠(

؛ محمـد علــي جعفـر التمیمـي، مشـهد االمـام أو مدینــة ٣٦٧، ص١٩، العـدد١٩٤٠كـانون ثـان ٩، ))الغـري(( )٤١(
.ن. كوتلــوف، ثــورة العشــرین التحرریــة ؛ ل٢٠، ص١)، ج١٩٥٧النجــف، (النجــف: دار النشــر والتــألیف، 

؛  علـي الـوردي، لمحــات ٧٩)، ص١٩٨٥فـي العـراق، ترجمـة عبـد الواحـد كـرم، (بغـداد: مطبعـة الـدیواني، 
 . ١١٥، ص٤)، ج٢٠٠٤اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، (قم: مطبعة اسوة، 

ــــة العا )٤٢( ــــرزاق الحســــني، أحــــداث عاصــــرتها، (بغــــداد: دار الشــــؤون الثقافی ــــد ال ؛ ١٣٨) ، ص١٩٩٢مــــة، عب
 .٧١٣-٧١٢، ص٤٢، العدد١٩٤٠أیلول ٢٤،  ))الغري((
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جلبـــوا كمیـــات كبیـــرة مـــن الســـلع األساســـیة، أســـهمت الحـــرب العالمیـــة  التجاریـــة لـــبعض التجـــار، إذ
طـرق البحریـة مــن جهـة وارتفـاع الطلــب علـى السـلع مــن الثانیـة فـي ارتفــاع أسـعارها بسـبب تقطــع ال

علــــى حســــاب  ًال ســــلبیاً الجهــــة أخــــرى، األمــــر الــــذي أســــتغله بعــــض التجــــار فــــي المدینــــة، اســــتغ
  . )٤٣(مواطنیها
لى جانــب ماتقــدم عامــًا مأســاویًا علــى أهــالي مدینــة النجــف األشــرف، فــإ ١٩٤٠كــان عــام   

 أن أضـــرارًا جســـیمة بعـــد والمـــزارع المجـــاورة لهـــاالبســـاتین  ألحقـــت الفیضـــانات التـــي اجتاحـــتذكـــره 
نصــف  لــى جانــب كســاد ســوق العمــل، إذ تفشــت البطالــة، فشــملتهــذا إدمــرت معظــم مزروعاتهــا، 

أسـعار المـواد فـي المصادر، فضًال عما حصل من ارتفاع  بحسب تقدیرات أحدالقوى العاملة فیها 
هــذا األمــر، م مقــام بلمدینــة متمثلــة بالقــائالحبــوب، فاهتمــت الســلطة المحلیــة فــي ا الســیماالغذائیــة و 

ســواق وبلــغ واتخــذت التــدابیر الالزمــة وأصــدرت البیــان القــانوني لتخفــیض األســعار، وأعلــن فــي األ
  الــــذین  األجانــــب شــــكلت لجنــــة خاصــــة قامــــت بتســــجیل جمیــــع ، و بــــذلك جمیــــع أصــــحاب األفــــران

  . )٤٤(یینبالعراقلتنفیذ قانون حصر المهن   ، تمهیداً  یشتغلون في مختلف المهن
أسـعار جمیـع المـواد الغذائیـة الضـروریة التـي یحتاجهـا الفـرد، وأثقلـت  ١٩٤١ارتفعت عـام   

یاســة المحتكــرین مــن التجــار الــذین اســتغلوا وســببها سمحــدودي الــدخل، مــن كاهــل أكثریــة الســكان 
ــــف المــــواد ظــــروف الحــــرب. ــــات كبیــــرة مــــن مختل ــــك باســــتیراد كمی  وردت وزارة االقتصــــاد علــــى ذل

تعاقــدت اللجنــة و  رامــة والحــبس ومصــادرة األمــوال، الضــروریة لألســتهالك، وأصــدرت عقوبــات الغ
المشكلة في المدینة مـع بعـض التجـار المحلیـین علـى جلـب المـواد الضـروریة األساسـیة مـن مأكـل 

للعمــل فــي هــذه  تطــوع وقــد فــي أســواق المدینــة، فضــًال عــن تشــكیل فــرق لمراقبــة االســعاروملبس،
رات اللجنـة فـي مراقبـة حركـة ا، آخذین علـى عـاتقهم تنفیـذ قـر  ))ثانویة النجف((من طلبة  عددالفرق 
  . )٤٥(ًا بضائع وأسعار  ، السوق

                                                 
؛ محمــــود فهمــــي درویــــش وآخــــرون، ٢٥١، ص٨٢، مــــج١٩٣٣آذار ١، (مجلــــة)، القــــاهرة،  ))المقتطــــف(( )٤٣(

؛ ابـــراهیم خلیـــل أحمـــد وجعفـــر  ١٨٣، العـــدد  ١٩٣٩أیلـــول ١٤، ))الهـــاتف((؛ ٧٥١المصـــدر الســـابق، ص
؛ میــر بصــري، مباحــث ١٣٢)، ص١٩٨٩اصــر، (بغــداد: دار الكتــب، عبــاس حمیــدي، تــاریخ العــراق المع

 . ٢٣٢-٢٣١) ، ص١٩٤٨في االقتصاد العراقي، (بغداد: شركة التجارة للطباعة المحدودة، 

أیلــــــول ١٠، ))الغــــــري((؛  ٢٢٥، العــــــدد  ١٩٤٠حزیــــــران ١٠؛  ٢٢٣، العــــــدد ١٩٤٠تمــــــوز ٥، ))الهــــــاتف(( )٤٤(
 ، ص الغالف.  ٤٧، العدد١٩٤٠تشرین أول ٢٩، ص األخیرة؛ ٤٠و٣٩، العدد١٩٤٠

 ١٢،  ))الغــري((؛ ٤-٣، ص٣، العــدد١٩٤١تشــرین ثــان ١٥، (مجلــة)، النجــف األشــرف،  ))المثــل العلیــا(( )٤٥(
 ، ص الغالف.٦٨، العدد١٩٤١آیار 
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، قـرارًا بتحدیـد أمـاكن بیـع السـكر بأسـعاره ١٩٤٢لطة المحلیـة فـي المدینـة عـام اتخذت السـ  
ــــة المقــــررة، بعــــد أنْ  ــــع ظــــاهرة ،  خاصــــةعامــــة والســــكر  ارتفعــــت أســــعار المــــواد الغذائی ــــك لمن وذل

ارتفاعـًا  ارتفـاع األسـعار فـي المدینـة لـىادى هـذا الوضـع االقتصـادي إ ، وفـي العـام نفسـهاالحتكار
قــام والبلدیــة اجــراءات مــن شــأنها تخفــیض األســعار، وتوزیــع المــواد الضــروریة م ، واتخــذ القــائمكبیــراً 

طحـین والقمـاش، وقامـت على المواطنین، واستخدمت بطاقات خاصة لبیع مـادة السـكر والشـاي وال
بسـعر مقـارب لسـعر الشـراء،  هـا علـى أهـالي المدینـةالبلدیة بشراء كمیات كبیرة من الحنطة، ووزعت

  .)٤٦(ومنعًا للتالعب بأسعار هذه المادة الغذائیة األساسیةللتخفیف عن كاهل المواطنین ،  وذلك
 مساهمة منهـا فـي لى العراق من بریطانیا كمیات كبیرة من الحنطة،إ ١٩٤٢وصلت عام   

) ألف طن مـن هـذه المـادة، وبـذل متصـرف ٢٥خالل هذا العام ( ذ وصلض أزمة التموین، إتخفی
لواء كربالء السید وفیـق حبیـب مجهـودًا كبیـرًا لتخفیـف هـذه األزمـة وتمـوین مدینـة النجـف األشـرف 

  . )٤٧(بالحبوب
لمدینـــة بموجـــب فـــي ا فـــي العـــام نفســـه علـــى جمیـــع األهـــالي دفـــاتر تمـــوین الســـكر ووزعـــت

ســجالت النفـــوس، وبـــذلك حققــت مدینـــة النجـــف األشــرف نتیجـــة جیـــدة لحــل هـــذه األزمـــة، واســـتمر 
 مر حــدًا كبیــرًا،  وبموجــب ذلــك اصــدرت، وبلــغ التــذ١٩٤٤و ١٩٤٣ تفــاع األســعار فــي العــامینار 

والبیــان ،  ١٩٤٣) لعــام ٥رقــم (والســیما البیــان وزارة المالیــة العدیــد مــن البیانــات لتحدیــد األســعار، 
بیانـات أخـرى لتحدیـد األسـعار، ولتنظـیم الحیـاة االقتصـادیة  ، ومن ثـم تلتهـا١٩٤٤) لعام ١٣رقم (

  . )٤٨(في العراق
   ثنـــــــاء الحـــــــرب العالمیـــــــة الثانیـــــــةتعطـــــــل كـــــــل شـــــــيء فـــــــي النجـــــــف االشـــــــرف فـــــــي ألقـــــــد 

بلغــت ذروتهــا فــي عــام  ، واســتمرت موجــة الغــالء بالتزایــد عامــًا بعــد آخــر حتــى ١٩٤٥ – ١٩٣٩
  . )٤٩(، واستمر هذا االرتفاع حتى بعد انتهاء هذه الحرب أضعافًا مضاعفة  ١٩٤٥

                                                 
، ص الغـالف؛ ٩٨و  ٩٧، العدد ١٩٤٢حزیران ٢٣، ص الغالف؛ ٨٨، العدد١٩٤٢شباط ٢٤، ))الغري(( )٤٦(

، ص الغـالف؛ ١١٠و ١٠٩، العـدد ١٩٤٢أیلـول ٢٢، ص الغالف؛ ١٠٨و١٠٧، العدد١٩٤٢أیلول  ١٨
 ، ص الغالف. ١١٢و ١١١، العدد  ١٩٤٢تشرین أول ٩

، ١٩٤٢كـانون أول ٢٢، ))الغـري((؛  ١٤،  العـدد ١٩٤٢أیلـول ١٨، (صحیفة)، بیروت،  ))اخبار الحرب(( )٤٧(
 ، ص الغالف. ٣العدد

-٧٧٩، ص١٠و٩، العـــــدد  ١٩٤٤اط شـــــب٢٧؛  ٧٥٦، ص٣، العـــــدد١٩٤٢كـــــانون أول ٢٢، ))الغـــــري(( )٤٨(
 .٨٥٤-٨٣٠، ص١٢، العدد ١٩٤٤آذار ١١؛ ٧٩٠

 ، ص الغـــالف؛٤و٣،العـــدد١٩٤٦تشـــرین أول ٨ ؛ ٥٧٩، ص٣، العـــدد١٩٤٢كـــانون أول ٢٢،  ))الغـــري(( )٤٩(

، ص األخیــــرة؛  المســــتر .م.ن. أود ســــاي: تقریــــر عــــن الحالــــة  ٤و٣، العــــدد ١٩٤٦آب ١١،  ))البیــــان((
  ، ١٩٤٨تمــــــوز  ١٠حزیــــــران حتــــــى  ٨زیارتــــــه الــــــى العــــــراق للفتــــــرة مــــــن  االقتصــــــادیة فــــــي العــــــراق حــــــول

 fo371  68458  xin 9000٥٨، ص  . 
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مـــن المنـــاطق الزراعیـــة  ینـــة النجـــف األشــرف فـــي غـــذائها علــى مـــا یحـــیط بهــااعتمــدت مد
فالكوفـــة  والمشـــخاب وغمـــاس والشـــامیة، والحلـــة، الكوفـــة المقدســـة والســـیما مـــدینتي المجـــاورة لهـــا،

لقضاء النجف األشرف، وتبعـد عنهـا سـبعة أمیـال، تحـیط بهـا الحـدائق  آنذاك ناحیة تابعةالمقدسة 
هــرت أرض ســهلة، زرعــت والبســاتین مــن كــل ناحیــة، وبعــد انحســار میــاه بحــر النجــف األشــرف ظ

كانــت غیــر كافیــة، وفــي العــام  المیــاه أنّ  الّ وغرســت أشــجار النخیــل والفاكهــة، إ فیهــا الخضــراوات
ي بجـــدول الســدیر فیمــا بعــد، وأصــبح مصــدرًا للشـــرب تــم حفــر جــدول األمیــر غــازي وســم ١٩٣٢

ها لم تسـد نّ أ الّ لزراعیة كالحنطة والرز والشعیر، إوسقي المزروعات، وزرعت مختلف المحاصیل ا
  . )٥٠(الحاجة المحلیة

لنجــف األشــرف، مــاخال نســبة اولــم یكــن لتذبــذب األمطــار آثــار ســلبیة مباشــرة علــى أهــالي 
بحــر ((ن انحــدروا مــن الهضــبة الــى الــوادي االنكســاري، فــي منطقــة ضــئیلة وهــم اولئــك األفــراد الــذی

نتــاج، ودلــت والســوق النجفــي باال للقیــام بــبعض األنشــطة الزراعیــة لســد الحاجــة المحلیــة ))النجــف
بحـر الصـالحة للزراعـة، تقـدر بمـا  المساحة الكلیة ألراضي منطقـة ال االحصاءات الرسمیة على أنّ 

حســب بالزراعــي القطــاع غ عــدد الســكان النجفیــین العــاملین فــي ف دونــم، وبلــألــیقــرب مــن مــائتي 
  . )٥١(القطاعات األخرىمن مجموع العاملین في  ٪٦٢,٤، مایقارب ١٩٤٧احصاء 
الســــیما فــــي حرفتــــي الغــــزل والنســــیج و ، عرفــــت المدینــــة بعــــدد مــــن الصــــناعات الحرفیــــة، و 

ــــة تو والحیاكــــة، فقــــد امتــــازت بجــــودة منتجاتهــــا المحلیــــة مــــن األقمشــــة والمن جــــات الحریریــــة والقطنی
 ،  لـــى جانـــب ماامتـــازت بـــه صـــناعاتها مـــن األوانـــي الفخاریـــةن مثیالتهـــا فـــي الـــبالد، إوالصـــوفیة مـــ

وأبـدع  رار مـاء بمختلـف األحجـام واألشـكال .من تنـانیر وأواٍن وجـ عما تنتجه متانة وشكًال، فضالً 
وهناك أیضـًا مـن اخـتص بـالحرف  صناعة أدوات الزراعة الیدویة والنواعیر الحدیدیة،حرفیوها في 

أي  ،بالدرجــة األولــى مدینــةحاجــة المعظــم هــذه المنتجــات تســد  نّ بیــد أ الجلدیــة دباغــة وصــناعة،
  . )٥٢(مدینة النجف األشرف وبعض حاجات سكان محیطها األقلیميحاجة 

الرســـوم الكمركیـــة علـــى المعـــدات والمكـــائن المســـتوردة لتشـــجع  ١٩٢٧لغـــت الدولـــة عـــام وأ
ي جـرت علـى جیع الصناعة مؤیدًا للتعدیالت التقانون تش  ١٩٢٩ة، وصدر عام الحدیث الصناعة

                                                 
، (النجــف: مطبعــة الحیدریــة، ٢؛ الســید أحمــد البراقــي، تــاریخ الكوفــة، ط٨٤علــي الشــرقي، األحــالم ، ص )٥٠(

 .٤٠٤، ص١؛ جعفر باقر آل محبوبة ، المصدر السابق، ج٤٨)، ص١٩٦٠

؛ سعد عبد الرزاق محسن، المصـدر السـابق، ١٨٥-١٤، ص١المصدر السابق، جناجي وداعة الشریس،  )٥١(
 .١٠١ص

، المصـــدر الســـابق ، ١٩٥٠-١٩٣٩؛ غرفـــة تجـــارة النجـــف ١٣٧نـــاجي الحـــدیثي، المصـــدر الســـابق، ص )٥٢(
؛ طالب علي الشرقي، المصـدر السـابق ، ٨٧٨، ص٤٩، العدد١٩٤٠تشرین ثان ١٩،  ))الغري((؛ ١٣ص
 . ٤٨ص
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، ١٩٣٣لعــــام  )٦٣اعانتهــــا للمشــــاریع الصــــناعیة حســــب قــــانون (مــــن التعریفــــة الكمركیــــة، وزادت 
حركـــــة التصـــــنیع فـــــي  أثـــــرت ایجابـــــًا فـــــيهـــــذا الشـــــأن فـــــي  ١٩٣٩وصـــــدرت قـــــوانین أخـــــرى عـــــام 

  . )٥٣(المدینة
ـــنَ  مدینـــة النجـــف األشـــرف بعـــدد مـــن الثـــروات الطبیعیـــة منهـــا عـــز وجـــل علـــى اهللا  وقـــد مَّ

غنیــــة بــــالمواد  نــــتاوكمركبــــات الكالســــیوم التــــي تصــــنع منهــــا مــــادة الجــــص ومــــادة النــــورة للبنــــاء، 
ام صـناعة الجـص واآلجـر والخـزف ومـواد قیـالضروریة لصـناعة الـورق والزجـاج، شـجع ذلـك علـى 

  . )٥٤(البناء وأمثالها
-٣بعض الورشات الحرفیة الصغیرة، یعمـل فیهـا بـین ( ة النجف األشرفوكانت في مدین

) مــــن العمــــال، كــــان مــــن بــــین أشــــهرها ورشــــات النســــیج وصــــناعة االحذیــــة وصــــیاغة الــــذهب ١٠
وصـــناعة األدوات الصـــناعیة والمكـــائن الزراعیـــة، ومعامـــل الســـكایر الیدویـــة والحلویـــات، ومكـــابس 

 والــــثلج، فضــــًال عــــن انهــــا  لكاشــــي، ومعامــــل الجــــرشاالتمــــور، والمفروشــــات، ومعامــــل الطــــابوق و 
ة والنســائیة، اشــتهرت بــبعض الصــناعات التــي تلقاهــا األبنــاء عــن اآلبــاء، كصــناعة العبــاءة الرجالیــ

لـــى ســـائر األقطـــار العربیـــة، واشـــتهرت بالدباغـــة، ر الفـــائض منهـــا إیصـــدلســـد الحاجـــة المحلیـــة وت
من المطابع، وبلـغ عـدد العـاملین  حدادة وعددنیع األوعیة، ومعامل الومعامل طرق النحاس، وتص

من مجموع القطاعات األخرى، أي حوالي  ٪٣٨في القطاع الحرفي وشبه الصناعي من النجفیین 
  .)٥٥() عامالً ١٤٧٩٩) من مجموع العاملین والبالغ عددهم (٣٣١٩(

بعــض  نّ وبخاصــة أ ، ریــة مرموقــة فــي الــبالدیــت مدینــة النجــف األشــرف بمكانــة تجاوحظ
، حیــث العمــل الــدؤوب بالعدیــد مــن األنشــطة التجاریــة  موتشــبثه موابــداعه مبأقــدامه واعرفــ ینفیــنجال

والحركــة المســتمرة واالرتحــال، واشــتهرت المدینــة بالتجــارة الداخلیــة والخارجیــة، ونالــت شــهرتها فــي 
لت على بضـائع محـدودة بـل شـم تصر تجارتهاالقریب، ولم تقبمنذ وقت لیس ،  كافة أنحاء العراق

                                                 
؛ سعید عبود السامرائي، اقتصادیات العراق، (بغداد: مطبعة ٥٦، المصدر السابق، صكاتلین. أم. النكلي )٥٣(

 .١٩٢)، ص١٩٧٠االرشاد، 

؛ نـاجي وداعـة الشـریس، المصـدر السـابق، ٢٣، المصدر السـابق، ص١٩٥٠-١٩٣٩غرفة تجارة النجف  )٥٤(
 . ١٤٣ص ،٢، العدد١٩٣٤تشرین ثان ١،  ))المصباح((؛ ١٨٤، ص١ج

؛ عبــد الهــادي الفضــلي، المصــدر الســابق ، ٢١٢-٢٤، ص١مصــدر الســابق، جنــاجي وداعــة الشــریس، ال )٥٥(
؛ حسـن األسـدي ، المصـدر الســابق ، ٤٠٣، ص١؛  جعفـر بـاقر آل محبوبـة، المصـدر السـابق، ج١٥ص
؛ محســــن عبــــد الصـــــاحب المظفــــر ، وادي الســـــالم فــــي النجـــــف األشــــرف أوســـــع مقــــابر العـــــالم، ٤٠٧ص
 .١٠٣ص
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جمیـــع احتیاجـــات ســـكانها، بـــل وحتـــى المتطلبـــات لســـكان محیطهـــا البیئـــي مـــن العشـــائر والقبائـــل 
  . )٥٦(سوقها رائجة وحركة بضائعها دائبة تالساكنة على مقربة منها، وكان

لـــى الـــبالد العربیـــة تصـــدر إ األشـــرف عالقـــات تجاریـــة خارجیـــة، إذوكانــت لمدینـــة النجـــف 
ویــت والبحـرین، فضــًال عــن الحبـوب والتمــور واألرز، العبــاءات كالحجـاز ونجــد وعمـان والــیمن والك

لـى منـاطق قفقاسـیا قبـل الجلـود إوتصـدر لى إیران، إ ))یةچالخا((العباءات الخفیفة ، و ))البریم((الثقیلة 
  . )٥٧(لى بعض البلدان األوربیة ومعداتها إ بعض المنتجات الحیوانیةو الحرب العالمیة األولى، 

ة فأغلبهـــا مـــواد اســـتهالكیة كـــالحبوب والشـــاي والقهـــوة والســـكر وبعـــض مـــا واردات المدینـــأ
احصـــائیة تقریبیـــة لمـــا یصـــدر  ومعـــدات الكهربـــاء، وجـــرتالمـــواد االنشـــائیة والمنســـوجات والماشـــیة 

، فشـــملت الصـــادرات التمـــور والـــدبس بحـــوالي ١٩٥٠-١٩٣٩ي هـــذه المدینـــة لألعـــوام ویســـتورد فـــ
) ألف ٥) ألف طن سنویًا، واألصواف والجلود حوالي (٤٠) ألف طن سنویًا،  والرز حوالي (٥٠(

) ألف طن سنویًا، وهناك مواد أخرى تصدرها مدینة النجـف ٢٥طن سنویًا، ومادة الجص حوالي (
  . )٥٨(كاألحجار الصخریة والحصى لتعبید الطرقبكمیات كبیرة وباستمرار ، األشرف 

 ) ألف طن سنویًا، وقد١٨الحبوب (ن منفسها المدة الزمنیة  وبلغت استیرادات المدینة في
شملت الحنطة والشعیر والماش والدخن وغیرها، والمواد النفطیة كالبنزین والـنفط األبـیض والـدهون 

) ألـف طـن ٣٠) ألف طن سنویًا، ومواد انشائیة كالحدید والطابوق واألسـمنت حـوالي (٢٠حوالي (
واد منزلیــة مختلفــة مــن فــرش ومحــوالت ) ألــف طــن ســنویًا، ومــ١٥ســنویًا، والمالبــس والمنســوجات (
) ٥٠یردهـا حـوالي (إذ كـان الماشـیة  فضـًال عـن) طـن سـنویًا، ١٠الكهرباء والماء وغیرهـا حـوالي (

ـــى مدینـــة النجـــف األشـــرف نم واألبقـــار والمـــاعز، وكانـــت تـــرد إالـــف رأس مـــن الغـــ واردات أخـــرى ل
ــإن تجــارة التــرب والســبح واألكفــان واللو  بوصــفها حــات الدینیــة، تلقــى هــي االخــرى مدینــة مقدســة، ف

  .  )٥٩(رواجًا كبیرًا وتدر أرباحًا جیدة 
ولعــل مــن المهــم أن نــذكر ان بعــض التجــار عنــدما كانــت تــزداد مركزیــة الدولــة وتفــرض 

تحــدد بــالقوة الضــرائب الكمركیــة و فــي التجــارة الخارجیــة،  وبخاصــةســطوتها علــى حركــة البضــائع 

                                                 
؛ حیــدر نــزار عطیــة الســید ســلمان ، الشــیخ ١٨٤-٢٦، ص١ابق، جنــاجي وداعــة الشــریس، المصــدر الســ )٥٦(

 . ٢٦) ، ص٢٠٠٧محمد حسین كاشف الغطاء ودوره الوطني والقومي، (بغداد: دار زید للنشر، 

 . ٤٠٥-٤٠٤، ص١ج ،جعفر باقر آل محبوبة، المصدر السابق )٥٧(

، المصـدر ١٩٥٠-١٩٣٩غرفـة تجـارة النجـف  ؛ ١٨٦، ص١الشـریس، المصـدر السـابق، جناجي وداعة  )٥٨(
 .١٨-١٧السابق، ص

؛ ل.ن. كوتلـــــوف، المصـــــدر الســـــابق، ١٨٤-١٨٣، ص١وداعـــــة الشـــــریس، المصـــــدر الســـــابق، ج نـــــاجي )٥٩(
 .١٥ص
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شـــراء و  وردة، یســـعون لإلســـتعانة بعـــدد مـــن المهـــربین لبیـــعســـلع المصـــدرة والمســـتعلـــى البضـــائع وال
 ))غالقچـ((لتهریـب، أو كمـا تسـمى محلیـًا بعض السلع فیحققون أرباحًا مضاعفة، لذا نشطت حركـة ا

لـى حـد قعهـا علـى أطـراف الصـحراء أمـن لهـا إمو  نّ أة خاصـوببین بعض أهـالي النجـف األشـرف، 
مهربــون بمختلــف الســلع كتجــارة األســلحة الخفیفــة مــا، مثــل هــذه األنشــطة المحضــورة وقــد تــداول ال

في عملیـات التهریـب، استخدمت ظهور األبل و واألعتدة واألقمشة والسكائر األجنبیة ومواد أخرى، 
  . )٦٠(متوسطة الحجمالسیارات الحمل الصغیرة و  ومن ثم بعض

ة قطـــاع التجـــارة مـــن بـــین مجمـــوع األیـــدي العاملـــة فـــي مدینـــوقـــد كـــون عـــدد العـــاملین فـــي 
مــن مجمــوع األیــدي العاملــة فیهــا،  ٪١٩,٧٩، نســبة ١٩٤٧حســب احصــاء عــام النجــف األشــرف و 

  . )٦١(ناشطًا تجاریًا  ٢٩٣٠أي حوالي 
، ومــا  ))u(( مرقــد االمــام علــيوجــود علــى  -أوالً –التــي تقــوم أســهمت مكانتهــا الدینیــة و 

المسـاجد مقامات و عض الب، فضًال عن المقدسة  مطهرة أخرى في الكوفةجاوره من مزارات ومراقد 
 ادي الســـالم ذات المكانـــة المرموقـــة عنـــدلـــى جانـــب مقبـــرة و إ،  هـــافـــي مختلـــف أزقـــة المدینـــة وحارات

أسـهمت فـي بالمعرفـة والدراسـة العلمیـة الحوزویـة،  ، ممـا یتصـلوسـواها كل هـذه االمـور ، الشیعة 
ألداء الفرائض والشـعائر الدینیـة في معظم أیام السنة توافد الزوار ی السیاحة الدینیة فیها، إذتنشیط 

ودفن موتاهم ، فضًال عن توافد طلبة العلوم الدینیة للدراسة في حوزتها العلمیة. وهذا ما أدى الـى 
تطور النشاط االقتصادي في المدینة ، عبر الحقب الزمنیة التي مرت علیها ، منذ ان دفن اإلمام 

  . )٦٢(فیها  ))u(( علي
الشـریف والمقبـرة  ادمین الیهـا، ألغـراض زیـارة المرقـدالزائـرین القـ كان لألعـداد الكبیـرة مـنو 

األنشــطة االقتصــادیة المختلفــة، وبــذلك توســعت المدینــة نحــو االطــراف أثــر كبیــر فــي نمــو وتطــور 
لســد حاجــة الزائــرین، ولتقــدم وســائط النقــل وكثرتهــا وصــالحیة الطــرق وانتشــارها، بعــد تكــون دولــة 

فــي ًا فــأثر ذلــك ایجابــاالیرانیــة،  -بي الــذي طبــع العالقــات العراقیــة ســالعــراق المعاصــر والهــدوء الن
 المقدســـةعامـــة والنجـــف األشـــرف وكـــربالء العتبـــات المقدســـة فـــي الـــبالد لـــى حجـــم الوافـــدین إزیــادة 

                                                 
؛ طالــب علــي الشــرقي، ١١٦-١١٥، ص٤علــي الــوردي، لمحــات اجتماعیــة مــن تــاریخ العــراق الحــدیث، ج )٦٠(

 .٤٨-٤٧المصدر السابق، ص

؛ ١٠٣األشــــرف أوســـــع مقــــابر العـــــالم ، ص محســــن عبــــد الصـــــاحب المظفــــر، وادي الســـــالم فــــي النجـــــف )٦١(
 .  ١٤٣، ، ص٢، العدد ١٩٣٤تشرین ثان  ١٠،  ))المصباح((

؛ ٤٩؛ طالب علي الشرقي، المصدر السـابق، ص٥٤الحسیني، المصدر السابق، صابراهیم حسین هاشم  )٦٢(
 . ١٥-١٤؛ عبد الهادي الفضلي، المصدر السابق، ص٢٢٤، ص١الخیاط، المصدر السابق، ج جعفر
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أعــــداد الزائــــرین لهــــذه  متوســــط نّ إلــــى أ، ١٩٣٥الرســــمیة لعــــام إذ أشــــارت االحصــــاءات ،  خاصــــة
  . )٦٣(زیارة تجاوز في بعض األحیان نصف ملیون زائر المدینة في المواسم الخاصة بال

العمـار الروضـة ،  لـى المرقـد الشـریفاألموال والهدایا إ یحملون معهمهؤالء الزوار  وكان
.  ، وماتحتـــاج الیـــه مـــن خـــدماتللعـــاملین فیهـــا رواتـــب  صـــرففضـــًال عـــن الحیدریـــة المطهـــرة ، 

بعـــض المصـــادر نفقـــات اولئـــك الوافـــدین أتحفـــت الروضـــة المطهـــرة بهـــدایا التقـــدر بـــثمن وقـــدرت و 
  . )٦٤( ذلك الزماناذا ماقیس بواقع  دینار عراقي سنویًا وهو مبلغ كبیربحوالي خمسة مالیین 

الحیــاة  أیــام الســنة فــي نشــاط معظــملــذا أســهمت عملیــة توافــد الزائــرین علــى هــذه المدینــة، 
االصطیاف واآلثـار، بمـا یقدمـه  نها شأن المدن السیاحیة ومراكزاالقتصادیة فیها، وبذلك صار شأ

، وكانت نسبة عالیـة مـن دخـول خدماتسكانها من خدمات كالمأكل والمسكن والنقل وغیرها من ال
فضــًال عــن رواج حركــة البیــع والشــراء فیهــا، بــین  یتــأتى عــن طریــق أداء هــذه الخــدمات ، ســكانها

تشـــتهر بهـــا مدینـــة النجـــف  أصــحاب المحـــال التجاریـــة والـــزوار الـــذین یقومـــون بابتیــاع الســـلع التـــي
األشرف، یبیع ماجلبه معه من بضائع مطلوبة في السوق المحلیة، وكان للجانب الدیني أثرًا مهمًا 

كثیرًا من دخول سكانها اعتمدت على هـذا الجانـب، لـذا  نّ ة الموارد االقتصادیة للمدینة، وأفي تنمی
  . )٦٥(ًا من بین مواردها حة الدینیة موردًا رئیسعدت السیا

انبثقت عن هذه األنشطة االقتصادیة المتنوعة في المدینة ضرورة العنایة بتنظـیم وتنشـیط 
حركــة رأســمال فیهــا، ممــا أصــبحت الحاجــة لتأســیس بیــوت مــال ومصــارف وصــیارفة، أمــرًا ملحــًا 

  . )٦٦(وضروریًا، ألنتعاش الحركة االقتصادیة فیها
نظــرًا لمــا وذلــك صــار التبــغ، ، دائــرة انح١٩٤٦-١٩٤٥بــین عــامي  وأسســت فــي المدینــة

  العدیـــــــــد مـــــــــن المصـــــــــارف أسســـــــــتتتمتـــــــــع بـــــــــه المدینـــــــــة مـــــــــن موقـــــــــع جغرافـــــــــي وتجـــــــــاري ثـــــــــم 
  

  . )٦٧(والمؤسسات االقتصادیة للسنوات الالحقة 
                                                 

موســوعة النجــف فــي الــدلیل ، ؛ حســین محفــوظ، ٣٢الحســیني، المصــدر الســابق، صابــراهیم هاشــم حســین  )٦٣(
 .١٨٤، ص١)، ج١٩٦٥قسم النجف، (بغداد: دار التعارف،  العتبات المقدسة

 ، المصدر١٩٥٠-١٩٣٩؛ غرفة تجارة النجف ١٩ن، المصدر السابق، صیناهدة حسین علي جعفر ویس )٦٤(
 .٢٤السابق، ص

، (صـــحیفة) ، بغـــداد ،  ))الـــبالد((؛ ١٣٢-١٢٩فـــر ویســـین، المصـــدر الســـابق، صناهـــدة حســـین علـــي جع )٦٥(
 ،.  ١٤٢، العدد  ١٩٥٣آذار ٢

 .٢٣٤-٢٦، ص١وداعة الشریس، المصدر السابق، ج ناجي )٦٦(
 

 

بتأسـیس مصـرف الرافـدین فـي بغـداد وأنیطـت  ١٩٤١) لسنة ٣٣قانون رقم ( ١٩٤١آذار عام ٢٥شرع في  )٦٧(
ات الدولة، برأسمال حكومي الیتجاوز الملیون دینار عراقـي، وتأسـس أول  به األعمال التجاریة وحفظ حساب
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ـــتمتعـــت مدینـــة النجـــف األشـــرف بجوانـــب اقتصـــادیة أخـــرى، فضـــًال عّمـــ   دم ومـــن هـــذه ا تّق
ذ یمـر بهـا هـذا الطریـق هللا الحـرام فـي مكـة، إدي إلى بیت االجوانب المهمة طریق الحج البري المؤ 

فــي العهــد العباســي، وهــو أقصــر طریــق  وبخاصــةلنشــأة الدولــة العربیــة االســالمیة عهــد مبكــر منــذ 
جزیـرة العربیـة لـى اللـى ایصـال بضـاعته إوالحجـاز، ممـا شـجع التـاجر النجفـي عیربط بـین المدینـة 

  .)٦٨(للتهریب  اً معبر عن هذا الطریق، إذ استخدم في بعض األوقات 
ذ أصـدرت الحكومـة العراقیـة بیانـًا ، إ١٩٣٥كـانون ثـان  ٣٠الطریق بتاریخ وتم تنشیط هذا  

وتنظـیم الحركـة فیـه  المملكة العربیـة السـعودیة بتوسـیع هـذا الطریـقرسمیًا حول اتفاقها مع حكومة 
  . )٦٩(الطرفین بین النجف األشرف والمدینة المنورة، كما عزز هذا االتفاق باتفاق آخر وقع بین

التمهیــــدات الالزمــــة  جراء، بــــا١٩٤٠امیــــة قضــــاء النجــــف األشــــرف عــــام قم ت قــــائموقامــــ  
فبـدأت أوًال بالمسـافة التـي تقـع بـین النجـف األشـرف والرحبـة، وكـان ألصالح وتطویر هذا الطریـق 

ى مـاوراء لـل مسـاره إیعدمقام ت بالماء نتیجة الفیضانات، وارتأى القائم اً مغمور  قسم من هذا الطریق
وصـدرت عـدة دعـوات مـن قبـل المـواطنین والشخصـیات الدینیـة لحـث فعـدل ،  منطقة بحر النجـف

  . )٧٠(الحكومة العراقیة على تطویره، حتى بات هذا األمر مطلبًا شعبیًا 
ت مــن بــین أكبــر وكانــت مــن روافــدها االقتصــادیة األخــرى مقبــرة وادي الســالم، التــي عــدّ 

، لــذا ه وخارجــالعــراق داخــل مــن  الف مــن أمــواتهماآلن ســنویًا ا المســلمو ذ یــدفن فیهــقــابر العــالم إم
أوجدت عملیة الدفن ومستلزماتها المتنوعة من حفر وبنـاء القبـور، الـى تجهیـز المـوتى مـن تغسـیل 

فـرص عمـل متنوعـة و ومراسـیم أخـرى ارتبطـت بالعملیـة، مـور أخـرى ، وما یـرتبط بهـا مـن أوتكفین 
ئین وخطاطین وزجاجین الى أصحاب التغسیل والدفن وقراء القرآن على من معمارین وبنا، وكثیرة 

قــد أشــارت الیهــا والــى مواردهــا المــس بیــل ، كانــت  نشــطةاألكــل هــذا وســواه مــن ، أرواح المــوتى 

                                                                                                                                            
وعــین األســتاذ محمــد علــي البالغــي مــدیرًا لــه.  ١٩٤٩مصــرف للرافــدین فــي مدینــة النجــف األشــرف عــام 

للتفاصیل ینظر: سعید عبود السامرائي، الجهاز المصرفي ودوره في التنمیة االقتصادیة، (النجـف: مطبعـة 
؛ ٢٣٢-٢٣١، ص١؛ نـــــــاجي وداعـــــــة الشـــــــریس، المصـــــــدر الســـــــابق، ج ٩١-٩٠) ، ص١٩٨٣اآلداب، 

، (النجــف: ١٩٥٦-١٩٥٥مقــررات مجلــس لــواء كــربالء العــام، االجتمــاع الثــاني فــي دورتــه السادســة لعــام 
 .٢٦؛ حیدر نزار عطیة السید سلمان ، المصدر السابق، ص٤٥)، ص١٩٥٦مطبعة الحیدریة، 

، ١٩٥٠-١٩٣٩؛ غرفـــة تجــارة النجـــف ٤٠٥-٤٠٤، ص١الســابق، ججعفــر بـــاقر آل محبوبــة، المصـــدر  )٦٨(
 .١٢المصدر السابق، ص

؛ ١٣٠؛ طالـب علـي الشـرقي، المصـدر السـابق ، ص٦٨علي محمد علي دخیـل ، المصـدر السـابق ، ص )٦٩(
ــــة الملكیــــة، المصــــدر الســــابق ، ص ــــوزارات ٧٦٩وزارة الداخلیــــة العراقی ــــد الــــرزاق الحســــني ، تــــاریخ ال ؛ عب

 .٢٤، ص٤) ، ج١٩٨٨: دار الشؤون الثقافیة العامة ، العراقیة، (بغداد

كـانون ثـان ٢٦، (مجلـة) ، النجـف األشـرف ،  ))النجـف((؛  ٢٤١، العدد  ١٩٤٠تشرین أول ١، ))الهاتف(( )٧٠(
 . ٣، ص١، العدد ١٩٥٧
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سم المستحصل عـن كـل الر أن  ، على١٩١١لى الحكومة البریطانیة عام إالمالیة في أحد تقاریرها 
  . )٧١(ذهبیة في بعض األحیان  لى عشر لیراتجنازة قد یصل إ

الـــى أن عـــدد ســـكان  هـــاریر اتق، فـــي أحـــد ١٩١١م وأشـــارت رئاســـة األركـــان البریطانیـــة عـــا
) ألف نسمة، وتصل الیهم حوالي ستة آالف جثة في السنة للـدفن فـي ١٢یقدر بـ(النجف األشرف 

التركیـــة لعـــام  رة الصـــحةحســـب االحصـــاءات التـــي قامـــت بهـــا ادابمقابرهـــا نظـــرًا لقدســـیة المكـــان، و 
) جنازة، وقد ازداد ٧٢٢٨، ان العدد السنوي المنقول من الجنائز الى المدینة بلغ (١٩١٣-١٩١٢

لنجــف لــى المدینــة بتطــور وســائط النقــل، وبلــغ معــدل مایــدخل الــى مدینــة االمنقــولین إ المــوتى عــدد
العـــدد بتقـــدم ) جنـــازة، ثـــم ازداد ٦٥، فـــي الیـــوم الواحـــد حـــوالي (١٩٢٧األشـــرف مـــن الجنـــائز عـــام 

) ألف ٢٠-١٥السنوات التالیة، حیث بلغ عدد الجنائز التي ترد المدینة خالل العام الواحد مابین (
  . )٧٢(بین عام وآخر تفاوتجنازة تقریبًا، وهذه األرقام ت

، بــین وزیــر المالیــة عبــد المحســن شــالش والســید حیــدر رســتم ١٩٤٠جــرت مباحثــات عــام 
أعـــداد إذ أثبتـــت احصـــائیات دقیقـــة مقـــدار وارداتهـــا. و المقبـــرة، فـــي المجلـــس النیـــابي حـــول اصـــالح 

لـى وزارة العمـل والشـؤون االجتماعیـة، أوضـح فیهـا ضـرورة الصـرف فونین فیها، ووجه رسـالة إالمد
علـى الـبالد، وخزینـة الدولـة واألوقـاف مـن الـواردات المهمـة فــي  ه المقبـرة، نظـرًا لمـا تجلبـهعلـى هـذ

  .  )٧٣(بابها 
لـى المـدن المقدسـة فـي العـراق ومنهـا النجـف االشـرف ،  مبـالغ  كبیـرة مــن وكانـت تصـل إ

الهندیـة ، فتـوزع هـذه )) أودة(( المهمـة والكبیـرة فـي مدینـة  وهـو مـن االوقـاف الشـیعیة ، ))أودة ((وقف 
المبـــالغ علـــى  رجـــال الـــدین والفقـــراء وطـــالب العلـــوم الدینیـــة وبعـــض الجوانـــب الخیریـــة فـــي هـــذه 

علـى هـذه األمـوال، وحـاولوا شرف البریطـانیون لتاسع عشر المیالدي أاواخر القرن أ وفيالمدینة ، 

                                                 
؛   ١٨٩) ، ص١٩١٩انســــتاس مــــاري الكرملــــي ، خالصــــة تــــاریخ العــــراق ، (البصــــرة: مطبعــــة الحكومــــة،  )٧١(

؛ ٥١؛ طالب علي الشرقي، المصدر السـابق، ص٥٤براهیم الحسیني، المصدر السابق، صحسین هاشم ا
؛ علـي الـوردي،  ٥١؛ ل.ن. كوتلوف ، المصـدر السـابق، ص١٣٩علي الشرقي، عواطف وعواصف، ص

؛ محسـن عبـد الصـاحب المظفـر، وادي ٢٨٣-٢٨٢، ص٢لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحـدیث، ج
 .٢٤٧؛ جعفر الخیاط ، المصدر السابق، ص١٦٠أوسع مقابر العالم ، ص السالم في النجف األشرف

؛ ٥٥؛ حســین هاشــم ابــراهیم الحســیني، المصــدر الســابق، ص٢٤٤جعفــر الخیــاط ، المصــدر الســابق ، ص )٧٢(
؛ محســـن عبـــد الصـــاحب المظفـــر، وادي الســـالم فـــي ٧٣، ص١، مـــج٢، ج ١٩٢٧شـــباط  ٢٨، ))الحیـــرة((

؛ محاضـــر مجلـــس األعیـــان ، االجتمـــاع غیـــر االعتیـــادي ١٧٤، صالنجـــف األشـــرف أوســـع مقـــابر العـــالم 
 .   ٥١٧-٥٠٠، الجلسة الرابعة والثالثون ، ص ١٩٢٥الدورة األولى لعام 

 . ٩٠٤، ص٢٦، العدد١٩٤٠آذار ١٩،  ))الغري(( )٧٣(
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التحكم بصرفها وبسبب هذا التدخل رفضها عدد كبیر من مجتهدي مدرسة النجف األشرف ومنهم 
  .)٧٤(المجتهد محمد طه نجف 

مـن األشـرف، انشـطة اقتصـادیة متنوعـة، لبـت جـزءًا النجـف ومما تقدم تبین لنا ان لمدینة 
لــى حــد مــا جیــدة ثانیــًا، ولــم یــنعكس ذلــك نیــات مالیــة إاحتیاجاتهــا األساســیة أوًال، ووفــرت لهــا امكا

والفكـري  يایجابًا على واقعها االجتماعي واالقتصادي وحسب، انمـا علـى واقعهـا المعرفـي والتعلیمـ
  كما سنبین ذلك في المبحث الثالث من هذا الفصل.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :من الحیاة المعرفیة والفكریة  أقباس -المبحث الثالث :
  

مدینـــة النجـــف األشـــرف منـــذ تســـعة قـــرون، بأنهـــا مـــدار للحركـــة العلمیـــة ومقصـــد  عرفـــت
، وانتقــال ١٠٥٦الطوســي مــن بغــداد عــام  نصــیر الــدین هــاجر الیهــا الشــیخ لطــالب العلــم، منــذ أنْ 

                                                 
، أســس فیهــا ١٨٥٦-١٧٢٤وقــف اوده: مقاطعــة فــي أواســط شــمال الهنــد وقــد أصــبحت دولــة مســتقلة عــام  )٧٤(

، واعتـرف ١٩٢٤عادة خان، وكان حاكمًا للمغول في اوده، وأعلن استقالله عن دلهي عـام ساللة شیعیة س
، ویاتي هذا الوقف من ان ملوك هذه المقاطعة قد وضعوا لالستثمار ١٧٧٤االنكلیز بها دولة مستقلة عام 

م، فـي قــروض حكومیـة مبلــغ ثالثــة مالیـین ونصــف الملیــون بـاون اســترلیني لیصــرف علـى أســرهم ومتعلقــیه
وظــل أحفــاد هــؤالء یتقاضــون ربــح ذلــك المبلــغ، وكــان بعــض مســتحقي هــذا الوقــف قــد قــرروا توزیــع بعــض 
المبــــالغ فــــي العتبــــات المقدســــة ، وألن قســــمًا مــــنهم لــــم یخلــــف وارثــــًا أو وصــــیة خاصــــة بهــــذا الشــــأن فظــــل 

السـابق،  ینظـر: ناهـدة حسـین علـي جعفـر ویسـین، المصـدر ه یبعـث كلـه الـى العتبـات المقدسـة.مایسـتحقون
، (بیـــروت: دار التعــــارف، ١٩٠٨؛ محمـــد علـــي كمـــال الـــدین، النجـــف فــــي ربـــع قـــرن منـــذ ســـنة ١٢٧ص

؛ ومیض جمال عمـر نظمـي ، الجـذور  ٥٢-٥١؛ ل.ن. كوتلوف، المصدر السابق، ص٦٦)، ص٢٠٠٥
دة السیاســـیة والفكریـــة واالجتماعیــــة للحركـــة القومیــــة العربیـــة االســــتقاللیة ، (بیـــروت: مركــــز دراســـات الوحــــ

 .   ١٢٤-١٢٣) ، ص١٩٨٢العربیة ، 
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ها بـین حـین وأخـر ، على الـرغم ممـا كـان یصـیب تؤدي واجبها العلمي فصارتالحوزة العلمیة الیها،
  .   )٧٥(ألسباب متباینة

انعطافــــة تاریخیــــة كبیــــرة علــــى یــــد الشــــیخ جعفــــر آل كاشــــف الغطــــاء الملقــــب ثــــم حــــدثت 
مركــزًا للتقلیــد وعاصــمة للتــدریس،  األشــرف ، وأصــبحت النجــففــي القــرن الثــامن عشــر  ، بیربــالك

  .)٦٧(هاجر الیها طلبة العلم من كل حدب وصوب، لتحصیل العلم واالجتهاد ف
العامـة  المجـالس عـن بقیـة المـدن العراقیـة األخـرى، لوجـودختلـف وكان للتعلیم فیهـا شـأٌن ی

، وحلقـــات الـــدرس الحـــوزوي وغیـــر ذلـــك مـــن  الحســـینیة والخاصـــة ، فضـــًال عـــن وجـــود المجـــالس
قـاع العـالم النشاطات العلمیة والثقافیة التي حفزت طلبة العلوم على شد الرحال الیها من مختلـف ب

  .  )٧٧(لى ارتفاع نسبة المتعلمین فیها مي ، فأدى ذلك إاالسال
، تخــتلط فیهــا العربیــة  عربیــة بحتــة وكتاتیــب أخــرى فضــًال عمــا تأســس فیهــا مــن كتاتیــب

اب تّـاب الشـیخ جعفـر المعلـم وكُ تّـاب آل الفحـام وكُ تّـكُ  : ، وأشهر الكتاتیـب العربیـة آنـذاكبالفارسیة 
ُكتّاب جناب علـي مود، أما أشهر كتاتیب النوع االخر فهي : وُكتّاب الشیخ مح الشیخ باقر قفطان

ألبنــــاء الطبقــــة  الصـــحن العلــــوي الشـــریف، وكــــان قــــد خصـــصوموقعـــه فــــي الطـــابق األعلــــى مــــن 
ألســتقبال أبنــاء  ، الكتاتیــب مــرة أخــرى لــىاجــة بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة إوظهــرت الح ،المترفــة 

  .)٨٧(الطبقات الفقیرة والمتوسطة

                                                 
؛ الطوسي أبـي جعفـر محمـد بـن ٣٢١، ص٥، العدد١٩٤٦تموز  ، (مجلة)، النجف األشرف، ))االعتدال(( )٧٥(

؛ محمـــد الحســـیني المظفـــري ، تـــاریخ  ١٢) ، ص١٩٨٣الحســـن ، الفهرســـت ، (بیـــروت: مطبعـــة الوفـــاء، 
لقرشـــــي، نظـــــرة فـــــي ماضـــــي النجـــــف ؛ بـــــاقر ا ٩٥) ، ص١٩٣٣الشـــــیعة ، (النجـــــف: مطبعـــــة الزهـــــراء ، 

؛ عبد الرزاق الهاللي، تاریخ التعلیم في العـراق، (بغـداد: ٢٦٣-٢٦٢وحاضرها، (د.م: د. ط ، د.ت)، ص
 .١٠١)، ص١٩٥٩شركة الطبع والنشر األهلیة، 

؛ ضــیاء الشــیخ صــالح كاشــف الغطــاء ، ٢٠-١٩هیــأة ادارة مكتبــة الحكــیم العامــة، المصــدر الســابق، ص )٧٦(
،  ١) ، ج٢٠٠٠أبــي طالــب والنجــف األشــرف ، (النجــف: مطبعــة المدرســة المهدیــة ، موســوعة علــي بــن 

  . ٣ص

؛ ابراهیم خلیل أحمد وآخرون، تطور التعلیم الوطني في العـراق ٤٨٠حسن األسدي، المصدر السابق، ص )٧٧(
؛ هـــــادي طعمـــــه، االحـــــتالل ٤٥-٤٤)، ص١٩٨٢، (البصـــــرة: مطبعـــــة جامعـــــة البصـــــرة، ١٩٣٢-١٨٦٩

، (البصــرة: مطبعــة جامعــة ١٩٢١-١٩١٤فة العراقیــة فــي الحملــة الدعائیــة البریطانیــة البریطــاني والصــحا
 .٤٥-٤٢)، ص١٩٨٢البصرة، 

 
 )،١٩٨٥(بغـداد: دار الحریـة للطباعـة،  محمد حسین الزبیدي، التربیة والتعلیم،  موسـوعة حضـارة العـراق، )٧٨(

 .٣٦؛ علي الشرقي، األحالم ، ص٢٩٦، ص١٢ج
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الدینیــة،  ومطــالب العلــلدینــة النجــف األشــرف فــي القــرن التاســع عشــر الــى قبلــة تحولــت م
فكثر فیها تشیید المدارس الدینیة، وتهافت علیها الطلبة من جمیع أنحاء العالم االسالمي، وقامـت 

، فاالنفــاق علیهــا وعلــى طلبتهــا ))Ι((أتبــاع أهــل البیــت  مــن العلمــاءو  الخیــرین هــذه المــدارس بجهــود
لــیهم مــن أمــوال الخمــس والزكــاة والهبــات والتبرعــات العلمــاء والمجتهــدین، ممــا یــرد إبــل یكــون مــن ق

الصــرف علیهــا، كمــا  صــلة بتلــك المــدارس أو شــؤون ةالتــي یقــدمها المحســنون، ولــیس للحكومــة أیــ
  .)٩٧(الحال في المدارس الرسمیة هي

حـــدیث وعلـــم الكـــالم تناولـــت هـــذه الدراســـة شـــتى العلـــوم المتعلقـــة بـــأمور الـــدین، كالفقـــه وال   
وغیرهـا، والقصـد مـن  العربیة وادابهـا والهندسة وعلوم والتفسیر، كما تبحث في علم الهیأةوالمنطق 

لى أسمى درجات اإلجتهاد، والوقوف على أصدق معاني دراسة، التفقه في الدین واألصول إهذه ال
العهــد العثمــاني، ها أواخــر الحـدیث، وقــدرت بعــض المصــادر عــدد الطــالب ممــن درســوا فــي مدارســ

، ونبـغ عـدد مـن العلمـاء ممـن عشرة آالف طالب من العراقیین ومن مختلف الدول االسالمیةزهاء 
م، وتصــدوا للتــدریس فــي مدارســها، وكــان فــي مقدمــة هــؤالء العالمــة الكبیــر أســهموا فــي نشــر العلــ

مـن كثیـر الشـیخ محمـد حسـن صـاحب الجـواهر، و ، و ))كشـف الغطـاء((الشیخ جعفر صـاحب كتـاب 
عــد انتفاضــة النجــف خاصــة ببعــد االحــتالل البریطــاني للعــراق وب األعــالم، وانخفــض عــدد الطــالب

) ألف ٤٥دد سكان المدینة بـ(ستة آالف، بینما قدر عأذ بلغ عددهم أقل من ، ١٩١٨األشرف عام
مدرســة دینیـــة،  ةعشــر  ، أربــع١٩٢٧ألشــرف عــام وبلــغ عــدد المــدارس فــي مدینــة النجــف انســمة، 
) طالــب علــم، وكانــت الدراســة فیهــا مجانیــة فــال األســتاذ یقــبض أجــرًا، وال ٨٠٠مــن (أكثــر ضــمت 

تلبیـــة للواجـــب الشـــرعي، حتـــى انتشـــرت هـــذه المـــدارس فـــي شـــوارع المدینـــة  ، الطالـــب یتكلـــف شـــیئاً 
ـــــى آالفضـــــمت بـــــین جنباتهـــــا مكتبـــــو وازقتهـــــا،  الكتـــــب القیمـــــة  ات خاصـــــة، احتـــــوى بعضـــــها عل

  .)٨٠(والمخطوطات النفیسة
اللتــین  ن الطــریقتین الیونــانیتینت طریقــة التــدریس فــي هــذه المــدارس قدیمــة، تتــردد بــیكانــ  

صــفوف ة، فــال ق خاصــوالتفســیر، واتصــف نظــام التــدریس فیهــا باتبــاع طــر  التحلیــلتقومــان علــى 
التــدریس فیهــا فیمــر  أمــا مراحــلهــا الطالــب كمــا هــي الحــال فــي المــدارس الحدیثــة. مرتبــة یتــدرج فی

، ففـي المرحلـة األولـى  درجـة االجتهـادازهـا یبعـد اجتاحل أساسـیة، یمـنح الطالـب الطالب بثالث مر 

                                                 
؛ علي الوردي ، لمحات  ٢٠٨-٢٠٧، ص٤من تاریخ العراق الحدیث، ج علي الوردي، لمحات اجتماعیة )٧٩(

؛ جعفــر الخلیلــي،  ٤٦٨، ص٣) ، ج٢٠٠٤اجتماعیــة مــن تــاریخ العــراق الحــدیث ، (قــم: مطبعــة اســوة ، 
؛ ضـیاء الشـیخ صـالح  ١٠٦)، ص١٩٦٥المدخل الى موسوعة العتبات المقدسة ، (بغداد: دار التعارف، 

 . ١٠٢، ص١؛ عبد الرزاق الهاللي، معجم العراق ، ج ٣، ص١بق ، جكاشف الغطاء ، المصدر السا

، ١؛ عبــد الــرزاق الهاللــي، معجــم العــراق، ج٩١٨-٩١٧، ص٥١، العــدد١٩٤٠كــانون أول ٣ ،))  لغــريا(( )٨٠(
؛ عبــد الــرحیم الرهیمــي ، تــاریخ الحركــة االســالمیة فــي العــراق الجــذور الفكریــة والواقــع التــاریخي ١٠١ص

، ٢، ج١٩٢٧شــــــباط  ٢٨،  ))الحیــــــرة((؛ ١٠٣)، ص١٩٧٥الــــــدار العالمیــــــة، ، (بیــــــروت: ١٩٢٤-١٩٠٠
 . ٧٣، ص١مج
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والعــروض  والمعــاني  الطالــب علــوم النحــو والصــرف والمنطــق والبیــان والبــدیع یــدرس ))المقــدمات((
صـة بالفقـه صتخیـدرس فیهـا الكتـب الم ))السـطوح((وبعض النصوص األدبیـة، وفـي المرحلـة الثانیـة 

بحــث ((علــوم الكــالم والفلســفة والتفســیر والحــدیث واصــوله، وفــي المرحلــة الثالثــة یتقلــى و  واصــوله،
ال یكتســب الطالــب فیهــا القــدرة علــى اإلســتنباط والتضــلع فــي العلــوم الدینیــة، اال انــه الینــ ))الخــارج

 بــامتالك الكفایــة واألهلیــة الّ المــذاكرة والتــدریس، التــي التمــنح إار و بعــد االختبــ  الّ درجــة االجتهــاد إ
  . )١٨(الحقیقیة
ول من القرن العشـرین عدد المدارس الدینیة في النجف األشرف نهایة النصف األ لووص  

لــى رات المجتهــدین، امتــد جــذور بعضــها إن مدرســة دینیــة، ضــمت آالف الطلبــة وعشــحــوالي ثمــانی
 لیمیةزمن العثمانیین، منها مدرسة الصدر وكاشف الغطاء والمهدیة، ومدرسة القـوام والمعتمـد والسـ

الصــغرى والكبــرى، ومدرســة القزوینــي والهنــدي، ومــدارس االخونــد  :الخلیلــي واألیروانــي، ومدرســتا
وأكثــر هــذه المــدارس مبنیــة علــى وفــق  الــثالث، ومدرســة الیــزدي والشــیرازي والبــادكوبي والبخــاري،

حـتالل علیها أموال مجزیة تتناسب ومكانتها العلمیة، وفتحت بعـد اال تصرفوقد ،  شرقيال الطراز
البریطــــاني للعــــراق مــــدارس أخــــرى، كمدرســــة كاشــــف الغطــــاء والرحبــــاوي والعاملیــــة والبروجــــردي، 

ألشـــرف دور ، وكـــان للمـــدارس الدینیـــة فـــي النجـــف ا١٩٤٣ســـة الجزائـــري التـــي تأسســـت عـــام ومدر 
هـا تلبـي حاجــات نّ ، فضـًال عـن أ ، فـي الحفـاظ علـى اللغـة العربیـة والتـراث العربـي االسـالميكبیـر 
  .)٢٨(تمع العراقي ، وتبث في نفوس طالبها الشعور الوطني المج

 لـى مدینـة النجـف األشـرف، وتنبـهد إكان مطلع القرن العشرین بدایـة لتسـرب الـوعي الجدیـ  
، كریمـة اعـدادًا یضـمن لهـم حیـاة  سـائل جدیـدة ألعـداد النشـأمـن و  لى مایقتضـیه العصـرالواعون إ

الفرنســیة، وم الحدیثــة واللغــات الغربیــة كاالنكلیزیــة و فــتح مدرســة عصــریة لتــدریب العلــفولــدت فكــرة 
فضـًال أسست مدارس ابتدائیة ومتوسطة وثانویة، درست فیها منـاهج المعـارف، وتنفیذًا لهذه الفكرة 

                                                 
؛ علـي البهـادلي، ٣٠٢؛ عبـد الـرحیم الرهیمـي، المصـدر السـابق، ص ٤٨-٤٦علي الشرقي، األحالم، ص )٨١(

، ٥، العـدد١٩٤٨،  ))البـذرة((؛ ٥٣)، ص١٩٨٩النجف جامعتها ودورها القیادي، (بیروت: مؤسسة الوفـاء، 
 .  ١٠٨-١٠٧ر الخلیلي ، المدخل الى موسوعة العتبات المقدسة ، ص؛ جعف ٤٧ص

؛ ١٢-١٠)، ص١٩٦٤عبــد المحســن شــالش، مــوجز تــاریخ النجــف األشــرف، (النجــف: مطبعــة النجــف،  )٨٢(
؛ حیـدر صـالح المرجـاني، النجـف األشـرف قـدیمًا وحـدیثًا ، ٧٥عبد الهادي الفضلي، المصدر السابق، ص

لتنظــــیم الدراســــي فــــي النجــــف األشــــرف والحواضــــر العلمیــــة ؛ محســــن محمــــد حســــن، مــــن ا ٦٢، ص١ج
، (النجف: مطبعـة الغـري  ))جامعة النجف الدینیة((؛  ١٩) ، ص١٩٩٨المشابهة، (بیروت: دار المحجة، 

-١٨٦٩؛ ابــراهیم خلیــل أحمــد وآخــرون ، تطــور التعلــیم الــوطني فــي العــراق ١٤-٧الحدیثــة، د.ت) ، ص
 .٦٥م العربي، (القاهرة: مؤسسة فرانكلین، د.ت)، ص؛ نجالء عز الدین، العال ٢٨، ص١٩٣٢
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فـي –تحـافظ ، و  وتطورهـا  المناهج االسالمیة تجاري المدارس الحكومیة فـي شـكلها ومحتواهـا عن
  .)٣٨(الميعلى جانب التوجیه االس -الوقت نفسه

المدرســـة ((أول مدرســـة عصــریة حدیثـــة، هـــي  ١٩٠٨ت أواخـــر العهـــد العثمــاني عـــام أسســ  
وق ن أنفــاق الحقــربیــة، وقــد أجــاز العلمــاء الروحــانیو لتــدریس العلــوم العصــریة واللغــات الغ ))العلویــة

،  ةرزا عبـد الـرحیم بادكوبـیأسسها الم ،))المدرسة المرتضویة(( ١٩٠٩أسست عام الشرعیة علیها، و 
هــاتین  نّ ن العلمـاء، بیــد أاألخـرى دعمــًا مــولقیــت هــي ، وهـي مشــابهة للمدرسـة آنفــة الــذكر منهجـًا 

أول مدرسة أهلیة فـي النجـف  ١٩٢١عالمیة األولى، وافتتحت عام بعد الحرب ال االمدرستین اندثرت
تدائیــة نتیجــة لطلبـات بعــض أهــالي المدینــة، وهــي مدرســة اب ))الغــري األهلیــة((هــي مدرســة األشـرف 

فــــي  اً، وكــــان آلل كمــــال الــــدین فضــــلثانویــــ اً صــــف كانــــت تضــــمنهــــاري ومســــائي، و  :ذات قســــمین
تأسیســـها، وعجـــزت الهیئــــة االداریـــة لهــــذه المدرســـة عـــن مواصــــلة العمـــل، فطلبــــت الحاقهـــا بــــوزارة 

  .)٤٨(المعارف، وأصبحت ضمن المدارس االبتدائیة الرسمیة في المدینة
منتـــدى النشـــر االبتدائیـــة ((فـــي النجـــف األشـــرف مدرســـة  ))جمعیـــة منتـــدى النشـــر((وأسســـت 

لدینیـة، وأسسـت لـى جانـب الثقافـة ادروس الحدیثـة واللغـة العربیـة إبالـ ، لتعنـى١٩٣٥عـام  ))األهلیة
  .)٥٨(ثانویة منتدى النشر ١٩٤١فیما بعد عام 

  
 لإذ تعــد الطفــمرحلــة ریــاض األطفــال مــن المراحــل المهمــة فــي حیــاة الطفــل التربویــة،  دتّعــ

مـدة الدراسـة فیهــا سـنتان ، وهـي مرحلـة تمهیدیـة للصـف األول وجــزء و لـدخول المـدارس االبتدائیـة، 
وبدایــة التخلــو مــن  ،مرحلــة حساســة ة، تكــون معهــا وتمهــد لهــا، وهــيرئــیس مــن الدراســة االبتدائیــ

                                                 
؛ ١٧٩، ص٢)، ج١٩٦٦جعفـر الخلیلـي، موســوعة العتبـات المقدســة قسـم النجــف، (بغـداد: دار التعــارف،  )٨٣(

 .١٠٤محمد مهدي اآلصفي، المصدر السابق، ص

 ؛ اســـحاق نقـــاش ، شـــیعة العـــراق ، ٨٤، ص ٥و٤و٣و٢، العـــدد ١٩٤٧، (مجلـــة) ، بغـــداد ،  ))القضـــاء(( )٨٤(
؛ عبــد ١٤٦، ص١؛ جعفــر بــاقر آل محبوبــه، المصــدر الســابق، ج ٧٧) ، ص١٩٩٨(قــم: مطبعــة أمیــر، 

؛ جعفر الخلیلـي، ١٢٧)، ص١٩٧٥، (بغداد: دار السالم، ١٩٢٠اهللا الفیاض، الثورة العراقیة الكبرى سنة 
؛ جعفــر الخلیلــي، موســوعة العتبــات ١٨١-١١٠، ص٢)، ج٢٠٠٦، مطبعــة شــریعت: قــمهكــذا عــرفتهم، (

؛ ١٨٠، ص١؛ نـــاجي وداعــة الشــریس، المصــدر الســـابق، ج١٨٢-١٨٠، ص٢المقدســة قســم النجــف، ج
)، ١٩٩٤حیــدر صــالح المرجــاني، أعــالم مــن النجــف األشــرف قــدیمًا وحــدیثًا، (النجــف: مطبعــة القضــاء، 

؛ كامـل سـلمان الجبـوري، صـفحات مـن مـذكرات السـید حسـین كمـال الـدین، (بغـداد: مطبعــة ١١٥، ص٣ج
 . ٢٩٥، ص ٣من تاریخ العراق الحدیث ، جإجتماعیة ؛ علي الوردي ، لمحات ٧)، ص١٩٨٧العاني، 

 .١٨٦-١٨٢، ص٢جعفر الخلیلي، موسوعة العتبات المقدسة قسم النجف، ج )٨٥(
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ت هـــذه الریــاض حــدیثًا فـــي العــراق، وفتحـــت أول دة فــي حیــاة الطفـــل، وأنشــئصــعوبة وتجربــة جدیـــ
، طلبـًا ١٩٤٠قدم أهالي النجف األشرف عام ، و ١٩٢٧-١٩٢٦ي العراق في بغداد عام فروضة 

المـدارس  ألنتشال العدد الكبیـر مـن األطفـال، ألنّ لى وزارة المعارف بفتح مدارس أولیة وروضات إ
  .)٦٨(١٩٤٥ ف ریاضًا لألطفال إال في عاممدینة النجف األشر ولم تشهد األولیة التسعهم، 

، خـالل العهـد ١٨٨٢في مدینـة النجـف األشـرف عـام  سة نظامیة رسمیةأسست أول مدر و 
األشــــرف عــــام  ، واســــتمرت حتــــى انتفاضــــة النجــــف))المدرســــة الرشــــدیة العثمانیــــة((العثمــــاني باســــم 

وفتحــــت بعــــد االحــــتالل البریطــــاني للعــــراق أول مدرســــة فــــي النجــــف  ، إذ انــــدثرت بعــــدها.١٩١٥
لمعـارف آنـذاك، وكـان ذلـك عـام ، التـي فتحتهـا نظـارة ا))ریـةالمدرسة االبتدائیة األمی((األشرف، هي 

عـــام وفـــي  قیــام ثـــورة العشـــرین وفتحــت بعـــدها، ، مكونــة مـــن أربعـــة صــفوف، وأغلقـــت عنـــد١٩١٨
االنتداب البریطاني األسس األولى ، ووضعت خالل مدة ))غازي االبتدائیة((أسست مدرسة  ١٩٢٦
أیقنـوا  وسـائل التعلـیم، بعـد أنْ لـى نشـر اقیون الحاجـة إالعراق، وأدرك العر لتعلیم الرسمي في لنظام ا

تحقق اسـتقالًال تامـًا مـالم تسـتطع تخـریج الكفـاءات والمتعلمـین، وخـالل هـذه  ان بالدهم الیمكن أنْ 
الزمــــان والمكــــان، وازدادت  يمقیاســــب ،كمــــًا ونوعــــاً  ،الفتــــرة حــــدث تطــــور كبیــــر فــــي قطــــاع التعلــــیم

  .)٧٨( ٪٨الى  یزانیة الدولةمن م ٪٣تخصیصات وزارة المعارف من 
وقــف النــاس ، وقــد ١٩٢٨للبنــات فــي النجــف األشــرف عــام أسســت أول مدرســة ابتدائیــة و 

فــي  ))المدرســة االبتدائیــة األولــى(( تحــا معــارض واآلخــر مؤیــد لفتحهــا، وافتتحــدهممنهــا مــوقفین: أ
االنتــداب، عهــد فــي وهــي أول مدرســة ابتدائیــة رســمیة فــي المدینــة  ،١٩٢٩النجــف األشــرف عــام 

ففـي  ،، عدد آخر مـن المـدارس االبتدائیـة١٩٣٢رف بعد اعالن االستقالل عام وفتحت وزارة المعا
، ))الحیدریة االبتدائیة((وبعدها بسنة فتحت مدرسة  ،))السالم االبتدائیة((شیدت مدرسة  ١٩٣٢العام 

عـام  ))یـة االبتدائیـةالطالب((أسسـت مدرسـة لحكومة مدرستین ابتـدائیتین، و شیدت ا ١٩٣٤وفي العام 
مــدارس ابتدائیــة  ثمــاني ١٩٣٩ئیــة الرســمیة فــي المدینــة عــام ، وبلــغ عــدد المــدارس االبتدا١٩٣٥

                                                 
؛ جمــــان عبــــد الخــــالق كــــرم، ریــــاض ٢٩٨-٢٩٧، ص١٢محمــــد حســــین الزبیــــدي، المصــــدر الســــابق ، ج )٨٦(

؛ وزارة الداخلیــة ١٢-٦غــداد: مطبعــة رونیــو، د.ت)، صاألطفــال فــي العــراق وبعــض األقطــار العربیــة، (ب
 ، ص األخیرة.٣٦، العدد١٩٤٠حزیران ٨، ))الغري((؛ ٣٢٢العراقیة المكلیة، المصدر السابق، ص

؛ نـــاجي وداعـــة الشـــریس، ١٧٩-١٧٨، ص٢جعفــر الخلیلـــي، موســـوعة العتبـــات المقدســـة قســم النجـــف، ج )٨٧(
، ٣أعـالم مـن النجـف األشـرف قـدیمًا وحـدیثًا ، ج؛ حیدر صـالح المرجـاني، ٢٢، ص١المصدر السابق، ج

؛ كـــاتلین. أم النكلـــي، المصـــدر  ٣١١، ص١٢؛ محمـــد حســـین الزبیـــدي ، المصـــدر الســـابق ، ج١١٩ص
) ، ١٩٩٣؛ تقــي الــدباغ وآخــرون، العــراق فــي التــاریخ ، (بغــداد: دار الحریــة للطباعــة، ٢٠٧الســابق، ص

، (قـم: مطبعـة ١٩٤٥-١٩٢١ریة فـي النجـف األشـرف ؛ محمد باقر أحمد البهادلي ، الحیاة الفك ٧١٠ص
 .١٠٩)، ص٢٠٠٤ستارة، 
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 ١٩٤٣ت عـام هلیة، وأنشـئلمدارس األطالب ا ًا وطالبة عدا) طالب١٠٧٣للبنین والبنات، ضمت (
دارس ابتدائیــة مــ لــى تســعإ ١٩٤٥عــام  ، لیصــل عــدد المــدارس فــي))عبــد االلــه االبتدائیــة((مدرســة 

  .)٨٨(للبنین والبنات في المدینة
بــدأت تتضــح مالمــح التعلــیم الثــانوي والمهنــي فــي العــراق منــذ الثلــث األخیــر مــن القــرن و 

انعطافــة تاریخیــة علــى بعــض المــدن العراقیــة، ثــم حــدثت  األمــربــادئ فــي ، واقتصــر التاســع عشــر
، فــي أیلــول عــام ثانویــةمدرســة ل أو  أسســت فــي بغــدادة أعقــاب الحــرب العالمیــة األولــى، إذ مهمــ

وســع التعلــیم وكــان هــذا العــام بدایــة ت .١٩٢٥، فكركــوك عــام البصــرة،  فصــلالمو فــي ثــم  ،١٩٢٠
مالیـًا،  ، واسـتعین باألهـاليصـف ثـانوي فـي مدینـة النجـف األشـرففیـه فتح الثانوي في العراق، إذ 

 خمــــس ســــنوات، إذ ١٩٢٩أربــــع ســــنوات، وأصــــبحت عــــام وكانــــت الدراســــة فــــي هــــذه الثانویــــات 
خصصت السنوات الثالث األولى للدراسة المتوسطة والسـنتان األخیرتـان للدراسـة الثانویـة، وكانـت 

النجـف  فـي ١٩٣٥صـر التعلـیم الثـانوي حتـى عـام الحكومة تستقطع اجورًا مـن األغنیـاء فقـط، واقت
  .)٩٨())ثانویة النجف((وهي  الّ إ ١٩٣٥تأسست عام  األشرف على ثانویة واحدة

، اجتماعیـــة وهـــي األمیـــة ةبمكافحـــة أخطـــر مشـــكلمنـــذ بدایـــة الحكـــم الـــوطني هـــتم العـــراق ا
المعــارف والشــؤون االجتماعیــة فــي الســجون، وازداد االهتمــام فــي  وكانــت تقــوم بهــذه المهمــة وزارتــا

العقــد الرابــع مــن القــرن العشــرین ، وقامــت عــدة محــاوالت لتعمــیم التعلــیم االلزامــي االبتــدائي، قــدم 
لـى وزارة المعـارف لفـتح مدرسـة لمكافحـة األمیـة، إطلبـًا  ١٩٤٤ن المثقفـین والمعلمـین عـام مـ لفیـف

                                                 
؛ علوان السفیر، تاریخ النجف الریاضي، ٢١، ص١، العدد ٢٠٠٣، (مجلة)، النجف األشرف،  ))الفرقان(( )٨٨(

، ١، العـــــدد١٩٣٥، (مجلــــة)، بغـــــداد، شـــــباط  ))المعلـــــم الجدیـــــد((؛ ١١)، ص١٩٩٠(بغــــداد: مطبعـــــة آب، 
ــــة، ٢٦هیم الحســــیني ، المصــــدر الســــابق، ص؛ حســــین هاشــــم ابــــرا٣٧ص ؛ وزارة الداخلیــــة العراقیــــة الملكی

؛  محمــد بــاقر أحمــد البهــادلي، المصــدر ٢، ص١، العــدد١٩٣٩،  ))الغــري((؛ ٩٥٠المصــدر الســابق، ص
 .١٠٩السابق ، ص

 مدیریــة العالقــات فــي مؤسســة التعلــیم المهنــي، مؤسســة التعلــیم المهنــي، (بغــداد: مطبعــة اعدادیــة صــناعة )٨٩(
؛ محمد حسین  ٢١٨-٢١٧، ص١؛ عبد الرزاق الهاللي، معجم العراق ، ج ١٩) ، ص١٩٧٩حزیران، ١

؛ وزارة الداخلیـة العراقیـة الملكیـة ، المصـدر السـابق ، ٣٢٢-٣٢١، ص١٢الزبیدي ، المصدر السابق ، ج
 .١٠٩؛ محمد باقر أحمد البهادلي، المصدر السابق ، ص٩٥١ص
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 مكانـاً  ))غـازي االبتدائیـة((لواء كـربالء علـى هـذا االقتـراح، واختیـرت مدرسـة  ووافقت مدیریة معارف
  . )٩٠(لها، وقام بادارتها السید حمید صالح الحكاك

، جعلهــا مركــزًا لطلبــة دینــة النجــف األشــرفمني لالمركــز الــدی نّ تبــین مــن خــالل ماتقــدم، إ
یـد مـن المـدارس الدینیـة ا شـجع علـى فـتح العد، ممـلیهـا طلبـة العلـملعلوم الدینیة والفقهیة، فتوافـد عا

افتتــاح عــدد ازدهــرت وتنوعـت هــذه المــدارس بعلومهـا، أمــا التعلـیم األهلــي الحــدیث فشـهد  فیهـا،  إذ
لــذا ظــل التعلــیم  فــي نشــر وتــدریس العلــوم الحدیثــة، دورٌ محــدود مــن هــذه المــدارس التــي كــان لهــا 

 الّ تحسـن فیـه واالتسـاع إبوادر ال ت القرن المنصرم ضعیفًا، ولم تظهرحتى نهایات ثالثیناالحدیث 
ال أبنـائهم إلـى ات القرن ذاته، مع تحفظ ملحوظ لدى بعض األهالي في ارسـوخمسینات في أربعین

   الفاسق.تعلم علوم الغرب هذه المدارس بحجة 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣جدول رقم (

                                                 
؛ اعــــداد الكـــوادر الرســــمیة والهیـــآت التعلیمیــــة ٣٠٠، ص١٢لســـابق، جمحمـــد حســــین الزبیـــدي، المصــــدر ا )٩٠(

) ،  ١٩٧٦لمحافظة  كربالء ، خطـة مشـروع الزامیـة التعلـیم ومحـو األمیـة ، (كـربالء: مطبعـة أهـل البیـت، 
 .٩٠٢، ص١٧، العدد ١٩٤٤تموز ٢٥؛  ٨٩٠، ص١٦، العدد ١٩٤٤تموز ١١،  ))الغري((؛  ١ص
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  في مدینة النجف األشرف ))التعلیم األهلي((یبین اعداد المدارس الحدیثة 
  )١٩(١٩٤٥- ١٩٠٠ المدة خالل

سنة   المرحلة  اسم المدرسة  ت
  التأسیس

  المالحظات  جهة التأسیس

ن انفـــاق أجـــاز العلمـــاء الروحـــانیو     ١٩٠٨  ابتدائیة  المدرسة العلویة  - ١
  وق الشرعیة علیهاالحق

المیرزا عبد الرحیم   ١٩٠٩  ابتدائیة  المدرسة المرتضویة  - ٢
  بادكوبه

دعمــــت مــــن قبــــل العلمــــاء ودولــــة 
روسیا لكون مؤسسها قفقاسـیًا مـن 
رعایــــــــا الــــــــروس وانــــــــدثرت هــــــــذه 
المدرســــــة بعــــــد الحــــــرب العالمیــــــة 

  األولى  
مدرسة الغري األهلیة   - ٣

  النظامیة
بعـــــــد أن عجـــــــزت ادارتهـــــــا عــــــــن   آل كمال الدین  ١٩٢١  ابتدائیة

مواصـــــلة العمــــــل ألحقتهـــــا بــــــوزارة 
المعـــارف وضـــمت الـــى المـــدارس 

  االبتدائیة الرسمیة
مدرسة منتدى النشر   - ٤

  األهلیة
جمعیة منتدى   ١٩٣٥  ابتدائیة

  النشر
تعنـــــى بالـــــدروس الحدیثـــــة فضـــــًال 

  الثقافة الدینیة عن
ثانویة منتدى النشر   - ٥

  األهلیة
دى جمعیة منت  ١٩٤١  ثانویة

  النشر
  

  
 
  

  
  
  
  
  

  )٤جدول رقم (

                                                 
ینظــر: جعفــر بــاقر آل محبوبــه، المصــدر الســابق ،  .عدیــد مــن المصــادرأعــد هــذا الجــدول بــالرجوع الــى ال )٩١(

؛ جعفــــــر الخلیلــــــي،  ١٨١-١١٠،  ص ٢؛ جعفــــــر الخلیلــــــي ، هكــــــذا عــــــرفتهم ، ج ١٤٧-١٤٦، ص١ج
؛ نـاجي وداعـة الشـریس ، المصـدر السـابق، ١٨٢-١٨٠، ص٢موسوعة العتبات المقدسة قسـم النجـف، ج

 .١١٥، ص٣النجف األشرف قدیمًا وحدیثًا ، ج ؛ حیدر صالح المرجاني، أعالم من١٨٠، ص١ج
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  )٢٩(١٩٤٥-١٩٠٠ المدة خالل مدارس التعلیم الرسمي في النجف األشرفیبین 
سنة   المرحلة  اسم المدرسة  ت

  التأسیس
جهة 

  التأسیس
  المالحظات

المدرسة الرشدیة  - ١
  العثمانیة

الحكومة   ١٨٨٢  ابتدائیة
  العثمانیة

حتـى ثـورة النجـف استمرت هـذه المدرسـة 
  ١٩١٥تراكعلى األ

نظارة   ١٩١٨  ابتدائیة  المدرسة األمیریة - ٢
  المعارف

د قیـام ثـورة ت أربعـة صـفوف أغلقـت عنـضم
العشـــــــــــــــــرین وفتحـــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــدهاوهي أول 

  االحتالل البریطانيمدرسةأسست في عهد
ســـمیت فیمـــا بعـــد بمدرســـة النضـــال وأول   وزارةالمعارف  ١٩٢٦  ابتدائیة  مدرسة غازي - ٣

  مدرسة في عهد االنتداب
ة االبتدائیة المدرس - ٤

  للبنات
أول مدرســــة ابتدائیــــة للبنــــات وقــــد القــــت   وزارةالمعارف  ١٩٢٨  ابتدائیة

  معارضة من قبل النجفیین 
المدرسة االبتدائیة  - ٥

  األولى
  ثاني مدرسة في عهد االنتداب  وزارةالمعارف  ١٩٢٩  ابتدائیة

    وزارةالمعارف  ١٩٣٢  ابتدائیة  مدرسة السالم  - ٦
    وزارةالمعارف  ١٩٣٣  ةابتدائی  مدرسة الحیدریة - ٧
    وزارةالمعارف  ١٩٣٥  ابتدائیة  مدرسة الطالبیة - ٨
    وزارةالمعارف  ١٩٤٣  ابتدائیة  مدرسة عبداالله - ٩

  أول صف ثانوي یفتح في المدینة  وزارةالمعارف  ١٩٢٥  متوسطة  فتح صف ثانوي -١٠
  ثاني صف ثانوي یفتح في المدینة  وزارةالمعارف  ١٩٢٦  متوسطة  فتح صف ثانوي آخر  -١١
  ثالث صف ثانوي یفتح في المدینة  وزارةالمعارف  ١٩٢٧  متوسطة  فتح صف ثانوي آخر -١٢
  رابع صف ثانوي یفتح في المدینة  وزارةالمعارف  ١٩٢٨  ثانویة  فتح صف ثانوي آخر -١٣
  خامس صف ثانوي یفتح في المدینة  وزارةالمعارف  ١٩٢٩  ثانویة  فتح صف ثانوي آخر -١٤
لدراســـة أصـــبحت ثانویـــة ثالثـــة صـــفوف ل  عارفوزارةالم  ١٩٣٥  ثانویة  ثانویة النجف -١٥

  المتوسطة وصفان للثانویة
مدرسة مكافحة  -١٦

  األمیة
ت هــذه المدرســة بعــد أن قــدم أهــالي أنشــئ  وزارةالمعارف  ١٩٤٤  ابتدائیة

الــى وزارة المعــارف وعینــت  النجــف طلبــاً 
  مكانًالهامدرسةغازي االبتدائیة

  

                                                 
؛  محمــــد بــــاقر أحمــــد  ١٧٩-١٧٨، ص٢جعفــــر الخلیلــــي، موســــوعة العتبــــات المقدســــة قســــم النجــــف،  ج )٩٢(

؛ علــــــوان  ٢١، العــــــدد األول، ص ٢٠٠٣،  ))الفرقــــــان((؛ ١٠٩-١٠٨البهــــــادلي، المصــــــدر الســــــابق ، ص
؛ ٣٢٢-٣٢١، ص١٢ر الســابق ، ج؛ محمــد حســین الزبیــدي ، المصــد١١الســفیر، المصــدر الســابق، ص

 .٨٩٠، ص١٦، العدد ١٩٤٤تموز ١١،  ))الغري((
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ب مـن الشـعوب، وال یمكـن االرتقـاء ألي شـعد التعلیم واحدًا من أهم عوامـل النهـوض و ویعّ   
ووسـائل نشـر التعلـیم التعتمـد  .ه تعنى بالتعلیم وتعمـل علـى نشـر  تنهض من دون أنْ  نْ ألي دولة أ

علــى حــد تعبیــر تأســیس المكتبــات، فهــي  منهــاأخــرى علــى المــدارس فقــط، بــل هنــاك عوامــل مهمــة 
فیهـا شـتى العلـوم، لـذلك لـم تغفـل األمـم ، إذ یتقلـى الجمهـور ))مدرسة الشـعب الكبـرى((أحد الحكماء 

 قامـتإذ  ،والنهوض لى السیر في الركب الحضاريالسیما تلك التي سعت إو هذه الناحیة الثقافیة، 
  .)٣٩(بفتح المكتبات في كل مدینة من مدنها

نتقـال الحركـة العلمیـة الیهـا، ومنـذ مـع ایـرتبط وللمكتبات في مدینة النجف األشـرف تـاریخ   
أمهـات خـزائن الكتـب فـي الـبالد، بـالرغم مـن الهجمـات  تـى یومنـا هـذا ضـمت المدینـةذلك الحین ح

التي تعرضت الیهـا عبـر مراحـل زمنیـة مختلفـة، ولعـل مـن بـین أقـدم مكتباتهـا مكتبـة الحـرم العلـوي 
لـم فـي ألف عام، وجل المدارس الدینیة فیها مكتبات، وكـل أهـل العن یزید تاریخها عالتي الشریف 

نجــف األشــرف والتــزال، ، وكانــت فــي مدینــة الموامكانیــاته مًا لحــاجتهلكــون مكتبــات تبعــالمدینــة یمت
  .)٤٩(نفائس ونوادر ضمتخزائن كتب 

المطبوعــات فــي  تضــم آالفعامــة، : خاصــة و األشــرف مكتبــات كثیــرة مدینــة النجــف وفــي  
الســالمیة، والفنــون ا، فــي شــتى العلــوم النــادرة المخطوطــات ع الثقافــة والمعرفــة ومئــاتمختــف أنــوا

الـــــدواوین الشـــــعریة والمقـــــاالت والرســـــائل النثریـــــة البلیغـــــة والمعارضــــــات  فضـــــًال عـــــن كثیـــــر مـــــن
  .)٥٩(یفوق االحصاءبما والمساجالت، وتراجم مختلف األدباء في مختلف األدوار والعصور 

سـوعات العلمیـة یـة مكتبـة عـامرة بالمو عیة مـن جمعیـات النجـف األشـرف األدبكل جمفي و   
مكتبـة حافلـة بالكتـب التـي تهـم الطالـب فـي مختلـف  مدرسـة مـن مدارسـهاكـل ادرة، وفـي والكتب النـ

رة مافیهـا لكثـاالختصاصات، واكتسبت المكتبـات النجفیـة شـهرة واسـعة، فـذكرها الكتـاب والمؤرخـون 
مكتبـات فـي بیـوت أعـالم النجـف األشـرف مـن  هناك فضًال عن أنّ  ب ومخطوطات نفیسة،من كت

  .)٦٩(من مكتبة عامرة زاخرة بكل نادر ونفیس تات المدینةبیت من بیو  یخلُ ، إذ الفقهاء وأدباء
تبــات العامــة والخاصــة، فالمك :لــى قســمینعوتقســم المكتبــات فــي مدینــة النجــف األشــرف   

داة تنفیذیــة لهــذا الهــدف االجتمــاعي، تأخــذ علــى عاتقهــا واالعــالم، وانهــا أ داة للتعلــیمالعامــة هــي أ
                                                 

 .١٥٧، العدد  ١٩٣٩آذار  ٣ ، ))الهاتف(( )٩٣(

؛ علــــي محمــــد علــــي دخیــــل، المصــــدر الســــابق، ٩٤، ص١نــــاجي وداعــــة الشــــریس، المصــــدر الســــابق، ج )٩٤(
 .٥٩٤-٥٩٣، ص١١، ج ١٩١٤، (مجلة)، بغداد، آیار  ))لغة العرب((؛ ٤٣ص

 .٢٧،المصدرالسابق، ص١٩٥٠-١٩٣٩؛غرفة تجارة النجف٨١الفضلي،المصدر السابق،صعبد الهادي  )٩٥(

لجنة مهرجان النجف الخامس، محافظة النجف بین الماضي والحاضر، (بغداد: مطبعـة أوفسـیت عشـتار،  )٩٦(
؛ علــي محمــد علــي دخیــل، المصــدر ٣٧؛ محمــد مهــدي اآلصــفي، المصــدر الســابق، ص٥٥)، ص١٩٨٧

 .١١علي جعفر ویسین، المصدر السابق، ص ؛ ناهدة حسین٤٤السابق، ص
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ومیولـه وقدرتـه علـى كـل فـي نطـاق حاجتـه  ،، ومن ثم تیسیرها للجماهیرتدبیر الكتب والمطبوعات
فـــي ت فـــي المدینـــة أنشـــأها األعـــالم، وأنشـــئ ت العدیـــد مـــن المكتبـــات الوقفیـــة العامـــةالقـــراءة، فأنشـــئ

العدیـد  فضـًال عـنهـذه المـدة  في أثنـاءالجمعیات والنوادي الثقافیة في المدینة ثالث مكتبات عامة 
  .)٧٩(زمنیة مختلفة في حقبت لتي انشئة امن المكتبات العام

  -:ومن أبرز هذه المكتبات  
ـــــي  -١ ـــــة ((أو  ))الخزانـــــة العلویـــــة((أو  ))الحیدریـــــة((: وتســـــمى أیضـــــًا ))u((مكتبـــــة االمـــــام عل مكتب

علــى هــدایا قــدمت  تــويحوت، مــة یرجــع تاریخهــا الــى بدایــة القــرن العاشــر، وهــي مكتبــة قدی))الصـحن
ف، وطرأت علیها بعض الحوادث، التي أدت الى ملوك واألمراء واألشرا، من ال))u((لالمام علي 

  على صحف ومصاحف خطیة نادرة. -أیضاً –بعضها، وتحتوي  فقدان
لمــا فیهــا مــن قــدمها و ، لفالمكتبــة الحســینیة: وهــي أول مكتبــة عامــة فــي مدینــة النجــف األشــر  -٢

تح فــــي معظــــم األوقــــات إذ كانــــت تفــــ، ونكثیــــر ، وقــــد أفــــاد ١٩٠١أسســــت عــــام وقــــد ، كتــــب قیمــــة
عشــرة مــا یقــرب مــن ، وضــمت ١٩١٤د النجفــي المتــوفي عــام الحــاج علــي محمــ للمطالعــة، أسســها

  .)٨٩(آالف كتاب، وأكثر مخطوطاتها بخط مؤسسها النجف آبادي
وي تـتحو مكتبة اإلمام كاشف الغطاء: أسسها الشیخ علي آل الشیخ رضـا آل كاشـف الغطـاء،  -٣

كتاب، من بینها المدونات الكبرى فـي التـاریخ والـدین واألدب واللغـة على مایقرب من عشرة آالف 
  والمخطوطات المهمة. 

، وتضـم ١٩٣٢اء المدینـة وشـعرائها فـي عـام مكتبة جمعیة الرابطة األدبیة: أسسـها بعـض أدبـ -٤
  .)٩٩(ة المهمةیمایقرب من أربعة آالف كتاب من بینها الموسوعات الثقاف

                                                 
؛ عمـــاد عبـــد الســـالم  ٥)، ص١٩٦١أحمـــد أنـــور عمـــر، المكتبـــات العامـــة، (د.م: دار النهضـــة العربیـــة،  )٩٧(

-٢٨١، ص١٣)، ج١٩٨٥رؤوف، المكتبـــات، موســـوعة حضـــارة العـــراق، (بغـــداد: دار الحریـــة للطباعـــة، 
٢٨٢. 

؛ ٢٧) ، ص١٩٨٦ار الحریــة للطباعــة، ، (بغــداد: دمیــر فتــوحي ، مكتبــات العــراق ، الموســوعة الصــغیرة  )٩٨(
؛ جعفــر الخلیلــي، موســوعة العتبــات المقدســة قســم ١٢١محمــد بــاقر أحمــد البهــادلي، المصــدر الســابق، ص

؛ حیــدر صــالح المرجــاني ، النجــف األشــرف ١٥٨؛ علــي الشــرقي، األحــالم، ص ٢٢٤، ص٢النجــف، ج
 .٨١لي، المصدر السابق، ص؛ عبد الهادي الفض ١٨٥-١٧٩، ص١قدیمًا وحدیثًا ، ج

؛ عبـد الهـادي الفضـلي، المصـدر  ٢٤٣، ص٢جعفر الخلیلي ، موسوعة العتبات المقدسة قسـم النجـف، ج )٩٩(
 .٢٨٢، ص١٣؛ عماد عبد السالم رؤوف، المصدر السابق، ج٨١السابق، ص
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، أسسها الحجـة الكبیـر الشـیخ عبـد الحسـین ١٩٣٤: أسست عام ))u((مكتبة أمیر المؤمنین  -٥
حصـل علیهـا المؤسـس  ،بعض النـوادرتنفـرد بـ، جمع فیها نفائس الكتب، و ))الغدیر((األمیني مؤلف 

  على مجموعة من المخطوطات والمطبوعات. -أیضاً –وتحتوي ا، ممن الهند وایران وغیره
عــن  ، فضــالً ألنمائهــاأوقفــت بعــض األوقــاف قــد ، و ١٩٣٥مكتبــة منتــدى النشــر: أسســت عــام  -٦

  مساعدة مدیریة األوقاف وتبرعات المحسنین. 
، وفیهـا حـوالي ١٩٣٥الشیخ آغابزرك الطهراني عام مكتبة صاحب موسوعة الذریعة: أسسها  -٧

  . )٠١٠( خمسة آالف كتاب من بینها الموسوعات التاریخیة والرجالیة والمخطوطات التاریخیة النادرة
ـــد منـــذ قامـــت وزارة المعـــارف العراقیـــة المكتبـــة العامـــة:  -٨ ثالثینـــات القـــرن العشـــرین، بتعمـــیم فوائ

فـي  تقضیة بعض المكتبات العامة، فأنشئفي مراكز األلویة واأل إذ فتحتالتجربة الثقافیة الرائدة، 
و مكتبة عامة أسسـتها الحكومـة آنـذاك، وكـان أول أمـین لهـا هـ ١٩٣٦مدینة النجف األشرف عام 
هذه المكتبة أصناف الغذاء الروحي النفیس من كتب ومجالت،  وضمتاألستاذ حسن الجواهري، 

مختلـف  النـاس مـن لى غیر ذلك من وسائل التنویر والتثقیف، وقـد تهافـت علیهـاونشرات إوتقاریر 
ت أكثـر مـن وضـم ))مكتبة االدارة المحلیة((طبقات المجتمع النجفي، وسمیت هذه المكتبة فیما بعد 

  .)١١٠(سبعة آالف كتاب
، احتـوت ١٩٤١ة لتكـون مرجعـًا لطالبهـا عـام مكتبة جمعیة التحریـر الثقـافي: أسسـتها الجمعیـ -٩

كثیــر مــن لعامــة، وفضــًال عمــا ُذكــر فهنالــك علــى عــدد مــن المخطوطــات، وهــي كســائر المكتبــات ا
ي والخلیلــــي لــــالمكتبــــات العامــــة األخــــرى، كمكتبــــة مدرســــة الیــــزدي واألخونــــد ومكتبــــة مدرســــة المال

جــال الســفارة ر  وبعــض ))ضــابط العالقــات العامــة((زار المیجــر كــركمن  ١٩٤٤وفــي عــام  وغیرهــا.

                                                 
ر ؛ علي محمد علي دخیل، المصد٢٥٦، ص٢جعفر الخلیلي ، موسوعة العتبات المقدسة قسم النجف، ج )١٠٠(

 .٣٨٨-٢٧٣، ص١٣؛ عماد عبد السالم رؤوف، المصدر السابق، ج٤٥السابق، 

حمیــد حمــود الناصــر وعبــد االلــه ابــراهیم الــوائلي ، دلیــل المكتبــات العراقیــة، (بغــداد: دار الحریــة للطباعــة،  )١٠١(
 ))مقابلــــة شخصــــیة((؛ ٢٧٣، ص١٣؛ عمــــاد عبــــد الســــالم رؤوف، المصــــدر الســــابق، ج٦٩)، ص١٩٧٥

، أمـین المكتبـة المركزیـة حالیـًا فـي النجـف األشـرف وعضـو ١٩٣٩السـالمي، موالیـد  حمودي مجیـد حسـان
كـانون ثـاٍن ٢ناشط في الحزب الشیوعي نهایة عقد الخمسینات في النجف األشرف ، النجف األشرف، في 

، ١،  العــدد ١٩٣٩آب ٢٢؛  ٤١٥، ص١١٤و ١١٣، العــدد ١٩٤٢تشــرین ثــاٍن  ٢٠، ))الغــري((؛ ٢٠٠٤
 .٩٠-٨٩دي الفضلي، المصدر السابق، ص؛ عبد الها١٤ص
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علــى الثقافــة الواســعة فیهــا، وكــان القصــد مــن  واعرفــتمدینــة النجــف األشــرف و  البریطانیــة فــي بغــداد
  .)٢١٠(فتح مكتبة ارشاد للمطالعة، لتزوید المطالعین والقراء بالكتب الحدیثةزیارتهم 
كثیـــر مـــن المكتبـــات الخاصـــة، منهـــا مكتبـــة األســـتاذ محمـــد علـــي وفـــي النجـــف األشـــرف   

كــاظم الحــاج جــواد شــبر، ومكتبــة المرحــوم یوســف شــهیب، ومكتبــة الســید الحــاج البالغــي ومكتبــة 
فخـر الـدین، ومكتبـة السـید الشـخص، ومكتبـة السـید هاشـم بحـر العلـوم، ومكتبـة آل شریف ومكتبـة 

ومكتبة عبد الزهرة محمـد  الحمامي،آل الخرسان وآل شمسه و آل المقرم، ومكتبة السید عبد الرزاق 
فـــرج اهللا، ومكتبـــة الیعقـــوبي والســـید محمـــد ســـعید الحبـــوبي، ومكتبـــة محمـــد آل الشـــیخ أســـرة علـــي و 

كثیــرة، بعــد أن تــوفي أصــحابها وبیعــت مــن قبــل خاصــة مكتبــات ، وانــدثرت كثیــرالســماوي وغیرهــا 
كمكتبـة السـید محمـد سـعید الحبـوبي ومحمـد فتفرقـت بیـنهم، بنـاء المتـوفي ، أو وزعـت علـى أورثتهم

ساني والمصلح حسین الخلیلـي، ومكتبـة عبـد الحسـین االسماوي، ومكتبة المصلح محمد كاظم الخر 
  .)٣١٠(الحلي وغیرها الكثیر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
-٩٧، ص١؛ نــاجي وداعــة الشــریس، المصــدر الســابق، ج٢٦٠، ص٢جعفــر الخلیلــي، هكــذا عــرفتهم، ج )١٠٢(

 .٨٩٠، ص١٦،  العدد ١٩٤٤تموز ١١، ))الغري((؛ ٩٨

؛ عــــدي حــــاتم عبــــد الزهــــرة المفرجــــي، المصــــدر ٩٨-٩٥، ص ١٦، العــــدد ١٩٤٤تمــــوز ١١،  ))الغــــري(( )١٠٣(
 .٣٤السابق، ص
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  )٥جدول رقم (
  یبین المكتبات العامة في مدینة النجف األشرف

  )٤١٠(١٩٤٥- ٩٠٠١خالل المدة 
سنة   اسم المكتبة  ت

  التأسیس
عددالكتب التي   جهة التأسیس

  تحتویها
  المالحظات

مكتبـــــــــــــــة االمـــــــــــــــام  .١
   ))u((علي

عن تزیـــــــــــــد
  عام ألف

علــى هــدایا قــدمت  ضــمت  -
  ))u((لالمـــــــــــام علـــــــــــي

صــــــــــحف ومصــــــــــاحف و 
  خطیة نادرة 

كثیــــــــــر مــــــــــن تعرضــــــــــت ل
العدیـــــد  هافقـــــدتأالحـــــوادث 

  من كتبها ونوادرها

الحـــــــــــــاج علـــــــــــــي   ١٩٠١  ینیةالمكتبة الحس .٢
  محمد النجفي

دون عشرة آالف كتاب 
  ومخطوط

ــــــــة عامــــــــة فــــــــي  أول مكتب
  مدینة النجف األشرف

مكتبة االمام  .٣
  كاشف الغطاء

 الشــــیخ علــــي ابــــن  -
الشـــیخ محمدرضـــا 
  آل كاشف الغطاء

ف مایقرب من عشرة آال
  كتاب ومخطوط ومدون

بهـــا العدیــدمن كتبهـــا جــاء 
مؤسســـها مـــن الهنـــدوایران 

  الدول االسالمیة منوعدد
مكتبة جمعیة  .٤

  الرابطة األدبیة
١٩٣٢  
  

مجموعة أسســــــــــها
من أدباء النجـف 

  األشرف

ت مایقرب من أربعة ضم
  آالف كتاب 

دعمـــــــــت مـــــــــن األوقـــــــــاف 
  وتبرعات المحسنین

مكتبة أمیر  .٥
  ))u((المؤمنین

 الحجة الكبیـــرأسســها  ١٩٣٤
الحســــــین الشــــــیخ عبد

ـــــــــــــف ـــــــــــــي مؤل  األمین
  ))الغدیر(( كتاب

العدید من على  حتويت
نفائس الكتب والمؤلفات 

  والمخطوطات النادرة

أول أمـــــــین لهـــــــا األســـــــتاذ 
  حسن الجواهري

مكتبة منتدى  .٦
  النشر

١٩٣٥  
  

أسســـــتها جمعیــــــة 
  منتدى النشر

ت العدید من ضم
  الكتب والمؤلفات

  هاطالبل اً مرجعكانت 

مكتبة صاحب  .٧
  ))الذریعة((موسوعة

١٩٣٥  
  

الشــــیخ آغــــابزرك 
  الطهراني

خمسة ت حوالي ضم
  آالف كتاب ومخطوط

  لطالبها اً مرجعانت ك

المكتبة  .٨
  ))المركزیة((العامة

١٩٣٦  
  

وزارة المعـــــــــــــارف 
  العراقیة

أكثـــــر مـــــن ســـــبعة آالف 
  كتاب ومجلة ونشرة

  لطالبها اً مرجعانت ك

  ٠لطالبها اً رجعمانت كالعدید من ضمت أسســـــتها جمعیــــــة   ١٩٤١مكتبــــــــــــــة جمعیــــــــــــــة  .٩

                                                 
  
  
 
ینظر: جعفر الخلیلـي، موسـوعة العتبـات المقدسـة قسـم  .أعد هذا الجدول بالرجوع الى العدید من المصادر )١٠٤(

ــــاقر احمــــد البهــــادلي، المصــــدر الســــابق، ص٢٥٦-٢٢٤، ص٢النجــــف، ج ــــد ١٢٤-١٢٠؛ محمــــد ب ؛ عب
، ١٣؛ عمــاد عبــد الســالم رؤوف، المصــدر الســابق ، ج ٩٠-٨١الهــادي الفضــلي، المصــدر الســابق، ص
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  الكتب والمخطوطات  التحریر الثقافي  التحریر الثقافي
مكتبــــــــــــــة مدرســــــــــــــة  .١٠

  الیزدي
أسســـــتها مدرســـــة   

  الیزدي
العدید من ضمت 

  الكتب
  لطالبها اً مرجعانت ك

مكتبــــــــــــــة مدرســــــــــــــة  .١١
  االخوند

أسســـــتها مدرســـــة   
  االخوند

العدید من  ضمت
  الكتب

  كانت مرجعًا لطالبها

مكتبــــــــــــــة مدرســــــــــــــة  .١٢
  الماللي

أسســـــتها مدرســـــة   
  الماللي

العدید من  ضمت
  الكتب

  لطالبها كانت مرجعاً 

مكتبــــــــــــــة مدرســــــــــــــة  .١٣
  الخلیلي

أسســـــتها مدرســـــة   
  الخلیلي

العدید من  ضمت
  الكتب

  كانت مرجعًا لطالبها

  
.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ات الرقـــي مـــلعقـــد األول مـــن القـــرن العشـــرین وبـــدت عالأوائـــل افـــي هبـــت نســـمات التنـــویر   
ا فــي ذلــك الوقــت ا الیهــلــى ســوق الطباعــة فجلبــو یقظــت أفكــار بعــض النجفیــین، فهبــوا إوالتنبــه، وت

                                                                                                                                            
؛ جعفر الخلیلي ، ٦٩؛ حمید حمود الناصر وعبد االله ابراهیم الوائلي ، المصدر السابق ،  ص ٢٧٣ص

 .٢٦٠، ص ٢هكذا عرفتهم، ج
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معــارف، وســیلة مــن وســائل الرقــي ونشــر الكونهــا لالحاجــة إلیهــا شــدیدة وماســة، مطبعــة، إذ كانــت 
المسـاعد األول للحركــة العلمیـة واألدبیــة فیهـا، نظــرًا لكثـرة المــؤلفین  لــى النجـف األشــرففجـاء بهـا إ
ة فـي راقیـة الرئیسـالع قصیرة من الزمن أصبحت النجف األشرف من بین المدنوفي مدة والكتاب، 

  .)٥١٠(مضمار الطباعة
ایصـال نتاجهـا الضـیق المحـدود، وتمكنـت مـن خرجت النجـف األشـرف مـن عالمهـا وبهذا   

لــى جمیــع أنحــاء إكلمتهــا لتصــل لــى العدیــد مــن البلــدان، إ ،الصــحف والمجــالتالســیما الفكــري، و 
صـحاب الصـحف بتأسـیس األیـام تعـددت المطـابع فیهـا وتطـورت وازدهـرت، وقـام أً  العالم، وبمـرور

المطــابع الحدیثــة لــدور نشــرهم، وذلــك باســتیراد المكــائن واآلالت الحدیثــة للطباعــة، النقــاذ الوضــع 
أسسـت العدیـد ، ١٩٤٥-١٩٠٧بـین  لـك المـدة الواقعـةالصحفي وانتشاله من واقعه البـدائي، وفـي ت

الكتـــب العلمیـــة مـــن المطـــابع ونشـــطت لالنتـــاج العلمـــي واألدبـــي، وســـدت جـــزءًا مـــن الحاجـــة لطبـــع 
  .)٦١٠(واألدبیة في العراق

وكانــت المطــابع علــى كثرتهــا فــي مدینــة النجــف األشــرف فــي عمــل مســتمر ونشــاط دائــم،   
عـداد البحـوث والرسـائل والمقـاالت النجفي توفیر المادة الالزمة، إل وهي تطلب بالحاح من الباحث

المجـالت بأنواعهـا، وكـان أول للطبع، وبین حین وآخر تعرض المطابع سلسلة جدیدة مـن الكتـب و 
تحــت عنــوان  مجلــة فارســیة كانــت تصــدروهــي  ))حبــل المتــین((مطبــوع أخرجتــه المطبعــة النجفیــة 

ي ظهـور المكتبـات للطباعة دور كبیر ف طباعة كثیر من الكتب، وكان، وتوالت بعد ذلك ))الغري((
  .)٧١٠(النجف األشرففي رافدًا من روافد النهضة الفكریة الطباعة  عدت في المدینة، لذلك

مطــابع التــي صــنعت فــي مدینــة ال، وهــي أول  ١٩٠٧عــام  ))المطبعــة الخشــبیة((أسســت و   
، ١٩٠٩عـــام  ))حبـــل المتـــین((النجـــف األشـــرف، صـــاحبها محمـــد علـــي المطبعـــي ثـــم تلتهـــا مطبعـــة 

لــى مدینــة النجــف األشــرف، یني وجلبــت هــذه المطبعــة مــن الهنــد إأسســها الســید جــالل الــدین الحســ
أسســت عــام ، تعطلــت المطبعــة وبیعــت أدواتهــا. و ١٩١٤وقــوع الحــرب العالمیــة األولــى عــام  وعنــد

المتـــین بأشـــهر قلیلـــة وهـــي مطـــابع حدیدیـــة  لحبـــمطبعـــة بعـــد تأســـیس  ))المطبعـــة العلویـــة(( ١٩١٠

                                                 
، ١؛ نـاجي وداعـه الشـریس، المصـدر السـابق، ج١٧٤، ص١جعفر باقر آل محبوبه، المصدر السـابق، ج )١٠٥(

 .٢٨؛ محمد هادي األمیني ، المصدر السابق ، ص٧٨ص

؛ فــائق ١٤٨)، ص١٩٨٩ي، صــحافة النجــف، (بغــداد: دار الشــؤون الثقافیــة العامــة، محمــد عبــاس الــدراج )١٠٦(
؛ لجنـة مهرجـان النجـف ١٣، ص١)، مـج١٩٦١بطي، الصحافة العراقیة میالدها وتطورها، (بغـداد: د.ط، 

 .٥٥الخامس ، المصدر السابق ، ص

 .٤٦، ص؛ محمد هادي األمیني، المصدر السابق٧محمد مهدي اآلصفي، المصدر السابق، ص )١٠٧(



 - ٤٤ -

بــت وصــنعت منهــا وفهــا وذو هبــت بعــض حر ، ن١٩١٨حصــار النجــف عــام فــي أثنــاء جریــة، و وح
  .)٨١٠(سید محمود العلويخراطیش بنادق وكانت بادارة 

، لصـــــاحبها الشــــیخ محمـــــد علـــــي ١٩١٩أسســــت عـــــام التـــــي  ))الغـــــري((ثــــم تلتهـــــا مطبعــــة   
الصــحاف، وكانــت مــن المطــابع الحدیدیــة المعــدة لطبــع الكتــب علــى اخــتالف أحجامهــا وأنواعهــا، 

وأجریــت علیهــا بعــض  لــى ولــده األكبــر عبــد الرضــات واالعالنــات وبعــد وفاتــه انتقلــت إوالمنشــورا
، ))الراعـي((أسسـت مطبعـة ، و ))الغـري الحدیثـة((مكائن حدیثة، سمیت فیما بعـد جهزت بالتحسینات و 

ستاذ جعفر الخلیلـي، ومن المطابع الحدیدیة الكبیرة، صاحبها األ ،زاوهي مطبعة جیدة حدیثة الطر 
الراعــي  أقــام فیهــا ومعــه مطبعتــه، وكانــت مطبعتــالــى بغــداد، و ارتحــل صــاحبها إ ١٩٤٠وفــي عــام 

  .)٩١٠(لمدینة المقدسة بجد ونشاط عظیمینوالغري تقومان بخدمة جزیلة واسعة النطاق، لهذه ا
، ١٩٢٠عــام  ))المطبعــة المرتضــویة((ه ابــراهیم الكتبــي الشــیخ صــادق الكتبــي وأخــو  أســسو   

لــى اتــه انتقلــت إفكثیـر مــن الكتــب الحجریــة، وبعــد و طــابع الحجریــة الجیــدة، طبــع فیهــا وهـي مــن الم
  .)١٠١(كاظم، الذي أضاف الیها المكائن الحدیثة وألحقها بالمطبعة الحیدریةولده محمد 

، تطـورًا ملحوظـًا وذلـك لتنـامي ١٩٢١تشكیل الحكومة العراقیـة عـام وشهدت الطباعة بعد   
بالدهم ورفــع مســتواه، لنهــوض بــغبــة جامحــة لــدى العــراقیین فــي االــوطني ووجــود ر و الــوعي القــومي 

المطبعــة (( أسســت ١٩٢٢آذار ٢٥بتــاریخ دینــة النجــف األشــرف، و عــدد مــن المطــابع فــي م فأســس
واالعالنــات الخاصــة بهــا، وقــد  اتر وكانــت تابعــة لحكومــة االحــتالل، تطبــع فیهــا المنشــو  ))الحیدریــة

ابتاعها الشیخ صـادق الكتبـي وأخـوه ابـراهیم مـن الحكومـة االنكلیزیـة، بعـد انقضـاء حصـار النجـف 
  .)١١١(وذلك ألستغنائها عنهااألشرف 
، مـن قبـل األسـتاذ جـواد الخلیلـي، ولـم ))الزهـراء((مطبعـة  ١٩٢٧مـوز ت ٢٩أسست بتـاریخ و   

هذه المطبعـة، وتمیـزت كفي النجف األشرف حتى تأسیس هذه المطبعة، مطبعة متقنة حدیثة تكن 
                                                 

؛  ٧٩، ص٤)، ج١٩٨٧شهاب احمد الحمید، تاریخ الطباعة في العراق، (بغداد: دار الحریة للطباعة،  )١٠٨(
؛ جعفر باقر آل محبوبه، المصدر السابق، ١٣٠- ١٢٩محمد باقر أحمد البهادلي، المصدر السابق، ص

 .١٤٩؛ محمد عباس الدراجي، المصدر السابق، ص١٩٣-١٧٤، ص١ج

، ١؛ جعفــر بــاقر آل محبوبـه، المصــدر الســابق، ج١٣٠لي، المصــدر السـابق، صمحمـد بــاقر أحمـد البهــاد )١٠٩(
 .١٧٤، ص١، العدد١٩٣٩آب  ٢٢، ))الغري((؛ ١٧٧ص

 .١٧٥، ص ١، العدد ١٩٣٩آب ٢٢،  ))الغري(( )١١٠(

، موســـوعة حضـــارة العـــراق، (بغـــداد: دار الحریـــة ١٩١٨-١٩١٤ابـــراهیم خلیـــل أحمـــد، الصـــحافة العراقیـــة  )١١١(
 .٧٩، ص١؛ ناجي وداعه الشریس، المصدر السابق،ج٢١٠، ص١٣)، ج١٩٨٥للطباعة، 
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صــاحب  مطبعــة ١٩٣٥أسســت عــام ، و ١٩٥٠آیــار  ٢٩ثــم نقلــت إلــى بغــداد فــي بجــودة الطباعــة، 
الذریعـة ((نما قام صاحب الذریعة االمـام الحجـة آغـابزرك الطهرانـي، بطبـع موسـوعة ، حی))الذریعة((
الشـــرطة، وبیعـــت بـــالمزاد عـــام  طبـــع الجـــزء األول وصـــودرت مـــن قبـــل، ف))لـــى تصـــانیف الشـــیعةإ

  .)٢١١(لى مطبعة الغريإ، فاشتراها محمد علي الصحاف وأضافها ١٩٣٦
وهي  سها األستاذ محمد علي المطبعي،، أس))الغري الحدیثة((مطبعة  ١٩٣٦أسست عام و   

وهـي مـن المطـابع الحجریـة  ))المطبعـة العلمیـة((أسست فـي العـام نفسـه من مطابع الدرجة الثالثة، و 
لمطابع الراقیة، كتب، وهي من االجیدة، صاحبها الشیخ محمد ابراهیم الكتبي، طبعت فیها مئات ال

قلـت حسـینات، وأضـافوا الیهـا مكـائن حدیثـة، ثـم نبعض التعلیها  لى أوالده فأجروانقلت بعد وفاته إ
، أسسـها األسـتاذ ))الحیـرة((مطبعـة  ١٩٣٧أسست عام ى مطبعة الرشاد، و لإلى بغداد وغیر اسمها إ

ید محمـد صـالح بحـر ، أسسها الس))المصباح(( مطبعة ١٩٣٩أسست في عام ى الصحاف، و مرتض
  . )٣١١(يمد رضا الحسان، أسسها األستاذ مح))القادسیة((أسست مطبعة العلوم، و 
أثـــر ســـلبي علـــى حركــة الطباعـــة فـــي العـــراق، بســـبب  ان لقیـــام الحـــرب العالمیـــة الثانیــةوكــ  

انقطــاع ورود آالت الطباعــة الجدیــدة، ونــدرة قطــع الغیــار وارتفــاع أســعار الــورق، ولكــن أصــحاب 
طــابعهم، وبــالرغم التــي إنهالــت علــى م كنــوا مــن تلبیــة الطلبــات المتزایــدةالمطــابع تجــاوزا األزمــة وتم

، ))دار النشــر والتــألیف((مطبعــة  ١٩٤٣كــانون أول  ١٥أسســت فــي صــعبة مــن ظــروف الحــرب ال
صـــاحبها شـــیخ العـــراقین عبـــد الرضـــا آل كاشـــف الغطـــاء، وكانـــت فـــي وقتهـــا مـــن المطـــابع الجیـــدة 
الممتــازة، وكانــت تطبــع فیهــا مجلــة الغــري، وتعطلــت المطبعــة علــى أثــر مــرض صــاحبها، وبیعــت 

  .)٤١١(ضت آثارهاوانقر 
كثیــــر مــــن المطبوعــــات علــــى اخــــتالف أنواعهــــا وأحجامهــــا مــــن كتــــب ومجــــالت وطبعــــت 

ونشرات سـواء كانـت علمیـة أو أدبیـة أو اجتماعیـة أو اقتصـادیة أو سیاسـیة ثقافیـة عامـة، وقـد بلـغ 
، مایقـــارب ١٩٤٥تـــى لـــى النجـــف األشـــرف حمطـــابع النجفیـــة منـــذ دخـــول المطـــابع إمـــاطبع فـــي ال

على اختالف أنواعها وأحجامها وأصنافها، وبلغ ما طبع في مطبعـة حبـل المتـین  اً ع) مطبو ٣٥٩(
، اً ) مطبوعــ٦٥الغــري ( طبــع فــي، و اً ) مطبوعــ٧٦المطبعــة العلویــة (مــا طبــع فــي ، و اً ) مطبوعــ٢٣(

المطبعـــة فـــي ، و اً ) مطبوعـــ٥٧المطبعـــة المرتضـــویة (فـــي ، و اً ) مطبوعـــ٢٧مطبعـــة الراعـــي ( وفـــي
مطبعــة دار النشــر والتــألیف فــي ، و اً ) مطبوعــ٢٥المطبعــة العلمیــة (فــي ، و اً ) مطبوعــ٨٢الحیدریــة (

                                                 
 .٤٨كاظم مسلم العامري، المصدر السابق، ص؛  ٤٤-٤٠ابق، صمحمد هادي األمیني، المصدر الس )١١٢(

 .١٥٠محمد عباس الدراجي، المصدر السابق، ص  )١١٣(

؛ محمـــــود فهمـــــي درویـــــش  ٢١١، ص١٣، ج ١٩١٨-١٩١٤هیم خلیـــــل أحمـــــد، الصـــــحافة العراقیـــــة ابـــــرا )١١٤(
 .١٥١، ص ؛ محمد عباس الدراجي، المصدر السابق ٦٥٢، ص ، المصدر السابق آخرونو 
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الـذي  ال التاریخو التي لم یذكر فیها اسم المطبعة عدد من المطبوعات فضًال عن ، ات) مطبوع٤(
  .)٥١١(طبعت فیه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٦( جدول رقم 
  أسست في مدینة النجف األشرفع التي المطاب

                                                 
 .٣٩٣-٦١محمد هادي األمیني، المصدر السابق، ص )١١٥(
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  )٦١١(١٩٤٥-١٩٠٠من خالل المدة 
اسم   ت

  المطبعة
سنة 

  التأسیس
عدد   اسم المؤسس

  المطبوعات
  المالحظات

الشیخ محمد   ١٩٠٧  الخشبیة .١
  علي المطبعي

أول مطبعة أسست في المدینة وحازت علـى   -
  ٠جائزة االختراعات

  حبل المتین .٢
  

١٩٠٩  
  

السید جالل 
  الدین الحسیني

٢٣  
  

جلبــــــت مــــــن الهنــــــد وتعطلــــــت عنــــــد حــــــدوث 
  ب العالمیة األولىالحر 

السید محمود   ١٩١٠  العلویة .٣
  العلوي

٧٦  
  

وانحلــــــت خــــــالل ة وحجریــــــة یــــــمطبعــــــة حدید
  ١٩١٦حصار النجف عام 

الشیخ محمد   ١٩١٩  الغري .٤
  علي الصحاف

مطبعـــة حدیدیـــة انتقلــــت بعـــد وفـــاة مؤسســــها   ٦٥
  الى ولده عبد الرضا

األستاذ جعفر   ١٩١٩  الراعي .٥
  الخلیلي

٢٧  
  

بغـداد ونقـل معـه  مدینـة ارتحـل صـاحبها الـى
  ١٩٤٠مطبعته عام 

الشیخ صادق   ١٩٢٠  المرتضویة .٦
  هالكتبي وأخو 

ــــــــة الجیــــــــدة انتق  ٥٧ ت لــــــــمــــــــن المطــــــــابع الحجری
  بعدوفاته الى ولده وألحقها بالحیدریة

  آذار٢٥  الحیدریة .٧
١٩٢٢  

الحكومة 
  االحتاللیة

بـــل الحكومـــة االحتاللیـــة لطبـــع ت مـــن قأنشـــئ  ٨٢
  ١٩٢٠ام عد عثم بیعت ب اتر المنشو 

  الزهراء .٨
  

  تموز٢٩
١٩٢٧  

األستاذجواد 
  الخلیلي

ــــى بغــــداد فــــين  - ــــار٢٩قلــــت ال وهــــي  ١٩٥٠آی
  مطبعة متقنة وجودة الطباعة

صاحب  .٩
  الذریعة

آغابزرك   ١٩٣٥
  الطهراني

زء األول الج
من 

  موسوعته

 ١٩٣٦صــــــودرت مــــــن قبــــــل الشــــــرطة عــــــام
وبیعـت الـى محمــد علـي الصـحاف وأضــیفت 

  الىمطبعة الغري
الغري  .١٠

  لحدیثةا
محمدعلي   ١٩٣٦

  المطبعي
الغــري ((علیهـا سـمیت بــ بعـداجراء التحسـینات  -

  ))الحدیثة
محمدابراهیم   ١٩٣٦  العلمیة .١١

  الكتبي
لــت بعدوفاتــه طــابع الحجریــة الجیــدة آممــن ال  ٢٥

  الى أوالده ونقلت الى بغداد
مرتضى   ١٩٣٧  الحیرة .١٢

  الصحاف
    

محمد صالح   ١٩٣٩  المصباح .١٣
  بحر العلوم

    

محمدرضا   ١٩٣٩  دسیةالقا .١٤
  الحساني

    

دار النشر  .١٥
  والتالیف

 ١ك١٥
١٩٤٣  

  شیخ العراقین
  عبد الرضا

فیهــــا  تطبعــــمــــن المطــــابع الجیــــدة الممتــــازة   اتمطبوع٤
  مجلة الغري وبیعت وانقرضت

                                                 
، ١اقر آل محبوبه، المصدر السابق، جب ینظر: جعفر .أعد هذا الجدول بالرجوع الى العدید من المصادر )١١٦(

،  ١٩٣٩آب ٢٢، ))الغــري((؛ ١٥١-١٤٩المصــدر الســابق، ص ؛ محمــد عبــاس الــدراجي،١٩٣-١٧٤ص
-٢١٠، ص١٣، ج ١٩١٨ – ١٩١٤؛ ابراهیم خلیـل أحمـد، الصـحافة العراقیـة  ١٧٥-١١٤، ص١العدد
؛ كـــاظم  مســـلم العـــامري ،  المصـــدر ٧٩،  ص١؛ نـــاجي وداعـــه الشـــریس ، المصـــدر الســـابق ، ج ٢١١

 .٣٩٣-٤٠؛ محمد هادي األمیني ،  المصدر السابق  ، ص ٤٨السابق  ، ص
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 لو منــذ العقــد األالمجــالت والصــحف،  تمیــزت مدینــة النجــف األشــرف باصــدار العدیــد مــن      
ائهـــا، وأصـــدروا عـــدة صـــحف ومجـــالت، لـــذلك العمـــل العدیـــد مـــن أبن مـــن القـــرن العشـــرین، وتطـــوع

 مختلـف أنحـاء العـالم، لـى یصـال أنوارهـا السـاطعة إقنـاة مـن قنـوات الثقافـة النجفیـة ال ت بذلكفتكون
  .)٧١١(تفعیل النهضة الفكریة في النجف األشرفو 

تباطـًا وثیقـًا ارتبط تاریخ الصحافة في العراق عامة، وفي مدینة النجف األشـرف خاصـة ار   
بحركـة الطباعــة فیهــا، وعـدت الصــحف والمجــالت والنشـرات الصــادرة فــي هـذه المدینــة نافــذة طلــت 

بیة االسالمیة واألجنبیة أخذت الصحف والمجالت العر  على العالم، بعد أنْ األشرف علیها النجف 
نجـف األشـرف لى المجتمع النجفي، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت الطریقها إ

الدینیـــة والعلمیـــة واألدبیـــة، وصـــدرت فیهـــا مجلـــة لمكانتهـــا ، مـــن المـــدن الرائـــدة فـــي هـــذا المضـــمار
  .)٨١١(الثورة الدستوریة العثمانیةاقیة وعربیة بعد وهي أول مجلة عر  ١٩١٠في آذار  ))العلم((

بلیــغ لصــحفیة فــي مدینــة النجــف األشــرف أســباب ودوافــع عدیــدة، منهــا تاالحركــة  الزدهــارو   
لـى مختلـف أرجـاء المعمـورة، ورفـع منـار وارسـال اشـعاعها الفكـري إالعلمیـة األشـرف رسالة النجـف 

ــــرد علــــى بعــــض الح ــــدعوة االصــــالحیة واالجتماعیــــة، وال ركــــات المناهضــــة للعقیــــدة االســــالمیة. ال
 أسهمت الصحافة في تعریف المجتمع النجفي بآخر التطورات العلمیة والمعرفیة والفكریة، ففتحتو 

وبخاصـة مـع  بذلك أكثـر مـن قنـاة معرفیـة علـى مجریـات العصـر، والنهـوض المـدني والعلمـي فیـه،
، فمــن خاللهــا تعــرف النجفیــون ، بمــا ال یتعــارض مــع أســس الشــرع القــویمالغــرب ماكــان یجــري فــي

علـى قضـایا حیویـة واسـعة كالدیمقراطیــة، والبرلمـان، والتعددیـة السیاسـیة، والمعارضـة، واالســتبداد، 
شــتراكیة، فضــالً عــن صــناعة الطــائرات واســتخدام الســیارات، بــل وحتــى أمــور علمیــة، ربمــا لــم واال

یستوعبها عقل مثقفي ذلك الزمان، كمكتشفات مدام كوري بخصوص عنصـر الرادیـوم واشـعاعاته، 

                                                 
؛ عـــالء  حســـین الرهیمـــي ، المجـــالت  ٤، العـــدد العاشـــر الممتـــاز، ص ١٩٣٩تشـــرین أول ٢٤، ))الغـــري(( )١١٧(

والصحافة النجفیة ، موسوعة سلسلة األعـالم والفكـر فـي الكوفـة ، (جامعـة الكوفـة: مركـز دراسـات الكوفـة، 
 ) .١) . ینظر:الملحق رقم (١) ، السلسلة رقم (١٩٩٩

؛ حســن عیســى الحكــیم، تــاریخ ٢٠٩، ص١٣، ج ١٩١٨-١٩١٤ابــراهیم خلیــل أحمــد، الصــحافة العراقیــة  )١١٨(
) ؛ ١، (النجـــــف األشــــرف: مكتبتــــه الخاصـــــة ، د.ت، و ))مخطــــوط((الصــــحافة النجفیــــة وتـــــراجم أعالمهــــا 

؛ عـــــدي حـــــاتم عبـــــد الزهــــــرة  ٤٨، ص٤و ٣،  العـــــدد١٩٦٤، (مجلـــــة)، النجـــــف األشـــــرف ،  ))االیمـــــان((
، ٢،  العـــدد ١٩٣٦لـــة)، الحلـــة ، تشـــرین ثـــان ، (مج ))الحكمـــة((؛  ٩٩المفرجـــي ، المصـــدر الســـابق، ص

؛ اســحاق  ١٠٣، ص ١، العــدد ١٩٦٨، (مجلــة) ، النجــف األشــرف ، أیلــول  ))الكلمــة((؛ ١٢٧-١٢٦ص
 . ٧٧نقاش ، المصدر السابق، ص
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لمكونات الفئة المثقفة النجفیة التي أسهمت  اً ها أسست بمجموعوالمفاهیم وسواها، كون هذه القضایا
  .)٩١١(رة مباشرة وغیر مباشرة في تكوین دولة العراق المعاصرةبصو 

لى الدول المجاورة عامـة ودول قل الصوت النجفي إتن لقد استطاعت الصحافة النجفیة أنْ   
الخلیج وایران خاصة، فضًال عـن مـدن العـراق كافـة، وان تعبـر عـن مواقـف النجـف األشـرف تجـاه 

  . قضایا األمة المختلفة 
، ویمكــن تقســیمها علــى ١٩٤٥منــذ صـدورها حتــى عــام عــدة وار النجفیــة بــأط ومـرت الصــحافة

  -وار:ثالثة أط
فــي هــذا الفضــل  عتــرك الصــحفي، ویرجــعور بدایــة دخــول المالطــور األول: مثــل هــذا الطــ - ١

باعــث النهضــة العلمیــة فــي هــذا  ))االخونــد((لــى الشــیخ المصــلح محمــد كــاظم الخراســاني إ
، وشـاركت فیـه النجـف األشــرف ١٩١٢-١٩١٠نــذ عـام ور مبـدأ هـذا الطـالبلـد المقـدس، و 

مختلــف نواحیهــا، وظهــرت فیــه ثــالث مجــالت ن العــراق فــي نشــر الثقافــة العامــة ببقیــة مــد
  .)٢٠١(وصحیفة واحدة هي العلم والغري ودرة النجف ونجف أشرف

بــدأت  ت، وبــدأ بانـدالع ثــورة العشــرین، إذور مرحلــة العشــریناالطـور الثــاني: مثــل هــذا الطـ - ٢
ولـــم تـــدم  ))االســـتقالل((و  ))الفـــرات((الصـــحف تظهـــر علـــى مســـرح الصـــحافة وهـــي  بعـــض

حــدث مــن تحــول نــوعي فــي نضــال  علــى مــاطــویًال، وعــدت هــذه الصــحف مؤشــرًا مهمــًا 
ــیــالسیاســي بعالعــراقیین، واســلوب تحــركهم  رادة فئــة ، وتجســیدًا إلىد الحــرب العالمیــة األول

   .)١١٢(كافة  الصعد علىفعاًال في البالد عمًال مؤثرة جدیدة ظهرت في المجتمع وأدت 

مرحلـــة الثالثینـــات واألربعینـــات مـــن  : ومثـــل هـــذا الطـــور))االزدهـــار طـــور((الثالـــث  الطـــور - ٣
ف والمجــالت القــرن العشــرین، وشــهدت فیــه النجــف األشــرف والدة عــدد كبیــر مــن الصــح

لصـحف خرجـت كثیـرًا مـن االتـي أ صـحفیةالمواهـب ال بعـض ظهرتو  ذات الوزن النوعي،
و  ))الغـري((و     ))االعتـدال((عدت في طلیعة المنشـورات والـدوریات العراقیـة أمثـال: التي 

                                                 
، ١؛ نــاجي وداعــه الشـــریس، المصــدر الســـابق، ج١٦-١٥محمــد عبــاس الـــدراجي، المصــدر الســـابق، ص )١١٩(

یاســري، الصــحافة العراقیــة والحركــة الوطنیــة مــن نهایــة الحــرب العالمیــة ؛ قــیس عبــد الحســین ال٨٩-٨٨ص
 .٦٨)، ص١٩٧٨، (بغداد: دار الحریة للطباعة، ١٩٥٨تموز ١٤الثانیة حتى ثورة 

؛ محمـد حسـین منصـور المحتصـر، مشـوار مـع صـاحبة الجاللـة،  ١٥٧، العـدد ١٩٣٩آذار  ٣))، الهاتف(( )١٢٠(
 .٤٠-٣٩ص ) ،٢٠٠٠(النجف: مكتب الضیاء للطباعة، 

ـــدراجي )١٢١( ؛  كمـــال مظهـــر أحمـــد، صـــفحات مـــن تـــاریخ العـــراق ١٦، المصـــدر الســـابق ، صمحمـــد عبـــاس ال
 .٦٦)، ص١٩٨٧المعاصر دراسات تحلیلیة، (بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة، 
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، والعدیـــــــد ))المثـــــــل العلیـــــــا((و  ))الحضـــــــارة((و  ))الهـــــــاتف((و  ))القادســـــــیة((و  ))المصـــــــباح((
 .)٢١٢(سواها

 ي، ثمــان١٩٤٥حتــى عــام  ١٩٠٩أول مجلــة عــام منــذ صــدور وصــدرت فــي النجــف االشــرف 
، وهــي مجلــة اصــالحیة )٣١٢( ))الغــري((وتســع مجــالت وعــدد مــن النشــرات، فصــدرت مجلــة صــحف 

تبنت فكرة تحدیث المجتمع االسالمي، وایجاد نظم دستوریة دیمقراطیة غلب علیها الطابع الدیني، 
أهـــم المجـــالت النجفیـــة التـــي صـــدرت فـــي عهـــد الدســـتور  ، وعـــدت )٤١٢())العلـــم((وصـــدرت مجلـــة 

مــن حركــة  اً جــزء،  نشــاطها مــع ظهــور الــوعي الثقــافي الحــدیث فــي هــذه المجلــةالعثمــاني، واقتــرن 
ثقافیـــة، شـــهدتها الوالیـــات العراقیـــة، ودافعـــت هـــذه المجلـــة عـــن االســـالم، وجابهـــت الغـــزو الفكـــري 

 أغــراض التیــار االصــالحي التقریبــي نــت موقــف االســالم مــن العلــم والــدین، وخــدمتاألجنبــي، وبی
راســـاني، ومثلـــت الجماعـــة الدســـتوریة، وعالجـــت موضـــوع المشـــروطة الـــذي كـــان یقـــوده الشـــیخ الخ

االشــتراكیة، وأظهــرت الحــس الــوطني  العلــم فــي تحــدیث المجتمــع، وموضــوعات والمســتبدة، ودور
  .)٥١٢(والقومي وأهدافهما، وغلب علیها الطابع الدیني

                                                 
الســــید محمــــد حســــین منصــــور  ))مقابلــــة شخصــــیة((؛ ١٦محمــــد عبــــاس الــــدراجي، المصــــدر الســــابق ، ص )١٢٢(

 .٢٠٠٤كانون ثان ٦ألشرف، في المحتصر، النجف ا

 ، مجلــة شـــهریة دینیــة أدبیـــة، أول مجلــة صـــدرت فــي النجـــف األشـــرف١٩٠٩مجلــة الغـــري: صــدرت عـــام  )١٢٣(
وباللغة الفارسیة، صاحبها ومدیرها المسؤول الشیخ حسین الصحاف، رئیس تحریرها آغا محمد المحالتـي، 

؛ ١٧٩، ص١بـه، المصـدر السـابق، جلم یصدر منها اال عددان ثـم حجبـت . ینظـر: جعفـر بـاقر آل محبو 
 .٧، ص١؛ علي الخاقاني، المصدر السابق، ج٨٩، ص١ناجي وداعه الشریس، المصدر السابق، ج

، مجلة شهریة دینیة فلسفیة سیاسیة علمیة صناعیة أول مجلة تصدر في ١٩١٠مجلة العلم: صدرت عام  )١٢٤(
الـدین الشهرسـتاني الحسـیني، احتجبـت  مدینة النجف األشرف باللغة العربیة، أسسها السید محمد علي هبة

. ینظـــر: منیـــر بكـــر التكریتـــي، الصـــحافة العراقیـــة واتجاهاتهـــا السیاســـیة واالجتماعیـــة والثقافیـــة ١٩١١عـــام 
؛ عبد الرحیم محمد علـي، المصـلح المجاهـد ١٤٢)، ص١٩٦٩، (بغداد: مطبعة االرشاد، ١٩٢١-١٨٦٩

؛ علـــي الـــوردي، لمحـــات ١٤٥-١٤٤)، ص١٩٧٣محمـــد كـــاظم الخراســـاني، (النجـــف: مطبعـــة النعمـــان، 
 .٢٧٧، ص٣) ، ج٢٠٠٤اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، (قم: مطبعة اسوة، 

؛ عنـاد اسـماعیل الكبیسـي ، اآلداب فـي صـحافة النجـف  ٦١كاظم مسلم العـامري، المصـدر السـابق ، ص )١٢٥(
م عبــد الســادة علــوان ، ؛ نجــاة عبــد الكــری ٦٤) ، ص١٩٧٢منــذ بدایــة القــرن العشــرین ، (النجــف: د.ط ، 

، اطروحـة دكتـوراه ، (جامعـة بغـداد:  ١٩٣٢-١٩٠٨بواكیر االتجاه التوفیقي فـي النهضـة الفكریـة الحدیثـة 
، ١٩١١تشـــرین أول ٢٤، (مجلـــة) ، النجـــف األشـــرف ،  ))العلـــم((؛  ٨٢-٨١) ، ص١٩٨٨كلیـــة اآلداب، 

 .٢١٥-٢٠٨، ص ٢، مج٥ج
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ت فــــي ، أیــــدت هــــذه المجلــــة حركــــة المشــــروطة، وتناولــــ)٦١٢( ))درة النجــــف((وتلتهــــا مجلــــة   
صــفحاتها موضــوعات عــن مبــادئ تكــوین االشــتراكیة واالخــتالف فــي مــذاهبها، وحقیقــة المســاواة، 

ـــــك العصـــــر، واهتمـــــت بمحاربـــــة الطائفیـــــةوأهـــــداف الدیمقراطیـــــة، و    عـــــن األفكـــــار الحدیثـــــة فـــــي ذل
ســــالم، ة، وردت علــــى األفكــــار المناوئــــة لإلواالهتمــــام بــــالتعلیم، وتطرقــــت الــــى المــــذاهب السیاســــی

  . )٧١٢(من القضایا والمفاهیم الحدیثة اً ددوعالجت ع
الفكریــة لمدینــة النجــف األشــرف، وتناولــت  ، لتهــتم بالجوانــب)٨١٢( ))الحیــرة((وجــاءت مجلــة   

 ))االعتــدال((وصــدرت مجلــة  العدیــد مــن المواضــیع المختلفــة. فضــًال عــنالقضــایا الوطنیــة آنــذاك 
عر، وتناولــت الحركــة الفكریــة فــي مدینــة الشــ نــب األدبــي والســیماغلــب علــى صــفحاتها الجاف، )٩١٢(

تعلیم والدراســـة فـــي المدینـــة ســـواء ، واهتمـــت بـــالفیهـــا  النجـــف األشـــرف بكـــل جوانبهـــا وحریـــة الفكـــر
الحدیثـــة أو الرســـمیة، وتناولـــت القضـــایا االجتماعیـــة والدینیـــة، فضـــًال عـــن تناولهـــا  الدینیـــة منهـــا أم

  .)٣٠١( القضایا السیاسیة الوطنیة والقومیة
                                                 

هریة دینیة أدبیة، صاحب امتیازها الشـیخ حسـین الصـحاف ، مجلة ش١٩١٠مجلة درة نجف: صدرت عام  )١٢٦(
بـــاقر آل  خمســـة أجـــزاء ثـــم حجبـــت . ینظـــر: جعفـــرورئـــیس تحریرهـــا آغـــا محمـــد المحالتـــي، صـــدر منهـــا 

 . ١٧٩، ص١محبوبه، المصدر السابق، ج

؛ كــاظم مســلم العــامري، ١٩٠-١٧٩، ص٥و ٤العــدد ، ١٩١٠(مجلــة)، النجــف األشــرف،  ،))درة النجــف(( )١٢٧(
 .٦٣-٦٢السابق، ص المصدر

، وهـــي مجلـــة شـــهریة عربیـــة علمیـــة أدبیـــة اجتماعیـــة مدرســـیة، مـــدیرها ١٩٢٧مجلـــة الحیـــرة: صـــدرت عـــام  )١٢٨(
المســـؤول ومحـــرر القســـم األدبـــي عبـــد المـــولى الطریحـــي، ومحـــرر القســـم المدرســـي المصـــلح جعفـــر أســـد 

حجبــت . ینظــر: ، وصــدر منهــا ثالثــة أعــداد ثــم ١٩٢٧كــانون ثــان ٢٥الخلیلــي، صــدر عــددها األول فــي 
لعراقیة فـي ربـع قـرن ، ؛ عبد الرزاق الحسني، الصحافة ا٢، ص١، العدد١٩٢٧كانون ثان ٢٩،  ))الحیرة((

، ١؛ جعفــــــر بــــــاقر آل محبوبــــــة، المصــــــدر الســــــابق، ج ١٢) ، ص١٩٦٩الجمهوریــــــة،  (بغــــــداد: مطبعــــــة
 .  ١٨٠ص

خیة مصـورة، صـاحبها ومـدیر ، وهي مجلة علمیة أدبیة اجتماعیة تاری١٩٣٢مجلة االعتدال: صدرت عام  )١٢٩(
. ینظــر: علــي الخاقــاني،  ١٩٤٦ســنوات كاملــة وحجبــت عــام  ٦تحریرهــا محمــد علــي البالغــي، صــدرت 

 . ٨) ، ص١٩٦٩الجمهوریة ،  خ الصحافة في النجف ، (بغداد: مطبعةتاری

؛  ٧٣-٤١، ص ٢٨، مـــج ٢، ج ١٩٢٧شـــباط  ١؛  ١٨٠، ص ١، مـــج ٣، ج ١٩٢٧، آذار  ))الحیـــرة(( )١٣٠(
؛  ٥٩-١٣، ص ١، العــــدد ١٩٣٦؛ كــــانون أول  ١٩-١٨، ص ١، العــــدد ١٩٣٣، شــــباط  ))الاالعتــــد((

،  ٢، العـدد ١٩٣٥؛ تمـوز  ٦٦-٦١، ص ٢، العـدد ١٩٣٧؛ آذار  ٧-٤، ص ١، العدد ١٩٣٤حزیران 
؛ تشرین  ٥١٠-٥٠٢، ص ٩، العدد ١٩٤٠؛ آذار  ٤٦٣-٤٦١، ص ٩، العدد ١٩٣٨؛ آذار  ١٨١ص
 . ٢٤٣-٢٤١، ص ٧و٦و٥، العدد ١٩٣٩تموز  ؛ ٤٣٨، ص ٩، العدد ١٩٣٣اول 
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 لسان حال النهضة العلمیة في مدینة النجف األشـرف، ،)١١٣( ))المصباح((رت مجلة صدو   
أخـرى،  صالح الدیني فضًال عن  قضـایااألدبیة عامة والشعر خاصة ، وباإلتمت بالناحیة اهوقد 

هــا التــي ضـــمت بغلــب علیهــا الطـــابع الــدیني، فضــًال عـــن أبواو ، )٢١٣( ))القادســـیة((وصــدرت مجلــة 
  . )٣١٣(المجاالت العامة األخرى يمواضیع عدیدة ف

الجانـب األدبـي المتمثـل  فتناولت العدید من الجوانـب والسـیما ،)٤١٣())الغري((أسست مجلة و   
یة الوطنیـــة و بالشــعر، واهتمــت بــالتعلیم والدراســة فــي النجــف األشــرف، وتناولــت القضــایا السیاســ

مـــن  . التـــي عـــدت)٥١٣( ))العلیـــا المثـــل((وصـــدرت مجلـــة  انـــب األخـــرى.العدیـــد مـــن الجو و  القومیـــة، 
، فحملـــت بعـــض أعــدادها صـــورًا لـــبعض القـــادة أمثـــال ذلــك العهـــد یة المهمـــة فـــي یســـار المجــالت ال

عــن االتحــاد الســوفیتي، ومواضــیع عــن االشــتراكیة،  اً ســتالین ولینــین، ونمــاذج مــن أقوالهمــا، وأخبــار 
  .)٦١٣(الجوانب األخرى فضًال عن

                                                 
، شـــهریة علمیــــة أدبیـــة تاریخیـــة، صـــاحبها المســـؤول محمـــد رضــــا ١٩٣٤مجلـــة المصـــباح: صـــدرت عـــام  )١٣١(

ثــم حجبــت. ینظــر: عــالء حســین العلــوم، صــدر منهــا ثمانیــة أعــداد  الحســاني، وبعــده محمــد صــالح بحــر
عالم والفكر في الكوفة ، (جامعة الكوفة: مركز الرهیمي، المجالت والصحافة النجفیة، موسوعة سلسلة األ

ـــــة،  ـــــم (١٩٩٩دراســـــات الكوف ـــــاس الـــــدراجي، المصـــــدر الســـــابق،  ٣) ، ص١) ، السلســـــلة رق ؛ محمـــــد عب
 . ٢٢٣ص

، وهـي مجلـة علمیـة تاریخیـة أدبیـة، صـاحبها ومـدیرها المسـؤول محمـد ١٩٣٨مجلة القادسیة: صدرت عام  )١٣٢(
والعـدد الرابـع فـي مدینـة النجـف  فـي مدینـة الكوفـة المقدسـة ولـىرضا الحساني، صدرت أعدادها الثالثـة األ

. ینظــــر: ١٩٤٩، وعــــادت بعــــد الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة ثــــم حجبــــت عــــام ١٩٤١األشــــرف وحجبــــت عــــام 
 .٣؛ عالء حسین الرهیمي، المصدر السابق، ص٢٧٥، ص٨و٧، العدد ١٩٤٧، ))القادسیة((

-١٠٥، ص٥، العــدد١٩٤٧، ))القادســیة((؛  ٣٤٥-٢٨٣، ص٥، العــدد١٩٣٦، كــانون أول  ))المصــباح(( )١٣٣(
 . ٢٧٥، ص٨و٧، العدد١٩٤٧؛  ١٨٠

، أدبیـة اجتماعیـة عامـة، تصـدر مـرتین فـي الشـهر ثـم أصـبحت شـهریة، ١٩٣٩مجلة الغري: صدرت عـام  )١٣٤(
 .١٩٦٤طاء واستمرت بالصدور حتى عـامرئیس تحریرها المسؤول شیخ العراقین عبد الرضا آل كاشف الغ

المصـــدر الســـابق،  ؛ محمـــد عبــاس الـــدراجي،٩ي، تـــاریخ الصــحافة فـــي النجـــف ، صینظــر: علـــي الخاقـــان
 .١٩٤، ص٢؛ حیدر صالح المرجاني، النجف األشرف قدیمًا وحدیثًا ، ج٢٤ص

، مجلـة اسـبوعیة أدبیـة علمیـة اجتماعیـة، صـاحبها ورئـیس تحریرهـا ١٩٤١مجلة المثل العلیا: صدرت عام  )١٣٥(
، ١٩٤١تشـرین أول  ١٥ول محمـد عجینـه، صـدر عـددها األول فـياألستاذ كاظم الكیشـوان ومـدیرها المسـؤ 
. ینظـــر: حســن عیســى الحكــیم ، الصــحافة النجفیــة وتـــراجم ١٩٤٢وأوقفــت فــي العــدد الســادس فــي شــباط 

 ) .٤، (النجف األشرف: مكتبته الخاصة ، د.ت، و))مخطوط((أعالمها 

كانون ثـان ٢؛ ١٦-٩، ص٢، العدد ١٩٣٩آب  ٢٩؛ ٢٠-١٢، ص١، العدد ١٩٣٩آب  ٢٢،  ))الغري(( )١٣٦(
 .٤؛ حسن عیسى الحكیم، الصحافة النجفیة وتراجم أعالمها، و ٣٥٨-٣٥١، ص١، العدد١٩٤٠
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صـــحف،  يثمــانمجموعـــة مــن الصـــحف بلــغ عـــددها  –فـــي ذلــك العهـــد ایضــًا  –ونشــرت   
ساندت المشروطة وأفكارها، وحاربـت المسـتبدة، ونـادت  التي )٧١٣( ))نجف اشرف((ة فیمبتدئة بصح

صدرت و   م، وقد غلب علیها الطابع الدیني.بالعدل والمساواة والدیمقراطیة التي یؤكد علیها االسال
ذ كانتـا  إ وكانتـا اللسـان النـاطق لثـورة العشـرین،، )٩١٣())فیـةاالسـتقالل النج((و )٨١٣())الفرات((صحیفتا 

علیهمــا الجانــب السیاســي، وهمــا أول صــحیفتین غلــب وقــد ،تنشــران اخبــار الثــورة وتــذیعان بیاناتهــا
االســـــتقالل أول صـــــحیفة وطنیـــــة فـــــي النجـــــف  تـــــدافعان عنـــــه، وعـــــدتاالســـــتقالل و تـــــذبان عـــــن 

  .)٤٠١(األشرف
 والســیما، اهتمــت بالسیاســة ةوهــي صــحیفة اصــالحیة نافعــ )١١٤())النجــف((صــحیفة  وولــدت

القضایا القومیة كالثورة السوریة والمغربیة ونصرتها، ونددت بقضایا االستعمار في الوطن العربي، 
ض أبنـــاء العروبـــة للـــذود عـــن حیـــاض الـــوطن ، واســـهمت فـــي نشـــر األفكـــار االصـــالحیة اواســـتنه

   .)٢١٤(التوعیة في المجتمع النجفيوعوامل الیقظة و 
                                                 

وهـــي أول صـــحیفة صـــدرت فـــي النجـــف األشـــرف وباللغــــة  ١٩١٠صـــحیفة نجـــف أشـــرف: صـــدرت عـــام  )١٣٧(
تحریرهـــا الفارســـیة، اســـبوعیة علمیـــة سیاســـیة اجتماعیـــة اخباریـــة، مـــدیرها الســـید مســـلم زویـــن، وشـــارك فـــي 

مجموعة من كبار الكتاب، وصدر منها خمسة أعداد ثم أوقفـت . ینظـر: نـاجي وداعـه الشـریس، المصـدر 
 . ١٧٩، ص١؛ جعفر باقر آل محبوبه، المصدر السابق، ج٨٩، ص١السابق، ج

، ١٩٢٠تشــرین أول ١، سیاســیة اخباریــة، صــدر عــددها األول فــي ١٩٢٠صــحیفة الفــرات: صــدرت عــام  )١٣٨(
یخ محمــد بــاقر الشــبیبي، صــدر منهــا أربعــة أعــداد ثــم حجبــت . ینظــر: محمــد عبــاس رئــیس تحریرهــا الشــ

 .١٨-١٧الدراجي، المصدر السابق، ص

مـرات،  ٤، سیاسـیة أدبیـة اجتماعیـة، تصـدر فـي االسـبوع ١٩٢٠صحیفة االستقالل النجفیـة: صـدرت عـام  )١٣٩(
ینظـر: حیـدر صـالح . ١٩٢٠تشـرین اول ٣مدیرها المسؤول محمـد عبـد الحسـین، صـدر عـددها األول فـي 

-٦٤؛ كمـال مظهـر أحمـد، المصـدر السـابق، ص١٨، ص٢المرجاني، النجف األشرف قدیمًا وحـدیثًا ، ج
٦٥ . 

، (صـــــحیفة) ، النجـــــف األشـــــرف ،  ))الفـــــرات((؛  ٦٥-٦٤كـــــاظم مســـــلم العـــــامري، المصـــــدر الســـــابق، ص )١٤٠(
 ٥؛  ١، العـــدد١٩٢٠تشـــرین أول  ١، (صـــحیفة) ، النجـــف األشـــرف ،  ))االســـتقالل((؛  ١، العـــدد ١٩٢٠

؛ كامـل سـلمان الجبـوري، ١٥٢، العـدد ١٩٣٩كانون ثـان  ٢٧،  ))الهاتف((؛  ٣، العدد ١٩٢٠تشرین اول 
) ، ٢٠٠٥، (بیروت: دار القارئ للطباعة والنشـر والتوزیـع، ١٩٢٠النجف األشرف والثورة العراقیة الكبرى 

 . ١٤٥ص

بیــة، أصــدرها االســتاذ یوســف رجیــب، ، وهــي صــحیفة اجتماعیــة أد١٩٢٥صــحیفة النجــف: صــدرت عــام  )١٤١(
؛ محمـــد بـــاقر أحمـــد  ٢٣٣، ص١٠، العـــدد١٩٣٩، ))الغـــري((. ینظـــر: ١٩٢٧واحتجبـــت بعـــد ســـنتین عـــام 

 . ١١٣البهادلي ، المصدر السابق ، ص

،  ١٩٢٦حزیــــــران  ٨؛  ٦٠، العــــــدد ١٩٢٦تشــــــرین أول  ٤، (صــــــحیفة)، النجــــــف األشــــــرف،  ))النجــــــف(( )١٤٢(
 .٤٧العدد
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، وهـــي لســـان حـــال النهضــة الفكریـــة فـــي الفـــرات )٣١٤())قالفجـــر الصــاد((وصــدرت صـــحیفة 
بنــت اصــالح تحــدیث المجتمــع العراقــي، وتل وســعت األوســط، وتبنــت اآلراء السیاســیة االصــالحیة،

مهماتهـــا، ونـــادت باالصـــالح االجتمـــاعي والعـــادات االجتماعیـــة، واهتمـــت  الدراســـة الدینیـــة وبلـــورة
، تناولــــت هــــذه )٤١٤())الراعــــي((الحركــــة األدبیــــة فــــي النجــــف األشــــرف، وصــــدرت صــــحیفة بــــاألدب و 

الجوانــب السیاســیة،  فضــًال عــنالصــحیفة قضــایا األدب كالشــعر والقصــة والجوانــب االجتماعیــة، 
  .)٥١٤(ودعت الى تطویر الدراسة الدینیة في النجف األشرف

السیاســیة ســواء الوطنیــة منهــا أم بالقضــایا اهتمــت  التــي )٦١٤( ))الهــاتف((أسســت صــحیفة و 
فـــي طلیعـــة الصـــحف العراقیـــة والنجفیـــة للـــدعوة القومیـــة، ومثلـــت الشـــعور القـــومي  القومیـــة، وعـــدت

 التــام، واهتمــت بالجوانــب الفكریــة، وجوانــب كثیــرة اخــرى ،النجفــي خیــر تمثیــل، ودعــت لالســتقالل 
وتناولــت القضــایا االجتماعیــة  اهتمــت بالجوانـب الفكریــة، التــي )٧١٤( ))الحضــارة((وصـدرت صــحیفة 

  .)٨١٤(والتعلیم وحاربت الجهل خاصة المرأةو  عامة
                                                 

، اســبوعیة، أصــدرها األســتاذ جعفــر الخلیلــي، صــدر عــددها ١٩٣٠صــدرت عــام صــحیفة الفجــر الصــادق:  )١٤٣(
. ینظــــر: ١٩٣٠تشــــرین أول ١٠، وأوقفــــت بعــــد مــــدة قلیلــــة مــــن صــــدورها فــــي ١٩٣٠آذار  ٧األول فــــي 

؛ مرتضـى فـرج ٤٠٧المصـدر السـابق، ص ؛ كاظم مسلم العامري، ٢٢٣، ص١٠، العدد١٩٣٩، ))الغري((
 . ١٥)، ص١٩٦٩بعة الحیدریة، اهللا ، أشرعة الفجر، (النجف: مط

، اسبوعیة، رئیس تحریرها ومـدیرها المسـؤول األسـتاذ جعفـر الخلیلـي، ١٩٣٤صحیفة الراعي: صدرت عام  )١٤٤(
، ١٠، العــدد١٩٣٩، ))الغــري((اســتمرت فــي الصــدور لمــدة ســنة واحــدة وُغیــر اســمها الــى الهــاتف. ینظــر: 

 . ١١٥؛ محمد باقر احمد البهادلي ، المصدر السابق ، ص ٢٣٣ص

؛   ٢، العــدد ١٩٣٠تمــوز٢٥؛  ٩، العــدد ١٩٣٠تمــوز  ، (صــحیفة)، النجــف األشــرف، ))الفجــر الصــادق(( )١٤٥(
ـــــر بـــــاقر آل محبوبـــــه، ماضـــــي النجـــــف وحاضـــــرها ، ط ، ٣)، ج١٩٨٦، (بیـــــروت: دار األضـــــواء، ٢جعف

،  ١٩٣٤تمـــوز  ٢٠؛  ١، العـــدد١٩٣٤تمـــوز ١٤، (صـــحیفة)، النجـــف األشـــرف،  ))الراعـــي((؛  ٢٦٣ص
 .١١٥؛ محمد باقر أحمد البهادلي، المصدر السابق، ص ٧، العدد ١٩٣٤آب ١٤ ؛ ٢العدد

 ، اســبوعیة أدبیــة، رئــیس تحریرهــا ومــدیرها المســؤول جعفــر الخلیلــي،١٩٣٥صــحیفة الهــاتف: صــدرت عــام  )١٤٦(
الـى  ١٩٤٨واستمرت بالصدور عشرون عامـًا، نقلهـا صـاحبها عـام  ١٩٣٥آیار ٣صدر عددها األول في 

 . ٢٣ر: محمد عباس الدراجي، المصدر السابق، صمدینة بغداد. ینظ

ا ومـــدیرها المســـؤول ، اســـبوعیة لـــآلداب والعلـــوم والفنـــون، صـــاحبه١٩٣٧صـــحیفة الحضـــارة: صـــدرت عـــام  )١٤٧(
تموز  ١٥، أوقفت عن الصدور في ١٩٣٧تشرین اول  ١٥ي، صدر عددها األول في محمد حسن الصور 

، ١٩٥٨، وأعیـدت بعــد ثــورة تمــوز ١٩٤٩ام ، توقفــت عــ١٩٤٦، أصـبحت سیاســیة یومیــة منـذ عــام ١٩٣٨
 . ٢٣وصدرت في بغداد. ینظر: محمد عباس الدارجي، المصدر السابق، ص

ــــران ٣؛  ١٥٢، العــــدد ١٩٣٩كــــانون ثــــان ٢٧؛  ١٥٧، العــــدد  ١٩٣٩آذار  ٣، ))الهــــاتف(( )١٤٨( ،  ١٩٣٨حزی
،  ١٩٤٦، (صــــحیفة) ، النجـــف األشــــرف،  ))الحضـــارة((؛  ٢٠٤، العــــدد ١٩٤٠شـــباط  ١٦؛  ١٠٤العـــدد
 .٤٧، العدد ١٩٤٦كانون ثان  ١٣؛  ٥العدد



 - ٥٥ -

ضــمن نطــاق  التــي تــدخل یــة والمدرســیةتلــك المــدة العدیــد مــن النشــرات األهل ونشــر خــالل
ــــة، وأدت هــــذه النشــــرات عمــــالً  ــــ الصــــحافة النجفی الم المبدعــــة مهمــــاً فــــي اســــتقطاب أصــــحاب األق

ت ر مــن الطاقــات األدبیــة والفكریــة مــن خــالل هــذه النشــرات، وكانــكثیــوالمواهــب الشــابة، إذ بــرزت 
جـــــل اخـــــراج نشـــــرة ملزمیـــــة غنیـــــة بموادهـــــا األدبیـــــة والعلمیـــــة المـــــدارس تتبـــــارى فیمـــــا بینهـــــا مـــــن أ

 فــي العــام الواحــد وبعضــها نشــرات واالجتماعیــة، وكانــت بعــض المــدارس تصــدر نشــرتین أو ثــالث
، وهذا راجع عدة  سنواتأن تعد نشرات استمرت لالمدارس نشرة واحدة، واستطاعت بعض  یصدر

ي التـ ))أقـالم الطلبـة((نشـرة  ها وتشـجیع ادارة المدرسـة، وعـدتلى نشاط المعلم المسؤول عن اعـدادإ
األسـاتذة شـارك فیهـا العدیـد مـن  مهمـة ، إذ ، وهـي نشـرة أدبیـة١٩٤٠أصدرتها ثانویة النجف عـام 

  .)٩١٤(١٩٥٠عام  والطالب، وأوقفت
 أن مدینة النجف األشرف تمیزت بتطور الصحافة فیها، ودخولهان خالل ماتقدم ویتبین م

لجانـب شـجع علـى جلـب وقت مبكـر، مقارنـة مـع مـدن العـراق األخـرى، وهـذا الى هذه المدینة في إ
 لــىإًا ، فأنهــا الترتقــي كبیــر طــور الصــحافة خــالل األربعینــات تطــورًا وبــالرغم مــن ت المطــابع الیهــا.

هــذه الصــحف العــراق ومدینــة النجــف األشــرف مطلــع  إذ غــزت ،ي ذلــك العهــد فــ الصــحف العربیــة
 ، فضًال عن غیابالنجفي على صحفه لها الجمهورضلعشرین وتمیزت بنوعیتها الجیدة، ففاالقرن 

تها لمـا خطتـه الحكومـات ، لعـدم مسـایر المـدة الدعم الحكومي لهذه الصحف والمجالت خـالل تلـك 
  السباب مادیة او سیاسیة .الصحف النجفیة أوقفت العدید من  آنذاك، إذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧جدول رقم (

                                                 
 .٢٠٤، العدد ١٩٤٠شباط ١٦،  ))الهاتف((؛ ٣٣-٣١محمد عباس الدراجي، المصدر السابق، ص )١٤٩(
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  المجالت التي صدرت في مدینة النجف األشرف
  )٥٠١(١٩٤٥-٩١٩٠خالل المدة 

مدة   المجلة  ت
  صدورها

أوقات   منهاجها  مسؤولیها
  صدورها

  المالحظات

صــــــــــــــــــــاحبها آغامحمــــــــــــــــــــد   ١٩٠٩  الغري .١
المحالتــي ومــدیرها المســؤول 

  حسین الصحاف

فارســـیة فـــي  أول مجلـــة  شهریة  سیاسیة –نیة دی
العــــــــراق صــــــــدر منهــــــــا 

  جبتعددان فقط وح
  -١٩١٠  العلم .٢

١٩١١  
صــــــــــاحبها هبــــــــــة الــــــــــدین 
الشهرســـــــــــــتاني ومـــــــــــــدیرها 

  عبدالحسین األزري

 -فلســـــفیة-دینیـــــة
 -علمیة-سیاسیة

  صناعیة

أول مجلــــة عربیــــة فــــي   شهریة
 النجـــــــف صـــــــدر منهـــــــا

  وعشرون عدداً  واحدُ 
درة  .٣

  النجف
١٩١٠-  
١٩١١  

المحالتي صــاحبها آغامحمــد
  ومدیرها حسین الصحاف

 ةصــــدر منهــــا خمســـــو    شهریة  سیاسیة-دینیة
  أعداد فقط

صــــــــــــــاحبها عبــــــــــــــدالمولى   ١٩٢٧  الحیرة .٤
الطریحي ومحررهـا جعفـر 

  األسدي

ــــــة-علمیــــــة  -أدبی
ـــــــــــــــــــــــــة  -اجتماعی

  تاریخیة

 أعـداد ةصدرمنها ثالث   شهریة
  جبتوح

-١٩٣٢  االعتدال .٥
١٩٣٧  

صــــــــــــــــــــاحبها ومــــــــــــــــــــدیرها 
محمــــــــد علــــــــي  المســــــــؤول

  البالغي

ــــــة-علمیــــــة  -أدبی
ـــــــــــــــــــــــــة  -اجتماعی

  تاریخیة

ـــــة ، صـــــدرت ســـــت   شهریة عربی
 عــــام وقفــــتســــنوات ثــــم أ

ــــــــــدت عــــــــــام ١٩٣٧ وأعی
١٩٤٨-١٩٤٦  

-١٩٣٤  المصباح .٦
١٩٣٥  

ــــــــیس تحریرهــــــــا محمــــــــد  رئ
رضـــا الحســـاني ثـــم محمـــد 

  صالح بحرالعلوم

عربیـــــــــة، صـــــــــدر منهـــــــــا   شهریة  أدبیة-تاریخیة
  أعداد فقط یةثمان

-١٩٣٨  القادسیة .٧
١٩٤١  

صـــاحبها ورئـــیس تحریرهـــا 
  محمدرضا الحساني

ـــــــــة صـــــــــ  شهریة  عامة-ثقافیة ـــــــــي الكوف درت ف
ونقلــــــــــت الــــــــــى النجــــــــــف 

 ١٩٤١ عــــــــــام جبــــــــــتوح
لحــــــــرب ادت بعــــــــد یــــــــعأو 

ـــــــــــــــــــــتالثانیـــــــــــــــــــــة وح  جب
    ١٩٤٩عام

-١٩٣٩  الغري .٨
١٩٦٤  

صــــــاحبها شــــــیخ العــــــراقین 
  عبدالرضا كاشف الغطاء

ثقافیـــــــــــة -أدبیـــــــــــة
  جامعة

نصــــــــــــــف 
  شهریة

مـــــرتین ت عربیــــة، صـــــدر 
ــــي   صــــارت الشــــهر ثــــمف

  شهریة
المثـــــــــــــــــل  .٩

  العلیا
١٩٤١-
١٩٤٢  

صـــاحبها ورئـــیس تحریرهـــا 
  كاظم الكیشوان

عربیــة، صــدر منهــا ســتة   اسبوعیة  اجتماعیة-أدبیة
  أعداد

  )٨جدول رقم (

                                                 
 .٣٣-١٥؛ محمد عباس الدراجي، المصدر السابق، ص٣عالء حسین الرهیمي، المصدر السابق، ص )١٥٠(
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  الصحف التي صدرت في مدینة النجف األشرف
  )١١٥(١٩٤٥- ١٩١٠خالل المدة 

مدة   الصحیفة  ت
  صدورها

أوقات   منهاجها  مسؤولیها
  اصدوره

  المالحظات

١-  
  
٢-  
  
٣-  
  
  
  
٤-  
  
  
٥-  
  
  
٦-  
  
٧-  
  
٨-  

نجـــــــــــــــــــف 
  أشرف
  الفرات

  
االســـتقالل 

  النجفیة
  
  

  النجف
  
  

الفجـــــــــــــــــر 
  الصادق

  
  الراعي

  
  الهاتف

  
  الحضارة

١٩١٠
١٩١٢  
١٩٢٠  

  
١٩٢٠  

  

  
  

١٩٢٥ 
١٩٢٧  

  
  

١٩٣٠  

  
١٩٣٤ 
١٩٣٥  

  

١٩٣٥ 
١٩٥٥  
١٩٣٧ 
١٩٣٨  

مـــــــدیرها المســـــــؤول مســـــــلم 
  زوین

أصـــــــــــدرها محمـــــــــــد بـــــــــــاقر 
  الشبیبي

رها المســـــــؤول محمـــــــد مــــــدی
ـــــــد الحســـــــین الكـــــــاظمي  عب
ومحررهــــــــــــــــا عبــــــــــــــــدالرزاق 

  الحسیني
صــــــاحبها یوســــــف رجیــــــب 
ـــــــــي  ومحررهـــــــــا محمـــــــــد عل

  البالغي
  الخلیلي رصاحبها جعف

  
  

  صاحبها جعفر الخلیلي
  

ـــــیس  مـــــدیرها المســـــؤول ورئ
  تحریرها جعفر الخلیلي

صاحبها ومدیرها المسـؤول 
  محمدحسن الصوري

-سیاســـــــــیة-علمیـــــــــة
  اخباریة-اجتماعیة

  

  اخباریة-سیاسیة
  

-أدبیــــة-سیاســــیة
  اجتماعیة

  
  

  اجتماعیة-أدبیة
  
  

  عامة-سیاسیة
  
  

  اجتماعیة-أدبیة
  

  أدبیة
  

-علمیـــــــة-أدبیـــــــة
  عامة

  اسبوعیة
  
مـــــــــــرات ٤

  اسبوعیاً 
مـــــــــــرات ٤

  اسبوعیاً 
  
  

  اسبوعیة
  
  

  اسبوعیة
  
  

  اسبوعیة
  

  اسبوعیة
  

  اسبوعیة

صــدر منهــا خمســة أعــداد 
  أشرف علیهاكبار الكتاب

  

ـــــورة  ١٩٢٠لســـــان حـــــال ث
  صدر منها خمسة أعداد

 ١٩٢٠لســــان حــــال ثــــورة 
یطــاني ضــد االحــتالل البر 

صـــدر منهـــا ثمـــان أعـــداد 
  جبتثم ح

  

مــــــــدة ســــــــنتین صــــــــدرت ل
  ةوناصرت القضایا العربی

  

،  قـــــل مـــــن ســـــنةصـــــدرت أل
لســان حــال النهضـــة  وكانــت

  الفكریة في الفرات األوسط
  

صدرت سنة واحدة وغیـر 
ــــــــــى الهــــــــــاتف   اســــــــــمها ال

  

مـًا عا في عشرین صدرت
  ١٩٤٨نقلت الى بغدادو 

  

وقفــــت صـــدرت ســــنة ثــــم أ
وعــــــــــــــادت عــــــــــــــام ١٩٣٨
وأصــــــبحت یومیــــــة ١٩٤٦

ــــــــم ١٩٤٩توقفــــــــت عــــــــام ث
  ١٩٥٨عاودت بعد عام

مبــادئ الشــرع القــویم، وفــق  علــى نشــاطهامارســت الجمعیــات فــي مدینــة النجــف األشــرف 
ینــت فــي وتبا وان اختلفــت فــي المســالكوهــذه الجمعیــات والنــوادي السیاســیة واألدبیــة واالجتماعیــة، 

                                                 
عــالء حســین الرهیمــي، المصــدر الســابق،  أعــد هــذا الجــدول بــالرجوع الــى العدیــد مــن المصــادر . ینظــر: )١٥١(

؛  جعفر باقر آل محبوبه،المصـدر السـابق، ٣٣-١٥؛ محمد عباس الدراجي، المصدر السابق ، ص١ص
، (بیـــــروت: دار األضـــــواء، ٢؛ جعفـــــر بـــــاقر آل محبوبـــــه، ماضـــــي النجـــــف وحاضـــــرها، ط١٧٩، ص١ج

ـــــاقر أحمـــــد ؛ محمـــــ٦٥-٦١؛ كـــــاظم مســـــلم العـــــامري، المصـــــدر الســـــابق، ص٢٦٣، ص٢)، ج١٩٨٦ د ب
 .١١٥-١١١البهادلي، المصدر السابق، ص
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بنـاء كیـان األمـة ورفـع و خدمـة النـاس، واالتجاهات، فـأن لهـا  غرضـًا واحـدًا ،  یتمثـل فـي المناهج 
 ، كلُ هممجتمعات لالصالح نافعة لأدو بنائه وض به إلى المستوى الذي یجعل من أوالنهشأن البلد 

 ىسـابقة تتـوخ دم تطمـح الیـه، ومنزلـةمجال عمله، لیتسنى لألمة أن تحصـل علـى ماترومـه مـن تقـ
  .)٢١٥(الیها الوصول
كثیــر مــن الجمعیــات الثقافیــة والعلمیــة واألدبیــة ، ١٩٤٥-١٩٠٠ت خــالل المــدة بــین أنشــئو 
  منها: 

اصـالح مسـائل  ، وكـان غرضـها١٩٠٥علمـي: أسسـت هـذه النقابـة عـام نقابة االصالح ال - ١
ث، والمؤسس األول حدیید والتینیة واصالحها، وتقویم امور التجدالدراسة وتقویم الجامعة الد

المصــلح محمــد جــواد الجزائــري، وكانــت هــذه النقابــة هــي المركــز األول لتنظــیم  لهــذه النقابــة
  .)٣١٥(الحركة االصالحیة النجفیة قبل الدستور العثماني

 وكــان ، فــي الرویلــي بســالنیك١٩٠٨ترقــي: أسســت هــذه الجمعیــة عــام جمعیــة االتحــاد وال - ٢
ستشرى في االمبراطوریة العثمانیة آنذاك، وقد أسهم في ا محاربة الفساد، الذي اهالغرض من

تكوینها األتراك والعرب وسائر األقوام األخرى، مركزها فـي اسـطنبول وفتحـت لهـا فـروع فـي 
دینـة مختلف المدن التابعة للدولة العثمانیة ومنهـا مـدن العـراق، وعلـى أثـر زیـارة ثریـا بیـك لم

خ علي المانع وولده جعفر، والسید مسلم زویـن، الشی النجف األشرف، وكان القائمون علیها
شــبیبي، والســید ســعید كمــال الــدین، وكــان مقــرهم فــي محلــة العمــارة، الوالشــیخ محمــد رضــا 

وعقدوا اجتماعهم األول في مجلس الشیخ میرزا حسین، واستمرت هذه الجمعیة في نشاطها 
 .)٤١٥(حتى بدایة الحرب العالمیة األولى

بعـــد االنقـــالب  المصـــلحون النجفیـــون، جمعیـــة اصـــالحیة أسســـهاكافحـــة الفقـــر: جمعیـــة م - ٣
صــفون بالتجدیــد والتمــرد و صــالح والتجــدد، ویإللــى ا، ویــدعون هــؤالء إ١٩٠٨العثمــاني عــام 

مــن الشــباب،  قي ومجموعــةعلــى التقالیــد البالیــه، وكــان یقــوم بهــذا العمــل الشــیخ علــي الشــر 
خارج العراق، عن طریـق المجـالت ها ما یصلهم من أفكار علمیة وأدبیة من ودرس اعضاؤ 

                                                 
، ٥، العـــــدد١٩٤٦تشـــــرین أول٢٢، ))الغـــــري((؛  ٨١، ص١نـــــاجي وداعـــــه الشـــــریس، المصـــــدر الســـــابق، ج )١٥٢(

 .١١ص

حســین علــي محفـــوظ، الــذكرى الســـنویة األربعــون للشـــیخ محمــد جـــواد الجزائــري ، بحـــث ، (جامعــة بغـــداد:  )١٥٣(
 . ١ص ،)١٩٨٨مركز دراسات الكوفة، 

؛ عبـــد ٣) ، ص١٩٨٣، (بیـــروت: د.ط ، ٢لـــرزاق الحســـني، تـــاریخ األحـــزاب السیاســـیة العراقیـــة، طعبـــد ا )١٥٤(
، (بغــداد: دار ١٩٥٨-١٩٠٨الجبــار حســن الجبــوري، األحــزاب والجمعیــات السیاســیة فــي القطــر العراقــي 

؛ الشیخ عبود الهیمص، ذكریات وخـواطر عراقیـة فـي الماضـي القریـب، ٢٧)، ص١٩٧٧الحریة للطباعة، 
 .١٦٢)، ص١٩٩١غداد: مطبعة الرایة، (ب
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والصحف العربیة واالجنبیة، وجمعوا كتب التراث العراقیة المندثرة، وأخرجوها بثوب عصري 
 .)٥١٥(جدید جاهز للنشر والطباعة

، ١٩٠٨عــام  نقــالب العثمــانيد االیــأسســت بععیــة اصــالحیة، جمعیــة اخــوان الصــفا: جم - ٤
ین النـاس فـي مدینـة األفكـار الجدیـدة بـ توزیع الصحف ونشر ماتها االصالحیةمه وكان من

 النجف األشرف. 

نشـر العلـوم  یـد االنقـالب العثمـاني ، وكـان غرضـهاأسست هذه الجمعیـة بعجمعیة العلم:  - ٥
 والمعارف بین الناس.

ین فــي النجــف األشــرف، نتیجــة للخــالف الحاصــل بــ ١٩٠٨أسســت عــام الهیــأة العلمیــة:  - ٦
عضـوًا، مثلـوا كبــار  ة وثالثـینمـن ثالثــ ه الهیـأةمجموعـة  المشـروطة والمسـتبدة، وتتكــون هـذ

من الوجهاء والسادة من مؤیدي المشروطة، وتخطط وتدیر  اً المجتهدین ورجال الدین، وعدد
 . )٦١٥(األعمال بسریة ضد أنصار المستبدة

ة ســریة ذات طــابع ، وهــي جمعیــ١٩١٧أسســت أواخــر عــام جمعیــة النهضــة االســالمیة:  - ٧
تخلــیص العــراق مــن الســیطرة األجنبیــة، وكــان ل ن وطنیــًا، ســعىهــا كــاتجاهأ نّ دینــي، غیــر أ

مؤسســـها ســـماحة الشـــیخ عبـــد الكـــریم الجزائـــري، وأبـــرز العـــاملین فیهـــا جماعـــة مـــن األعـــالم 
والفقهاء وكبار النجف األشرف، أمثال الشیخ محمد جواد الجزائري والسید محمد علـي بحـر 

لجمعیـــة وراء ثـــورة م، وكانـــت هـــذه االعلـــوم، والشـــیخ محمـــد علـــي الدمشـــقي والصـــافي وغیـــره
 .)٧١٥(ل بعد الثورة، وأخذ نفوذها یتضاء١٩١٨النجف عام 

                                                 
؛ عبـد الحسـین مهـدي عـواد، المصـدر السـابق،  ٧٦عدي حاتم عبد الزهرة المفرجي، المصدر السابق، ص )١٥٥(

 .٥٠-٤٩ص

، ١، ج ))النجفیـات((لمزید مـن التفاصـیل عـن هـذه الهیـأة وأعضـائها. ینظـر: علـي الخاقـاني، شـعراء الغـري  )١٥٦(
-٧٦حــاتم عبــد الزهــرة المفرجــي، المصــدر الســابق، ص ؛ عــدي٩٩؛ علــي الشــرقي، األحــالم، ص٨٨ص
٧٧ . 

عـــة جامعـــة ومـــیض جمـــال عمـــر نظمـــي وآخـــرون، التطـــور السیاســـي المعاصـــر فـــي العـــراق ، (بغـــداد: مطب )١٥٧(
الـرزاق الحسـني، ثـورة النجـف بعـد مقتـل حاكمهـا الكـابتن مارشـال ، (صـیدا:  د؛ عب١٦بغداد ، د.ت) ، ص

، ٢صـــالح المرجـــاني ، النجـــف األشـــرف قـــدیمًا وحـــدیثًا ، ج؛ حیـــدر  ٢٣) ، ص١٩٧٢مطبعـــة العرفـــان، 
 .٦٥) ، ص١٩٨٠؛ كریم وحید صالح ، نجم البقال ، (النجف: مطبعة النعمان،  ٨٤-٨٣ص
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وهــو تكتــل اصــالحي سیاســي، وكــان نــواة التفــاهم  ١٩١٩الحــزب االســالمي: أســس عــام  - ٨
بین المصـلحین فـي مـدن كـربالء المقدسـة والنجـف األشـرف وبغـداد ونـواحي الفـرات، وأسـس 

 . عسكریاً  ١٩١٨بعد فشل ثورتهم النجفیة عام  هذا الحزب المصلحون النجفیون

، بعد أن انفصلت جماعة مـن ١٩١٩أسست هذه الجمعیة عام الل: جمعیة حرس االستق - ٩
مـــن یوســـف  الشـــبان مـــن فـــرع جمعیـــة العهـــد، وزعیمهـــا الســـید محمـــد الصـــدر وضـــمت كـــالً 

دن الســویدي وجعفــر ابــو الــتمن ومحمــد بــاقر الشــبیبي، واصــبحت لهــا فــروع فــي مختلــف المــ
ســتقالل العــراق وبــالد الشــام ومنهــا مدینــة النجــف األشــرف، وســعت هــذه الجمعیــة أل العراقیــة

الشـریف حسـین، واالنضـواء تحـت  دستوریة في العراق، برئاسة أحـد أنجـالوتأسیس حكومة 
، وتوحید كلمة العـراقیین ١٩٢٠فاعل في قیادة ثورة  الوحدة العربیة، وكان للجمعیة أثرلواء 

 .)٨١٥(ضد المحتل

مـن شـیخ  أثنـاء الثـورة العراقیـة، أسسـها كـلُ  في ١٩٢٠أسست عام جمعیة الهیأة العلمیة:  - ١٠
، والشــیخ عبــد الكــریم الجزائــري، وعبــد الواحــد ي الشــریعة األصــفهاني والشــیخ جــواد الجــواهر 

سكر والسید علوان الیاسري، والسید نور عزیز الیاسري، والشـیخ محمـد بـاقر الشـبیبي، وهـو 
بـي، لرجال الحوزة العلمیة على مستوى العمـل الحز اسي االول في تأریخ العراق السی التحرك

األهـالي علـى الثـورة  ضـتحر إذ ثـورة العشـرین،  وقامت هذه الجمعیة بنشاط فاعـل فـي أثنـاء
معیــة حــرس االســتقالل، وكانــت ضــد االحــتالل البریطــاني، وكــان لهــا عالقــات طیبــة مــع ج

 . )٩١٥(توجهان من قبل هذه الجمعیة انصحیفتا الفرات واالستقالل النجفیت

 ت بجهـد كبیـر فـي نشـر الـوعي، وقامـ١٩٢١أسسـت عـام ي األهلیـة: ة الغـر جمعیة مدرسـ - ١١
التـي قامـت  لـى الطبقـة الواعیـةعشرات السنین، ویرجع الفضـل كلـه إ الثقافي طوالو الوطني 

ة الـى اسـتقالل على أكتافها هذه الجمعیة، وكانت أولى المؤسسات العراقیة التي تبنت الـدعو 
 العراق كامًال، وكان رئیسها السید سعید كمال الدین وسعد صالح جریو وغیرهم.

فــي العــراق، وفتحــت  ١٩٢١بغــداد بعــد الحكــم الــوطني عــام أسســت فــي جمعیــة النهضــة:  - ١٢
النهضـة ((والمـدن العراقیـة األخـرى، وأصـدرت صـحیفة األشـرف لها فروعًا في مدینة النجف 
                                                 

؛ فاضــل حســین، الفكــر السیاســي فــي العــراق  ٧٧عــدي حــاتم عبــد الزهــرة المفرجــي، المصــدر الســابق، ص )١٥٨(
؛ عبـــــد  ٥٤-٥٣) ، ص١٩٨٤باعـــــة والنشــــر، ، (بغــــداد: مؤسســـــة الخلــــیج للط١٩٥٨-١٩١٤المعاصــــر 

؛ ابــراهیم  ٨١-٨٠) ، ص١٩٨٢، (بیــروت: دار الكتــب،  ٥الــرزاق الحســني، الثــورة العراقیــة الكبــرى ، ط
 .١٤٩، ص١٣، ج ١٩١٨-١٩١٤خلیل أحمد ، الصحافة العراقیة 

ة الشـیعیة، ؛ سلیم الحسیني، المعالم الجدیـدة للمرجعیـ٥٠عبد الجبار حسن الجبوري، المصدر السابق، ص )١٥٩(
 .٣١)، ص١٩٨٨، (بیروت: دار المالك للطباعة والنشر والتوزیع، ٤ط
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لمنهـــاج الحـــزب الـــوطني العراقـــي وتســـعى  وكـــان منهاجهـــا مشـــابهاً  ،١٩٢٧عـــام  ))العراقیـــة
الجمعیـــة مـــع الحـــزب  هـــذه قامـــتو مقاومـــة الهیمنـــة البریطانیـــة، وضـــمان اســـتقالل العـــراق، ل

، وابعاد القـائمین علیهـا ١٩٢٢آب  ٤لى تعطیلها في یة أدت إالوطني العراقي بحركة سیاس
 .)٠٦١(١٩٢٤تشرین أول عام ١٠واستؤنفت من جدید في 

، أسســـها جماعــــة مـــن الشــــبان ١٩٣١أسســـت عــــام لمنتجـــات الوطنیــــة: جمعیـــة تشــــجیع ا - ١٣
المتنورین، لبث الدعایة للمنتجات الوطنیة وترویجها، ولها فروع في عدد من المدن العراقیة 

 .)١١٦())االقتصاد((ومنها مدینة النجف األشرف، ولتحقیق غایتها، أصدرت مجلة

رسـمیة  ، وهـي أول جمعیـة١٩٣٢ذه الجمعیة فـي أیلـول أسست ه جمعیة الرابطة األدبیة: - ١٤
ــألدب أول مدرســة أدبیــة فــي تــاریخ العــراق الحــدیث،  تة النجــف األشــرف ، وعــدّ فــي مدینــ ل

همت هــذه الجمعیــة فــي بعــث الحركــة أســوانتخــب الشــیخ محمــد علــي الیعقــوبي عمیــدًا لهــا، و 
ا نشر اآلداب العربیة، ا، وهدفهاألدبیة في المدینة، وكانت رائدة النهضة األدبیة الحدیثة فیه

وتعـدت أهـدافها  فطاحل شعراء النجف األشرف، وأصـدرت عـدة دواویـن وكتـب، وتخرج فیها
لــى االهتمــام بالمشــاكل التـــي تحــدث فــي العــالم االســـالمي، وعــرض القضــایا التــي تخـــص إ

الــــوطن العربــــي، وأخــــذت علــــى عاتقهــــا حركــــة العــــراق الوطنیــــة بمــــا تســــتطیعه مــــن رعایــــة 
ــــف الة، كمــــا كــــان لهــــا األثــــر المشــــرف فــــي وتضــــحی النجف األشــــرف فــــي العواصــــم بــــتعری

، واقامـة االسالمیة، وتبنت استقبال الوفود األدبیة والعلمیة العربیة واالسالمیة واالحتفاء بهـم
ها الـــــرأي العـــــام بكـــــل ثبـــــات الوطنیـــــة والدینیـــــة، وســـــایر أعضـــــاؤ االحتفـــــاالت والمناســـــبات 

 .  )٢١٦(واخالص

ـــاریخ لنشـــر: اجمعیـــة منتـــدى  - ١٥ ، هـــدفها ورائـــدها حـــب االصـــالح ١٩٣٥آیـــار  ٨أسســـت بت
، یعاونه الشیخ اميچوخدمة الدین االسالمي ونشر الفضیلة، عمیدها الشیخ محمد جواد الح

                                                 
؛ عبــــد الــــرزاق الحســــني، تــــاریخ األحــــزاب ٨٦-٨٥، ص١نــــاجي وداعــــه الشــــریس، المصــــدر الســــابق، ج )١٦٠(

 .٥٥-٥٣السیاسیة العراقیة ، المصدر السابق، ص

، ٧، ج١٩٦١، آذار ))عرفـانال((؛ ١٤٩، ص١٣، ج١٩١٨-١٩١٤إبراهیم خلیل أحمد، الصحافة العراقیـة  )١٦١(
 .٦٨٢، ص٤٨مج

ــــاقر آل محبوبــــه، ماضــــي النجــــف وحاضــــرها ، ج )١٦٢( ، ١٠، العــــدد١٩٦٦، ))االیمــــان((؛ ٣٩٦، ص١جعفــــر ب
؛ ناجي وداعـه الشـریس ، المصـدر السـابق، ١٠١؛ عبد الهادي الفضلي ، المصدر السابق ، ص٣٥٢ص
، ص ٦٨، العـــــــدد١٩٤١یـــــــار آ ١٢، ))الغـــــــري((؛ ٣، ص٢و١، العـــــــدد١٩٦٦، ))االیمـــــــان((؛ ٨١، ص١ج

مقابلـة ((؛ ٢٠٠٤نیسـان  ٨القرشـي، النجـف األشـرف، فـي شـریف الشـیخ بـاقر  ))مقابلـة شخصـیة((الغالف؛ 
 ١٥، أستاذ جامعي وأدیـب نجفـي ، النجـف األشـرف، فـي ١٩٢٩صالح مهدي الظالمي، موالید  ))شخصیة
 .٤٩-٤٨، ص٢، العدد١٩٣٤، تموز ))االعتدال((؛ ٢٠٠٥نیسان 
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أدى ف بین أعضائها خالثم نشأ  كان له دور كبیر في تأسیسها. الذي محمد رضا المظفر
من الجمعیـة وتـرك الشـیخ محمـد رضـا المظفـر وحـده فـي المیـدان،  لى خروج كل األعضاءإ

مـــن خـــالل والثقافیـــة فـــي مدینـــة النجـــف األشـــرف، قامـــت الجمعیـــة بتطـــویر الحیـــاة الدراســـیة 
ونشـــر بعـــض العلمیـــة واألدبیـــة، مواســـمها الثقافیـــة التـــي ألقیـــت فیهـــا كثیـــر مـــن المحاضـــرات 

 العراقیـة، وألفـتفـي المـدن  الجمعیـة فـروع ذهولهـالكتب، وفتحت مدرستان: ابتدائیة وثانویة، 
 .)٣١٦(من أعضائها لبعض األعمالعدة لجان 

مـــن الجمعیـــات المهمـــة، إذ كـــان لهـــا جـــوالت فـــي میـــادین الرابطـــة والمنتـــدى  وعـــدت جمعیتـــا
ن، ة واألدبیــة ثــروة یعتــز بهــا النجفیــو لــى ثــروة النجــف األشــرف العلمیــاألدب والثقافــة، وقــد أضــافتا إ

كانوا یجتمعون فـي الصـحن  إذلى التجمع الثقافي فیما بینهم، لحاجة األدباء إ ا نتیجةبعد أن أنشأت
لتقــدیم  ًا لألدبــاء،متنفســلهــاتین الجمعیتــین یعــد الحیــدري الشــریف، أو أحــد البیــوت، وكــان االنتمــاء 

 ،وفي جمعیة الرابطـة غلبـت األمـور العلمیـة علـى األدبیـة عطائهم عن طریقها بدون مكسب مادي
كــان االهتمــام بــاألمور األدبیــة أكثــر، وحظیــت الجمعیتــان إذ فــي المنتــدى ف مــا كــان یجــري وخــال

االشـتراكات التـي فضـًال عـن تبرعـات المحسـنین، و  السـلطات الحكومیـة،مـن لـدن بالدعم والتشـجیع 
المنحـة السـنویة التـي  فضـًال عـن الحوانیـت التابعـة لبنایتهـا، مبالغ ایجارات تجمع من أعضائها، و 

  .)٤١٦(ها الدولة لهامنحت
، وكـان للشـیخ محمـد رضـا المظفـر الـدور الرائـد ١٩٣٥أسست عام الفقه ومدارسها:  كلیة - ١٦

 حدیثة، ونجحت في مسعاها نجاحاً  مناهجلى القدیمة إ المناهج وسعت لتغییر في تأسیسها،
ـــم تـــاله الســـید عـــدنان ، وبعـــد رحیـــل المظفـــر تـــولى الســـید هـــادي الفیـــااً بـــاهر  ض عمادتهـــا، ث

    . كاء الب
، بعــض األفاضـل مــن رجــال الــدین ، أسســها١٩٤١أسسـت عــام التحریــر الثقــافي: جمعیـة  - ١٧

الشـــیخ عبـــد الغنـــي الخضـــري، والشـــیخ علـــي الخالـــدي، والشـــیخ زایـــر دهـــام، والشـــیخ أمثـــال: 
زین فـــي النشـــاط یـــمحمـــد الزریجـــاوي، والشـــیخ عبـــد المـــنعم الشمیســـاوي، وجماعـــة مـــن المتم

محمـد الحسـین آل  رس والتدریس، وكانت تتلقى الدعم مـن الشـیخاألدبي، وفتحت أبوابها للد
                                                 

؛  ٢٢، ص١؛ جعفـــر الخلیلـــي، هكـــذا عـــرفتهم، ج٨٢، ص١اعـــه الشـــریس، المصـــدر الســـابق، جنـــاجي ود )١٦٣(
ب ؛ عبـــد الهـــادي الفضـــلي ، -)، ص أ١٩٥١، (النجـــف: مطبعـــة الزهـــراء، ٢، ط ))نظـــام منتـــدى النشـــر((

 .١٤المصدر السابق، ص

ر الســـــید محمـــــد حســـــین منصـــــو  ))مقابلـــــة شخصـــــیة((؛ ١٤، العـــــدد األول، ص١٩٣٩آب  ٢٢، ))الغـــــري(( )١٦٤(
، ص ٥٩، العـدد ١٩٤١شـباط ١١، ))الغـري((؛ ٢٠٠٤كـانون ثـان  ٢٦المحتصر ، النجف األشرف ، فـي 

صـالح  ))مقابلـة شخصـیة((؛ ٣٩٨، ص١الغالف ؛ جعفر بـاقر آل محبوبـه، ماضـي النجـف وحاضـرها ، ج
 .٢٠٠٥نیسان ١٥مهدي الظالمي، النجف األشرف، في 
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كاشف الغطاء، وأسست هذه الجمعیة مدرسـة دینیـة وابتدائیـة وثانویـة رسـمیة ومجلـة النشـاط 
نشر اآلداب العربیة والمثل االسالمیة، ولها في أهدافها وتتمثل من الدواوین،  اً الثقافي وعدد

أحیت مواسم ثقافیة ألقیت فیها عشرات المحاضرات فـي مكتبة عامرة ألستقبال المطالعین، و 
 .)٥١٦(صنوف العلم، وأقامت االحتفاالت في المناسبات الدینیة والوطنیةمختلف 

ة مـایس، وبعـد اغـالق نـادي حرك، على أثر فشل ١٩٤١أسس عام ادي اخوان الحریة: ن - ١٨
لعـــراق ومنهـــا المثنـــى، قامـــت الســـلطات البریطانیـــة بتأســـیس هـــذا النـــادي فـــي مختلـــف مـــدن ا

 مدینــة النجــف األشــرف، وهــي نــوادي ریاضــیة اجتماعیــة هــدفها ابعــاد الشــعب عــن االهتمــام
الـدیمقراطي، وقـد اتهـم هــذا النـادي فـي النجـف األشــرف،  بـاألمور السیاسـیة، ومعاضـدة المــد

التعــازي، وقوبلــت هــذه النــوادي  ویــوزع االكفــان مجانــًا فــي موســم ربأنــه یشــجع علــى التطبیــ
واسـتمرت هـذه النـوادي حتـى نهایـة دیدة مـن قبـل العناصـر القومیـة والدیمقراطیـة، مقاومة شـب

 .)٦١٦(١٩٤٥الحرب العالمیة الثانیة وحلت عام 

، سـواء الجمعیات في مدینة النجف األشرف أدت خـدمات جلیلـة نّ تبین من خالل ماتقدم، إ
ــــب االجتمــــاعي أم  مــــن أفكــــار  الیــــه السیاســــي، بمــــا دعــــت وأالفكــــري  وأاالقتصــــادي علــــى الجان

ـــى فـــتح المـــدارس وتطـــور التعلـــیم وتحدیثـــه، دعـــت إ اصـــالحیة، إذ ـــى و ل مكافحـــة الفقـــر والتمـــرد عل
التقالیــد، وتشــجیع المنتجــات الوطنیــة، وتشــجیع الصــحافة بانشــائها عــدد مــن الصــحف والمجــالت، 

ل لــى مقاومــة االحــتالت بالجانــب الــوطني والقــومي، فــدعت إوأنشــأت المكتبــات العامــة، واضــطلع
 العثمــاني والبریطــاني ومعارضــة المعاهــدات االســتعماریة ودعــم القضــایا الوطنیــة والقومیــة، وبــذلك

  .مع الغایات التي أسست من أجلها ها توافقت نّ أ نقول یمكن أنْ 
  
  
  

  )٩جدول رقم (
  أسست في مدینة النجف األشرفالجمعیات التي 

  )٧١٦(١٩٤٥- ١٩٠٠خالل المدة 
                                                 

الشیخ بـاقر  ))مقابلة شخصیة((؛ ٩١-٨٩، ص٢یثًا ، جحیدر صالح المرجاني، النجف األشرف قدیمًا وحد )١٦٥(
، ١؛ نــــاجي وداعــــه الشریس،المصــــدر الســــابق،ج٢٠٠٤نیســــان  ١٨القرشــــي،النجف األشــــرف،في شــــریف 

 .٨٤-٨٣ص

جعفــر عبــاس حمیــدي، التطــورات السیاســیة فــي ؛ ١٤٩عبــد الجبــار حســن الجبــوري، المصــدر الســابق، ص )١٦٦(
اسماعیل أحمد یـاغي، تطـور ؛  ٩٨-٩٣)، ص١٩٧٦، ، (النجف: مطبعة النعمان١٩٥٣-١٩٤١العراق 

 .٢٥-٢٤)، ص١٩٧٩د: مطبعة االرشاد، ، (بغدا١٩٥٢-١٩٤١الحركة الوطنیة العراقیة 
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سنة   اسم الجمعیة  ت
  سالتأسی

  المالحظات  أهدافها  المؤسس لها

نقابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   -١
االصـــــــــــــــــــــالح 

  العلمي

١٩٠٥  
  

المصـــــلح محمـــــد جـــــواد 
  الجزائري

  

اصـــــــالح مســـــــائل الدراســـــــة 
وتقــــــــویم الجامعــــــــة الدینیــــــــة 

  واصالحها

مقرهــــــــــا فــــــــــي مدینــــــــــة 
  النجف األشرف

جمعیـــــــــــــــــــــــــــــــــة   -٢
االتحـــــــــــــــــــــــــــــــاد 

  والترقي

١٩٠٨  
  

علـــــــــي المـــــــــانع وولـــــــــده 
جعفروالسیدمســلم زویـــن 
والشــــــــــــیخ محمدرضــــــــــــا 

بیبي وســــــــعیدكمال الشــــــــ
  الدین

محاربـــــــــــة الفســـــــــــاد الــــــــــــذي 
استشــرى فـــي مختلــف مـــدن 

  الدولة العثمانیة

أسســـــت فـــــي ســـــالنیك 
فــــــرع فــــــي وفــــــتح لهــــــا 

مدینة النجف األشرف 
  محلة العمارة

جمعیـــــــــــــــــــــــــــــــــة   -٣
  مكافحة الفقر

مجموعــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن   ١٩٠٨
المصــــــــــــلحین أبــــــــــــرزهم 

  الشیخ علي الشرقي

الــــــــــدعوة الــــــــــى االصــــــــــالح 
والتجــــــــــدد والتمـــــــــــرد علـــــــــــى 

  ید البالیةالتقال

مقرهــــــــــا فــــــــــي مدینــــــــــة 
  النجف األشرف

اخوان جمعیــــــــة  -٤
  الصفا

١٩٠٨  
  

مجموعــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن 
  المصلحین

اصــــــالحیة وهــــــدفها توزیــــــع 
األفكار الصـــــــــــــحف ونشـــــــــــــر 

  الجدیدة

مقرهــــــــــا فــــــــــي مدینــــــــــة 
  النجف األشرف

مجموعــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن   ١٩٠٨  العلمجمعیة   -٥
  المصلحین

  نشر العلوم والمعارف
  

مقرهــــــــــا فــــــــــي مدینــــــــــة 
  النجف األشرف

ة الهیأیـــــــــــةجمع  -٦
  العلمیة

١٩٠٨  
  

مجموعــــــــة مــــــــن كبــــــــار 
  المجتهدین والوجهاء

نشــــــر األفكــــــار المشــــــروطة 
  وضد المستبدة

مقرهــــــــــا فــــــــــي مدینــــــــــة 
  النجف األشرف

النهضة جمعیة  -٧
  االسالمیة

١٩١٧  
  

الكریم عبــــــــــــــــد الشــــــــــــــــیخ
لجزائـــري وجماعـــة مـــن ا

 النجفاألعــــــــالم وكبــــــــار 
  األشرف

تخلــــــــــــیص العــــــــــــراق مــــــــــــن 
الســیطرة األجنبیــة وشــاركت 

  ١٩١٨ورة النجففي ث

مقرهــــــــــا فــــــــــي مدینــــــــــة 
  النجف األشرف

  

الحــــــــــــــــــــــــــــــــزب   -٨
  االسالمي

١٩١٩  
  

المصــــــلحون النجفیــــــون 
  ١٩١٨بعد فشل ثورتهم

اصـــــــالحي سیاســـــــي ونـــــــواة 
تفـــاهم بـــین المصـــلحین فـــي 
 بغـــــــداد وكــــــــربالء والنجــــــــف

  األشرف

مقرهــــــــــا فــــــــــي مدینــــــــــة 
  النجف األشرف

حـــرس جمعیــة   -٩
  االستقالل

مجموعــــــــة مــــــــن كبــــــــار   ١٩١٩
  ف األشرفمدینة النج

هـــــــــدفها اســـــــــتقالل العـــــــــراق 
وبـــالد الشـــام ولهـــا دور فـــي 

  ثورة العشرین

مقرهـــــــا الـــــــرئیس فــــــــي 
بغــــداد ولهــــا فــــرع فــــي 
  مدینة النجف األشرف

شیخ الشریعة األصـفهاني   ١٩٢٠  ة العلمیةالهیأ  -١٠
 وجــــــــــــــــــــــواد الجــــــــــــــــــــــواهر
ـــــــــــري  ـــــــــــدالكریم الجزائ وعب

  غیرهمسكرو وعبدالواحد 

ى تحــــــــــــریض هــــــــــــدفت الــــــــــــ
األهــــــــــــالي علــــــــــــى الثــــــــــــورة 

  ١٩٢٠ت أثناء ثورة وأنشئ

مقرهــــــــــا فــــــــــي مدینــــــــــة 
  النجف األشرف

مقرهــــــــــا فــــــــــي مدینــــــــــة ي الــــــــــــوطني نشـــــــــــر الـــــــــــوعرین مــــن المتنــــو مجموعــــة   ١٩٢١مدرســـــة جمعیة  -١١
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أمثــال رئیســها ســعیدكمال   الغري األهلیة
  الدین وسعد صالح جریو

والثقــــــــافي وتبنــــــــت الــــــــدعوة 
  ستقالل العراقال

  النجف األشرف

موعــة مــن الــوطنیین مج  ١٩٢١  النهضةجمعیة  -١٢
فــــــــــي مدینــــــــــة النجــــــــــف 

  األشرف

مقاومـــة الهیمنـــة البریطانیـــة 
  وضمان استقالل العراق

مقرهــا بغــداد ولهــا فــرع 
فــــــــي مدینــــــــة النجــــــــف 

  األشرف
تشـــــجیع جمعیة  -١٣

المنتجـــــــــــــــــــــات 
  الوطنیة

مجموعـــــة مـــــن الشـــــبان   ١٩٣١
  المتنورین

بـــــــــث الدعایـــــــــة للمنتجـــــــــات 
الوطنیـــــــــــــــــــــة وترویجهـــــــــــــــــــــا 
وأصــــــدرت مجلــــــه للغــــــرض 

  نفسه

رهــا بغــداد ولهــا فــرع مق
فــــــــي مدینــــــــة النجــــــــف 

  األشرف

الرابطـــة جمعیة  -١٤
  األدبیة

ـــــاء   ١٩٣٢ مجموعـــــة مـــــن األدب
ــــــــدًا لهــــــــا  وانتخــــــــب عمی
الشــــــــیخ محمــــــــد علــــــــي 

  الیعقوبي

نشــر اآلداب العربیــة وعــددًا 
  من األمور األخرى

مقرهــــــــــا فــــــــــي مدینــــــــــة 
  النجف األشرف

منتـــــــدى جمعیة  -١٥
  النشر

مجموعـــــة مـــــن الفقهـــــاء   ١٩٣٥
عمیـدها الشـیخ  واالدبـاء

  محمدجواد الحجامي

حــــــــب االصــــــــالح وخدمــــــــة 
الــــــــدین االســــــــالمي ونشــــــــر 

  الفضیلة 

مقرهــــــــــا فــــــــــي مدینــــــــــة 
  النجف األشرف

ــــــــــه   -١٦ كلیــــــــــة الفق
  ومدارسها

القدیمــة الــى  تغییــر المنــاهج  محمد رضا المظفر  ١٩٣٥
  دراسة حدیثة

مقرهــــــــــا فــــــــــي مدینــــــــــة 
  النجف األشرف

التحریر جمعیة  -١٧
  الثقافي

ال الــدین أمثــال اعــالم رجــ  ١٩٤١
ـــــــي الخضـــــــري  ـــــــد الغن عب
وعلـــــــي الخالـــــــدي وزایـــــــر 

  دهام

نشر اآلداب العربیـة والمثـل 
  االسالمیة وأعمال أخرى

مقرهــــــــــا فــــــــــي مدینــــــــــة 
  النجف األشرف

نـــــادي اخـــــوان   -١٨
  .الحریة

هــــدفها ابعــــاد الشــــعب عــــن   السلطات البریطانیة  ١٩٤١
  االهتمام باالمور السیاسیة

مقرهــــا فــــي بغــــداد ولهــــا 
  األشرف نجفال فرع في

  :  الداخلیة صفحات من التفاعل النجفي والتطورات السیاسیة -المبحث الرابع:
    

ــ وأســباب كثیــرة جعلــت مــن مدینــة النجــف األشــرف فــي أواخــر القــرن عوامــل هنالــك ت كان
فــي كثیــر مــن دى ومــؤثر، تعــالتاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرین ، تضــطلع بــدور أساســي فاعــل 

                                                 
أعـــد هـــذا الجـــدول بـــالرجوع الـــى العدیـــد مـــن المصـــادر. ینظـــر: جعفـــر بـــاقر آل محبوبـــه، ماضـــي النجـــف  )١٦٧(

؛ عبــــد ٨٦-٨١، ص١ج ؛ نــــاجي وداعــــه الشــــریس، المصــــدر الســــابق،٣٩٨-٣٩٦، ص١وحاضــــرها ، ج
؛ حیدر صالح المرجاني، النجف األشرف قـدیمًا وحـدیثًا، ١٠١-١٤الهادي الفضلي، المصدر السابق، ص

؛ عبــد الجبــار ٨٥-٣٠؛ عبــد الــرزاق الحســني، تــاریخ األحــزاب السیاســیة العراقیــة ، ص٩١-٨٣، ص٢ج
 .١٤٩-٢٧حسن الجبوري، المصدر السابق، ص
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إذ تفاعل مع كثیـر مـن األحـداث والتطـورات السیاسـیة األقلیمیـة والعربیـة ،  المحلیةاألحیان حدوده 
  . )٨١٦(واالسالمیة 

بـرز  قـد وكان المعترك السیاسي الذي خاضه العلمـاء والفئـة المثقفـة فـي النجـف األشـرف 
إذ انقســم الــرأي العــام فــي ،  )٩١٦(١٩١١-١٩٠٥بصــورة ملموســة أبــان الثــورة الدســتوریة االیرانیــة 

وهــو الفریــق المؤیــد للمبــادئ  ))المشــروطة(( :حــدهماینــة تبعــًا لمرجعیــات التقلیــد علــى فــریقین، أالمد
وهـــم الرافضـــون  ))المســـتبدة((ثانیهمـــا ، و )٧٠١(الدســـتوریة ، وتزعمـــه الشـــیخ محمـــد كـــاظم الخراســـاني

 مــدعین بـأن قـوانین المشـروطة قــوانین، )١١٧(ن لـه بزعامــة محمـد كـاظم الیـزديللدسـتور والمناهضـو 
لــى احتــدام األمــور وانقســام إ االختالفــات فــي المواقــف نافیــة لقــوانین الشــریعة والمــذهب وأدت هــذهم

 حاد بین المؤیدین والمعارضین للدستور ، انقسام عبر عن نفسـه فـي غیـر مـرة بصـدامات دامیـة ،
الشـرع ن تأسیس برلمـان وسـن دسـتور للـبالد یغـایر أ((لى القول بـأمر دفع الشیخ فضل اهللا النوري إ

  . )٢١٧(لما لمسه من سفك دماء غیر مبررة ))االسالمي
انمــا و حســب ، عنــد الثــورة الدســتوریة االیرانیــة واقفهــا ملــم یقتصــر دور النجــف األشــرف و 

ن فــي العــراق باالخونــد لتعزیــز ، فقــد اســتنجد العثمــانیو  )٣١٧(لــى الثــورة الدســتوریة العثمانیــةإ هتــتعدّ 

                                                 
 . ٩؛ حسن األسدي ، المصدر السابق ، ص ٥٤، ص طالب علي الشرقي، المصدر السابق )١٦٨(

. ینظـــر: عـــالء حســـین الرهیمـــي ، حقـــائق عـــن  ١٩١١-١٩٠٥حـــول تفاصـــیل الثـــورة الدســـتوریة االیرانیـــة  )١٦٩(
، (النجــف األشـــرف:  منشــور ، بحــث ١٩١١-١٩٠٥الموقــف فــي النجــف مــن الثــورة الدســـتوریة االیرانیــة 

بـد الحسـن بـاقر الفیـاض ، تـاریخ النجـف السیاسـي ؛ مقـدام ع ١٦-٢) ، ص٢٠٠١مركز دراسات الكوفة، 
 . ٢١-٢٠) ، ص٢٠٠٢، (بیروت: دار األضواء للطباعة والنشر والتوزیع،  ١٩٥٨-١٩٤١

فـــي مدینـــة طـــوس  ١٨٢٩محمـــد كـــاظم الخراســـاني: مـــن علمـــاء الـــدین المشـــاهیر فـــي عصـــره، ولـــد عـــام  )١٧٠(
ة علـــى أیــدي كبــار العلمــاء المجتهـــدین االیرانیــة ، هــاجر الــى مدینــة النجـــف األشــرف وتلقــى العلــوم الدینیــ

ـــدین ، معـــارف الرجـــال فـــي تـــراجم العلمـــاء واألدبـــاء ،  ١٩١١فیهـــا ، تـــوفي عـــام  . ینظـــر: محمـــد حـــرز ال
كـــانون  ٤، (صـــحیفة) ، بیـــروت ،  ))جبـــل عامـــل((؛  ٢٣، ص ٢) ، ج١٩٦٤(النجــف: مطبعـــة اآلداب ، 

 .  ٢، العدد١٩١٢اول 

هـــد محمـــد كـــاظم الســـید عبــد العظـــیم الطباطبـــائي الیـــزدي ، المرجـــع محمــد كـــاظم الیـــزدي: هـــو الســید المجت )١٧١(
، نــاهض المشــروطة رغــم تأییــدها مــن  ١٨٣١الــدیني األعلــى ، ولــد فــي قریــة كســنو ، مــن قــرى یــزد عــام 

 . ١٦٨، ص ٢. ینظر: محمد حرز الدین ، المصدر السابق ، ج١٩١٩وتوفي عام أغلب علماء العصر

؛  ٨٥؛ محمــــد مهــــدي اآلصــــفي ، المصــــدر الســــابق ، ص ٣٧-٣٦، ص ١، ج ١٩٠٩،  ))درة النجــــف(( )١٧٢(
،  ١٩٠٥، (مجلـة) ، طهـران،  ))حبل المتـین((؛  ١٧، ص ١ناجي وداعه الشریس ، المصدر السابق ، ج

؛ محمـــــد مهـــــدي العلـــــوي ، هبـــــة الـــــدین الشهرســـــتاني ، (بغـــــداد: مطبعـــــة اآلداب ،  ١٠٩٩، ص٢٦العـــــدد
 . ٣٥) ، ص١٩٢٩

وقامت بها جمعیـة االتحـاد والترقـي ،  ١٩٠٨ة : حصلت هذه الثورة في تركیا عام الثورة الدستوریة العثمانی )١٧٣(
، وكانت من أهـداف  ١٩٠٩واطاحت هذه الثورة بالسلطان عبد الحمید الثاني سلطان الدولة العثمانیة عام 
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لـــى الســـلطان یـــد الثـــاني  ، فلبـــى مطلـــبهم وأبـــرق إان عبـــد الحممـــوقفهم الـــرافض الســـتبدادیة الســـلط
لــى الدسـتور وتطلعــات هدیـدات ونصــائح تفـرض علیــه الرضـوخ إالمـذكور برقیــة ، حـوت انــذارات وت

األمة بالحریة والتعددیة ، كما أرسل علماء النجف األشرف ببرقیة أخرى الى البـاب العـالي ، أفتـوا 
س مجلــس نیــابي ، فكــان لــذلك دور فاعــل فــي تأســیس وتجــذیر فیهــا بوجــوب تنفیــذ الدســتور وتأســی

  .  )٤١٧(التطلعات النجفیة نحو قیام المؤسسة التشریعیة البرلمانیة أعقاب الحرب العالمیة األولى
توطــدت عالقــات التعــاون بــین االتحــادیین والحركــة الدســتوریة فــي النجــف األشــرف ، مــن 

باحتفـال كبیـر ، وقـد  تـاح مكتبـهجـرى افت لمدینـة ، إذاالتحـاد والترقـي فـي اخالل انشاء فرع لحـزب 
مـن النخـب النجفیـة والمنتمـین لفـرع االتحـاد والترقـي  اً ازداد هذا التعاون بتشكیل جبهـة ضـمت عـدد

فــي المدینــة ، غیــر ان هــذه العالقــات اســتمرت نحــو ثــالث ســنوات ثــم انهــارت مــع بــروز سیاســة 
انتهاجهــــــا ، فقاومهــــــا ورفضــــــها أحــــــرار النجــــــف التتریــــــك الطورانیــــــة ، التــــــي شــــــرع االتحــــــادیون ب

  . )٥١٧(األشرف
فغــزت بریطانیــا الــبالد ، أمــر لــم یقــف أزاءه  ١٩١٤أعلنــت الحــرب العالمیــة األولــى عــام 

الجهـــاد لمواجهـــة الغـــزاة ،  واعلمـــاء ووجهـــاء النجـــف األشـــرف مكتـــوفي األیـــدي ، فســـرعان مـــا أعلنـــ
ثغــر العـــراق الــى هجـــوم ((علــى تعـــرض  ي تــنصالنـــداء مــن البصـــرة الفیحــاء التـــ مســتجیبین لبرقیــة

  .  )٦١٧(على حد تعبیرهم ))الكفار
                                                                                                                                            

ة ، لمزیــد عــن الثــورة الدســتوری ١٨٧٦هــذه الثــورة اعــادة العمــل بالدســتور العثمــاني الــذي تعطــل منــذ عــام 
العثمانیـــة . ینظـــر: محمـــد كمـــال الدســـوقي ، الدولـــة العثمانیـــة والمســـألة الشـــرقیة ، (القـــاهرة: دار الثقافـــة، 

؛ ندیم عیسـى ، الفكـر السیاسـي لثـورة العشـرین ، (بغـداد: دار الشـؤون الثقافیـة  ٣١٦-٣١٣) ، ص١٩٧٦
 . ٧٢-٦١العامة ، د.ت) ، ص

؛  ٨٩، ص ١٠) ، ج١٩٥٦النجــف: مطبعــة الحیدریــة ، ، ( ))النجفیــات((علــي الخاقــاني ، شــعراء الغــري  )١٧٤(
،  ٨) ، ج١٩٥٦عبـــاس العـــزاوي ، العـــراق بـــین احتاللـــین ، (بغـــداد: شـــركة التجـــارة والطباعـــة المحـــدودة ، 

؛ موسـى الكرباســي ، موســوعة الشــیخ علــي الشـرقي النثریــة ، (بغــداد: مطبعــة العمــال المركزیــة ،  ١٦٠ص
 . ٢٢) ، ص١٩٨٩

 . ١٥١-١٥٠، المصدر السابق ، ص عبد الرحیم الرهیمي )١٧٥(

  
 

؛  ٢٦) ، ص١٩٦٤عمر الدیراوي، الحرب العالمیة األولى عرض مصور ، (بیروت: دار العلم للمالیین،  )١٧٦(
، (بغــــداد: مطبعــــة  ١٩١٨-١٩١٤محمــــد أمــــین العمــــري، العــــراق خــــالل الحــــرب العالمیــــة العظمــــى ســــنة 

، (بغـــداد:  ١٩١٨-١٩١٤ طین؛ شـــكري محمـــود نـــدیم ، حـــرب فلســـ ٢٤، ص ٥) ، مـــج١٩٣٥النجـــاح، 
؛ زیتـــــون بوكـــــاتن، مـــــذكرات زیتـــــون بوكـــــاتن ، ترجمـــــة كامـــــل ســـــلمان  ١) ، ص١٩٦٤مطبعـــــة البرهـــــان، 
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شـــرف وفـــدًا لمحادثـــة علمائهـــا األعـــالم بشـــأن ات العثمانیـــة الـــى مدینـــة النجـــف األأرســـلت الســـلطو 
مــن: محمــد فاضــل الداغســتاني وشــوكت باشــا والشــیخ محمــد الكلیــدار  م الوفــد كــلٌ ّضــوقــد مســألة الجهــاد ، 
التصال برجـال الـدین والعلمـاء فـي النجـف األشـرف ، فانعقـد اجتمـاع بـین ، ل ))u(( لكاظموسادن االمام ا

الوفــد والعلمــاء وعــدد مــن وجهــاء ومثقفــي المدینــة وشــیوخ العشــائر المحیطــة بهــا ، فأســفر االجتمــاع عــن 
ة مــن مــوع غفیــر ، فاســتجابت جلــدین وبــالد المســلمینیضــة اوالــدفاع عــن ب ))الجهــاد((تأكیــدات العلمــاء علــى 

 بـین طلیعـةأبناء الفرات األوسط والجنوب ، فضًال عن عـدد مـن أبنـاء كردسـتان لنـداء الجهـاد ، وكـان مـن 
ــــــذین )٧١٧(العلمــــــاء ــــــادوا المجاهــــــدین محمــــــد ســــــعید الحبــــــوبي ال ــــــذي ، )٨١٧(ق ــــــه ال ــــــي المنیــــــة وافت ــــــاءف    أثن

  
  .  )٩١٧(جهاده للغازي المحتل

                                                                                                                                            
، (مجلــة) ،  ))المرشــد((؛  ١٢٧) ، ص٢٠٠٤الجبــوري ، (بیــروت: دار الجلیــل للنشــر والطباعــة والتوزیــع، 

، (بغـداد:  ٢ب العـراق ، ط؛ طـه الهاشـمي ، حـر  ٧، ص ٣، مـج ١٠، ج ١٩٢٩كـانون ثـان  ١٣بغـداد ، 
؛ داود ســـلمان عبـــد علـــي العـــزاوي ، تـــاریخ العالقـــات العراقیـــة  ١٨، ص ١) ، ج١٩٣٩مطبعـــة النجـــاح، 

، (بغــــداد: مطبعـــــة  ١٩١٤-ق.م ٣٠٠٠المصــــریة مــــن فجــــر الســــالالت حتـــــى الحــــرب العالمیــــة األولــــى 
اد مغنیــة ، مــع ؛ محمــد جــو  ٩٠؛ حســن األســدي ، المصــدر الســابق، ص ٢١٣) ، ص١٩٨٤الجامعــة ، 

؛ جمیــل القریشـــي ، مولــد النجـــف والحـــوزة  ١٨٠) ، ص١٩٦٢علمــاء النجـــف ، (بیــروت: مطبعـــة نمـــنم ، 
؛ عبد الرزاق عبـد الـدراجي ، جعفـر أبـو الـتمن  ٥٦-٥٥) ، ص١٩٩٤العلمیة ، (بغداد: مطبعة الزمان ، 

) ، ١٩٨٠ة للطباعــة ، ، (بغــداد: دار الحریــ ٢، ط ١٩٤٥-١٩١٨ودوره فــي الحركــة الوطنیــة فــي العــراق 
 . ٣٩ص

العلماء ورجال الدین : قصد بهم شیخ الشریعة ، الشیخ عبـد الكـریم الجزائـري ، السـید مصـطفى الكاشـاني،  )١٧٧(
د علــي الــداماد ، الســید عبــد الشــیخ جعفــر الشــیخ راضــي ، الشــیخ محمــد حســین آل كاشــف الغطــاء ، الســی

الیـــزدي ، الشـــیخ جعفـــر الشـــیخ محســـن ، وغیـــرهم ق الحلـــو ، الســـید محمـــد الیـــزدي ، الســـید اســـماعیل الـــرزا
؛ قصـي سـالم علـوان ، الشـبیبي شـاعرًا ،  ٩٢-٩٠الكثیر . ینظر: حسن األسدي ، المصدر السابق ، ص

 . ٤٧) ، ص١٩٧٥(بغداد: دار الحریة للطباعة ، 

و عـالم فقیـه ومجاهـد وأدیـب شـاعر ، وهـ ١٨٤٧محمد سعید الحبوبي: ولد في مدینة النجف األشرف عـام  )١٧٨(
، تــوفي فــي الناصــریة عنــد  ١٩١٥مــن أعیــان المجاهــدین ، وقفــوا قبالــة االنكلیــز بعــد احــتالل البصــرة عــام 

، دفـــن فـــي مدینـــة النجـــف األشـــرف . ینظـــر: محمـــد حـــرز الـــدین  ، المصـــدر  ١٩١٥عودتـــه مـــن الجهـــاد 
 . ٢٩٣-٢٩١، ص ٢السابق، ج

  
 

؛ عبـد الـرزاق الـدراجي،  ١٥٢-١٥١ص ،٤علي الوردي، لمحات اجتماعیة مـن تـاریخ العـراق الحـدیث، ج )١٧٩(
؛ كامــل  ٣٤١، ص١؛ جعفــر بــاقر آل محبوبــة ، ماضــي النجــف وحاضــرها، ج ٤٠المصــدر الســابق، ص

، (بغـــداد: مطبعـــة  ١٩٢٠ســـلمان الجبـــوري ، مـــذكرات الســـید كـــاطع العـــوادي احـــد رجـــال الثـــورة العراقیـــة 
، (مجلــــة) ،  ))الفجــــر((؛  ٩٢-٩٠؛ حســــن األســــدي ، المصــــدر الســــابق، ص ٢) ، ص١٩٨٧الــــدیواني، 
 . ٤٧؛ قصي سالم علوان ، المصدر السابق ، ص ٤٣، ص٤، العدد ٢٠٠٣تشرین ثان ٢كربالء ، 
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األتـراك لـم  نّ وبخاصـة أتالل البریطـاني ، ت االحـاآلـة وتنظـیم قـو  من أماوانكسر المجاهدو 
وعـدم سـوء المعاملـة مـن شـكوك  فضـًال عـنالمجاهـدین أي اهتمـام فـي التمـوین والتسـلیح ،  یمنحوا

لى تفكك الصفوف وتراجع المعنویات وبالتالي انتصـار البریطـانیین ، مما أدى إ ثقة غیر مسوغین
فسح المجال لألخیـر باالنـدفاع فـي لى ك إفأدى ذل،  ١٩١٥ نیسان ١٤في معركة الشعیبة بتاریخ 

  .  )٨٠١(مهمته االحتاللیة
، بعـــد خـــروج األتـــراك  ١٩١٥ آیـــارحلـــة جدیـــدة مـــن تـــاریخ النجـــف األشـــرف فـــي ر بـــدأت م

منها ، إذ شكل النجفیون حكومة محلیة ترأسها أربعة من وجهائها هم السید مهدي السید سـلمان ، 
ع الحـاج سـعد الحـاج راضـي ، وتمیـزت هـذه المرحلـة بنـو یة ابـو كلـل ، وكـاظم أمـین ، و طوالحاج ع

لالحــــــــتالل المدینــــــــة  ، إذ خضــــــــعت ١٩١٧رة اســــــــتمرت حتــــــــى آب دامــــــــن االســــــــتقاللیة فــــــــي اإل
  .)١١٨(البریطاني

 البریطــانیین مــا فتــأوا یعربــون عــن قلقهــم مــن النجــف األشــرف كونهــا مركــزًا ذا ثقــل نّ بیــد أ
، )٢١٨(Z.cox Sir percyا مـا أكــده السـیر برســي كـوكسوهــذ،االقلیمــي طكبیــر فـي العــراق والمحـیدینـي 

                                                 
عبـــد الزهـــرة تركـــي فـــریج الفـــتالوي ، عاشـــق العـــراق الشـــیخ عبـــد الواحـــد آل ســـكر ، (النجـــف: دار الضـــیاء  )١٨٠(

-١٩١٨ومـــاس فـــي العـــراق ؛ برتـــرام تومـــاس ، مـــذكرات برتـــرام ت ١٥) ، ص٢٠٠٦للطباعـــة والتصـــمیم ، 
؛ جعفـــر الخلیلـــي ،  ٣٦) ، ص١٩٨٦، ترجمـــة عبـــد الهـــادي فنجـــان ، (بغـــداد: مطبعـــة العـــاني،  ١٩٢٠

؛ جعفــر بــاقر آل محبوبــة ، المصــدر الســابق ،  ٢٥١، ص ٢موســوعة العتبــات المقدســة قســم النجــف ، ج
اجتماعیـة مـن  ؛ علـي الـوردي، لمحـات ٤٧؛ قصي سالم علوان ، المصـدر السـابق ، ص ٣٤٢، ص ١ج

 .   ١٧٨، ص٤) ، ج٢٠٠٤تاریخ العراق الحدیث، (قم: مطبعة اسوة، 

، (بغــــداد: مطبعــــة األدیــــب البغدادیــــة،  ٢علــــي آل بازركــــان ، الوقــــائع الحقیقیــــة فــــي الثــــورة العراقیــــة ، ط )١٨١(
ـــــي  ٣، المصـــــدر الســـــابق ، ص ١٩٥٠-١٩٣٩؛ غرفـــــة تجـــــارة النجـــــف  ٧٥) ، ص١٩٩١ ـــــب عل ؛ طال

د یحم ؛ ١٢هدي عواد ، المصدر السابق ، ص؛ عبد الحسین م ٦٠-٥٩ابق ، صالشرقي ، المصدر الس
عیســـى حبیبـــان الخزرجـــي ، حقـــائق ناصـــعة مـــن ثـــورة النجـــف الكبـــرى، (النجـــف: مطبعـــة الغـــري الحدیثـــة، 

 .  ٣٠-٢٩) ، ص١٩٧٠

  

  
 

وانضـــم الـــى إدارة الهنـــد عـــام  ١٨٨٤ي كـــوكس: عســـكري بریطـــاني ، التحـــق بـــالجیش البریطـــاني عـــام برســـ )١٨٢(
، عـین  ١٩١٧، وبعـد احـتالل بغـداد عـام  ١٩١٤، وأصبح وزیرًا للخارجیة فـي حكومـة الهنـد عـام  ١٨٨٩

كــوزیرًا مفوضــًا لحكومتــه  ١٩١٨كــوكس حاكمــًا سیاســیًا فــي العــراق ، ثــم نقــل الــى طهــران فــي نیســان عــام 
لینفذ سیاسة  ١٩٢٠تشرین اول ١١فیها ، وبعد قیام ثورة العشرین في العراق ، عاد كوكس الى العراق في 



 - ٧٠ -

صـخیر خـالل شـهري تشـرین أول وتشـرین ثـان  وأبـوالسیما بعد انتفاضة المدینة والكوفة المقدسـة و 
  .  )٣١٨(١٩١٧عام من 

فــي و نــة النجــف األشــرف ، یمدلــى م السیاســیین إاالحكومــة البریطانیــة بارســال الحكــ تقامــ
 Capitan الكابتن ونكت((تاله  ))Capitan Green houses هاوسالكابتن كرین ((مقدمة هؤالء 

Wenkit((  ثم))الكابتن مارشال Capitan Marshal((  ، وقد حكموا هؤالء المدینة حكمـًا قاسـیًا ،
هم، فلم تستكن األمـور فـي المدینـة التـي أبـت إال أن نالوا من كرامة مواطنیها ، واستفزوا مشاعر إذ 

الجمعیـة ، وارتـأت  ))جمعیـة النهضـة االسـالمیة(( ١٩١٧فیهـا أواخـر عـام ت ترد ردًا حاسمًا، فأسسـ
دة فـي أطــراف الفـرات األعلـى للــواء عاتــه متواجـبعـض قطكانـت الــذي  أن تتصـل بـالجیش العثمـاني

نجـــم ((وعلـــى رأســـهم  ،الرمـــادي ، ولـــم یكتفـــوا بـــذلك، بـــل ان الحمـــاس دفـــع فریقـــًا مـــن أفـــراد الجمعیـــة
ثلــة مــن أصــحابه ضــد ســلطات االحــتالل ، فهــاجم رام نــار انتفاضــة نجفیــة ضــ، إلــى إ)٤١٨( ))البقــال

، المجهـــز باألســـلحة  ))خـــان عطیـــة أبـــو كلـــل((مقـــر الحكومـــة  ١٩١٨آذار  ١٩فجـــر یـــوم الثالثـــاء 
، فــأردوه قتــیًال مــع  ))الكــابتن مارشــال((لنــار علــى الحــاكم العســكري اوالجــیش البریطــاني، مطلقــین 

لى النجف األشرف فتوجه األخیر إ،  Capitan Balfor نرال بلفورلى الجوصل الخبر إف، طبیبه
وأربعــین یومــًا ، مســتدعیًا رؤســاء  ةمــع قــوة كبیــرة فارضــًا طوقــًا وحصــارًا علــى المدینــة امتــد خمســ

ــــ المدینــــة لبحــــث القضــــیة ــــد اعتق ــــد والوعی نفــــي عــــدد ممــــن شــــاركوا فــــي ل و معهــــم ، وتحــــت التهدی
  .  )٥١٨(لم یشاركوا في االنتفاضة فضًال عن بعض الناس ممن ، االنتفاضة

                                                                                                                                            
حكومته الجدیدة القائمة على المسایرة والمالینـة بعـد أن فشـلت سیاسـة الـبطش والتنكیـل الـذي اتبعهـا ارنولـد 

، (بغداد:  ٧. لمزید من التفاصیل ینظر: عبد الرزاق الحسني ، ط١٩٢٣ویلسن ، أحیل على التقاعد عام 
-١٩٠٥العــــــراق فــــــي الوثــــــائق البریطانیــــــة ((؛  ١٥، ص ١) ، ج١٩٨٨دار الشــــــؤون الثقافیــــــة العامــــــة ، 

؛ لطفـي  ١٦-١٥) ، ص١٩٨٩، ترجمة فؤاد قزانجي ، (بغـداد: دار المـأمون للترجمـة والنشـر ،  ))١٩٣٠
جعفر فرج عبد اهللا ، عبـد المحسـن السـعدون ودوره فـي تـاریخ العـراق السیاسـي المعاصـر، (بغـداد: مطبعـة 

 .  ٥١الخلود، د.ت) ، ص

 . ١٤٧؛ ل.ن.كوتلوف ، المصدر السابق، ص ٣٢٢-٣٢١لسابق ، صهادي طعمه ، المصدر ا )١٨٣(

في مدینة الرمادي ، انتقل الى مدینة الحلة ثم الى النجـف األشـرف ، واسـتقر  ١٨٥٧نجم البقال: ولد عام  )١٨٤(
فیهـــا وســـمي بالبقـــال المتهانـــه البقالـــة ، أدى الخدمـــة العســـكریة فـــي الجـــیش التركـــي ،  انتمـــى الـــى جمعیـــة 

.  ١٩١٨آیــار  ٣٠،  وكــان مــن أنشــط أعضــائها ، أعــدم یــوم الثالثــاء  ١٩١٨یة ســنة النهضــة  االســالم
)  ، ١٩٩٠ینظر: سعید رشید  مجید زمزم  ،  رجال العراق واالحتالل البریطاني ، (بغداد: مطبعة منیـر، 

 . ١٢-٧، ص ١ج

؛  ١٠٢، ص )١٩٦٦عبــد الشــهید  الیاســري ،  البطولــة فــي ثــورة العشــرین ، (النجــف: مطبعــة النعمــان ،  )١٨٥(
؛ ومیض جمال عمر نظمي وآخرون ، التطور السیاسـي  ١٩طالب علي الشرقي ، المصدر السابق ، ص

؛ ٢٢١ص ؛ حســـــــن األســـــــدي ، المصـــــــدر الســـــــابق ، ٩٧، ص ١٩٥٨-١٩١٤المعاصـــــــر فـــــــي العـــــــراق 
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، بــاجراء اســتفتاء شــكلي عــن بعــد الضــغط الشــعبي ،شــرعت حكومــة االحــتالل البریطــانيو 
لــى الحكــام ت الحــاكم البریطــاني آرنولــد ولســن إرغم توصــیابــطریقــة الحكــم ونظامــه فــي الــبالد ، و 

وسـاط الموالیـة لبریطانیـا ، ع األاجراء االسـتفتاء مـكریین في مختلف أنحاء البالد بالسیاسیین والعس
ورؤسـاء العشـائر المحیطـة بهـا  اكد علمـاء ووجهـاء جف األشرف تمیزت في مواقفها ، إذالن أنّ  الّ إ

مـــن شـــمال الموصـــل الـــى الخلـــیج العربـــي ، وأن تحكمـــه حكومـــة عربیـــة  اً یكـــون العـــراق ممتـــد(( أنْ 
  .  )٦٨١())ودستورلك عربي مسلم مقیٌد بمجلس تشریعي اسالمیة ، یرأسها م

ذلك أحد أبـرز األسـباب  البریطانیین لم یستجیبوا لهذه التطلعات المشروعة ، فكون د أنّ یب
هـذه الثـورة التـي كانـت  ،١٩٢٠من حزیران  الثالثینتفجر ثورة العشرین في لى التي أدت إالمهمة 
صـــحن ، فمنـــذ أیامهـــا األولـــى تجمهـــر النـــاس فـــي اللمعظـــم جبهاتهـــااألشـــرف مركـــزًا قیادیـــًا النجـــف 

نكلیز عن المدینة وتمركزوا في ى االلالحیدري الشریف ، وتلي بیان العلماء العالن الجهاد ، فانج
مدینة النجف  صارتلى نواحي الفرات األدنى ، و ، وامتد لهیب الثورة من الرمیثة إوفة المقدسة الك

وتـــوزع تطبـــع فیهـــا ، و والبیانـــاتاألشـــرف عاصـــمة الثـــورة العراقیـــة ، فمنهـــا كانـــت تصـــدر األوامـــر 
  .  )٧١٨(على الثوار والرأي العام العراقيالصحف والكتب والمناشیر 

                                                                                                                                            
؛  علـــــــي ال  بازركـــــــان  ،  المصـــــــدر   ٥٥٠،  ص  ٨و٧، العـــــــدد ١٩٦٤،  نیســـــــان وآیـــــــار  ))االیمـــــــان((

 . ٧٥ص السابق ، 

ســـوماریزمان ، مـــذكرات الكـــابتن مـــان، ترجمـــة كـــاظم هاشـــم الســـاعدي، (بیـــروت: مؤسســـة العـــارف  جـــیمس )١٨٦(
؛ فریـــق المزهـــر آل فرعـــون، الحقـــائق الناصـــعة فـــي الثـــورة العراقیـــة  ٢١-١٤) ، ص٢٠٠٢للمطبوعـــات، 

ران حزیـــــ ٢٩،  ))الـــــبالد(( ؛ ٧٦-٧٥) ، ص١٩٥٢ونتائجهـــــا، (بغـــــداد: مطبعـــــة النجـــــاح،  ١٩٢٠الكبـــــرى 
؛ عبــد الــرحمن البــزاز ، العــراق مــن االحــتالل حتــى االســتقالل ، (القــاهرة: مطبعــة  ٤٦٨٨، العــدد ١٩٥٦

؛ علي جابر المنصوري ، محمد رضا الشبیبي ومكانته األدبیـة بـین معاصـریه  ٤٤) ، ص١٩٦٠الرسالة، 
مـــن  ؛ كامـــل ســـلمان الجبـــوري ، صـــفحات ١١٧) ، ص١٩٨٢، (بغـــداد: مطبعـــة بابـــل ،  ١٩٦٥-١٨٨٨

؛ موسـى  ٨٣؛ محمـد مهـدي اآلصـفي ، المصـدر السـابق ، ص ٧مذكرات السید حسین كمال الـدین ، ص
، (بیـروت:  ٥؛ عبـد الـرزاق الحسـني ، تـاریخ العـراق السیاسـي ، ط ٤٨الكرباسي ، المصدر السـابق ، ص

د من ؛ كامل سلمان الجبوري، صفحات من مذكرات عبد الحمید الزاه ٢، ص ١) ، ج١٩٨٢دار الكتب، 
؛ كامـــل ســـلمان  ١٢) ، ص١٩٨٧، (بغـــداد: مطبعـــة العـــاني،  ١٩٢٠المشـــاركین بأحـــداث الثـــورة العراقیـــة 
مؤسسة البالغ للطباعة والنشـر ومصادر دراستها، (بیروت: ١٩٢٠یة الجبوري، مذكرات أعالم الثورة العراق

 ) .  ٢. ینظر: الملحق رقم (١٧٨، ص١) ، ج٢٠٠٢والتوزیع، 

، (بغـــداد:  ١٩٢٠ي، مـــذكرات الحـــاج عبـــد الرســـول تـــویج مـــن رجـــال الثـــورة العراقیـــة كامـــل ســـلمان الجبـــور  )١٨٧(
؛ المـــس بـــل، العـــراق فـــي رســـائل المـــس بـــل ، ترجمـــة جعفـــر الخیـــاط،  ١٤)، ص١٩٨٧مطبعـــة العـــاني، 

، ٢٠٠٧، (مجلــة) ، النجــف األشــرف ،  ))األنســاب((؛  ١٥٢) ، ص١٩٧٧(بغــداد: دار الحریــة للطباعــة، 
ومصــادر دراســتها،  ١٩٢٠امــل ســلمان الجبــوري ، مــذكرات أعــالم الثــورة العراقیــة ؛ ك ٢٢، ص ١٣العــدد
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ائل السـلمیة القنـاع السـلطات سـالتي جاءت بعد فشـل الو  )٨١٨(لفتوى االمام الشیرازي وكان
مطالبة الحقوق واجبة ((البریطانیة ، بتغییر موقفها تجاه مطالیب العراقیین المشروعة ، والمتضمنة 

القوة لبتهم رعایة السلم واألمن ، ویجوز لهـم التوسـل بـین، ویجب علیهم في ضمن مطایقعلى العرا
وجــدوا قیین، إذ عظــیم فــي نفــوس العــرا ، وقــع ))الدفاعیــة ، اذا امتنــع االنكلیــز عــن قبــول مطــالیبهم

آب  ١٣، وتــولى بعــد وفــاة الشــیرازي زعامــة الثــورة فــي م فــي قیــد وثیــق تجــاه الحكــم الشــرعيأنفســه
، والــذي حــث بخطبتــه بعــد تولیــه الزعامــة الدینیــة زعامــة  )٩١٨(شــیخ الشــریعة األصــفهاني ، ١٩٢٠
  . )٩٠١(الجهاد

اعتضـد بـه  إذ، كبیرًا فیها دوراً  ،، أحد أقطاب الثورة )١١٩(وأدى الشیخ عبد الكریم الجزائري
  . )٢١٩( وتوجیهات ما یحتاجون من امداداتالثوار ، وكان عونًا لهم وسندًا فی

                                                                                                                                            
) ؛ ســـتار جبـــار الجـــابري ، ســـعد صـــالح ودوره ٣. ینظـــر: الملحـــق رقـــم ( ٢٥-٢٤المصـــدر الســـابق، ص

،  ١٩٦٤، نیســـان وآیـــار  ))االیمـــان((؛ ٥٢) ، ص١٩٩٧السیاســي فـــي العـــراق ، (بغـــداد: مطبعــة الشـــرق، 
) ، ١٩٨١حســـن عیســـى الحكـــیم ، العـــراق المعاصـــر ، (بغـــداد: مطبعـــة الـــرواد،  ؛ ٧٧٥، ص ٨و٧العـــدد
 . ٩٤-٩٢ص

محمــد تقــي الشـــیرازي: ولــد فـــي مدینــة شـــیراز االیرانیــة ، وهــاجر الـــى العــراق ، وأقـــام فــي كـــربالء ، ودرس  )١٨٨(
 ١٨٩٤عـام المقدمات ، ثم انتقل الى سـامراء فاصـبح مـن العلمـاء األعـاظم ، وعنـدما تـوفي السـید الشـیرازي

تــــوفي انتقــــل الــــى كــــربالء واصــــبح زعیمــــًا ومرجعــــًا دینیــــًا فیهــــا ، وكانــــت مواقفــــه مشــــرفة ضــــد االنكلیــــز ، 
،  ٢، المصــدر الســابق،جمحمــد حــرز الــدینالعدیــد مــن الفتــاوى فــي هــذا المجــال. ینظر:ولــه ،  ١٩٢٠عــام
 .٢١٦-٢١٥ص

ء والفقهاء في العدید من العلـوم ، شیخ الشریعة االصفهاني: هو فتح اهللا ابن محمد جواد ، من كبار العلما )١٨٩(
في مدینة اصفهان االیرانیة ، درس فیها ثم انتقل الى مدینـة النجـف األشـرف ، وبعـد وفـاة  ١٨٤٩ولد عام 

. ینظـــر: حســـن األمـــین ، الموســـوعة االســـالمیة،  ١٩٢٠االمـــام الشـــیرازي ، احتـــل زعامتهـــا وتـــوفي عـــام 
 . ٢٧٣، ص ٥) ، ج١٩٨٠(بیروت: دار التعارف، 

 . ٣٩؛ جیمس سوماریزمان ، المصدر السابق، ص ٢٧٥بد اهللا فیاض ، المصدر السابق ، صع )١٩٠(
  

 
، من نوابغ العلم والفقه واالصـول  ١٨٨٩الشیخ عبد الكریم الجزائري : ولد في مدینة النجف األشرف عام  )١٩١(

الوطنیـــة  والسیاســـة ، وأحـــد أعـــالم األدب العربـــي ، وحصـــل علـــى رتبـــة الزعامـــة الدینیـــة ، وتمیـــز بمواقفـــه
ودفــن فــي مدینــة النجــف األشــرف . ینظــر: محمــد هــادي االمینــي ، معجــم  ١٩٦٢والقومیــة ، تــوفي عــام 

ـــــف عـــــام ، (النجـــــف: مطبعـــــة اآلداب ،  ،  ٢) ، مـــــج١٩٦٤رجـــــال الفكـــــر واألدب فـــــي النجـــــف خـــــالل أل
 . ١٠٠ص
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شـكل السـیطرة تغییـر لـى حـد مـا فـي انهـا نجحـت إ، فحاالثورة لـم یكتـب لهـا النجـ نّ أ رغمبو 
البریطانیــة مــن ادارة منتدبــة مباشــرة الــى حكــم وطنــي تحــت االنتــداب البریطــاني ، فبعــدما أعــادت 

خیر على تهدئة االوضـاع فیهـا وأسـس مندوبًا سامیًا للبالد ، عمل األبریطانیا السر برسي كوكس 
، تـال ذلـك العمـل علـى  ١٩٢٠شرین أول ت ٢٥سة عبد الرحمن النقیب في مؤقتة برئاأول حكومة 
آذار  ١٢لعرش العراق فاختیر الملك فیصل األول بموجب مقررات مؤتمر القاهرة في  اختیار ملك

إذ كانـت أول مدینـة عراقیـة النجـف األشـرف هـذا االختیـار ،  ملكًا على البالد ، وقد آزرت ١٩٢١
لى الشریف حسـین محمد رضا الشبیبي ، فقدم األخیر إبرئاسة ، لى الحجازإ ال وفدلى ارستبادر إ

ممن یعلنون والءهم لألسرة  بتواقیع العدید من وجهاء وزعماء عشائر الفرات األوسط موشحةً  اً أوراق
  . )٣١٩(حد أنجال الشریف حسین ملكًا على العراقیكون أ ، وأنْ الهاشمیة

الء المقدســـة والحلـــة والدیوانیـــة كـــالنجف األشـــرف وكـــرب ر الفـــرات األوســـط ،كانـــت حواضـــ
نحــــو مســـتقبل العـــراق فـــي الحریــــة  لتطـــورات االحـــداث ، متطلعـــةً  ومواكبــــةً  مراكـــز سیاســـیة فاعلـــة

تظاهرة عارمة ،  ١٩٢٢آب  ٤واالستقالل، فعمت المدینة والعدید من مدن الفرات األوسط بتاریخ 
یر في المشخاب حضره زعماء الفرات األوسط ورؤسـاء طالبت باالستقالل التام ، وعقد اجتماع كب

ألول والثانیــة لــى الملــك فیصــل انتــداب ، وارســلت بــرقیتین احــداهما إقبائلــه ، تــداولوا فیــه قضــیة اال
لـــى المنـــدوب الســـامي ، أكـــدوا فیهـــا رغبـــتهم فـــي االســـتقالل، وتعزیـــزاً لـــذلك قـــرر عـــدد مـــن زعمـــاء إ

انعقـد مجلـس كبیـر فـي دار یـد الغـدیر ، فاألشـرف یـوم ع اهرة كبـرى فـي النجـفالعشائر القیام بتظ
                                                                                                                                            

المصـــــدر ؛ عبـــــد اهللا فیـــــاض ،  ٤٥، ص ١، العـــــدد ١٩٦٢، (نشـــــرة) ، النجـــــف األشـــــرف ،  ))األضـــــواء(( )١٩٢(
؛ عـــادل رؤوف ، عـــراق بـــال قیـــادة ، (دمشـــق: المركـــز العراقـــي للدراســـات واالعـــالم،  ٢٧٥الســـابق ، ص

 . ٤٨٦)، ص٢٠٠٢

؛ رؤوف الــواعظ ، االتجاهــات الوطنیــة فــي الشــعر  ٦٥محمــد علــي كمــال الــدین ، المصــدر الســابق ، ص )١٩٣(
أمــین العمــري، شخصــیات  ؛ خیــري ١٢٧) ، ص١٩٧٤العراقــي الحــدیث ، (بغــداد: دار الحریــة للطباعــة، 

؛ عبد اللطیـف الـراوي ، مقـاالت فـي تـاریخ العـراق  ١٧، ص ١) ، ج١٩٥٥عراقیة، (بغداد: دار المعرفة، 
؛ صــــــادق یاســــــین الحلــــــو ، التحــــــدي السیاســــــي  ١٢) ، ص١٩٨٥المعاصــــــر ، (دمشــــــق: دار الجلیــــــل ، 

،  ٣) ، ج١٩٨٨طباعــــة ، والفكــــري ، موســــوعة العــــراق فــــي مواجهــــة التحــــدیات ، (بغــــداد: دار الحریــــة لل
؛ طالــــب علــــي الشــــرقي ، المصــــدر  ١١، ص ١، العــــدد ١٩٤٦أیلــــول  ٣، )) الغــــري((؛  ١٥١-١٥٠ص

؛ تقـي الـدباغ وآخـرون ، المصـدر  ٤٨؛ موسى الكرباسـي ، المصـدر السـابق ، ص ٦٨-٦٧السابق ، ص
،  ١٩٤٦یلول أ ١٧،  ))الغري((؛  ٥٩؛ عبد الرزاق الحسني ، أحداث عاصرتها ، ص ٦٦٧السابق ، ص

 . ٤٣، ص ٢العدد
 



 - ٧٤ -

ـــاریخ  الســـید أبـــي ـــد العزیـــز  ١٩٢٢آب  ١٢الحســـن األصـــفهاني بت ، حضـــره متصـــرف كـــربالء عب
  .  )٤١٩(القصاب ، وتقرر خالله تأیید ماجاء في البرقیتین آنفتي الذكر

دات شــــاركت مدینــــة النجــــف األشــــرف أحــــرار العــــراق بــــالوقوف بوجــــه األحــــالف والمعاهــــ
لى أیید األحرار، وبرقیات االحتجاج إلت هرات ، وارسل علماء الدین الفتاوىالجائرة ، ونظمت التظا

السلطة الحاكمة ، فعلى سبیل المثال ال الحصر عندما صدر قـانون انتخابـات المجلـس التأسیسـي 
غـرض الـرئیس بعـد أن أحسـوا بـأن الالعراقي والشروع باجرائها ، أبرقوا بعـدد مـن برقیـات االحتجـاج 

 ١٩٢٢دقة علـــى المعاهـــدة العراقیـــة البریطانیـــة األولـــى لعـــام االمصـــالمجلـــس یتمثـــل فـــي مـــن عقـــد 
وى افتـــتوالـــت  منهـــا، بعـــد أنْ ان علمـــاء الـــدین فـــي النجـــف األشـــرف وقفـــوا موقفـــًا حازمـــًا وبخاصـــة 

تخابـات ضـد المعاهـدة وان )١٩٦(الشیخ أحمد كاشـف الغطـاءفتوى كان من بینها التي ،  )٥١٩(الرفض
، ألصقت ثالث  ١٩٢٣كانون ثان  ١٨المجلس التأسیسي ، مطالبة بمقاطعة االنتخاب ، وبتاریخ 

  .)٧١٩(نسخ من االعالنات المتضمنة تحریم االنتخابات من قبل العلماء

                                                 
،  ٣) ، ج١٩٨٣، (بیـــــروت: دار الكتـــــب،  ٦عبـــــد الـــــرزاق الحســـــني ، العـــــراق فـــــي ظـــــل المعاهـــــدات ، ط )١٩٤(

؛ عبـــد األمیـــر هـــادي العكـــام ، الحركـــة  ٤٨، ص ٥، العـــدد ١٩٤٦تشـــرین ثـــان  ٢٢،  ))الغـــري(( ؛٢٢ص
؛ عبـــد الـــرحیم  ٨٢-٨٠) ، ص١٩٧٦، (النجـــف: مطبعـــة اآلداب،  ١٩٣٣-١٩٢١الوطنیـــة فـــي العـــراق 

 . ٢٨٥الرهیمي ، المصدر السابق ، ص

الــرفض: هــي الفتــاوى التــي أصـدرها علمــاء ورجــال الــدین فــي النجـف األشــرف ضــد قــانون انتخابــات  فتـاوى )١٩٥(
یــرزا حســین الم، والعلمــاء هــم: الســید أبــي الحســن االصــفهاني ،  ١٩٢٣المجلــس التأسیســي العراقــي عــام 

،  ١٩٧٥، أیلـول  ))الرابطـة((ي . ولمزید من التفاصیل عن الفتاوى ینظـر: الخالص الشیخ مهديالنائیني ، 
 .  ١٢٧-١٢٥، ص ٤العدد

، وكـان لمواقفـه الشـجاعة وفتـاواه صـدى  ١٨٧٨احمد كاشف الغطاء: ولد في مدینة النجـف األشـرف عـام  )١٩٦(
محــامي ، ، ودفــن فــي النجــف األشــرف . ینظــر: بــاقر أمــین الــورد ال ١٩٢٦كبیــر فــي العــراق ، تــوفي عــام 

   . ٩٩) ، ص١٩٧٨أعالم العراق الحدیث ، (بغداد: مطبعة أوفسیت المیناء ، 
ــــة وأثرهــــا فــــي السیا )١٩٧( ــــة البریطانی ــــة فــــاروق صــــالح العمــــر، المعاهــــدات العراقی ،  ١٩٤٨-١٩٢٢ســــة الداخلی

؛ ١٢٠الحكـیم ، العـراق المعاصـر ، ص ؛حسـن عیسـى ٥٧-٤٧)،ص١٩٧٥دار الحریة للطباعـة، (بغداد:
، أخبـــار األلویـــة حـــول  co. 730137110، ســري ،  ١٩٢٣رة المســـتعمرات البریطانیـــة لســـنة تقــاریر وزا

؛ محمــد یوســف ابــراهیم القریشــي، المــس بیــل وأثرهــا فــي السیاســة العراقیــة ،  ١٤مقاطعــة االنتخابــات ، ص
ركـة ؛ عبـد الغنـي المـالح ، تـاریخ الح ١٢٧) ، ص٢٠٠٣(بغداد: مكتبـة الیقظـة العربیـة للطباعـة والنشـر، 

؛ محمـد بـاقر أحمـد البهـادلي ،  ٤٤) ، ص١٩٧٥الدیمقراطیة في العراق ، (بغداد: دار الحریة للطباعة ، 
 . ٦٨-٦٧؛ طالب علي الشرقي ، المصدر السابق ، ص ٥٣المصدر السابق ، ص
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تركیـا  تطلبأن خاصة بعد بفي قضیة الموصل و  ة النجف األشرف دور كبیروكان لمدین
، باعتبــار ان الدولــة العثمانیــة وقعــت  احــاق الموصــل بأراضــیه، ال ١٩٢٣فــي مــؤتمر لــوزان عــام 
علـــــى قبـــــل اجبـــــار بریطانیـــــا القـــــوات العثمانیـــــة   ١٩١٨تشـــــرین أول   ٣٠هدنـــــة منـــــدرس بتـــــاریخ 
بمثابــة الــرأس ((لــى الموصــل علــى أنهــا ، إذ نظــر مثقفــوا النجــف األشــرف إاالنســحاب مــن الموصــل

مبـرقین بسلسـلة مـن برقیـات االحتجـاج الرافضـة  ،))سرأدون   مـن یحیـا(( ، ولیس للجسد أنْ ))للجسد
  .  )٨١٩(للمزاعم التركیة جملة وتفصیًال 

، ))الـــذل والعبودیـــة((ســـماها النجفیـــون معاهـــدات التـــي وتجــدد الموقـــف الـــرافض للمعاهـــدات 
اســـتنكر الشـــعب العراقـــي هـــذه المعاهـــدة ، وعـــدها احـــتالًال دائمـــًا  ، إذ ١٩٣٠ابتـــداءًا مـــن معاهـــدة 

مدینــة النجــف األشــرف مركــزًا بعــد أن كانــت خاضــعة لنظــام االنتــداب المؤقــت ، واصــبحت  للــبالد
من مراكز المعارضة لهذه المعاهدة الجائرة ، وبعد توقیعها عبرت المدینة عن سخطها ، من  مهماً 

ال الــدین تضــامنهم مــع هــذه علــن رجــت والمســیرات والخطــب الحماســیة ، وأخــالل اقامــة المهرجانــا
وكـــان لشـــعراء لـــى الحكومـــة ، ن برقیـــات احتجـــاج إوأرســـل زعمـــاء العشـــائر والمثقفـــو  ، المعارضـــة

  .  )٩١٩(في رفض هذه المعاهدة النجف األشرف مواقف مشهودة
تمـوز  ١٠وأعلنت مدینة النجـف األشـرف مقاطعتهـا الجـراء االنتخابـات النیابیـة للمـدة مـن 

رسل أبناء المدینة برقیة الى ، وأ حدث في مناطق العراق األخرى كما ١٩٣٠تشرین ثان  ٢٠الى 
لهیئـات التفتیشـیة ، طـالبین فیهـا حـل وزراة الداخلیة ، احتجاجًا علـى الكیفیـة التـي تـم بهـا انتخـاب ا

ة المشــــرفة علــــى االنتخابــــات واجــــراء التحقــــق لمنــــع كــــل عمــــل ال یتفــــق مــــع القــــانون وخــــرق الهیــــأ
قامة تظاهرة واسعة في المدینـة ال ١٩٣٠ایلول  ٢٢االنتخابات ، وخططت المعارضة فیها بتاریخ 

، كــومي الســافر فــي االنتخابــات ، وتشــددت فــي مقاطعتهــا لالنتخابــاتاحتجاجــًاُ◌ علــى التــدخل الح

                                                 
) ، ١٩٧٥احمد عزت البغدادي ، البیان المفید فـي رسـم خـط القـرآن المجیـد ، (النجـف: مطبعـة النعمـان ،  )١٩٨(

 . ٧٠-٦٩؛ طالب علي الشرقي ، المصدر السابق ، ص ١١-٦ص

عز الدین عبد الرسول عبد الحسـین علـي خـان ، محسـن أبـو طبـیخ ودوره فـي الحركـة الوطنیـة حتـى  عـام  )١٩٩(
؛ ولمزیــد مــن التفاصــیل حــول  ٦٨، رسـالة ماجســتیر ، (جامعــة الكوفــة: كلیـة اآلداب، د.ت) ، ص ١٩٥٨

؛ احمـــــد رفیـــــق  ١٩٣، ص ٣العـــــراق فـــــي ظـــــل المعاهـــــدات ، ج المعاهـــــدة ینظـــــر: عبـــــد الـــــرزاق الحســـــني
) ، ١٩٨٠، (بغـــداد: دار الطلیعـــة، ١٩٣٢-١٩٢٢البرقـــاوي ، العالقـــات السیاســـیة بـــین العـــراق وبریطانیـــا 

؛ رؤوف الـــــواعظ ،  ٢٦؛ مقـــــدام عبـــــد الحســـــن بـــــاقر الفیـــــاض ، المصـــــدر الســـــابق ، ص ١٧٥-١٥٠ص
 . ١٧٣المصدر السابق ، ص
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وقــد  لـى الحكومــة العراقیـة.تجــاج إعــدد مـن شخصــیاتها وجمـع مــن مثقفیهـا برقیـات احفبعـث مبرقـة 
  .  )٢٠٠())مةخطر یهدد شرف األ((وصفت احدى هذه البرقیات المعاهدة بأنها 

لــى قــانون مرســوم البلــدیات ممــا أدى إ ١٩٣١آیــار  ١٠وري الســعید بتــاریخ أقــرت وزارة نــ
 لنجــف األشــرفنفســه ، وكــان لالعــام مــن قیــام اضــراب عــام فــي الــبالد بــدأ فــي الخــامس مــن تمــوز 

  .  )٢٠١(مع هذا االضراب وطالبت بالغاء هذا المرسوم الجائر موقف متضامن
، قبــــول العــــراق عضــــوًا فــــي  ١٩٣٢تشــــرین أول  ٣م بتــــاریخ قــــرر مجلــــس عصــــبة األمــــ

واتــت  ق علــى اســتقالله اســتقالًال لــم یهنــأ بــه طــویًال ، إذالعصــبة ، وانهــاء االنتــداب فحصــل العــرا
فــــي الحكــــم الملــــك غــــازي  فأعقبــــه ١٩٣٣أیلــــول  ٧ملكــــه المؤســــس فیصــــل األول المنیــــة بتــــاریخ 

التجربـــة السیاســـیة ومحـــدود قلیـــل ه كـــان ّنـــي أأ ،وعشـــرین ربیعـــاً  واحـــدٍ ، وهــو ابـــن  ١٩٣٩-١٩٣٣
، لـذا عاشـت الـبالد فـي سـني حكمـه اضـطرابات وأزمـات السیاسـة وخبایاهـا االمكانات لسـبر أغـوار

ممـا سیاسیة ، لیس أقلها خطـورة تـدخل العشـائر بقواهـا المسـلحة والجـیش فـي المعتـرك السیاسـي ، 
الدیمقراطیة والدسـتوریة واللجـوء ات المؤسسات لى ابتعاد الحیاة السیاسیة في المملكة عن قنو أدى إ

عــن طریــق  ))أحــزاب وشخصــیات نافــذة((لــى حــل االشــكاالت السیاســیة والتنــافس بــین مراكــز قواهــا إ
فــي نعــش الدیمقراطیــة  فــدق بــذلك أول مســمار نافــذ،  ))جــیش أو عشــائر((القــوة المســلحة  مااســتخد

  .  )٢٢٠(العراقیة المعاصرة حدیثة التكوین والنمو
ات لملــك غــازي إلــى قیــام عــدد مــن الــوزار التــي حــدثت فــي عهــد اهــذه االضــطرابات أدت 

، فـي أثنـاء سـنوات حكمـه التـي لـم تتجـاوز السـت وزاراتوسقوطها على نحو سریع، إذ بلغـت تسـع 
جمیـل المـدفعي، لـم تتجـاوز مـدة حكمهـا أربعـة عشـر  وزارةكـ وزاراتبعـض هـذه الـ سنوات، علـى أنّ 

                                                 
، رسـالة ماجسـتیر ، (جامعـة الكوفـة:  ١٩٤١-١٩٢١جنابي ، تاریخ النجـف السیاسـي عبد الستار شنین ال )٢٠٠(

 . ١٦٤-١٦٣) ، ص١٩٩٧كلیة اآلداب ، 

؛ عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، (بغداد:  ٦٣عبد اللطیف الراوي ، المصدر السابق ، ص )٢٠١(
ب أحمــد الحمیــد ، الثــورة الصــامتة ؛ شــها ١٤٧-١٤٦، ص ٣) ، ج١٩٨٨دار الشــؤون الثقافیــة العامــة ، 

 . ٨٥-٤٨، (بغداد: مطبعة العمال المركزیة ، د.ت) ، ص ١٩٣١اضراب بغداد 

؛ أبـو  ٦٥) ، ص١٩٨٨نجدة فتحي صفوة ، مذكرات رستم حیدر ، (بیروت: الـدار العربیـة للمطبوعـات ،  )٢٠٢(
) ، ١٩٦٥طباعـة، ، (بیروت: دار الطلیعة لل١٩٤١-١٩٢٧خلدون ساطع الحصري، مذكراتي في العراق 

؛ صـادق یاسـین  ١٨٨)، ص٢٠٠٤؛ محمد سـعید الطریحـي، دولـة النجـف، (د.م: د.ط،  ٢٧٢-٢٦٩ص
؛ مظفــر عبــد اهللا ومحمــد حســین الزبیــدي ، النظــام السیاســي  ١٥٩، ص ٣الحلــو ، المصــدر الســابق ، ج

-١٨٠، ص ٢) ، ج١٩٨٥موســوعة حضــارة العــراق ، (بغــداد: دار الحریــة للطباعــة ،  ،١٩٥٨-١٩١٤
؛ عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ،  ٩١؛ كاثلین. ام. النكلي ، المصدر السابق ، ص ١٨٢

 . ١٧٧؛ عبد الستار شنین الجنابي ، المصدر السابق ، ص ٣٦٠، ص ٣ج
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 ٢٩ -١٩٣٥آذار  ١٧ة (یاســــین الهاشــــمي الثانیــــ وزارةأطولهــــا عمــــرًا كانــــت  یومــــًا، فــــي حــــین أنّ 
  . )٣٢٠(لبالدوهذا ما یؤكد ظاهرة عدم االستقرار السیاسي في ا، ) ١٩٣٦تشرین أول 

ًا مــن نخبهــا ان قســموبخاصــة ، التطــورات السیاســیةلــم تكــن النجــف األشــرف بعیــدة عــن 
و  ))الحـــزب الـــوطني((مثـــل  مثلـــة فـــي الـــبالد یومئـــذالسیاســـیة كـــانوا ینتمـــون لألحـــزاب السیاســـیة المت

ن معهــم مــن أبنــاء كــون هــؤالء والمتحــالفو ، لــذا  ))حــزب اآلخــاء الــوطني((ومــن ثــم  ))حــزب اآلخــاء((
 فعلـى سـبیل المثـال ال الحصـر ، سـعى عـدد مـنهملـبالد ، لمدینة جـزءًا مـن الحـراك السیاسـي فـي اا

احتجاجیـة ضـد ة العشـرین ، فـي االعـداد لتظـاهرة ذكـرى ثـور  رجال الدین ، مسـتغلین لمؤازرة بعض
للتعبیــر عــن مــوقفهم المعــارض لهــا ،  ١٩٣٤حزیــران  ٣٠بتــاریخ  جمیــل المــدفعي الثانیــةحكومــة 

كـان قـد تعـرض فـي ذلـك الوقـت المجتمع العراقي وبخاصة أن والجراءاتها في ادارة شؤون البالد ، 
آثارهـــا امتـــدت لســـنوات بعـــد ، ف )٤٢٠()١٩٣٣-١٩٢٩لضـــغوطات األزمـــة االقتصـــادیة  العالمیـــة (

أسهم كل من الشـیخ عبـد الواحـد الحـاج سـكر والسـید علـوان الیاسـري ومحسـن أبـو طبـیخ نهایتها، و 
األعضاء المتضامنین مع حزب اآلخاء الوطني وقیاداتهم من أمثال یاسین الهاشمي ورشـید عـالي 

حكــومتي علـــي جــودت األیـــوبي  علــى التـــوالي ضــدالتــي انتفضـــت عشــائرهم ثـــارة ي إالكیالنــي ، فــ
ــــــي وج ــــــل المــــــدفعي ف آذار  ١٧ - ١٩٣٥آذار  ٤((و  ))١٩٣٥شــــــباط  ٢٧ – ١٩٣٤آب  ٢٧((می

  . )٥٢٠(، الحراجهما وبالتالي اسقاطهما ))١٩٣٥

                                                 
مرزة ، العهد  ؛ منذر جواد ١٣٢، و ٢٧، ص  ٤و ج٣عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج )٢٠٣(

 . ٣١١) ، ص٢٠٠٥ء للنشر والتوزیع ، ااحداث ومؤامرات ، (النجف: مؤسسة الزهر  ي في العراقالملك

واتســع  ١٩٢٩االزمـة االقتصـادیة : هـو االنهیـار المـالي الـذي حصــل فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة عـام  )٢٠٤(
حتــى قبـــل نطاقــه لیشــمل جمیــع دول العــالم، وهــي أعنــف أزمـــة اقتصــادیة حلــت بالعــالم، واســتمرت آثارهــا 

لمزیـد مـن التفاصـیل ینظـر:  .الحرب العالمیة الثانیة ، وبلغت قسوتها وشمولها حدًا لم یعرفه العالم من قبل
؛ المعهــــــد الــــــوطني للمكتبیــــــة  ٢٧، ص ٨٢، مــــــج٣، ج١٩٣٣، (مجلــــــة) ، القــــــاهرة، آذار  ))المقتطــــــف((

بــد الوهــاب الكیــالي وكامــل ) ؛ ع٢٠٠١، (بــاریس: د.ط، ١٩٢٩واالعالمیــة، اشــكالیة األزمــة االقتصــادیة 
 .   ٤٠) ، ص١٩٧٤الزهیري، (بیروت: مطبعة المتوسط، 

  
  
 
؛ الشــــیخ عبـــود الهــــیمص ، المصــــدر  ١٩٣-١٧٧عبـــد الســــتار شـــنین الجنــــابي ، المصــــدر الســـابق ، ص )٢٠٥(

؛  ٦٨٥، ص ٢؛ مظفر عبـد اهللا أمـین ومحمـد حسـین الزبیـدي ، المصـدر السـابق ، ج ١٦٩السابق ، ص
 . ١٥٢، ص ٤، تاریخ الوزارت العراقیة ، ج عبد الرزاق الحسني
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 ٧مقاعـد المجلـس النیـابي فـي   مثقفي النجف األشـرف فرصـة زیـادة عـددعدد من  مواغتن
محمـد  فطالـب عنـدها الشـیخ ،  ى مائـة وثمانیـة مقاعـدلوثمانین مقعدًا إ یةمن ثمان ١٩٣٥ حزیران

وتوزیع المقاعد النیابیـة بصـورة عادلـة  ة تحدید الدوائر االنتخابیة حسین آل كاشف الغطاء بضرور 
للشــعب العراقــي ، ولــیس علــى  وفــق معیــار النســبة المئویــة المتوافقــة مــع التركیبــة الســكانیة علــى 

  .  )٦٢٠(والعدالة بین مكونات المجتمع العراقي  أساس معاییر تبتعد عن تحقیق االنصاف
وردود األفعــال  ولمــا وجــد عــدد مــن كبــار علمــاء النجــف األشــرف ان الحركــات العشــائریة

ــــك مــــن إ الحكومیــــة تســــتند ــــك الحركــــات ، ومــــا ســــبب ذل ــــوة لمواجهــــة تل ــــى اســــتخدام الجــــیش والق ل
ط الهاشـمي ، وفتحـوا قنـوات وا جهودهم صوب البالت أمنیة وعدم استقرار سیاسي ، وجهاضطرابا

نبـذ ((و  ))تحقیـق العدالـة((و  ))حاالصـال((حـل تلـك المشـاكل عـن طریـق لالحـوار مـع الملـك غـازي ، 
 ))الدیمقراطیـة السـلیمة طـرق((ضـوء ، والعمـل فـي  ))تفعیل سـیادة القـانون((و  ))ظواهر غمط الحقوق

ه غیـــر المباشـــرة مـــع رمـــوز لـــى جانـــب صـــالتلحصـــر إ اولـــیس المخترقـــة ، فعلـــى ســـبیل المثـــال ال
آذار  ١٤لى الملك غازي بتاریخ  برقیة إ الغطاء المملكة یومئذ ، أبرق الشیخ محمد حسین كاشف

ق مهــدد باألخطــار الهائلــة یلــزم اجاللــة الملــك المعظــم ، كیــان العــر  ((  جــاء فیهــا مانصــه : ١٩٣٥
، ولـم  )) مة الشـعبباالصالح الصحیح الذي یحفظ سـال توقیف الحركات عسى أن یحصل الحل 

والشـیخ   فقد أبدى كل من الشیخ عبـد الكـریم الجزائـري یقتصر هذا التوجه على الشیخ المذكور ، 
  .  )٧٢٠(بالموضوع  اهتمامًا مماثًال  جواد الجواهري
، ووضــع العــرش العراقــي  ١٩٣٩مــن نیســان  حادثــة مقتــل الملــك غــازي فــي الرابــع جــاءت

الـذي لـم یكـن عمـره ن الشریف علي ، لصـغر سـن فیصـل الثـاني تحت وصایة األمیر عبد االله اب
وبخاصـة بعـد أن وجهـت أصـابع ، لتثیر أشجان أهـالي النجـف األشـرف ،قد تجاوز الخمس سنوات

لــى بریطانیــا بســبب المواقــف المعلنــة للملــك غــازي والرافضــة للتــدخل االجنبــي فــي الــبالد إ االتهــام
  .  )٨٢٠(ة من مختلف فئات المجتمع النجفيالعربیة ، فأقیمت على روحه مجالس الفاتح

                                                 
، ترجمـة سـلیم طـه ، (بغـداد: مطبعـة  ١٩٥٠-١٩٠٠هیمسلي ستیفن لونكریـك ، العـراق الحـدیث مـن سـنة  )٢٠٦(

 . ٣١٥-٣١١، ص ١؛ جعفر الخیاط ، المصدر السابق ، ج ٣٨٩، ص ٢) ، ج١٩٨٨حسام ، 

(بغــداد: مطبعــة األدیــب البغدادیــة ، العــراق بــین عهــدین یاســین الهاشــمي وبكــر صــدقي ، حــازم المفتــي ،  )٢٠٧(
؛ هیمسـلي سـتیفن لونكریـك ،  ٢٦٢لي دخیل ، المصدر السـابق ، ص؛ علي محمد ع ٥٣، ص ) ١٩٩٠

 . ٣٨٩المصدر السابق ، ص
 

رجــــاء حســــین حســــني الخطــــاب، المســــؤولیة التاریخیــــة فــــي مقتــــل الملــــك غــــازي، (بغداد:مطبعــــة األدیــــب  )٢٠٨(
عبد اهللا، الملك غازي ودوره في سیاسة العراق في المجالین  ؛لطفي جعفر فرج١٣٩)، ص١٩٨٥البغدادیة،



 - ٧٩ -

وشـــهدت النجـــف األشـــرف كمـــا المملكـــة العراقیـــة یومئـــذ انعطافـــة فـــي غایـــة الخطـــورة أبـــان 
وصي بزعامة ال : األولن بین ساسة البالدحان رئیساانرب العالمیة الثانیة ، فقد برز جوخالل الح

مـع دول  قطـع العالقـاتو فـي الحـرب  )٩٢٠(لـى جانـب الحلفـاءفي الوقوف إ عبد االله ونوري السعید
، وتقدیم التسهیالت المنصوص  ١٩٣٠البریطانیة لعام  –ل المعاهدة العراقیة ، وتفعی )١٠٢(المحور

موادهـــا ، مـــن حیـــث اســـتخدام الموانـــع وســـكك الحدیـــد والطـــرق والقواعـــد البریطانیـــة فـــي  علیهـــا فـــي
زج الجیش العراقي في اتـون ذا الجناح ل، البل سعى قادة ه العراق ، فضًال عن الدعم في التموین

  .  )١١٢(هذه الحرب
لـــى دســـت الحكـــم رشـــید عـــالي الكیالنـــي والعقـــداء الـــذي قـــاده الطـــامح إأمـــا الجنـــاح الثـــاني 

وبعض القوى ذات التوجهات القومیة من أمثال مفتي القدس أمین الحسیني ، فهؤالء   )٢٢١(األربعة

                                                                                                                                            
ســـــعاد رؤوف شـــــیر ؛  ٢٠٦)، ص١٩٨٧،(بغـــــداد: مطبعـــــة ســـــومر، ١٩٣٩-١٩٣٣الـــــداخلي والخـــــارجي 

افیـة العامـة ، ، (بغـداد: دار الشـؤون الثق ١٩٤٥علي ، نوري السعید ودوره في السیاسة العراقیة حتى عـام 
؛ فیصــل  كــاظم األعســم ، فیصــل الثــاني ٧١مصــدر الســابق، ص؛ نجــدة فتحــي صفوة،ال٦٤)، ص١٩٨٨

؛  ٥٤، المصـدر السـابق ، ص الحـدیثي؛ نـاجي  ١٨) ، ص١٩٩٣، ملك العراق ، (بیروت: دار الكشاف
؛  ١٦٢العــدد ،١٩٣٩نیســان  ٧،  ))الهــاتف((؛  ٢٢١عبــد الســتار شــنین الجنــابي ، المصــدر الســابق ، ص

 .  ٣٨٨ستیفن لونكریك، المصدر السابق، ص؛ هیمسلي  ١٦٣، العدد  ١٩٣٩نیسان  ١٤

ـــذي تـــم بـــین بریطانیـــا وفرنســـا عنـــد انـــدالع الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة عـــام  )٢٠٩(  ١٩٣٩الحلفـــاء: هـــو التحـــالف ال
ثــم انضــمت الیــه الوالیــات المتحــدة األمریكیــة فــي نهایــة العــام  ١٩٤١وانضــمت الیــه فیمــا بعــد روســیا عــام 

ادیـة.  لمزیـد مـن التفاصـیل ینظر:محمـد كمـال الدسـوقي، الحـرب بعد أن كانت تدعمه بالوسائل الم ١٩٤١
  .   ٢٢٩-١٢٤) ، ص١٩٦٨العالمیة الثانیة، (القاهرة: دار نشر الثقافة، 

دول المحــور: هــو التحــالف الــذي تزعمتــه ألمانیــا عنــد انــدالع الحــرب العالمیــة الثانیــة بــین ألمانیــا والحلفــاء  )٢١٠(
. لمزیـد مـن التفاصـیل ینظـر: محمـد ١٩٤١ت الیه الیابان في عام وانضمت الیه ایطالیا فیما بعد ثم انضم
؛ عبد الوهاب الكیالي وكامل زهیري، المصدر السابق،  ٢٧٨-١٢٤كمال الدسوقي، المصدر السابق، ص

؛ مارشــال مــونتغمري، معركــة العلمــین فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة، ترجمــة ســلیم طــه التكریتــي،  ٢٢٠ص
  .     ٥) ، ص١٩٨٧(بغداد: مطبعة الحوادث، 

لبــي، (بغــداد: دار چأي.جي.بــي تیلــر، الحــرب العالمیــة الثانیــة تــاریخ مصــور، ترجمــة ســمیر عبــد الــرحیم ال )٢١١(
؛ ونســتون تشرشــل، مــذكرات ونســتون تشرشــل، تعریــب خیــري  ٤٣) ، ص١٩٨٧الشــؤون الثقافیــة العامــة، 

؛ كــونتر بلــو منتریــت، أســرار  ٢٣١) ، القســم االول، ص١٩٦١حمــاد ، (بغــداد: منشــورات مكتبــة المثنــى، 
؛ خیـري ٥٢) ، ص١٩٦٠داد: مطبعـة االرشـاد، ب العالمیة الثانیة، ترجمة محمـود شـیت خطـاب، (بغـالحر 

؛ ناجي  ٧٥) ، ص١٩٧٨العمري، یونس السبعاوي سیرة سیاسي عصامي، (بغداد: دار الحریة للطباعة، 
،(بغــــداد: مطبعــــة الخلــــود، ١٩٧٤-١٨٨٤شــــوكت رئــــیس الــــوزراء األســــبق ، ســــیرة وذكریــــات ثمــــانین عامــــاً 

؛ جعفــــــــــر عبــــــــــاس حمیــــــــــدي، ٥٤؛ نــــــــــاجي الحــــــــــدیثي، المصــــــــــدر الســــــــــابق، ص٤٥، ص٢)، ج١٩٩٠
، (بغــداد:  ٢؛ صــالح الــدین الصــباغ ، مــذكرات مــن رواد العروبــة فــي العــراق ، ط ١٢المصدرالســابق،ص

 . ٢٠٧) ، ص١٩٨٣دار الحریة للطباعة ، 

الدین الصباغ والعقید محمود سلمان والعقید فهمي سعید والعقیـد العقداء األربعة: هم كل من العقید صالح  )٢١٢(
كامـــل شـــبیب والـــذین قـــاموا بـــانقالب عســـكري أطـــاحوا بحكومـــة یاســـین الهاشـــمي وكـــانوا نـــواة لحركـــة مـــایس 
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، مؤكــدین  ١٩٣٠ألة تفعیـل معاهــدة حفظــوا علـى مســرفضـوا قطــع العالقـات مــع دول المحـور ، وت
 التــي كانــت علــى الضــد تمامــًا مــن بریطانیــا والســیماالمصــلحة للعــراق فــي االنحیــاز للحلفــاء ،  نّ أ

  .   )٣٢١(مصالح وتطلعات البالد العربیة
 ، إذ ١٩٤١ام حركــة مــایس فــنجم عــن ذلــك صــراع بــین الجنــاحین ، تمخــض ذلــك عــن قیــ

ت فـي أثرهـا ، وأسسـیاسـین الهاشـمي  وصایة على العرش ، وأسقطت حكومـةخلع عبد االله من ال
تخـاذ خطـوات اتسـمت ، فسـعت األخیـرة ال ١٩٤١نیسـان  ١٠حكومة رشید عالي الكیالنـي بتـاریخ 

بالتوجــه نحــو المعســكر المضــاد للحلفــاء ، رغبــة بتحقیــق تحــالف مــع تلــك القــوى لتحقیــق مطــامح 
  . )٤٢١(العرب المشروعة بالحریة واالستقالل

كــان فــي مقــدمتها  ، ةلــى ردود أفعــال بریطانیــة رشــید عــالي الكیالنــي إمــأدت مواقــف حكو 
لـى حالفین معها ، األمر الذي أدى إة الكیالني والمتمواجهة العسكریة ضد حكو اعالن الحرب والم

ت الثانیـــة وأعـــادزج الـــبالد بحـــرب غیـــر متكافئـــة مـــع البریطـــانیین ، انتهـــت باحتاللـــه للعـــراق للمـــرة 
لـــــــى                                                                                حـــــــراب البریطانیـــــــة ، فـــــــأوعز األخیـــــــر إلـــــــى بغـــــــداد تحـــــــت حمایـــــــة الالوصـــــــي عبـــــــد االلـــــــه إ

مـا یمكـن حلـه مـن لتتولى حل ، ١٩٤١حزیران  ٣ في جمیل المدفعي بتألیف حكومة جدیدة فألفت
  .  )٥٢١(ةتداعیات األزمة األخیر 

اللها على عموم البالد ، فكانت النجـف األشـرف واحـدة مـن المـدن ألقت هذه األحداث بظ
لمائها على الصراعات السیاسـیة ، العراقیة التي تابعت ، وتفاعلت مع تطوراتها ، فمع تحفظات ع

ا أفتـى كـل لـذهم رفضوا رفضًا قاطعًا وقوع البالد تحت غائلة االحتالل األجنبـي مـرة أخـرى ، نّ أ الّ إ

                                                                                                                                            
. لمزید من التفاصیل ینظر: فاضل البراك ، حكومة الدفاع الوطني البـذرة القومیـة للثـورة العربیـة ،  ١٩٤١

 .  ١١٣) ، ص١٩٨٠الحریة للطباعة ، (بغداد: دار 

 ١٠٥) ، ص١٩٧٨، (بیروت: دار الخلـدون ،  ١٩٥٨-١٩٢١حلیم أحمد ، موجز تاریخ العراق الحدیث  )٢١٣(
؛ نــاجي شــوكت رئــیس الــوزراء األســبق، المصــدر الســابق،  ١١٣؛ فاضــل البــراك، المصــدر الســابق ، ص

 .٤٤١ص

، (بغداد: دار الشؤون الثقافیة  ٦التحرریة، ط ١٩٤١عبد الرزق الحسني، األسرار الخفیة في حركة السنة  )٢١٤(
، ترجمـة فـاروق الحریـري، ١٩٤١؛ بیرنـد فیلیـب شـروید، حـرب العـراق  ٢٠٣-١٩٨) ، ص١٩٥٠العامة، 

؛ محمـــود شـــبیب، بكـــر صـــدقي وانقالبـــه العاصـــف،  ٩) ، ص١٩٨٢(بغـــداد: مدیریـــة المطـــابع العســـكریة، 
 .   ٨٥لعمري، المصدر السابق، ص؛ خیري ا ٢٥) ، ص١٩٩٢(بغداد: دار الجماهیر، 

والحـــرب  ١٩٤١مـــایس ٢؛ یـــونس بحـــري ، أســـرار  ١٢٥، ص ٧٠و ٦٩، العـــدد ١٩٤١، آیـــار  ))الغـــري(( )٢١٥(
؛ عبــد الــرزاق الحســني ،  ١٢٩-١٢٥) ، ص١٩٦٨العراقیــة االنكلیزیــة ، (بغــداد: دار الحریــة للطباعــة ، 

؛ جفــري ورنــر، العــراق  ٢٣٨-٢٠٤صالمصــدر الســابق ، التحرریــة ،  ١٩٤١األســرار الخفیــة فــي حركــة 
-٤٧)، ص١٩٨٦، ترجمـــة محمـــد مظفـــر األدهمـــي، (بغـــداد: دار الحریـــة للطباعـــة، ١٩٤١وســـوریا عـــام 

٤٩ . 
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یومئذ والشیخ محمد حسین آل كاشف الغطاء والشیخ  ))المرجع((الحسن األصفهاني  من السید أبي
، ورد قــوات الغـزو علــى أعقابهـا ، وحمایــة بـالد المســلمین  ))الجهـاد((عبـد الكــریم الجزائـري بوجــوب 

ــــى مراكــــز التطــــوع دفاعــــاً  ــــات عل ــــل المئ ــــم نق ــــاطر العشــــرات ان ل عــــن  مــــن دنــــس االحــــتالل ، فتق
  .   )٦٢١(البالد

التطورات شرف كانت فاعلة ومتفاعلة مع األحداث و یبدو واضحًا مما تقدم ان النجف األو 
أواخر القـرن التاسـع عشـر ، وقـد  السیاسیة في البالد ، وهو جزء من دورها السیاسي المتنامي منذ

    قت الحاضر . ب الزمنیة المتتالیة على البالد حتى الو عقود والحقفي الهذا الدور استمر 
         

                                                 
اق الحســـني ، تـــاریخ الـــوزارات ز ر لمـــاء النجـــف األشـــرف ینظـــر: عبـــد الـــع لمزیـــد مـــن التفاصـــیل عـــن فتـــاوى )٢١٦(

 ، ))الغـــري((؛  ٢٧١-٢٧٠، ص ٥) ، ج١٩٨٨، (بغـــداد: دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة ،  ٧العراقیـــة ، ط
ـــــار  ؛ محمـــــد مظفـــــر  ٥٧؛ جفـــــري ورنـــــر، المصـــــدر الســـــابق، ص ١٢٥، ص ٧٠و٦٩، العـــــدد ١٩٤١آی

) ، ١٩٨٠،  فـــي العـــراق، (بغـــداد: دار الحریـــة للطباعـــة ١٩٤١األدهمـــي ، األبعـــاد القومیـــة لثـــورة مـــایس 
)، ١٩٨٨ون الثقافیــة العامــة، : دار الشــؤ ؛ نجــم الــدین الســهروردي، التــاریخ لــم یبــدأ غــدًا ، (بغــداد ٨٥ص
 . )٤: الملحق رقم (. ینظر٢٩٥-٢٩٤، المصدر السابق، ص ؛ مقدام عبد الحسن باقر الفیاض١٠٤ص
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  الفصل الثاني
  

 
١٩٥٨ – ١٩٤٥  

  
  . عوامل البناء الفكري (مرحلة النمو والتطور) - المبحث األول : -
 التیار الدیني في النجف األشرف . -المبحث الثاني : -

 . التیار القومي في النجف األشرف -المبحث الثالث : -

 . النجف األشرف التیار الماركسي في -المبحث الرابع : - 
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  :عوامل البناء الفكري (مرحلة النمو والتطور) -المبحث األول :
  

أم  منهـا الدینیة ت التعلیم ، سواءشهدت هذه الحقبة الزمنیة تطورًا كبیرًا في مختلف مجاال  
تلــك  يفــازداد عــدد المــدارس الدینیــة فــ خاصــة خــالل الخمســینات مــن القــرن العشــرین ،ب، و الرســمیة
ف وارتفـع عـدد الدارسـین فیهـا ، في تطور التعلیم الدیني فـي مدینـة النجـف األشـر  وأسهمتالمدة ، 

ت آالف الطلبـــة وعشـــرات ضــمن مدرســـة ، ثمـــانی ١٩٥٨مــدارس الدینیـــة حتـــى عــام بلــغ عـــدد ال إذ
معـة ، وغایـة هـذه الجا ١٩٥٥ساس للجامعة الدینیة عـام األالمجتهدین ، وبدأ العمل بوضع حجر 

وبــث المعــارف وأســس  ًا،نشــر ًا و تألیفــو  دراســةً  ،یم الحركــة العلمیــةیة ، وتعمــاإلســالمشــر المعــارف ن
  . )١(الشرع القویم على العالم عموماً 

مدرسـتین  ١٩٥٤وتطور التعلیم األهلي تطورًا في النوع والكم ، فقـد بلـغ عـددها فـي عـام  
الصـفوف  المسائیة ، ففي األولى بلـغ عـددو بشقیها الدراسة الصباحیة  ))الغري األهلیة((هما مدرسة 
، أمــا المســائیة ففــي األولــى ســتة صــفوف، عشــرة معلمــین) طالبــًا و ٢٩٥(كــان فیهــا ، ســتة صــفوف

 ةبلــغ عــدد صــفوفها ســت ))المدرســة العلویــة(() طالبــًا ، والمدرســة األخــرى هــي ٢٤٥عــدد طالبهــا (و 
فــي  ))جمعیـة التحریــر الثقـافي((ت معلمـًا ، وأسســ أربعــة عشـرو ) طالبـًا ٤٦٩( كـان فیهــاصـفوف ، و 

علــیم الــدیني ت، وجمعــت هــذه المدرســة بــین ال١٩٤٦مدینــة النجــف األشــرف ، مدرســة ابتدائیــة عــام 
  . )٢(والعلماني

تلــك المـدة فــي مدینـة النجــف األشـرف ، ففــي  فــي أثنـاءوشـهد التعلــیم الرسـمي تطــورًا كبیـرًا 
مدرسة ابتدائیة مسائیة في المدینة ، وقامـت فتح  )٣(قررت مدیریة معارف لواء كربالء ١٩٤٦عام 

في  ١٩٥٢رسة ابتدائیة للبنین عام د، وتم فتح م ))مدرسة السالم النهاریة االبتدائیة((بإدارة شؤونها 
محلــة العمــارة ، وأخــرى للبنــات فــي محلــة الحــویش ، وبلــغ عــدد المــدارس االبتدائیــة الرســمیة عــام 

) مــدارس ، ١٠ین ، بلغــت المــدارس االبتدائیــة للبنــین () مدرســة ابتدائیــة لكــال الجنســ١٤( ١٩٥٤
) شعبة ، وبلـغ ٤٨) معلمًا ، وبلغ عدد شعبها (٩٨) طالبًا ، وعدد معلمیها (٢٨٩٩احتوت على (

) طالبـة ، وعــدد معلماتهــا ٨٤٠، بلــغ عـدد طالباتهــا ( ارس) مـد٤عـدد المــدارس االبتدائیـة للبنــات (
                                                 

-٧، المصـدر السـابق، ص))جامعـة النجـف الدینیـة((؛١٢-١٠عبد المحسن شالش، المصـدر السـابق، ص )١(
١٤. 

 ، (النجـف : مطبعـة ١٩٥٥-١٩٥٤االجتمـاع األول بدورتـه الخامسـة  مقررات مجلس لواء كـربالء العـام ، )٢(
،  ٢؛ جعفــــــر الخلیلــــــي ، موســــــوعة العتبــــــات المقدســــــة قســــــم النجــــــف ، ج ٢٥) ، ص١٩٥٥الحیدریــــــة ، 

 .  ١٨٢ص

، ١٩٧٦عـام األول مـن نیسـان، مـن كـربالء حتـى  ))محافظـة((تابعًا إلـى لـواء  النجف األشرف كانت قضاءً  )٣(
 فظة قائمة برأسها: أرشیف دائرة محافظة النجف األشرف .   إذ استقلت وصارت محا
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 ١٩٥٤المســـائیة عـــام وبلـــغ عـــدد المـــدارس االبتدائیـــة ) شـــعبة، ٢٠) معلمـــة ، وعـــدد شـــعبها (٢٧(
) طالبــًا وعــدد معلمیهــا ٣٣٦بلــغ عــدد طالبهــا (و   ))الغفــاري االبتدائیــة((مدرســة مدرســة واحــدة هــي 

  .  )٤() شعب١٠(وفیها ) معلمًا ، ١٢(
) مدرســــة ابتدائیــــة لكــــال ١٥( إلــــى ١٩٥٥وازداد عــــدد المــــدارس االبتدائیــــة الرســــمیة عــــام 

، وعــدد  اً ) طالبــ٤١٠٤) مدرســة احتــوت علــى (١١غــت المــدارس االبتدائیــة للبنــین (الجنســین ، بل
) شـــعبة ، فـــي حـــین بقیـــت المـــدارس االبتدائیـــة ٨٩، وبلـــغ عـــدد الشـــعب ( اً ) معلمـــ١٠٨معلمیهـــا (

) ٢٩) طالبــة ، وعــدد معلماتهــا (٩٨٧بلــغ عــدد طالباتهــا (و  ) مــدارس فقــط ٤للبنــات علــى حالهــا (
) ١٥بلغ عدد المـدارس االبتدائیـة الرسـمیة ( ١٩٥٦) شعبة ، وفي عام ٢٥معلمة ، وعدد شعبها (

) مدرســـة ، احتــــوت علــــى ١١مدرســـة ابتدائیــــة لكـــال الجنســــین بلغــــت المـــدارس االبتدائیــــة للبنــــین (
) شـــعبة ، وبلـــغ عـــدد ٩٣) معلمـــًا ، وبلـــغ عـــدد الشـــعب (١١٧، وعـــدد معلمیهـــا ( اً ) طالبـــ٣٣٣٠(

ـــة للبنـــات ( ـــغ عـــدد طالباتهـــا () م٤المـــدارس االبتدائی ) طالبـــة ، وعـــدد معلماتهـــا ١١٥٢درســـة ، بل
  . )٥() شعبة٣١) معلمة ، وعدد الشعب (٢٥(

التعلیم في وسط البنین أكثر مما هو علیـه فـي وسـط البنـات ،  نّ ویبدو واضحًا مما تقدم أ
كــان عــدد الــذكور الحاصــلین علــى  علــى هــذه الحقیقــة ، إذ ١٩٥٧لعــام  النفــوس إحصــاءوقــد دل 

) شــهادة لألنــاث فقــط ، ١٧١) شــهادة فــي مدینــة النجــف األشــرف ، بینمــا (١٠٤٦(ات أولیــة شــهاد
نشاء عدد آخر من المدارس االبتدائیـة ، وارتفـع عـدد الطـالب ، إ ١٩٥٨و  ١٩٥٧وشهد العامان 

) ١٤٠٧، وعــدد الطالبــات ( اً ) طالبــ٣٩٣٢فــي المرحلــة االبتدائیــة لیبلــغ عــددهم ( ١٩٥٨فــي عــام 
  .  )٦(التغذیة المدرسیة جمیع المدارس االبتدائیة ماعدا خمسة منها فقط شملت، و  طالبة

                                                 
 ، ص الغالف ؛ مقررات مجلس لواء كربالء العام ، االجتمـاع األول بدورتـه ٩، العدد  ١٩٤٦،  ))البیان(( )٤(

؛ مقــررات مجلــس لــواء كــربالء  ٤٧) ، ص١٩٥٢، (النجــف: مطبعــة الحیدریــة ،  ١٩٥٢-١٩٥١الرابعــة 
 .    ٢٣-٢٠، ص ١٩٥٥-١٩٥٤بدورته الخامسة العام ، االجتماع األول 

، (النجـــف:  ١٩٥٦-١٩٥٥مقــررات مجلـــس لـــواء كـــربالء العـــام ، االجتمـــاع األول بدورتـــه السادســـة لســـنة  )٥(
؛ مقــررات مجلــس لــواء كــربالء العــام ، االجتمــاع األول بدورتــه  ٢٢-٢١) ، ص١٩٥٦مطبعــة الحیدریــة ، 

 . ١٢-١٠) ، ص١٩٥٧دیثة ، ، (النجف: مطبعة الغري الح١٩٥٧-١٩٥٦السادسة 

 ١، (مجلــة) ، القــاهرة ،  ))ســفارة الباكســتان((؛  ٢٥ص،  ١جنــاجي وداعــة الشــریس ، المصــدر الســابق ،  )٦(
؛ مقـــررات مجلـــس  ٤٠٨؛ حســـن األســـدي ، المصـــدر الســـابق ، ص ١٤، ص ١٩٤، العــدد  ١٩٥٨آذار 

، (النجــــف: مطبعــــة الغــــري  ١٩٥٩-١٩٥٨العــــام ، االجتمــــاع األول بدورتــــه الســــابعة لســــنة  لــــواء كــــربالء
 .     ١٣-١٢) ، ص١٩٥٩الحدیثة ، 
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،  ١٩٤٦وزارة المعـارف عـام  إلـىكثیر من الطلبات من طالب النجـف األشـرف وجهت و 
دارة المدرسـة الثانویـة فـي المدینـة بتسـجیل الطـالب ففتح قسم مسائي في ثانویـة النجـف ، وقامـت إ

، بلـــغ عـــدد  ١٩٥٨حصـــاءات مدیریـــة المعـــارف لعـــام بحســـب إالـــذین یرومـــون االلتحـــاق بهـــا ، و 
بــین متوســطة وثانویــة ، وبلــغ عــدد  اً المــدارس المتوســطة والثانویــة فــي مدینــة النجــف األشــرف أربعــ

  .  )٧() شهادة فقط٨٦) شهادة ومن األناث (١٠٢٥الحاصلین على شهادة الثانویة من الذكور (
رف في مرحلة متأخرة ، فـالتعلیم الصـناعي لـم مدینة النجف األش دخل التعلیم المهني إلى

أسســت مدرســة حرفیــة واحــدة ، وكــان العمــل قائمــًا عــام  ، إذ ١٩٥٧- ١٩٥٦فــي عــام  إالّ خلها یــد
للتجـــارة والمیكانیــك والكهربــاء ، أمــا بالنســبة للتعلـــیم  ، علــى بنــاء بعــض المــدارس المهنیــة ١٩٥٨

  . )٨(اریة في الثانویات األكادیمیةأقسام تج تالتجاري فلم تفتح مدرسة مستقلة بل فتح
أي وجـود ، ففـي هـذا  ١٩٥٨لم یكن للتعلیم العالي فـي مدینـة النجـف األشـرف حتـى عـام 

 ))كلیـة الفقـه((، بفـتح كلیـة باسـم  ))جمعیة منتدى النشر((العام وافقت وزارة التربیة والتعلیم على قیام 
سـوة ها معادلة لشهادة البكالوریوس أدتت شهاعلیه ، وعدبعد أن درست نظامها الخاص وصادقت 

ببقیــة كلیــات الــبالد ، فهــي تمــنح خریجیهــا شــهادة البكــالوریوس فــي اللغــة العربیــة وعلــوم الشــریعة ، 
  . )٩(تشرین ثان من العام المذكور ٣٠وأجیز فتحها بتاریخ 

نمــا ســعت مدیریــة المعــارف فــي وإ تعلیم علــى المراحــل آنفــة الــذكر، البــ ولــم تقتصــر العنایــة
روضـة أطفـال النجـف ((وسـمیت بــ،١٩٥٥لهـا ذلـك عـام  فكانلفتح مدرسة لریاض األطفال،كربالء 
وشــملت بالتغذیــة طالبًا،) ٣٥(طالبهــافي حــین بلــغ  ومعلــم واحــد،صــف واحــد  فیهــاوكــان  ))للبنــین

) طالبــًا وعــدد معلمیهــا ٩٢( إلــى ١٩٥٧-١٩٥٦العــام الدراســيعــدد الطــالب فــي ارتفــع و ،المدرســیة
   .)١٠(وقارب عدد طالبها ثمانین طالبًا ونیفًا في العام التاليصار فیها صفان،و ،اثنین إلى

                                                 
 ، ١٩٤٦تشــرین أول  ١١،  ))البیــان((، ص الغــالف ؛  ٤و  ٣، العــدد  ١٩٤٦تشــرین أول  ٨،  ))الغــري(( )٧(

، ص الغــالف ؛ حســن األســدي ، المصــدر  ٩، العــدد ١٩٤٦تشــرین أول  ٢٦،  ص األخیــرة ؛  ٨العــدد 
 .  ٢٥، ص ١ریس ، المصدر السابق ، ج؛ ناجي وداعة الش ٤٨٠السابق ، ص

ــــدي ، المصــــدر الســــابق ، ج )٨( ؛ حســــن األســــدي ، المصــــدر الســــابق ،  ٢٣١، ص ١٢محمــــد حســــین الزبی
 . ٤٨٩؛ محمود فهمي درویش وآخرون ، المصدر السابق ، ص ٤٥٨ص

قسم  ؛ جعفر الخلیلي ، موسوعة العتبات المقدسة ١٣٧٢، العدد  ١٩٥٩، (صحیفة) ، بغداد ،  ))الحریة(( )٩(
 . ٦٥، ص ١، العدد  ١٩٥٧تشرین ثان  ١٠،  ))النشاط الثقافي((؛  ١٨٤، ص٢النجف ، ج

، ص األخیرة ؛ مقـررات مجلـس لـواء كـربالء العـام ، االجتمـاع  ٢٠، العدد  ١٩٤٧نیسان  ١٥،  ))البیان(( )١٠(
ـــــة ، ١٩٥٤-١٩٥٣الثـــــاني بدورتـــــه الرابعـــــة لســـــنة  ؛  ٢٣-١٨) ، ص١٩٥٤، (النجـــــف: مطبعـــــة الحیدری

؛  ١٤-٥، ص١٩٥٦ – ١٩٥٥ررات مجلس لواء كربالء العام ، االجتماع األول بدورته السادسة لسنة مق
؛  ٣، ص١٩٥٧-١٩٥٦مقــــررات مجلــــس لــــواء كــــربالء العــــام ، االجتمــــاع األول بدورتــــه السادســــة لســــنة 

 .    ١٤، ص١٩٥٩- ١٩٥٨مقررات مجلس لواء كربالء العام ، االجتماع األول بدورته السابعة لسنة 
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هـو علیـه فـي العدیـد مـن مـدن  التعلیم في النجف األشرف أفضـل ممـا نوعلى الرغم من أ
علـــى وفـــق ، بیـــد أن األمیـــة كانـــت ضـــاربة األطنـــاب فـــي أوســـاطها الشـــعبیة ، حتـــى بلغـــت العـــراق

ا یحـــیط بهـــا مـــن مـــن مجمـــوع الســـكان للمدینـــة ومـــ ٪٧٨الي ، حـــو  ١٩٤٧حصـــاء عـــام تقـــدیرات إ
، اثنــان للــذكور وواحــد  ١٩٥٤ثالثــة مراكــز لمحــو األمیــة فیهــا عــام  فافتتحــت، األقضــیة والنــواحي

وصـار عـدد وعدد معلمیها سبعة فقـط ،  اً ) طالب٢١٢لألناث ، بلغ عدد طالب المركزین األولین (
 إلــىدد الطلبــة الــراغبین فــي الــتخلص مــن أمیــتهم لیصــل المراكــز أربعــة فــي العــام التــالي وارتفــع عــ

    . )١١() لألناث٢٠٣) للذكور و (٢٧٦(
، أربعـة منهـا للـذكور ، احتـوت فبلغت خمسة مراكـز ١٩٥٦هذه المراكز في عام وازدادت 

، وبلــغ عــدد صــفوفها عشــرة صــفوف ، أمــا  ین) معلمــ١٠) متعلمــًا ، وعــدد معلمیهــا (٤٢٠علــى (
 وانخفــــض عــــدد) ، ١٢٢( إلــــىجعــــاً حیــــث انخفــــض عــــدد المتعلمــــات اشــــهد تر تعلــــیم األنــــاث فقــــد 

نســبة ه الجهــود حققــت انخفاضــًا ملحوظــًا فــي ثــالث فقــط ، وعلــى مــا یبــدو ان هــذ إلــىالمعلمــات 
نهـا فقـط ، أي أ ٪٥٨النسـبة ، بلغت ١٩٥٧حصاءات عام بحسب إاألمیة في النجف األشرف ، ف
ذا مــا أخــذنا حــد مــا إ إلــى، وهــذا مكســب نــوعي  ٪٢٠بنســبة  ١٩٤٧انخفضــت عــن تقــدیرات عــام 

  .)١٢(بنظر االعتبار واقعي الزمان والمكان
كثیر من المكتبات العامة  ١٩٥٨- ١٩٤٥ف األشرف خالل المدة ت في مدینة النجوأنشئ

عــن وجــود  التــي احتــوت علــى عشــرات األلــوف مــن نفــائس الكتــب والمخطوطــات النــادرة ، فضــالً 
كثیـر مـن الشخصـیات الدینیـة واألدبیـة والمثقفـة فـي المدینـة ، ة أسسها عدید من المكتبات الخاصال

ان جمعیاتهــا ها علــى مكتبــات خاصــة بطالبهــا ، و وانســجامًا مــع هــذه التوجهــات ، احتــوت مدارســ
أنشـئت فیهـا مكتبـات خاصـة ، فكانـت هـذه المكتبـات السـبیل الثقافیة واألدبیة والدینیة هـي األخـرى 

 غـرو أن تسـاب المعـارف والثقافـات العامـة والنهـل مـن منبعهـا الثـر ، فـالاك إلـىنقاذ المتعطشین إل

                                                 
؛ نـاجي  ٧٣) ، ص١٩٤٦عبد الرزاق الظاهر ، االقطاع والدیوان في العراق ، (القاهرة: مطبعة السعادة،  )١١(

؛ مقررات مجلس لواء كـربالء العـام ، االجتمـاع الثـاني  ٢٤، ص ١وداعة الشریس ، المصدر السابق ، ج
جتمـاع األول بدورتـه ؛ مقررات مجلس لواء كربالء العام ، اال ٤، ص ١٩٥٤-١٩٥٣بدورته الرابعة لسنة 

؛ مقــررات مجلــس لــواء كــربالء العــام ، االجتمــاع األول بدورتــه  ٢٢، ص ١٩٥٥-١٩٥٤الخامســة لســنة 
 .  ١٣، ص ١٩٥٦-١٩٥٥السادسة لسنة 

؛  ١٩، ص١٩٥٧- ١٩٥٦مقــررات مجلـــس لــواء كـــربالء العــام ، االجتمـــاع األول بدورتــه السادســـة لســـنة  )١٢(
 .٢٥، ص١ج ناجي وداعة الشریس ، المصدر السابق ،
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،  )١٣())قـدس((الكبیر السید محسن الحكیم سماحة المرجع األمر هذا نجد من بین أبرز المتصدین ل
  .  )١٤(والمعرفة الیوم مغیثًا مهمًا لطلبة العلم  إلىزالت اسمه الكریم وماأسس مكتبة حملت  الذي

أسست بجهود أهلیة أعقاب الحرب العالمیة الثانیة وحتى مكتبات العامة التي ومن أبرز ال
عـــام فـــي أسســـت ، التـــي  ))آل حنـــوش العامـــة((، هـــي مكتبـــة  ١٩٥٨ثـــورة الرابـــع عشـــر مـــن تمـــوز 

ال یقــرأ وال فــي محلــة البــراق، أسســها الحــاج كــاظم حســون آل حنــوش ، وبــالرغم مــن كونــه  ١٩٥١
أهلـه ، ولهـا أبنیـة أوقفهـا علیهـا ، احتـوت هـذه المكتبـة علـى أكثـر مـن كان محبًا للعلم و یكتب فانه 

عــام صــار فیهــا فــي لیهــا ، حتــى والمجــالت ، ثــم توالــت اإلهــداءات إ ألــف مجلــد ، عــدا الــدوریات
، الملحقـة بهـا وقـافصـرف علیهـا مـن األطبـوع  ومخطـوط ، وكـان ی، حوالي سـتة آالف م ١٩٦٠

ونفقـات العشـیرة، وكـان أول أمـین لهـا ابـن أخ الواقـف  واقـففضًال عن تبرعات بعض أفراد أسـرة ال
بشــرى ألبنــاء ((وأرخ افتتاحهــا الشــیخ محمــد علــي المظفــر بقصــیدة عزیــز عبــد الحســن آل حنــوش ، 

فـي الثـامن عشـر مـن آب عــام  ٦٥١/٩٥٢وزارة المعـارف بكتابهـا المــرقم بهـا ، واعترفـت   ))الغـري
أساتذة وطـالب الحـوزة العلمیـة ، سیة ، وكان یرتادها الكتب المدر ، وزودتها بمجموعة من  ١٩٥٢

جتماعـات أسـرة آل حنـوش فـي المناسـبات الدینیـة مـاء ورجـال الـدین ، وكانـت مقـرًا الوعدد من العل
  .  )١٥(والوطنیة

 ))u((األمــــام أمیــــر المــــؤمنین ((مكتبــــة إنشــــاء صــــرح ثقــــافي كبیــــر ،  ١٩٥٣عــــام  وشــــهد
،  ))الغــدیر((الشــیخ عبــد الحســین أحمــد األمینــي صــاحب كتــاب ، أسســها العالمــة المجاهــد  ))العامــة

بعــد أن كانــت اقــت جمیــع مــا ســبقتها مــن مكتبــات ، وهــي مــن المكتبــات العصــریة الحدیثــة ، وقــد ف
 إلـى، تحمل االسم ذاتـه، لمـدة أربعـین عامـًا، ثـم نقلهـا مكتبة خاصة، بوصفها هذه المكتبة في بیته

                                                 
 سنبین تفاصیل ذلك الحقًا . )١٣(

 ))مقابلة شخصیة((؛  ٩٠) ، ص١٩٦٥السید أحمد الحسیني ، االمام الحكیم ، (النجف: مطبعة اآلداب ،  )١٤(
، باحث في تاریخ النجـف األشـرف وعضـو الحركـة القومیـة وحركـة ١٩٣٢كاظم محمد علي شكر ، موالید 

 ٢١سینات في مدینة النجف األشرف ، النجف األشرف ، فـي القومیین العرب نهایة عقد األربعینات والخم
شـباط  ٢٦محمـد حسـین منصـور المحتصـر ، النجـف األشـرف ، فـي  ))مقابلة شخصیة((؛  ٢٠٠٤حزیران 
، مسـؤول قسـم المخطوطـات فـي مكتبـة  ١٩٥٨كاظم عبود الفـتالوي ، موالیـد  ))مقابلة شخصیة((؛  ٢٠٠٤

 .   ٢٠٠٤كانون أول  ١٢رف ، النجف األشرف ، في االمام الحكیم العامة في النجف األش

؛ جعفـــر الخلیلـــي ، موســـوعة العتبـــات المقدســـة قســـم  ٩٠عبـــد الهـــادي الفضـــلي ، المصـــدر الســـابق ، ص )١٥(
جعفر حسین  ))مقابلة شخصیة((؛  ٢٩؛ حسن األسدي ، المصدر السابق ، ص ٢٦٠، ص ٢النجف ، ج

وش العامـة فـي النجـف األشـرف ، الكوفـة المقدسـة ، ، أمین مكتبة آل حنـ ١٩٤٩فلیح آل حنوش ، موالید 
 ١٨؛ كتاب وزارة المعارف ، تحریر وقفیة مكتبة الحاج كاظم الحسون النجفـي ،  ٢٠٠٥كانون ثان  ٤في 
 . ٦٥٢/٩٥٢، العدد  ١٩٥٢آب 
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 ، وبهـذا صـارت مكتبـة عامـةألف عنوان بین مطبوع ومخطوطخمسة عشر  فیهاو  ،الجدیدةبنایتها 

)١٦(.  
فـــي ذلـــك مدینـــة النجـــف األشـــرف فـــي شـــغلت هـــذه المكتبـــة بنایـــة فخمـــة فـــي أفضـــل موقـــع 

وبعــد مــرور عشــر ، لعلــم ، وتقــع فــي محلــة الحــویشؤمهــا طلبــة االوقــت، تحفهــا المــدارس الدینیــة وی
، ف مطبـوع، وحـوالي ألـف وخمسـمائة مخطـوطسنوات على إنشائها ازداد عدد كتبها عن ثالثین ألـ

ومـــا ینـــاهز خمســـمائة مصـــور ومـــا یقـــارب ألفـــاً مـــن الصـــحف والمجـــالت والمخطوطـــات النـــادرة ، 
كتبـة وقفیـات ، یة وكـان لهـذه الماإلسـالمحصل علیها المؤسس من الهند وایران والعدید من الـدول 

الشـیخ األمینــي وأوقفهـا للمكتبــة ، والقسـم اآلخــر اشـتراه ، هـا مـن قبــل أصـحابهاوهـي بیـوت أوقفــت ل
ب والوثـائق تبـادل الكتـحیث ي واألوربي ، من اإلسالمولهذه المكتبة صالت وثیقة بالعالم العربي و 

مـن كتـب الشـیخ األمینـي فضـًال عمـا جمعـه ، والخبرات العلمیة ، وما استجد من كتـب ومطبوعـات
               . )١٧(ي اإلسالمبلدان العالم  إلىفي أثناء رحالته 

، حــدثًا جدیــدًا فــي تــاریخ المكتبــات النجفیـــة ، العامــة ))u((ت مكتبــة أمیــر المــؤمنین عــد
مؤسسـة للمطالعـة والبحـث والتنقیـب فـي ها ، وأصبحت ضم العقبات والصعاب التي كانت تعتر رغب

  .  )١٨(تراث األمة عما ما یمكن أن یعید الیها مجدها الفكري 
، أسسها السید آغا حسین البروجـردي ،  ١٩٥٣عام  ))جرديآیة اهللا البرو ((أسست مكتبة و 

وعلم الكـالم والرجـال ،  واألصولالفقه المكتبة بمدرسة البروجردي ، ومعظم كتبها في  ألحقت هذه
فـــي وقتهـــا علـــى ثمانیـــة آالف مجلـــد مـــن  آالف المراجـــع التاریخیـــة واألدبیـــة ، احتـــوت إلـــىاضـــافة 

قـرب  البروجـردي ، وتقع هذه المكتبـة فـي مدرسـة خطوطةم أمهات الكتب ، كان من ضمنها مائتا
  . )١٩(الصحن الحیدري الشریف

                                                 
علـــي جهـــاد ظـــاهر الحســـاني ، موالیـــد  ))مقابلـــة شخصـــیة((؛  ٣٩حســـن األســـدي ، المصـــدر الســـابق ، ص )١٦(

 ٢العامة في النجف األشرف ، النجف األشـرف ، فـي  ))u((مكتبة االمام أمیر المؤمنین  ، أمین ١٩٥٤
 .  ٢٠٠٤تشرین ثان 

؛ هیـــــأة ادارة مكتبـــــة الحكـــــیم العامـــــة ،  ١٣، ص ١٣عمـــــاد عبـــــد الســـــالم رؤوف ، المصـــــدر الســـــابق ، ج )١٧(
علـي  ))صـیةمقابلـة شخ((؛  ٩٠؛ عبد الهادي الفضلي ، المصـدر السـابق ، ص ٢٧المصدر السابق ، ص

 . ٢٠٠٤تشرین ثان  ٢جهاد ظاهر الحساني ، النجف األشرف ، في 

 .  ٢٠، ص ٨، العدد  ١٩٦١كانون ثان  ٢، (مجلة) ،  ))النجف(( )١٨(

؛  ٢٦٦، ص ٢؛ جعفـر الخلیلـي ، هكـذا عـرفتهم ، ج ١٩٣عبد الهادي الفضلي ، المصـدر السـابق ، ص )١٩(
 . ٢٧ص هیأة ادارة مكتبة الحكیم العامة ، المصدر السابق ،
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 ))الذریعة في تصـانیف الشـیعة((وأسس الشیخ آغا بزرك الطهراني مؤلف الموسوعة القیمة 
فـــي العــــام  ))صــــاحب الذریعـــة العامــــة((، أوقفهـــا وأصــــبحت عامـــة باســــم مكتبـــة  )٢٠(مكتبـــة خاصــــة

ت هذه المكتبة عنـد وقفهـا حـوالي خمسـة آالف كتـاب وضموالفضل ،  ، خدمة ألهل العلم ١٩٥٦
مـن بینهــا الموسـوعات التاریخیــة والرجالیـة والمخطوطــات النـادرة ، أوقــف لهـا قســمًا مـن دار ســكناه 

    . )٢١( باحثین والقراءعلى أن تكون مقبرة له ، وفتح بابها لل
اقامــة مكتبــة عامــة لطلبــة العلــم  إلــىشــعر آیــة اهللا الســید محســن الحكــیم بالحاجــة الماســة و 

جــامع الهنــدي صــرح العظــیم وقــام ســماحته بتوســیع ورجــال الفكــر ، فبــذل كــل جهــده ألقامــة هــذا ال
بابتیاع ساحة واسعة من المباني المجاورة للجامع وألحقها بساحته ، وشعر بحاجة حلقـات الدراسـة 

االمــام الحكــیم ((وســماها مكتبــة الجــامع المــذكور ، فأســس مكتبــة عامــة فــي الجــامع  تعقــد فــيالتــي 
أوقــــف لهــــا مكتبتــــه ، وأشــــاد لهــــا بنایــــة ضــــخمة ، و  ١٩٥٧أسســــت هــــذه المكتبــــة عــــام ،  ))العامــــة

ما كان یردها  إلى، واشترى لها المطبوعات القیمة والمخطوطات النفیسة اضافة ، نواة لهاالخاصة
  .  )٢٢(محمد السماويلشیخ األف مخطوط من كتب المرحوم العالمة فضًال عن شراء ، من الهدایا

دت علیهـــا العامـــة ، كمـــًا ونوعـــًا وزا ))u((ضـــاهت هـــذه المكتبـــة مكتبـــة أمیـــر المـــؤمنین 
فـــروع فـــي البلـــدان  ةالعراقیـــة، ولهـــا ثالثـــ بفروعهـــا الكثیـــرة ، وأنشـــئت لهـــا فـــروع فـــي مختلـــف المـــدن

العـراق ، كجنـاح  لها مساهمات في فتح أجنحة في بعض المكتبات العامة خـارج، و  )٢٣(یةاإلسالم
الســید محســن الحكــیم أمــر كــل فــرع  مكتبــة الموســوعة الفقهیــة فــي األزهــر الشــریف بالقــاهرة ، وأنــاط

اد النــــاس وقضــــاء واجبــــاتهم رجــــل دیــــن مــــن ذوي الكفــــاءة العلمیــــة لیقــــوم بارشــــ إلــــىمــــن فروعهــــا 
، ة كبــرىراق وخارجــه ذات رســالة دینیــمــدارس موزعــة فــي أنحــاء العــفأصــبحت هــذه الفــروع الدینیة،

احتوت و ثة آالف مخطوط  نـادرة،عشر ألف مطبوع ، وثال ةوضمت هذه المكتبة عند تأسیسها ست

                                                 
 .١٩٣٥أسسها كمكتبة خاصة عام  )٢٠(

،  ٢؛ جعفـــــر الخلیلـــــي ، هكـــــذا عـــــرفتهم ، ج ٨٥-٨٤عبـــــد الهـــــادي الفضـــــلي ، المصـــــدر الســـــابق ، ص )٢١(
) ، ١٩٦٨؛ آغــا بــزرك الطهرانــي ، طبقــات أعــالم الشــیعة ، (النجــف: مطبعــة اآلداب ،  ٢٦٢-٢٦١ص
 .١٦٧٨، القسم الرابع ، ص ١ج

هــد الســید محســن الحكــیم، (د.م: مركــز الحكمــة للدراســات االســالمیة، هاشــم فیــاض الحســیني، االمــام المجا )٢٢(
كــــانون أول  ١٢كــــاظم عبــــود الفــــتالوي ، النجــــف األشــــرف ، فــــي  ))مقابلــــة شخصــــیة(( ؛ ٣٨)، ص١٩٩٩
؛ هیــأة ادارة الحكــیم   ١، العــدد١٩٥٨كــانون ثــان  ٦، (صــحیفة) ، النجــف األشــرف ،  ))الحــوزة(( ؛ ٢٠٠٤

 .٢٨، صالعامة ، المصدر السابق 
فتحت ثالثـة فـروع لمكتبـة االمـام الحكـیم العامـة فـي ثالثـة بلـدان اسـالمیة هـي ایـران ، الباكسـتان ، لبنـان ؛  )٢٣(

، أمــین مكتبــة االمــام الحكــیم العامــة فـــي  ١٩٤٨مجیــد عبــد الهــادي حمــوزي ، موالیـــد  ))مقابلــة شخصــیة((
 .  ٢٠٠٦آب  ١٩النجف األشرف ، النجف األشرف ، في 
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جنــــاح خــــاص لمطبوعــــات النجــــف كثیــــرة، فضــــًال عــــن وجــــود تفاســــیر علــــى مصــــورات مهمــــة ، و 
  .)٢٤(المصاحف المخطوطة بخطوط فنیة رائعةو  األشرف،

مــن الشخصــیات العلمیــة والثقافیــة  المطــالعین وزارهــا عــدد كبیــرارتــاد هــذه المكتبــة آالف 
وفــي هــذه والدبلوماســیة ، مــن داخــل العــراق وخارجــه ، وســجلها حافــل بكلمــات الشــكر واالمتنــان ، 

كثیــــر مــــن ألدارة شــــؤونها وتســــهیل أمــــر المطــــالعین، وأوقفــــت لهــــذه المكتبــــة  إداريالمكتبــــة كــــادر 
، ومكتبــة الشــیخ هــادي آل المكتبــات الخاصــة ، كمكتبــة الشــیخ محمــد الحســین آل كاشــف الغطــاء 

  . )٢٥(كاشف الغطاء
أثنائهـــا فــي قبــل الحـــرب العالمیــة الثانیـــة و  أسســتســتمرار المكتبـــات العامــة التـــي وكــان ال

جمعیـــة الرابطـــة ((، ومكتبـــة  ))جمعیـــة منتـــدى النشـــر((التابعـــة للجمعیـــات ، كمكتبـــة تلـــك خاصـــة بو 
 الحركـة الفكریـة فـي النجـف األشـرف.نمـو  فـيأثـٌر ،  ))جمعیـة التحریـر الثقـافي((، ومكتبـة  ))األدبیة

ــــد شــــهدت هــــذه المــــدة إ ــــام بانشــــائها اوق ــــات الخاصــــة التــــي ق لعدیــــد مــــن نشــــاء العدیــــد مــــن المكتب
العدیــد مــن انــدثار أیضــًا شــهدت هــذه المــدة الشخصــیات النجفیــة ســواٌء الدینیــة منهــا أو األدبیــة، و 

وفــاة أصــحابها ألســباب عــدة، منهــا:  ةالمكتبــات الخاصــة التــي أسســت قبــل الحــرب العالمیــة الثانیــ
، فــي حــین اســتمر بعضــهم اآلخــر فــي نشــاطه، نهــا بیعــت بعــد وفــاتهمأوتقســیمها بــین ورثــتهم ، أو 

ومن المكتبات التـي اسـتمرت خـالل تلـك المـدة مكتبـة آل فـرج اهللا التـي أسسـها األسـتاذ طـاهر فـرج 
فـــي وقتهـــا مـــن أكبـــر  وقـــد عـــدته ه بعـــد وفاتـــت فـــي عملهـــا ألدارتهـــا مـــن قبـــل أبنائـــاهللا ، واســـتمر 

  . )٢٦(المكتبات الخاصة
فـــي مجـــال تجـــارة وشـــهدت المدینـــة بعـــد نهایـــة الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة ، نشـــاطًا ملحوظـــًا 

، صـاحبها  ))الحلـو((ت فیها عدة مكتبات خاصة لبیع الكتـب ، منهـا مكتبـة أنشئ الكتب وبیعها ، إذ
، ومكتبة  ١٩٥٣صاحبها أحمد حسن العزاوي عام  ))العزاوي((، ومكتبة   ١٩٥٠محمد الحلو عام 

  . )٢٧(١٩٥٧عام  ))الطالقاني((، ومكتبة  ١٩٥٥، صاحبها األستاذ حسین فاضل عام  ))الغدیر((
  )١جدول رقم (

                                                 
؛ ٦١؛ السید أحمد الحسیني ، المصدر السـابق ، ص ٥١خیل ، المصدر السابق ، صعلي محمد علي د )٢٤(

 .٩٩-٩٦عبد الهادي الفضلي ، المصدر السابق ، ص

؛ عمـــاد عبـــد  ٢٠٠٤كـــانون أول  ١٢كـــاظم عبـــود الفـــتالوي ، النجـــف األشـــرف ، فـــي  ))مقابلـــة شخصـــیة(( )٢٥(
 .٢٨١، ص ١٣السالم رؤوف ، المصدر السابق ، ج

لـواء مرتضـى  ))مقابلـة شخصـیة((؛  ٢٨٥-٢٢٢، ص ١٣رؤوف ، المصدر السابق ، ج عماد عبد السالم )٢٦(
، عضو رابطة اتحاد األدباء والكتاب في النجف األشرف ، النجف  ١٩٤٣طاهر فرج اهللا الحلفي ، موالید 

 .  ٢٠٠٥شباط  ٦األشرف ، في 

 .٢٨٦، ص ١٣عماد عبد السالم رؤوف ، المصدر السابق ، ج )٢٧(
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   ١٩٥٨- ١٩٥١أسست بین عام تي جدول یبین المكتبات العامة ال
  )٢٨(دینة النجف األشرففي م

تاریخ   اسم المكتبة  ت
  التأسیس

عدد المطبوعات التي   س لهاالمؤس
  تحویها

  المالحظات

الحــــــــــــــــاج كـــــــــــــــــاظم   ١٩٥١  آل حنوش العامة  -١
  حسون آل حنوش

مجلــد عنــد التأســیس ١٠٠٠
ســتة  ١٩٦٠وأصــبحت عــام

  آالف مطبوع ومخطوط 

موقعهــا محلــة البــراق 
وســـط مدینـــة النجـــف 

  األشرف
األمــــــــــــــــــام أمیــــــــــــــــــر   -٢

  المؤمنین العامة
الشــــیخ عبدالحســــین   ١٩٥٣

  أحمد األمیني
مطبـــوع ومخطـــوط ١٥٠٠٠

ســـــــــنوات ١٠وبعـــــــــد مـــــــــرور
  مطبوع٣٠,٠٠٠أصبح 

موقعهــــــــــــــــــا محلــــــــــــــــــة 
الحـویش وســط مدینــة 

  النجف األشرف 
آیـــة اهللا البروجـــردي    -٣

  العامة 
الســــید آغــــا حســــین   ١٩٥٣

  البروجردي 
موقعهـــــــــــــــا مدرســـــــــــــــة   مجلد  ٨٠٠٠

  البروجردي
آغــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــزرك   -٤

  الطهراني العامة
الشـــــیخ آغـــــا بـــــزرك   ١٩٥٦

  الطهراني
موقعهـــــــا دار ســـــــكناه   كتاب ٥٠٠٠

  في النجف األشرف
األمــــــــــــــام الحكــــــــــــــیم   -٥

  العامة
الســـــــــــــــید محســـــــــــــــن   ١٩٥٧

  الحكیم
مطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ١٦٠٠٠

من  مخطوط وعدد٣٠٠٠و
  المصورات

موقعها مجاور جامع 
الهندي قرب الصحن 

  الحیدري
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ینظــر: عبــد الهــادي الفضــلي ، المصــدر الســابق ،  .بــالرجوع الــى العدیــد مــن المصــادر أعــد هــذا الجــدول )٢٨(

؛ ٢٦٦، ص ٢؛ جعفر الخلیلي ، هكذا عـرفتهم ، ج ٣٩؛ حسن األسدي ، المصدر السابق ، ص ٩٠ص
؛ هیــأة ادارة الحكــیم العامــة ،  ١٦٧٨، القســم الرابــع ، ص ١آغــا بــزرك الطهرانــي ، المصــدر الســابق ، ج

 . ٢٨ابق ، صالمصدر الس
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نجد حركة الطباعة في النجف األشرف استمرت وتنامت ، فبحلول عـام  فال غرو أنْ إذن 
، كـــان  ١٩٥٨طبعـــة فـــي عـــام م ةعشـــر  ســـت إلـــى، ثـــم ارتفعـــت عشـــر مطـــابعأصـــبح فیهـــا  ١٩٤٦

  . )٢٩(أسس مع نهایة العقد األول من القرن العشرینبعضها قد 
ـــاح خاصـــة عـــام التـــي قـــد شـــهدت المـــدة و  بعـــد انتهـــاء الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة حركـــة انفت

كثیـر مـن الصـحف مح بتأسـیس بالصدور وهذا بـدوره سـبالسماح للصحف المعطلة وذلك ، ١٩٤٧
ع الحدیثة ، وكانـت المطـابع التـي المطاب تأسیس كثیر من لىعساعد ذلك فوالمجالت والنشرات ، 

همت فــي تــدعیم الحركــة الفكریــة والنشــاط الثقــافي فــي النجــف أسســت قبــل هــذه المــدة وخاللهــا أســ
لتوسـع والتطـور الكبیـر األشرف بصورة مباشرة ، وان التنافس العملي بین أصحابها ، أحـدث هـذا ا

في الطباعة والتفنن الكبیر بها ، حتى أضحت دور النشر في بغداد تبعث بمنشوراتها ومطبوعاتها 
وصــار باعثــًا علــى  ،محسوســًا فــي مجــال النشــر والتــألیف  ، وقــد أحــدث هــذا التطــور تقــدماً  إلیهــا

  .)٣٠(التألیفمسرح التألیف نفر كانوا بمعزل عن ركب ابداع القلم و  الكتابة فارتقى
ن نهایة كثیر من المطابع في مدینة النجف األشرف في الحقبة الزمنیة الممتدة بیوأسست 

سـتاذ محمـد أسسـها األ ))االعتـدال((مطبعـة : لعـل أبرزهـا ،١٩٥٨حتـى عـام الحرب العالمیـة الثانیـة 
لمطـابع مـن ا قد عدتصاحبها األستاذ جعفر أسد و  ))الزلمي((، ومطبعة ١٩٤٦علي البالغي عام 

 ١٩٤٧كثیــر مـن الصـحف كــالفجر الصـادق والهــاتف ، ونقلـت عــام بعــت فیهـا طو  ،الحدیثـة آنـذاك
صـاحبها األســتاذ محمـد رضـا الكتبــي  ))العـدل((ت فـي العـام نفســه مطبعـة مدینـة بغـداد ، وأنشــئ إلـى

مطبعــة  ١٩٥٥شــباط  ٢٨ت بتــاریخ ، وأنشــئ ))دار الكتــب التجاریــة((وســمیت هــذه المطبعــة أیضــًا 
ن المطــابع مجلــة الــدلیل ، وهــي مــ الــذي أنشــأ، صــاحبها األســتاذ عبــد الهــادي األســدي  ))النجــف((

كثیــــر مــــن الكتــــب الفقهیــــة والعلمیــــة المهمــــة وأقامهــــا فــــي بیتــــه بمنطقــــة الجیــــدة ، وطبعــــت فیهــــا 
  . )٣١(الحنانة

، صــــاحبها الســــید بــــاقر الســــید أحمــــد  ١٩٥٧آب  ٣بتــــاریخ  ))القضــــاء((ت مطبعــــة وأنشــــئ
فــي كــل عشــرات الكتــب والنشــرات والصــحف  كانــت تخــرج، وهــي مــن المطــابع الحدیثــة و  الفاضــلي

 ف بكل قـوة ونشـاط ، وتردهـا كثیـرالحركة الفكریة في مدینة النجف األشر  على رفد، وعملت شهر
بتــاریخ  ))اآلداب النجفیـة((ت مطبعــة عراقیــة األخـرى لغـرض طبعهــا ، وأنشـئمـن الكتـب مــن المـدن ال

                                                 
 .  ٣٩٢-٦١محمد هادي األمیني ، معجم المطبوعات النجفیة ، ص )٢٩(

؛  ٢٠٠٤كـــانون ثـــان  ٦محمـــد حســـین منصـــور المحتصـــر ، النجـــف األشـــرف ، فـــي  ))مقابلـــة شخصـــیة(( )٣٠(
، ص الغــــــالف ؛ محمــــــد هــــــادي األمینــــــي ، معجــــــم  ١٠و  ٩، العــــــدد  ١٩٤٧كــــــانون أول  ٧، ))الغــــــري((

 .   ٤٥المطبوعات النجفیة ، ص

؛ محمــد هــادي األمینــي ، معجــم المطبوعــات النجفیــة ،  ٤٨كــاظم مســلم العــامري ، المصــدر الســابق ، ص )٣١(
 .١٧٧، ص ١؛ جعفر باقر آل محبوبة ، ماضي النجف وحاضرها ، ج ٤٤-٤٠ص
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ـــــز البغـــــدادي ، ،  ١٩٥٨آذار  ٣٠ ـــــوفرت فیهـــــا أحـــــدث المكـــــائن و صـــــاحبها األســـــتاذ عبـــــد العزی ت
والحــروف الجیــدة مــع أمهــر العمــال ، وأقبــل المؤلفــون بمطبوعــاتهم علیهــا وقــد ضــاهت مطبوعاتهــا 

  . )٣٢(القاهرة وبیروت
،  ١٩٥٨آب  ٢٢التــي أسســـها حســن ابــراهیم الكتبــي بتـــاریخ  ))النعمــان((ت مطبعــة وأنشــئ

جهــزت  وعــدت مــن احــدث المطــابع وقتهــا ، إذكتــب والرســائل العلمیــة والدینیــة ، وامتــازت بطبــع ال
كثیـر مـن الكتـب العلمیـة واألدبیـة حیف وأنـواع المكـائن ، طبـع فیهـا بأحدث وسائل الطباعة والتصـ

  . )٣٣(ت والمجالت والمخطوطاتوالنشرا
بســـبب  وعلــى الــرغم ممـــا تعرضــت لـــه حركــة الطباعــة والمطبوعـــات مــن انتكاســـة كبیــرة ،

ام عــــأربعــــة وعشــــرین  )٢٤(رقم ذي الــــللمرســــوم  )٣٤(ةاصــــدار حكومــــة نــــوري الســــعید الثانیــــة عشــــر 
الغــاء اجــازات الصــحف ص علــى تخویــل وزیــر الداخلیـة ب، الخـاص بالمطبوعــات والــذي یـن ١٩٥٤

جازات المطابع ، فان حركة الطباعة في المدینة لم تتوقف ، فقد طبع فیها أكثـر والمجالت ومنع إ
  .  )٣٥()٢تمائة كتاب وكما مبین في الجدول رقم (من س

  )٢جدول رقم (
                                                 

؛  محمــــد عبــــاس الــــدراجي ، المصــــدر  ٦٥٢محمــــود فهمــــي درویــــش وآخــــرون ، المصــــدر الســــابق ، ص )٣٢(
؛ محمـد هـادي األمینـي ،  ٧٩، ص ١لشـریس ، المصـدر السـابق ، ج؛ ناجي وداعـة ا ١٥٣السابق ، ص

،  ١؛  جعفـر بـاقر آل محبوبـة ، ماضـي النجـف وحاضـرها ، ج ٤٣-٤٢معجم المطبوعـات النجفیـة ، ص
 .١٧٧ص

؛ محمــــد عبـــــاس الــــدراجي ، المصـــــدر  ٦٥٢محمــــود فهمـــــي درویــــش وآخـــــرون ، المصــــدر الســـــابق ، ص )٣٣(
 .  ١٥٢السابق ، ص

بتشــكیل الــوزارة وصــدرت اإلرادة الملكیــة  ١٩٥٤آب ٣ارة إلــى نــوري الســعید بتــاریخ صــدر كتــاب اســناد الــوز  )٣٤(
بتنصیب نوري السعید رئیسًا للـوزراء ووزیـرًا للـدفاع وخمسـة عشـر وزیـرًا آخـر ،  ١٩٥٤لسنة  ٦٧٦المرقمة 

فیما بعد  حل مجلس النواب وٕاجراء االنتخابات وأصدرت هذه الوزارة ري السعید قبل تألیفه الوزارةواشترط نو 
عــدة مراســیم قیــدت خاللهــا حریــة الصــحافة والطباعــة واألحــزاب والجمعیــات . لمزیــد مــن التفاصــیل ینظــر: 

) ، ١٩٨٨، (بغـداد : دار الشـؤون الثقافیـة العامــة ،  ٧عبـد الـرزاق الحسـني ، تـاریخ الــوزارات العراقیـة ، ط
 .١٥١-١٣٦، ص ٩ج

 .  ٣٩٢-٦١ص ، معجم المطبوعات النجفیةمیني ، محمد هادي األ )٣٥(
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  المطابع الموجودة في النجف األشرف
٣٦(١٩٥٨ – ١٩٤٥(  

اسم   ت
  المطبعة

سنة 
  التأسیس

  المالحظات  المطبوعات  اسم المؤسس
  الصحف والمجالت  الكتب

    بعض المجالت  ١  محمود العلوي  ١٩١٠  العلویة  -١
    بعض المجالت  ٢٤  علي الصحافمحمد  ١٩١٩  الغري  -٢
      ٤  صادق الكتبي  ١٩٢٠  المرتضویة  -٣
      ١٤٩  صادق الكتبي  ١٩٢٢  الحیدریة  -٤
    بعض المجالت  ٣٧  جواد الخلیلي  ١٩٢٧  الزهراء  -٥
      ٨٩  ابراهیم الكتبيمحمد  ١٩٣٦  العلمیة  -٦
الغـــــــــــــــــــــــــــري   -٧

  الحدیثة
عبـــــــــــــــــــــد الرضـــــــــــــــــــــا   

  المطبعي
بعـــــــــــــــــض المجـــــــــــــــــالت   ١٠٥

  والنشرات
ــــــــى  لتحســــــــیناتااجراءبعد عل

مطبعــة الغــري ســمیت باســم 
  الحدیثةالغري 

دار النشــــــــر   -٨
  والتألیف

بعـــــــــــــــــض المجـــــــــــــــــالت   ٣٦    
  والنشرات

  

    بعض الصحف  ٦  جعفر أسد الخلیلي    الراعي  -٩
    الصحف بعض    محمدعلي البالغي  ١٩٤٦  االعتدال  - ١٠
    الصحف بعض    جعفر أسد الخلیلي  ١٩٤٦  الزلمي  - ١١
العـــــــــــــــــدل أو   - ١٢

ــــــــــــــــــــــــــــب  الكت
  تجاریةال

بغـداد عــام  إلـىنقلـت   بعض المجالت  ٩  محمد رضا الكتبي  ١٩٤٦
١٩٤٧  

بعـــــــــــــــــــض النشـــــــــــــــــــرات   ٥٣  عبد الهادي األسدي  ١٩٥٥   النجف  - ١٣
  والمجالت

  

بعــــــــــــــــــــض الصــــــــــــــــــــحف   ١٦  باقر أحمد الفاضلي  ١٩٥٧  القضاء  - ١٤
  والمجالت

  

    بعض المجالت  ٢٢  عبدالعزیزالبغدادي  ١٩٥٨  اآلداب  - ١٥
المجـــــــــــــــــالت  بعـــــــــــــــــض  ٤٥  ابراهیم الكتبي حسن  ١٩٥٨  النعمان  - ١٦

  والنشرات
  

العـــدد المقابـــل عـــدد آخـــر نتیجـــة لعـــدم ذكـــر  إلـــىیضـــاف     ٥٩٦  مطبعة ١٦  المجموع 
  تاریخ الطبع أو اسم المطبعة التي تم الطبع فیها   

  

                                                 
معجــم المطبوعــات ینظــر: محمــد هــادي األمینــي ،  .بــالرجوع الــى العدیــد مــن المصــادر هــذا الجــدول أعــد )٣٦(

؛ كــاظم  ١٧٧، ص ١جعفــر بــاقر آل محبوبــة ، ماضــي النجــف وحاضــرها ، ج ؛ ٤٥-٤٢، ص النجفیــة
،  ؛ محمــــود فهمــــي درویــــش وآخــــرون ، المصــــدر الســــابق ٤٨مســــلم العــــامري ، المصــــدر الســــابق ، ص

 . ٣٤٧٩، العدد  ١٩٥٤تشرین أول  ١٠، (صحیفة) ، بغداد ،  ))الوقائع العراقیة((؛  ٦٥٢ص
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 وكان لنشاط الحركة الطباعیة أثر ایجابي في النشاط الصحفي في المدینة ، وبخاصة أن
، قـد شـهدت انبثاقـًا جدیـدًا للحیـاة  ١٩٥٤حتـى عـام رب العالمیـة الثانیـة بعد الحـ تيالالمدة الزمنیة 

في التأسیس والتثبیت  تمیزم كان للصحافة العراقیة فیها دور الحزبیة والسیاسیة في عموم البالد ،
لمفـــاهیم وقـــیم انســـانیة وسیاســـیة متنوعـــة كالقومیـــة والوطنیـــة والدیمقراطیـــة والمواطنـــة وســـواها مـــن 

علــى تطــور الصــحافة العقائدیــة ومــا تنشــره مــن مقــاالت موضــوعیة  فظهــر ذلــك بوضــوحاهیم ، مفــ
  . )٣٧(توجیهیة قیمة

ببعیـدة عـن هـذا السـیاق العـام ، إذ نشـطت فیة فـي النجـف األشـرف لم تكـن الحركـة الصـح
 دارات هذه الصحف ، فضًال عن أن هذه المـدةوأصبحت المنافسة على أشدها بین إ ،نشاطًا كبیراً 

كانــت حافلــة باألحــداث والتطــورات السیاســیة ، فقــد عبــرت هــذه الصــحف والمجــالت بصــورة واعیــة 
قـدرتهم علـى هـذه الصـحافة و فـي  مـن أصـحاب القلـم والـرأي الحـرعن هذه األحـداث ، لبـروز عـدد 

  .)٣٨(الجمهور ، وأصبح المردود المادي لهذه الصحف والمجالت كبیراً  التأثیر في
، منعطفــًا فــي تــاریخ الصــحافة النجفیــة ،  ١٩٥٠-١٩٤٥بــین عــام شــهدت المــدة الواقعــة 

حـــدث ذلـــك تطـــورًا فـــي مســـیرتها ، وأصـــبحت تضـــاهي صـــحف بغـــداد وبعـــض األقطـــار العربیـــة وأ
العدیـــد مـــن الصـــحف  ، واســـتمرت ١٩٥٨نهـــا األغنـــى فـــي النتـــاج الصـــحفي قبـــل عـــام وتمیـــزت بأ

إیقافهـــا مـــن قبـــل اآلخـــر عـــاد بعـــد ، بالصـــدور والقســـم  ١٩٤٥أسســـت قبـــل العـــام والمجـــالت التـــي 
الصــدور ثانیــة عــام  إلــىدت مــثًال مجلــة االعتــدال أعیــ، أو ألســباب اقتصــادیة أو فنیــة ، فالسـلطات
إلـــى اســـتمرت ســـت ســـنوات متقطعـــة ، وأضـــطر األســـتاذ محمـــد علـــي البالغـــي  ، بعـــد أنْ  ١٩٤٦

  ١٩٤٩ام جبـت عـوح ١٩٣٧سـت عـام أس، وواصلت صحیفة الحضارة التي  ١٩٤٩غالقها عام إ
،  ١٩٦٤عـــام دون توقـــف حتـــى مـــن اســـتمرت مجلـــة الغـــري بالصـــدور ، و  ١٩٥٨أعیـــدت عـــام و 

-١٩٤٦دت للصــدور عــام أعیــو   ١٩٤١وقفــت عــام وأ ١٩٣٨ومجلــة القادســیة التــي أسســت عــام 
نقلهـا ثـم ، بالصـدور عشـرون عامـاً  ١٩٣٥عـام  أسست،  واستمرت صحیفة الهاتف الذي  ١٩٤٨

                           .  )٣٩(ادبغد إلى ١٩٤٨عام  حبهاصا

                                                 
في العراقي خالل هذه المدة الزمنیة وتوجهاتها . للتفاصیل ینظر : فائق بطي ، صحافة عن النشاط الصح )٣٧(

 . ١٢٢) ، ص١٩٦٨العراق تاریخها وكفاح أجیالها ، (بغداد: مطبعة األدیب البغدادیة ، 

 .  ٢٠٠٤ آیار ٢١ فيكاظم محمد علي شكر ، النجف األشرف ،  ))مقابلة شخصیة(( )٣٨(

؛ علـــي ٢٠٠٤كـــانون ثـــان ٦فـــي  ، محمـــد حســـین منصـــور المحتصـــر،النجف األشـــرف))مقابلـــة شخصـــیة(( )٣٩(
محمـــد علـــي البالغـــي  ؛ محمـــد صــادق حســـون الخزاعـــي، ٨ص ،النجـــفالخاقــاني ، تـــاریخ الصـــحافة فـــي 

:معهــــــد التــــــاریخ العربــــــي والتــــــراث بغداد( رســــــالة ماجســــــتیر، ، ي والقــــــوميجهــــــوده الفكریــــــة ودوره الــــــوطن
؛ محمـــد  ٤-٣ص ، المجـــالت والصـــحافة النجفیـــة ، عـــالء حســـین الرهیمـــي ؛ ٧٨، ص) ٢٠٠٤العلمـــي،

 .٢٣ص ، المصدر السابق ، عباس الدراجي
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ن أعقـاب الحـرب أبرز الصحف والمجالت الصادرة خـالل الحقبـة الزمنیـة الممتـدة مـ وكان
 )٤٠())المكتبــــة((صــــحیفة ،  ١٩٥٨لرابــــع عشــــر مــــن تمــــوز عــــام حتــــى قیــــام ثــــورة االعالمیــــة الثانیــــة 

مكتبـــة أمیـــر المـــؤمنین ، وعنیـــت هـــذه الصـــحیفة بشـــؤون الكتـــب والمخطوطـــات العائـــدة لاالخباریـــة 
))u((  تلتهــــا صــــحیفة ،))بمیولهــــا و الدینیــــة األســــبوعیة ، وتمیــــزت بكتاباتهــــا الدینیــــة  )٤١())الحــــوزة

  . )٤٢(السیاسیة
الجامعـــة  )٤٣())ياإلســالمالعــدل ((وكانــت أول مجلــة صــدرت خــالل تلــك المـــدة هــي مجلــة 

بها مــن الشــهرة كأخواتهــا هم فیهــا أبــرز كتــاب النجــف األشــرف ولــم تأخــذ نصــیأســنصــف الشــهریة، 
طغت على كتاباتها القضـایا الدینیـة ، ولكنهـا فـي و سنتها األولى في خاصة بومن خالل كتاباتها و 

القضــایا  إلــىســنتها الثانیــة تغیــر منهجهــا ، فأصــبحت منوعــة واهتمــت بــالنواحي الدینیــة ، اضــافة 
دینــي ، أعقبتهــا مجلــة  وكــان اتجاههــاخاصــة وأمــور أخــرى القضــیة الفلســطینیة عامــة و السیاســیة 

 علــى القضــایا السیاســیة ، والســیما االســبوعیة الجامعــة ، تمیــزت هــذه المجلــة بتركیزهــا )٤٤())البیــان((
الالئـــق بـــه بـــین الـــدول  واظهـــار العـــراق بـــالمظهر اإلســـالمالعربیـــة منهـــا ، وحاولـــت خدمـــة العـــرب و 

المجــاالت  ناولــت البنــاء ، وت العربیــة ، مــن حیــث المســتوى النضــالي والحضــاري ، والعنایــة بالنقــد
  .)٤٥(اً دینی اً ، وكان توجهها قومیكافة

                                                 
ي مدینـــة النجـــف ، أصـــدرتها مكتبـــة أمیـــر المـــؤمنین العامـــة فـــ ١٩٥٣: صـــدرت عـــام  ))المكتبـــة((صـــحیفة  )٤٠(

 ٦، (صـــحیفة) ، النجـــف األشـــرف ،  ))المكتبـــة((األشـــرف ، صـــدر منهـــا ثالثـــة أعـــداد وحجبـــت . ینظـــر : 
 .  ١، العدد  ١٩٥٨كانون ثان 

، صــاحبها ورئــیس تحریرهــا حمــزة  ١٩٥٧كــانون أول  ١: صــدر عــددها األول بتــاریخ  ))الحــوزة((صــحیفة  )٤١(
. ینظـر : ١٩٥٨أیلـول  ٧الفتها قانون المطبوعـات فـي ) عددًا ثم حجبت لمخ٢١شیر علي ، صدر منها (

 .    ٢٧محمد عباس الدراجي ، المصدر السابق ، ص

 . ١، العدد ١٩٥٨كانون ثان  ٦، ))الحوزة(( )٤٢(

كتبــي ورئــیس تحریرهــا حســن ، صــاحبها محمــد رضــا ال ١٩٤٦: تأسســت عــام  ))العــدل اإلســالمي((مجلــة  )٤٣(
 ١٨١، ص ١ل محبوبـة، ماضـي النجـف وحاضـرها، ج. ینظر:جعفر باقر آ ١٩٤٨جبت عام الطیب ، ح

؛عـــــالء حســـــین الرهیمــــــي ،المجـــــالت والصــــــحافة  ٣٧٧، ص ٢، العــــــدد ١٩٤٧، نیســـــان  ))االعتـــــدال((؛ 
 . ٣النجفیة ، ص

، رئیس تحریرها علي الخاقاني ، اسـتمرت  ١٩٤٦حزیران  ٢٤صدر عددها األول بتاریخ  :))البیان((مجلة  )٤٤(
 .  ١٠قاني ، تاریخ الصحافة في النجف ، صأربع سنوات . ینظر : علي الخا

، ٤، العــــــدد١٩٤٦؛  ٢٤، ص ٢و١، العــــــدد١٩٤٦، (مجلــــــة) ،النجــــــف األشــــــرف،  ))العــــــدل اإلســــــالمي(( )٤٥(
؛  ١٤٩، ص ٧، العــــدد١٩٤٧؛  ٢٢- ١٧، ص ٩، العــــدد١٩٤٦؛  ٢٩، ص ٥، العــــدد١٩٤٦؛ ٢٧ص

-١٥، ص١العـدد ،١٩٤٦،  ))البیـان((؛ ٢٣٦، ص١٢العدد ،١٩٤٧ ؛ ١٨٨-١٧٣، ص٩، العدد١٩٤٧
، ص الغــــــالف ؛ ٤٨، العــــــدد١٩٤٨؛  ٤٥٣، ص٧، العــــــدد ١٩٤٧؛  ٣٩، ص١٦، العــــــدد١٩٤٦؛  ١٧

 .   ١٧، ص٧٧، العدد١٩٥٠
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ـــة و  ـــدلیل((أسســـت مجل ـــى القضـــایا األدبیـــة فالشـــهریة الجامعـــة ،  )٤٦())ال ســـلطت الضـــوء عل
بالدرجة األولى ثم االجتماعیة والدینیـة ، وتناولـت القضـایا السیاسـیة ، وهـي ذات اتجـاه قـومي فـي 

، اً كبیـــر  اهتمامـــاً ، الشـــهریة األدبیـــة ، اهتمـــت المجلـــة بـــاألدب  )٤٧())اعمالبـــر ((الغالـــب ، تلتهـــا مجلـــة 
یة ، اإلصــالحالشــهریة ، ركــزت فــي كتاباتهــا علــى المواضــیع الدینیــة و  )٤٨())البــذرة((أعقبتهــا مجلــة 

وتناولت قضایا األدب فضًال عن تناولها القضایا السیاسـیة ، وخاصـة قضـیة فلسـطین ، واتجاههـا 
االسـبوعیة الثقافیـة العامـة الجامعـة ، تناولـت فـي كتاباتهــا  )٤٩())الشـعاع((هـا مجلـة قـومي دینـي ، تلت

  . )٥٠(كافة المجاالت االجتماعیة والفكریة واألدبیة والدینیة ، وتناولت القضایا السیاسیة
، وكانــت اجازتهــا أوســع مــن غیرهــا مــن  األســبوعیة الجامعــة )٥١())العقیــدة((صــدرت مجلــة 

أن تتحــدث عــن سیاســة البلــد فــي واحــد ، أي لهــا الحــق  اســیة وأدبیــة فــي وقــتالمجــالت ، فهــي سی
بینما ال یسمح للمجالت األدبیة ممارسة هذا الحق ، واتصفت بالفكر السیاسي في كتاباتها ، مثـل 
مواضــــیع االشــــتراكیة ، والعدالــــة والمســــاواة ، فضــــالً عــــن تناولهــــا العدیــــد مــــن الجوانــــب األخــــرى 

                                                 
، رئــیس تحریرهــا عبــد الهــادي األســدي ، صــدرت ســنتین ثــم أوقفــت  ١٩٤٦: أسســت عــام  ))الــدلیل((مجلــة  )٤٦(

 .٢٥. ینظر : محمد عباس الدراجي ، المصدر السابق ، ص ١٩٤٧عام 

، أصــدرتها اعدادیــة النجــف للبنــین ، صــدرت منهــا أعــداد قلیلــة ثــم  ١٩٤٨: أسســت عــام  ))البــراعم((مجلــة  )٤٧(
 . ١٠٦حجبت . ینظر ، محمد هادي األمیني ، معجم المطبوعات النجفیة ، ص

، حررهــا طــالب كلیــة المنتــدى ، صــاحبها هــادي الفیــاض ، مــدیرها  ١٩٤٨: أسســت عــام  ))البــذرة((مجلــة  )٤٨(
، وأعیـــدت إلـــى الصـــدور بعـــد خمـــس عشـــرة ســـنة . ینظـــر :  ١٩٤٩ر الـــنجم ، توقفـــت عـــام المســـؤول وزیـــ

، ص األخیــــرة ؛ عــــالء حســــین  ٣، العــــدد ١٩٤٧، (مجلــــة) ، النجــــف األشــــرف ، تشــــرین ثــــان  ))الــــدلیل((
 .  ٤الرهیمي ، المجالت والصحافة النجفیة ، ص

، صـاحبها ورئـیس تحریرهـا عبـد الهـادي  ١٩٤٨آیـار  ١: صدر العدد األول منها بتـاریخ  ))الشعاع((مجلة  )٤٩(
. ینظـــر : محمـــد عبـــاس الـــدراجي ،  ١٩٥٠كـــانون ثـــان  ١٩العصـــامي ، صـــدر آخـــر عـــدد منهـــا بتـــاریخ 

 . ٢٧المصدر السابق ، ص

،  ١٩٤٨؛  ٢٧، ص٣، العــدد١٩٤٧؛  ٦٥، ص٢، العــدد١٩٤٦؛  ٧، ص١، العــدد١٩٤٦،   ))الــدلیل(( )٥٠(
؛  ٣٢٣-٢٩٨، ص٣، العــدد١٩٤٨؛  ٦٥، ص٢، العــدد ١٩٤٨،  ))البــذرة((؛  ٣٢٨-٣٢٧، ص ٥العــدد

ـــــــــة) ، النجـــــــــف  ))الشـــــــــعاع((؛  ٤٣٣، ص٧، العـــــــــدد١٩٥٠؛  ٥٣٧-٥٣٦، ص٩، العـــــــــدد١٩٤٩ ، (مجل
 . ٩٣-٥٠، ص ٥، العدد  ١٩٥٠كانون ثان  ١٩األشرف ، 

، صاحبها ورئیس تحریرها فاضل الخاقاني ، مدیرها المسؤول أحمد  ١٩٤٨: أسست عام  ))العقیدة((مجلة  )٥١(
شـــید الهاشـــمي ، مـــدیر ادارتهـــا محمـــد حســـین المحتصـــر ، رفضـــت اجازتهـــا فـــي بـــادئ األمـــر فاضـــطر ر 

الخاقاني أن یستحصل اجازتها في الدیوانیة ، ثم نقلت من العـدد السـادس إلـى النجـف األشـرف ، اسـتمرت 
ت. سـنة وثالثـة أشـهر ثـم نقلـت إلــى بغـداد ، وتحولـت إلـى صـحیفة سیاســیة وصـدر منهـا سـتة أعـداد وحجبــ

 ٢٠٠٤كـانون أول  ٦محمد حسین منصور المحتصر ، النجف األشرف ، في  ))مقابلة شخصیة((ینظر : 
 .    ٢) ، ص٢٠٠٠؛ محمد حسین المحتصر ، وابتسم األمام ، (النجف: مطبعة الضیاء ، 



 - ٩٨ -

العــراق بقیــة مــدن  إلــىالعقیــدة والبیــان ، أن تصــل  الســیماالنجفیــة ، و  واســتطاعت بعــض المجــالت
  .)٥٢(لقیت رواجًا كبیرًا هناك المجاورة كدول الخلیج العربي إذ األخرى ، والبلدان

هم فــي كتابــة أســالشــهریة الدینیــة الثقافیــة ، و  )٥٣())یةاإلســالملــواء الوحــدة ((أسســت مجلــة و 
القریشـــي ، والشـــیخ بـــاقر ین فـــي مقـــدمتهم الشـــیخ محمـــد بـــاقر فصـــولها جمهـــرة مـــن األدبـــاء والبـــاحث

ـــى الوحـــدة شـــریف القرشـــي ـــذ الطائفیـــة والتضـــامن اإلســـالم، وركـــزت فـــي أغلـــب أعـــدادها عل یة ونب
 )٥٤())الــذكرى((ي ، وبــذلك طغــت علــى فصــولها األمــور الدینیــة بصــورة عامــة ، تلتهــا مجلــة اإلسـالم

باتهـــا ومقاالتهـــا فـــي القضـــایا الدینیـــة وهـــي ذات اتجـــاه الشـــهریة الدینیـــة ، تمیـــزت هـــذه المجلـــة بكتا
  .  )٥٥(دیني

الشــــهریة الجامعــــة ، وكانــــت مــــن أنجــــح المجــــالت العلمیــــة  )٥٦())النجــــف((ت مجلــــة أنشــــئو 
النجفیة ، تناولت المجلة النواحي العلمیة واالجتماعیة واألدبیـة والسیاسـیة ، وهـي ذات توجـه دینـي 

الشهریة األدبیة العلمیة ، واهتمت المجلة بنشر الثقافة  )٥٧())لثقافيالنشاط ا((مجلة  أعقبتهاقومي ، 
                                                 

؛  ١٧١، ص٧، العــــدد١٩٤٩؛  ١٤٣، ص ٦، العــــدد ١٩٤٩، (مجلــــة) ، النجــــف األشـــرف ،  ))العقیـــدة(( )٥٢(
، ١٦، العــــدد١٩٤٩؛  ٣٣٨-٣٣٧، ص١٥و١٤، العــــدد١٩٤٩؛٢١٦-٢١٥، ص١١و١٠دد، العــــ١٩٤٩

 . ٣٦٨، ص١٨و١٧، العدد١٩٤٩؛  ٣٩٣ص
، صاحبها ومدیرها  ١٩٤٩آب  ١٨: صدر عددها األول في بغداد بتاریخ  ))یةاإلسالملواء الوحدة ((مجلة  )٥٣(

ثـم  ١٩٥١أوقفـت عـام المسؤول عبـد الرسـول كاشـف الغطـاء وهـي حـال لسـان جمعیـة الوحـدة اإلسـالمیة ، 
. ینظـــر : محمـــد عبـــاس ١٩٥٣أیلـــول  ١١بتـــاریخ  ))صـــوت الوحـــدة اإلســـالمیة((صـــدرت مـــن جدیـــد باســـم 

؛ حسن عیسى الحكیم ، تاریخ الصـحافة النجفیـة وتـراجم أعالمهـا،  ٢٦٥الدراجي ، المصدر السابق ، ص
  .         ٢٠٠٤سان نی ٢٤الشیخ باقر شریف القرشي، النجف األشرف، في  ))مقابلة شخصیة((؛٤٥و

، أسستها حركة الشباب المسلم في مدینة النجف األشرف ، صدر  ١٩٥٣: تأسست عام  ))الذكرى((مجلة  )٥٤(
منها عشرة أعداد وصدرت في مقر الحركة في مدرسة الخلیلي الصغرى والجزائري . ینظر : حسن شبر ، 

بیـــروت: دار المنتـــدى للنشـــر ، ، ( ١٩٥٧-١٩٠٠تـــاریخ العـــراق السیاســـي المعاصـــر التحـــرك اإلســـالمي 
؛ الخطیـــب ابـــن النجـــف ، تـــاریخ الحركـــة اإلســـالمیة المعاصـــرة فـــي العـــراق ،  ١٥٧، ص ٢) ، ج١٩٩٠

 .  ١٣٩) ، ص١٩٨١(بیروت: دار المقدسي ، 

 . ٤-٣، ص ٩،العدد١٩٥٠؛ ٢-١،ص١،العدد١٩٤٩،(مجلة)،النجف األشرف،))لواء الوحدة اإلسالمیة(( )٥٥(

، صـاحبها ورئـیس تحریرهـا هـادي  ١٩٥٦تشـرین ثـان  ١عدد األول منها بتاریخ : صدر ال ))النجف((مجلة  )٥٦(
فیــاض ، وكانــت لســـان حــال منتـــدى النشــر ، اســـتمرت أربــع ســـنوات . ینظــر : بـــاقر جعفــر آل محبوبـــة ، 

 .    ١١٢، ص ١ماضي النجف وحاضرها ، ج

هــا عبــد الغنــي الخضــري ، ، رئــیس تحریر  ١٩٥٧: صــدر العــدد األول منهــا عــام  ))النشــاط الثقــافي((مجلــة  )٥٧(
مــدیر التحریــر مرتضــى الحكمــي ، أصــدرتها جمعیــة التحریــر الثقــافي فــي النجــف األشــرف ، صــدر منهــا 
ســبعة أعــداد فــي العهــد الملكــي وثالثــة فــي العهــد الجمهــوري ، وأوقفــت بموجــب مرســوم ایقــاف الصــحف . 

 . ٣ینظر :  علي الخاقاني ، تاریخ الصحافة في النجف ، ص
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المواضـــیع مـــن  اً كثیـــر ســـیة الوطنیـــة والقومیـــة ، وعالجـــت المواضـــیع السیا ناولـــت بعـــضالعامـــة ، وت
الشــهریة الدینیــة ، اهتمــت  )٥٨())یةاإلســالمالمعــارف ((مــة فــي مختلــف المجــاالت ، تلتهــا مجلــة المه

ي ، وهــــي ذات اتجــــاه اإلســــالملمســــلمین والقضــــایا الدینیــــة التــــي تهــــم العــــالم هــــذه المجلــــة بــــامور ا
  . )٥٩(دیني

تـدخل ضـمن نطـاق الصـحافة النجفیـة  العدید من النشرات األهلیة والمدرسیة التي أسستو 
أصــحاب األقــالم المبدعــة والمواهــب  االتــي أدت دورًا بــارزًا فــي هــذه الحقبــة الزمنیــة فــي اســتقطابه

، وكانت بعض المـدارس تصـدر ات األدبیة والعلمیة واالجتماعیةكثیر من الطاقزت ، إذ بر  الشابة
ب أكثر من نشرة خالل العام ، ولعل أبرز النشرات الصادرة خالل الحقبة الزمنیة الممتدة من أعقـا

، فــي مقــدمتها نشــرة  ١٩٥٨حتــى قیــام ثــورة الرابــع عشــر مــن تمــوز نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة 
وهي نشرة مدرسیة أصدرتها لجنة الخطابة والریاضة في متوسطة النجـف للبنـین ،  ))طلبةأفكار ال((

أعــداد فقــط  ة، واســتمرت أربــع ســنوات ، وصــدر منهــا ثالثــ ١٩٥٠صــدر عــددها األول فــي عــام 
)٦٠(  .         

، مــدیرها المســؤول المحــامي  ١٩٥٠نیســان  ٢٩فــي  ))غرفــة تجــارة النجــف((صــدرت نشــرة 
أصـــدرتها لجنـــة النشــر واالعـــالم فـــي غرفــة التجـــارة ، وعـــدت هــذه النشـــرة مـــن أســعد عیســـى خلــف 

مصـــادر الدراســـة فـــي تـــاریخ النجـــف األشـــرف الحـــدیث ، احتـــوت أخبـــارًا اقتصـــادیة واجتماعیـــة ، 
ــــات ألخبــــار النجــــف األشــــرف علــــى وجــــه الخصــــوص ، ومســــاهمات الغرفــــة فــــي النــــدوات  ویومی

وهـــي نشـــرة مدرســـیة أصـــدرها طـــالب  ))الیـــراع((شـــرة والمـــؤتمرات التجاریـــة والصـــناعیة ، وصـــدرت ن
الرابع األدبي والتجاري في اعدادیة النجف األشرف ، وكانت باشراف األستاذ أزهر جواد شـریف ، 

  . )٦١(، وصدر منها عددان ١٩٥٣صدرت عام 
                                                 

فــي العهــد الملكــي ، صــدر العــدد  ١٩٥٨حزیــران  ٤: مــنح امتیازهــا بتــاریخ  ))المعــارف اإلســالمیة((مجلــة  )٥٨(
فــي العهــد الجمهــوري ، صــاحب امتیازهــا ورئــیس تحریرهــا األســتاذ  ١٩٥٨األول منهــا بتــاریخ تشــرین ثــان 

مـة ، دلیـل . ینظـر : وزارة االعـالم مدیریـة االعـالم العا ١٩٦٣محمد حسن الطالقاني ، حجبت فـي شـباط 
؛ محمـــــد عبـــــاس  ٥٧، ص ٢٤) ، السلســـــلة ١٩٧٢الصـــــحافة العراقیـــــة ، (بغـــــداد: مطبعـــــة الجمهوریـــــة ، 

 .  ٢٨الدراجي ، المصدر السابق ، ص

، ٢، العـدد١٩٥٧،  ))النشاط الثقـافي((؛  ٢٩-١، ص ١٠، العدد ١٩٥٨تموز  ٢١، (مجلة) ،  ))النجف(( )٥٩(
 .  ٥٣٢، ص ٨، العدد ١٩٥٨؛  ١٠٦-١٠٤ص

؛ محمـد هـادي األمینـي ، معجـم المطبوعـات النجفیـة ،  ٣١اس الدراجي ، المصدر السابق ، صمحمد عب )٦٠(
 .٨٨ص

، (نشـــرة) ، النجـــف  ))الیـــراع((؛  ٥٨حســن عیســـى الحكـــیم ، تـــاریخ الصـــحافة النجفیــة وتـــراجم أعالمهـــا ، و )٦١(
، ، ص الغــــالف ؛ محمــــد هــــادي األمینــــي ، معجــــم المطبوعــــات النجفیــــة  ٢، العــــدد  ١٩٥٣األشــــرف ، 

 . ٣٩٠ص
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وهي نشرة مدرسیة ، أصـدرها طـالب مدرسـة السـالم االبتدائیـة ،  ))المواهب((صدرت نشرة 
 ))الثمــرة((، وصــدرت نشــرة  ١٩٥٤معلمــي اللغــة العربیــة ، صــدر عــددها األول عــام تحــت اشــراف 

،  ١٩٥٤آیـــار ٢وهـــي نشـــرة مدرســـیة أصـــدرتها لجنـــة الخطابـــة بمدرســـة األمیـــر عبـــد االلـــه بتـــاریخ 
  . )٦٢(وباشراف الشیخ عبد الزهرة عاتي

 ))لتوجیـها((عـن اصـدار أربـع نشـرات مدرسـیة ، كـان فـي مقـدمتها نشـرة  ١٩٥٦أسفر العام 
والتـــي حررتهـــا طائفـــة مـــن طـــالب مدرســـة االمـــام محمـــد الحســـین آل كاشـــف الغطـــاء فـــي النجـــف 
األشــرف ، وقــد كانــت تضــاهي بعــض المجــالت ، وتصــدر مــرة واحــدة كــل شــهرین ، أشــرف علیهــا 

، وصـدرت نشـرة  ١٩٥٨ثالث سنوات توقفت في حزیران  تاألستاذ محمد جواد العاملي ، واستمر 
مجیــد حمیــد نــاجي ، دریــة االبتدائیــة ، وكانــت باشــراف األســتاذ یرتها المدرســة الحأصــد ))الواجــب((

حررتهـا  ))روضـة العصـمة((، وصـدرت نشـرة  ))الطرائـف((وأصدرت مدرسة الصادق االبتدائیة نشـرة 
  . )٦٣(نخبة من المدرسات والطالبات في روضة العصمة

بتـاریخ  ))المواهـب((لمسـائیة نشـرة أصدرت لجنة اللغة العربیة فـي ثانویـة جمعیـة المعلمـین ا
عن صدور  ١٩٥٨جبت عن الصدور ، وأسفر العام ، في ستین صفحة ثم ح ١٩٥٧كانون أول 

أصـــدرتها مدرســـة العصـــمة للبنـــات فـــي  ))القـــدوة((ثـــالث نشـــرات مدرســـیة ، كـــان فـــي مقـــدمتها نشـــرة 
بــأقالم  ))فــاريصــوت الغ((النجــف األشــرف ، باشــراف اآلنســة ســعاد عبــد الكــریم ، وصــدرت نشــرة 

ـــــة ، وصـــــدرت نشـــــرة  ـــــة((طـــــالب مدرســـــة الغفـــــاري االبتدائی ـــــأقالم طـــــال ))الثقاف ـــــاني ب ب فیصـــــل الث
صــدرت فــي مدینــة النجــف األشــرف ، العدیــد مــن الحلقــات والمسلســالت  التــي تــدخل االبتدائیــة ، و 

،  ١٩٤٩الصــادرة عــام  ))أشــعة فــي حیــاة الصــادق((ضــمن اطــار الصــحافة النجفیــة ، مثــل سلســلة 
  . )٦٤(وغیرها ١٩٥٦الصادرة عام  ))الرابطة((وهي سلسلة تاریخیة علمیة ، وسلسلة 

وأصــدر جماعــة مــن المثقفــین النجفیــین صــحفاً ومجــالت خــارج مدینــة النجــف األشــرف ،   
هم بعضــهم فــي رئاســة تحریرهــا أو اداراتهــا ، أســبعضــها فــي مــدن العــراق وبعضــها خارجــه ، وقــد 

، وصحیفة ١٩٤٨ ))الرأي العام((، وصحیفة  ١٩٤٦ ))الدستورصدى ((فصدرت في بغداد صحیفة 
، وأصـدر  ١٩٥٨ ))الجهـاد((، وصـحیفة  ١٩٥٨ ))الجدید((، وصحیفة  ١٩٤٨ ))األوقات البغدادیة((

                                                 
؛ علـي الخاقـاني ، تـاریخ الصـحافة  ٥٨حسن عیسى الحكیم ، تاریخ الصحافة النجفیة وتراجم اعالمها ، و )٦٢(

 . ١١في النجف ، ص

؛ حســـن عیســـى الحكـــیم ، تـــاریخ الصـــحافة النجفیـــة  ٣٧محمـــد عبـــاس الـــدراجي ، المصـــدر الســـابق ، ص )٦٣(
 . ٢٧٦-٢٣٨ت النجفیة ، ص؛ محمد هادي األمیني ، معجم المطبوعا ٥٩وتراجم أعالمها ، و

؛ محمــد عبــاس الــدراجي ،  ٧٥-٦٠حســن عیســى الحكــیم ، تــاریخ الصــحافة النجفیــة وتــراجم أعالمهــا ، و )٦٤(
المعلـــم ((؛  ٢٧٥؛ محمـــد هـــادي األمینـــي ، معجـــم المطبوعـــات النجفیـــة ، ص ٣٢المصـــدر الســـابق ، ص

 . ١٢٢، ص ٢١، مج ٣، ج١٩٥٨، آیار وحزیران  ))الجدید
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، وصـــحیفة  ١٩٤٦ ))الجمهـــور((، وصـــحیفة  ١٩٤٦ ))الرقیـــب((محمـــد مهـــدي الجـــواهري صـــحیفة 
،  ١٩٥٤ ))صـوت الـدار((سن األسدي ، مجلـة ، وأصدر األستاذ أحمد ح ١٩٥٤ ))صوت الرقیب((

، وترأس األسـتاذ عبـد األمیـر معلـه  ١٩٤٦ ))التوحید((وترأس األستاذ كامل الشرقي التحریر لمجلة 
،  ))األلـــواح((، وتــرأس صــدر الـــدین شــرف الــدین تحریـــر مجلــة  ١٩٤٦ ))الســـاعة((تحریــر صــحیفة 

  .)٦٥())السائح العربي((مجلة  ١٩٥١ري عام ترأس األستاذ عبد الهادي الشیخ عبد الحسین الجواهو 
التــي ســمح لهــا بالصــدور ، ولكــن لــم المجــازة غیــر وكــان كثیــر مــن الصــحف والمجــالت   

 ))الخورنـــق((، وصـــحیفة  ١٩٤٦ ))األمـــة((تمـــارس ألســـباب فنیـــة واقتصـــادیة أو سیاســـیة كصـــحیفة 
ال الصــحافة النجفیــة ، فــي كثیــر مــن األعــالم فــي مجــبــرز ، و  ))األنغــام((ومجلــة  ))النــدوة((ومجلــة 

مقدمتهم األستاذ محمد عبد الحسـین الكـاظمي ، واألسـتاذ مسـلم كـاظم زویـن ، والشـیخ محمـد بـاقر 
 الشـــبیبي ، والســـید عبـــد الـــرزاق الحســـني ، واألســـتاذ یوســـف رجیـــب ، واألســـتاذ جعفـــر الخلیلـــي ،

  . )٦٦(كثیر غیرهمواألستاذ محمد علي البالغي ، و 
صـحف كافـة عمـا كـان علیـه قبـل الحـرب العالمیـة الثانیـة او خاللهـا ، وزاد معـدل توزیـع ال  

نهــا قیاســًا بالصــحف وبــالرغم مــن التطــور الكبیــر الــذي طــرأ علــى صــحافة النجــف األشــرف ، اال ا
تصــطدم بحقیقــة مؤلمــة ، فهنالــك فــراغ هائــل وفجــوة منیعــة ال ســبیل ألحــد منــا تجاهلهــا ، العربیــة 

لــــو المدینــــة مــــن آالت الطباعــــة الحدیثــــة ، ومســــتلزمات النشــــر وكانــــت أســــبابها عدیــــدة منهــــا ، خ
ویرجـع التي تفقد بـدونها الصـحافة كـل أنـواع أهلیتهـا ومقوماتهـا ،  الضروریة لقیام الصحافة الراقیة

  .)٦٧(صحف أكثر تطورًا وبأسعار زهیدة ، وندرة الكتاب وأسباب أخرىإلى وجود رواجها عدم 
الصـــحف ،  هـــذه إلــىمـــوال الوطنیـــة التــي تمـــد أیـــدیها نعـــدام الشــركات ورؤوس األالوكــان   

التشـــجیع المعنـــوي والمـــادي ،  الصـــلة بـــین القـــارئ والصـــحیفة ، وضـــعف زیـــادة األمیـــة ، وفقـــدانو 
قـانون یحفـظ أمـام الصـحفیین ، وغیـاب  واشاحة الحكومة بوجهها ، وغلـق أبـواب میزانیتهـا الواسـعة

كثـــرة المجـــالت الصـــادرة ، وقلـــة عـــدد الكتـــاب للصـــحافة والصـــحفي منزلتـــه ومكانتـــه ، فضـــًال عـــن 
الجیــدین فــي مدینــة النجــف األشــرف ، الــذي ال تســمح قلــتهم بــأن یتوزعــوا علــى هــذه الصــحف أو 
ا المجالت الكثیرة ، ولكثرة التزاحم على هؤالء الكتاب من قبل بعـض اصـحاب الصـحف ، أصـبحو 

                                                 
 . ٧٥-٧٢م ، تاریخ الصحافة النجفیة وتراجم أعالمها ، وحسن عیسى الحكی )٦٥(

 .  ١٠٠-٧١المصدر نفسه ، و )٦٦(

،  ٥، العــدد ١٩٤٧، شــباط  ))الــدلیل((؛  ١١٧فــائق بطــي ، صــحافة العــراق تاریخهــا وكفــاح أجیالهــا ، ص )٦٧(
 . ٣٠٢ص
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ل الصـــحف بلـــون واحـــد، لـــذلك كلـــه أثـــر فـــي صـــدور كـــكـــان یكتبـــون فـــي كـــل مجلـــة أو صـــحیفة ، 
  .  )٦٨( وظهور عدد من الكتاب غیر المؤهلین للعمل الصحفي

وتبین من خالل الدراسة المستفیضة للصحافة النجفیة خالل تلك المدة ، تمثلت بمرحلتین   
ن ، كانــــت أغنــــى المراحــــل التــــي مــــرت بهــــا الصــــحافة النجفیــــة بــــالرغم مــــ ١٩٥٠-١٩٤٥األولــــى 

ـــة الثانیـــة ة قصـــرها ، اال انهـــا شـــهدت والد كثیـــر مـــن الصـــحف والمجـــالت والنشـــرات ، أمـــا المرحل
-١٩٥٣خاصــة بــین العــام بالمرحلــة األولــى و  إلــى، فانهــا ال ترتقــي  ١٩٥٨-١٩٥١الممتــدة بــین 

وكـان مرسـوم المطبوعـات  ))الغـري((ال مجلـة واحـدة هـي مجلـة ، فخالل هذه الفترة لم تبـق إ ١٩٥٦
             األشرف لخلو ساحتها من الصحف والمجالت آنذاك.     النجف  في، لم یؤثر  ١٩٥٤الصادر عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٣جدول رقم (

                                                 
دد ، العــ ١٩٤٨شــباط  ٣،  ))الغــري((؛  ٣٠٢-٣٠١، ص ١٥و ١٤، العــدد  ١٩٤٩آب  ١٠،  ))العقیــدة(( )٦٨(

 . ٥، ص ١٥



 - ١٠٣ -

  )٦٩(١٩٥٨-١٩٤٥الصحف والمجالت الصادرة في النجف األشرف 
عنوان   ت

  المطبوع
تاریخ   الجنس

  التأسیس
  المالحظات  رئیس التحریر  مؤسسھا

مكتب777777ة أمی777777ر   ١٩٥٣  صحیفة  المكتبة -١
 الم777777777777777ؤمنین

))u((العامة  

عنی77777777ت بش77777777ؤون الكت77777777ب   
منھ7777ا  والمخطوط7777ات ص7777در

  جبتوحأعداد ثالثة 
حم777777زة ش777777یر   ١٩٥٧  صحیفة  الحوزة -٢

  علي
جب7ت وح ع7دداً ٢١ص7در منھ7ا   حمزة شیر علي

  ١٩٥٨ایلول  ٧في 
الع77777777777777دل  -٣

  ياإلسالم
محم77777د رض77777ا   ١٩٤٦  مجلة

  الكتبي
  ١٩٤٨جبت عام ح  حسن الطیب

  استمرت اربع سنوات   علي الخاقاني  علي الخاقاني  ١٩٤٦  مجلة  یانالب -٤
عب777777777777دالھادي   ١٩٤٦  مجلة  الدلیل  -٥

  األسدي
عب777777777د الھ777777777ادي 

  األسدي
وص7درت  ١٩٤٧جبت ع7ام ح

  سنتین
اعدادیة النجف   ١٩٤٨  مجلة  البراعم -٦

  للبنین
أس777777777777اتذةوطالب 

  االعدادیة
  صدرت منھا أعداد قلیلة

الب كلی777777777ة ط777777777  ھادي فیاض  ١٩٤٨  مجلة  البذرة  -٧
  المنتدى

دت ی777عأو ١٩٤٩وقف777ت ع777ام أ
بع777د خمس777ة عش777ر س777نة م777ن 

  صدورھا
عب777777777777دالھادي   ١٩٤٨  مجلة  الشعاع -٨

  العصامي
عب777777777د الھ777777777ادي 

  العصامي
وقف77ت بع77د ص77دور آخ77ر ع77دد أ

  ١٩٥٠كانون ثان ١٩لھا في 
فاض777777777777777777777ل   ١٩٤٨  مجلة  العقیدة -٩

  الخاقاني
احم7777777د البھ7777777اش 

حسین ادارتھامحمد
  المحتصر

دس ف77ي ص77درت لحدالعددالس77ا
 النج7ف إل7ىالدیوانیة ث7م نقل7ت 

ثالث777ة و س777نة وبع777د األش777رف
بغ777777داد  إل777777ىنقل777777ت  اش777777ھر

  جبتحأعدادثم ٦وصدرمنھا
ل77777777777777777واء  -١٠

الوح777777777777دة 
  یةاإلسالم

عب7777د الرس7777ول   ١٩٤٩  مجلة
  كاشف الغطاء 

عب77777777د الرس77777777ول 
  كاشف الغطاء

وص77درت ١٩٥١وقف77ت ع77ام أ
باس777م  ١٩٥٣م777ن جدی777د ع777ام 

  یةاإلسالمصوت الوحدة 
حرك7777ة الش7777باب   ١٩٥٣  ةمجل  الذكرى  -١١

المس77777777لم ف77777777ي 
  النجف األشرف

ص77در منھ77ا عش77رة أع77داد ث77م   
  جبتح

جمعی777ة منت777دى   ١٩٥٦  مجلة  النجف -١٢
  النشر 

س7777نوات ث7777م  أرب7777عاس7777تمرت   ھادي فیاض
جب777ت وكان7777ت لس7777ان ح7777ال ح

  منتدى النشر 
النش777777777777اط  -١٣

  الثقافي
جمعی777777777777777777777ة   ١٩٥٧  مجلة

التحری77777777777777777ر 
  الثقافي

عب777777777د الغن7777777777ي  
  الخضري 

داد ف77ي ص77در منھ77ا س77بعة أع77
كي وثالثة ف7ي العھ7د العھد المل

  جبت بعدھاالجمھوري وح
المع777777ارف  -١٤

  یةاإلسالم
محم77777د حس77777ن   ١٩٥٨  مجلة

  الطالقاني
محم777777777د حس777777777ن 

  الطالقاني
صدر عددھا األول بعد الثورة 

  ١٩٥٨في تشرین ثان 

  )٤جدول رقم (
                                                 

؛ ١، العـدد ١٩٥٨كـانون ثـان  ٦،  ))المكتبـة((ینظـر :  .بالرجوع إلى العدید من المصـادرهذا الجدول  عدأ )٦٩(
ماضــــي النجــــف ؛ جعفــــر بــــاقر آل محبوبــــة ،  ٢٨-٢٥محمــــد عبــــاس الــــدراجي ، المصــــدر الســــابق ، ص

؛ علــــي  ٤-٣؛ عــــالء حســــین الرهیمــــي ، المجــــالت والصــــحافة النجفیــــة ، ص ١٨١، ص١جوحاضــــرها،
؛ محمــــد هــــادي األمینــــي، معجــــم المطبوعــــات النجفیــــة، ١٠، صنجــــفالخاقــــاني ، تــــاریخ الصــــحافة فــــي ال

؛ وزارة االعــالم مدیریــة االعــالم العامــة،  ٤٥؛ حسـن عیســى الحكــیم، تــاریخ الصــحافة النجفیــة، و ١٠٦ص
 ؛ الخطیــب بــن١٥٧، ص ٢، المصــدر الســابق، ج ر؛ حســن شــب٥٧، ص ٢٤المصــدر الســابق، السلســلة

 .١١٩النجف، المصدر السابق، ص



 - ١٠٤ -

  )٧٠(١٩٥٨-١٩٥٠النشرات الصادرة في النجف األشرف 
تاریخ   اسم النشرة  ت

  التأسیس
  أو رئیس التحریر  هال مؤسسال

  مدیرها المسؤول 
  المالحظات

ـــــة والریاضـــــة   ١٩٥٠  أفكار الطلبة - ١ ـــــة الخطاب لجن
  في متوسطة النجف للبنین

 أربـــــــــعاســـــــــتمرت   أساتذة وطالب المتوسطة
ســــــنوات وصــــــدر 

  أعداد ثالثةمنها 
غرفــــــــة تجــــــــارة  - ٢

  النجف
لجنـــة النشـــر واالعـــالم فـــي   ١٩٥٠

  غرفة التجارة
المحـــامي مـــدیرها المســـؤول 

  أسعد عیسى 
  

طــــــــــالب الصــــــــــف الرابــــــــــع   ١٩٥٣  الیراع - ٣
فــــــــــي  األدبــــــــــي والتجــــــــــاري
  اعدایة النجف للبنین

رئــیس تحریرهــا أزهــر جــواد 
  شریف

صــــــــــــــدر منهــــــــــــــا 
  عددان

طـــــــــالب مدرســـــــــة الســـــــــالم   ١٩٥٤  المواهب - ٤
  االبتدائیة

رئــــــــیس تحریرهــــــــا معلمــــــــي 
  اللغة العربیة 

  

لجنــة الخطابـــة فــي مدرســـة   ١٩٥٤  الثمرة - ٥
  بد االلهاألمیر ع

رئــیس تحریرهــا الشــیخ عبــد 
  الزهرة عاتي

  

مدرســـــــــــة االمـــــــــــام محمـــــــــــد   ١٩٥٦  التوجیه - ٦
  كاشف الغطاءآل الحسین 

رئیس التحریـر محمـد جـواد 
العاملي وطائفة من طالب 

  المدرسة 

تصــــــدر مــــــرة كــــــل 
 شــــهرین واســــتمرت

 ســــــــــــنواتثـــــــــــالث 
  ١٩٥٨وقفت أ

    لصادقأساتذة مدرسة ا  مدرسة الصادق االبتدائیة  ١٩٥٦  الطرائف - ٧
    نخبة من الطالبات  روضة العصمة للبنات  ١٩٥٦  روضةالعصمة - ٨
ثانویــــــة جمعیــــــة المعلمـــــــین   ١٩٥٧  المواهب - ٩

  المسائیة
حررتهـا لجنـة اللغـة العربیـة 

  في الثانویة
  

    حررتها سعاد عبد الكریم  مدرسة العصمة للبنات  ١٩٥٨  القدوة-١٠
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت -١١

  الغفاري
ــــــــــالم طــــــــــالب حررتهــــــــــا   مدرسة الغفاري االبتدائیة  ١٩٥٨ أق

  المدرسة
  

مدرســـــــــة فیصــــــــــل الثــــــــــاني   ١٩٥٨  الثقافة -١٢
  االبتدائیة

ــــــــــالم طــــــــــالب  حررتهــــــــــا أق
  المدرسة

  

سلســـــلة أشــــــعة -١٣
  حیاة الصادق 

١٩٤٩        

        ١٩٥٦  سلسلة الرابطة-١٤
  

                                                 
الحكـیم، تـاریخ الصـحافة عیسـى ؛ حسـن  ٣٩٠-٨٨محمد هادي األمیني، معجـم المطبوعـات النجفیـة، ص )٧٠(

 .٧٥-٤٥، ووتراجم أعالمها  النجفیة
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تمیــزت مدینــة النجــف األشــرف أیضــاً بإنشــاء العدیــد مــن الجمعیــات بعــد الحــرب العالمیــة   
واكبـت رسـالتها  أثنـاء هـذه الحـرب، إذفي لجمعیات التي أسست قبل و فضًال عن استمرار االثانیة، 

بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البالد، تموج الحركة الثقافیة في هذه المدینة، ولم تمـر 
وكـان لهـا صـدى فـي هـذه  إالّ ، یةاإلسالمو مناسبة عامة أو خاصة في هذا البلد أو البلدان العربیة 

الصـحف  وٕاصـداریة والفكریة ، فقد استطاعت فتح المدارس والمراكز الثقافیة المؤسسات االجتماع
  .)٧١(العامة یةاإلصالحوالمجالت والنشرات ، فضًال عن انها واسطة للمصلحین لتحقیق أهدافهم 

وكانــــت هــــذه الجمعیــــات تعتمــــد فــــي نشــــاطها وحركتهــــا علــــى دعــــم أعضــــائها مــــن خــــالل   
نـــاء هـــذه المدینـــة ، وفـــي بدایـــة الخمســـینات مـــن القـــرن األشـــتراكات ودعـــم بعـــض الخیـــرین مـــن أب

العشــرین ، بــدأت الجهــات الحكومیــة المختصــة توجــه دعمهــا عــن طریــق امــدادها بــالمنح المادیــة ، 
، قــررت زیــادة  ١٩٥٨حزیــران  ٢٣فــي جلســته بتــاریخ العــام لــواء كــربالء مجلــس وحســب مقــررات 

ات الخیریـة فـي المدینـة ، وكانـت جمعیـة لجمعیات في النجف األشرف، وشمل ذلك الجمعیلالمنح 
الرابطــة العلمیــة األدبیـــة ومنتــدى النشـــر والقــرآن الكــریم والتحریـــر الثقــافي ، مـــن ضــمن الجمعیـــات 

  . )٧٢(المشمولة بهذه المنح
ت أعقـاب نهایـة الحـرب العالمیـة الثانیـة حتـى ثـورة الرابـع أنشـئي الذوكان أبرز الجمعیات   

، بعـد أن أذنـت وزارة الداخلیـة  ١٩٤٦عـام  ))القـرآن الكـریم((یـة ، هـي جمع ١٩٥٨عشر من تمـوز 
لألستاذ محمد رضا الحساني صاحب مجلة القادسیة بفتحها وكان عمیـدها محمـد رضـا الحسـاني، 

 ))االهتـــداء بـــالقرآن الكـــریم((وعنیـــت هـــذه الجمعیـــة بثقافـــة القـــرآن الكـــریم ، وســـمیت الجمعیـــة أیضـــًا 
قویـــة الثقافـــة لعلــوم اللغـــة العربیـــة وتجهیـــز المســـلم بمعلومـــات عامـــة وكانــت الغایـــة األساســـیة لهـــا ت

ي اإلســالمهــدف الــدین  إلــىبالغــه ة دراســة القــرآن الكــریم وتفســیره الاجــاد إلــىحدیثــة، ثــم توجیهــه 
هـذه الجمعیـة اعتمـدت فـي نشـاطها مـن بـدالت االشـتراك  نّ إ حنیف وتوحید صفوف المسـلمین ، و ال

الدولـــــة والبلدیـــــة ومـــــن تبرعـــــات الخیـــــرین ، وثمـــــن المطبوعـــــات  ألعضـــــائها والمـــــنح التـــــي تقـــــدمها
وغیرها  اإلیجارواالحتفاالت وقیمة الكتب المهداة الزائدة عن الحاجة، وثمن مبیع األمالك وبدالت 

                                                 
، ٨و٧، العـــــدد  ١٩٤٨آب  ٢٤،  ))الغـــــري((؛  ١٠٣-٢عبـــــد الهـــــادي الفضـــــلي ، المصـــــدر الســـــابق، ص )٧١(

 .٣٤ص

 .٣٥، ص١٩٥٩-١٩٥٨لعام ، االجتماع األول بدورته السابعة لسنة مقررات مجلس لواء كربالء ا )٧٢(
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مـــن المســـاعدات األخـــرى ، واســـتطاعت الجمعیـــة أن تفـــتح لهـــا فروعـــاً عدیـــدة فـــي مختلـــف المـــدن 
  .)٧٣(العراقیة 

ي وخاصـة القضـیة الفلسـطینیة فـي اإلسـالمواقف مشرفة تجـاه العـالم وقفت هذه الجمعیة م
، وأصــدرت هــذه الجمعیــة عــدد مــن الكــراریس  ١٩٤٨الحــرب الــدائرة بــین المســلمین والیهــود عــام 

  .)٧٤(دون أعضاءصبحت جمعیة من وأ أعضائهاوالكتب ، وقد تفرق 
یة ، جمعیـة أسـموها جماعة من وجهاء النجف األشرف بعد أن أجازتهم وزارة الداخل أسس

وهـــم الســـادة الخطیـــب الســـید محمـــد حســـن الشـــخص ومحمـــد جـــواد الـــدجیلي وعبـــد  ))نـــدوة األدب((
، وكان أهدافها عقد االجتماعات األدبیـة والحلقـات الثقافیـة العامـة ،  ١٩٤٧الرسول الشریفي عام 

اعــاتهم فــي ثابــت ، وكانــت اجتم مكــانالشــعر الحــر ، ولــیس لــدیهم  إلــىوتطــویر الشــعر والتحــول 
البیــوت الخاصــة بأعضــاء هــذه الجمعیــة ، وكانــت لهــذه الجمعیــة مواقــف مشــرفة فــي دعــم القضــایا 

ــــة  ١٩٤٨قامــــت خــــالل العــــام  یــــة وخاصــــة القضــــیة الفلســــطینیة ، إذالقوم بجمــــع التبرعــــات المالی
ـــىوالعینیـــة ، وانضـــم  ـــاء فـــي النجـــف األشـــرف ، وبمیـــهـــذه الجمع إل ـــد مـــن األدب جـــرد مـــوت ة العدی

  .)٧٥(هاا أغلقت وتفرق أعضاؤ مؤسسه
ـــــواء الوحـــــدة ((، جمعیـــــة  ١٩٤٩أســـــس الشـــــیخ عبـــــد الرســـــول آل كاشـــــف الغطـــــاء عـــــام  ل

 ي ونبــــذاإلســــالمیة ووحــــدة الكلمــــة والتضــــامن اإلســــالموكانــــت أهــــدافها خدمــــة األمــــة  ))یةاإلســــالم
فـي مدینـة  ))یةاإلسـالملـواء الوحـدة ((مجلـة باسـم  إصـدارهاالطائفیة ، وكانت انجازات هذه الجمعیـة 

، وهــي لســان حــال هــذه الجمعیــة ، واســتمرت هــذه الجمعیــة فــي  ١٩٤٩النجــف األشــرف فــي آب 
  . )٧٦(صاحبها أغلقت هذه الجمعیة عالیاتها ونشاطاتها ، وعندما توفيف

                                                 
، ١٩٤٧تشــرین ثــان ٦،  ))الــدلیل((؛  ٣٩٨، ص١جعفــر بــاقر آل محبوبــة، ماضــي النجــف وحاضــرها ، ج )٧٣(

مقابلـة (( ؛ ٩١، ص ٢، ص األخیرة ؛ حیدر صالح المرجاني ، النجف األشـرف قـدیمًا وحـدیثًا ، ج ٣العدد
 . ٢٠٠٤آیار  ٢١ي شكر ، النجف األشرف ،في كاظم محمد عل ))شخصیة

؛ حیدر صالح المرجاني ، النجف األشرف  ١٦٧مقدام عبد الحسن باقر الفیاض ، المصدر السابق ، ص )٧٤(
 . ٧١، ص ٢قدیمًا وحدیثًا ، ج

، ص الغـــالف ؛ لجنـــة مهرجـــان النجـــف الخـــامس ، المصـــدر  ٣، العـــدد ١٩٤٧، تشـــرین ثـــان  ))الـــدلیل(( )٧٥(
مقابلـــة ((؛  ٩١، ص ٢در صـــالح المرجـــاني ، النجـــف األشـــرف قـــدیمًا وحـــدیثًا ، ج؛ حیـــ ٥٥الســـابق ، ص

؛ مقــدام عبــد الحســن بــاقر  ٢٠٠٤آیــار  ٢١كــاظم محمــد علــي شــكر ، النجــف األشــرف ، فــي  ))شخصــیة
الشـــــیخ بـــــاقر شـــــریف القرشـــــي ، النجـــــف  ))مقابلـــــة شخصـــــیة((؛  ١٦٦الفیـــــاض ، المصـــــدر الســـــابق ، ص

 . ٢٠٠٤نیسان  ٨األشرف ، في 

؛ حیـــدر صـــالح المرجـــاني ،  ١٧٨، ص١٣، ج ١٩١٨-١٩١٤ابـــراهیم خلیـــل أحمـــد ، الصـــحافة العراقیـــة  )٧٦(
؛ عــالء حســین الرهیمــي ، المجــالت والصــحافة النجفیــة ،  ٩١، ص ٢النجــف األشــرف قــدیمًا وحــدیثًا ، ج

 . ٢٠٠٤نیسان  ٨الشیخ باقر شریف القرشي ، النجف األشرف ، في  ))مقابلة شخصیة((؛  ٤ص
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عـــدة  بممارســـة فعالیتهـــا فـــي تحقیـــق ١٩٤٥عـــام عیـــات التـــي أسســـت قبـــل واســـتمرت الجم
كثیـــر مـــن والتربیـــة واألدب ، وقامـــت بطبــع  كثیــرة مـــن العلــم مشــاریع ثقافیـــة ودینیــة ، تعنـــى بنـــواحٍ 

المؤلفات ، وأحیت مناسبات دینیة مقدسة ، وأشادت بمواسم قومیة ، ووقفت مواقف أدبیة جریئـة ، 
الصـــادر بتـــاریخ أیلـــول  ١٩٥٤لعـــام  ١٩وبـــالرغم مـــن صـــدور المرســـوم الخـــاص بالجمعیـــات رقـــم 

  .)٧٧(نوادي المجازة في العراقاجازات الجمعیات وال بإلغاء، الخاص  ١٩٥٤
وتبـــین مـــن خـــالل مـــا تقـــدم ، وبـــالرغم مـــن الـــدعم الالمحـــدود لهـــذه الجمعیـــات فـــي النجـــف 

دورهــا  يلــم تــؤد ١٩٤٥مختلفــة ، نــرى ان الجمعیــات التــي أسســت بعــد عــام  األشــرف مــن جهــات
خالل هـذه  أسستا ، بینما استمرت الجمعیات التي بشكل فعال وانتهت بعد فترة وجیزة من انشائه

ء السـلیم والقاعــدة ، وهــذا دلیـل علـى البنــا ١٩٥٨الفتـرة بنشـاطها حتــى ثـورة الرابـع عشــر مـن تمـوز 
أسســت علیهــا وصــدق نیاتهــا وأهــدافها ، كجمعیــة الرابطــة األدبیــة والمنتــدى والتحریــر المتینــة التــي 

  الثقافي . 
  )٥جدول رقم (

  )٧٨(١٩٥٨-١٩٤٥الجمعیات المؤسسة في النجف األشرف 
تاریخ   اسم الجمعیة  ت

  التأسیس
  المالحظات  األهداف  المؤسس لها

 القرآن الكریم أو - ١
االهتداء بالقرآن 

  الكریم

فتحـــــت لهـــــا فـــــروع فـــــي   عنیت بثقافة القرآن  محمد رضا الحساني  ١٩٤٦
  بعض المدن العراقیة

جماعـــــــــة مـــــــــن وجهـــــــــاء   ١٩٤٧  ندوة األدب - ٢
الســـید  :النجـــف األشـــرف

محمـــــد حســـــن الشـــــخص 
ــــــــــدجیلي ومحمــــــــــدجواد ا ل

  وعبد الرسول الشریفي

عقد االجتماعات األدبیة 
والحلقـات الثقافیـة العامــة 

  وتطویر الشعر 

  

لــــــــواء الوحــــــــدة  - ٣
  یةاإلسالم

الشـــــــیخ عبدالرســـــــول آل   ١٩٤٩
  كاشف الغطاء

یة اإلســــالمخدمــــة األمــــة 
ووحدة الكلمـة والتضـامن 

  ياإلسالم

أصــــــدرت مجلــــــة باســــــم 
  یةاإلسالملواء الوحدة 

                                                 
ــ )٧٧( ة التحریــر الثقــافي فــي النجــف ، دیــوان الشــیخ عبــد الغنــي الخضــري ، (النجــف: مطبعــة الحیدریــة ، جمعی

 .١٧٨، ص ١٣، ج ١٩١٨-١٩١٤؛ ابراهیم خلیل أحمد ، الصحافة العراقیة  ١) ، ص١٩٥٢
،  ٨و٧، العــدد  ١٩٤٨آب  ٢٤،  ))الغــري(( ینظــر: .أعــد هــذا الجــدول بــالرجوع الــى العدیــد مــن المصــادر )٧٨(

، ص الغالف ؛ جعفر باقر آل محبوبة، ماضي النجف ٣، العدد ١٩٤٧، تشرین ثان  ))الدلیل((؛  ٣٤ص
؛ ابــــراهیم خلیــــل  ١٠٣-٢؛ عبــــد الهــــادي الفضــــلي ، المصــــدر الســــابق ، ص ٣٩٨، ص ١وحاضــــرها، ج

؛ حیدر صالح المرجاني ، النجف األشرف  ١٧٨، ص ١٣، ج ١٩١٨-١٩١٤أحمد ، الصحافة العراقیة 
 .   ٩١، ص ٢، جقدیمًا وحدیثًا 
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   :في النجف األشرف تیار الدینيال -المبحث الثاني:
  

بــــرزت فــــي الســــاحة النجفیــــة أعقــــاب الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة تیــــارات دینیــــة ، ذات نهــــج 
ة فـي یاإلصـالحوالدعوات   یةاإلسالم، شملت الدعوات  ))تقریبي((وأخرى  ))اسالمي((و  ))تجدیدي((

ــــدعوة إلــــى إ ــــدیني الرســــمالجانــــب االجتمــــاعي مثــــل ال ي ، والنــــواحي الصــــحیة ، صــــالح التعلــــیم ال
توحید أو التقریب بـین المـذاهب ال إلى الدعوة فضًال عنوالشعائر الدینیة وأمور اجتماعیة أخرى ، 

  . )٧٩(القضایا الوطنیة والقومیةیارات الفكریة السیاسیة و التالموقف من المرأة ، و ، و یةاإلسالم
ن ، كـــان فـــي ســـالمیو ذا التیـــار علمـــاء ورجـــال دیـــن ومفكـــرون إوكـــان مـــن أبـــرز رمـــوز هـــ

مقــدمتهم الســید محمــد علــي هبــة الــدین الشهرســتاني الحســیني، والشــیخ محمــد الحســین آل كاشــف 
الغطــــاء ، والشــــیخ محمــــد رضــــا المظفــــر ، والشــــیخ عبــــد الكــــریم الزنجــــاني ، والشــــیخ محمــــد جــــواد 

ســـن الح لشـــیخ مرتضـــى آل یاســـین ، والســـید أبـــيالجزائـــري ، وآیـــة اهللا الســـید محســـن الحكـــیم ، وا
كثیـــر الســـید محمـــد الحســـني البغـــدادي ، و األصـــفهاني ، والمرجـــع الشـــهید محمـــد بـــاقر الصـــدر ، و 

  .)٨٠(غیرهم 
ذات مكانــــة علمیــــة وفكریــــة مرمــــوقتین ال علــــى الصــــعید  هــــابأنّ اتســــمت النجــــف األشــــرف 

ا وعلمائهــا ، لــذا أدرك العدیــد مــن مراجعهــكلــه  ياإلســالمالعــالم  علــى صــعید إنمــاالمحلــي وحســب 
التدریس في حوزاتها ومدارسها الدینیـة لمواكبـة روح  وأصولفي منهاجها  الم ضرورة التحدیثاألع

                                                 
-٣٩٥، ص ٨، العـــــدد ١٩٤٧،  ))الـــــدلیل((؛  ٣٦٠-٣٥٩، ص ٢حســــن شـــــبر ، المصـــــدر الســـــابق ، ج )٧٩(

؛ األســتاذ الشــهید مرتضــى مطهــري ، اإلســالم ومتطلبــات العصــر ، تعریــب علــي هاشــم ، (طهــران: ٣٩٦
: مطبعـة ؛ مؤسسة الجهاد ، ثقافة الـدعوة اإلسـالمیة ، (طهـران ٦٠) ، ص١٩٩٢مؤسسة الطبع والنشر ، 
؛  ١٩٢-١٥٧؛ عــــدي حــــاتم عبــــد الزهــــرة المفرجــــي ، المصــــدر الســــابق ، ص ٢٤خوانــــدنیها، د.ت)، ص

اللجنــة الثقافیــة ، لمحــات مــن حیــاة األمــام الشــهید آیــة اهللا العظمــى محمــد بــاقر الصــدر ، (دبــي: المطبعــة 
مطبعـــة الغـــري ؛ محمـــد حســـین الصـــغیر ، انســـانیة الـــدعوة االســـالمیة، (النجـــف:  ٤الوطنیـــة، د.ت) ، ص

 .  ٤٨-٤٧)، ص١٩٦٣الحدیثة، 

؛ عبد الجبار الزهیري ، آیة اهللا السـید  ٣، ص ٢، العدد ١٩٤٦شباط  ٢٨، (مجلة) ، الحلة ،  ))التوحید(( )٨٠(
 ٣٦٣، ص ٢ر ، المصـدر السـابق ، جحسن شـب؛  ١١)، ص١٩٧١البغدادي ، (كربالء: مطبعة تموز ، 

مات فــي الحضــارة االنســانیة، (لنــدن: المركــز االســالمي، مجموعــة مــن البــاحثین ، النجــف األشــرف اســها ؛
؛ محمد باقر الحكـیم ، مرجعیـة األمـام الحكـیم نظـرة تحلیلیـة شـاملة ، (طهـران:  ٢٧٩، ص ٢) ، ج٢٠٠٠

 . ٤٢بن النجف ، المصدر السابق ، ص؛ الخطیب ا ٢٧-٢٢) ، ص٢٠٠٤مطبعة عترت ، 
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مــــن جهــــة والخــــروج علــــى أســــس الجمــــود والقوالــــب الثابتــــة المعوقــــة لمعالجــــة النهــــوض العصــــر 
  .  )٨١(والتقدم

ذ نجد ان التیارات الدینیة فیها قد أخذت بأسباب التجدد والتطور بعد أن حدبت إفال غرو 
، ياإلسـالمعلى كنـوز العلـم طـوال تسـعة قـرون مـن الـزمن ، اسـتمدت اصـولها مـن التـراث العربـي 

، وهـــذه الغایـــة تســـتدعي لمـــا یتوافـــق مـــع مبـــادئ الشـــرع القـــویمدنیتـــه ، مالعصـــر و مـــع مواكبـــة روح 
  .  )٨٢(التوسع في العلوم والمعارف الدینیة وغیر الدینیة

ـــیم مـــا اســـتطاعوا فـــي هـــذا المجـــال إلـــى تطـــویر  المصـــلحون دعـــا ـــى منـــاهج التعل ـــك  إل ذل
تأسـیس المـدارس الدینیـة  إلـىفي الكتب واالحتفاالت األخـرى ، ودعـوا  سبیال ، سواٌء في المنبر أم

الحدیثــة ، التــي تجمــع بــین المــنهج العــام والتربیــة الدینیــة الخاصــة ، وكــان مــن نتــاج ذلــك تطــویر 
ت لعلمیـــة فــي النجـــف األشــرف ، وقـــد أظهـــر د اوالفلســـفیة فــي المعاهـــ واألصــولیةالدراســات الفقهیـــة 

  . )٨٣(واألصولیةالتطورات ما صدر عن هذه المعاهد من الموسوعات الفقهیة 
كثیــر مــن المصــلحین فــي مدینــة النجــف األشــرف هــذا طلــع القــرن العشــرین تنــاول ومنــذ م

العدید من  بإنشاءهبة الدین الشهرستاني ، الذي قام محمد علي الجانب ، كان في مقدمتهم السید 
البعثـات ، وكـان للشـیخ محمـد  وٕارسـالالمدارس الحدیثة في أنحاء القطر ، وتغییر منـاهج الدراسـة 

رضا الشبیبي اهتمامات كثیرة في مجال التعلیم وهو صاحب فكرة الجامعة الدینیـة الـذي لـم ینفـذ ، 
 اإلصــالحقابــة أســس ن قــدو  ،العلمــي اإلصــالحوكــان للشــیخ محمــد جــواد الجزائــري دورًا فــي عملیــة 

  .  )٨٤(لهذا الشأن ٠٥١٩العلمي عام 
فـي  ة لـبعض طـرق التـدریسئـین آل كاشف الغطـاء انتقاداتـه الجر وجه الشیخ محمد الحسی

طریقـــة التقلیدیـــة ، تمثـــل ذلـــك لفـــي تقـــدیم العلـــوم با الســـتمرارها مـــدارس النجـــف األشـــرف الدینیـــة 
وضـــع منـــاهج لنـــة مـــن علمـــاء الـــدین لج یفللدراســـي ، وتـــأا اإلصـــالحبـــدعوات متواصـــلة لتحقیـــق 

صــالح حدیثــة ، فجــاءت الفكــرة مــن الشــیخ إلة واألســالیب الیجدیــدة ، تراعــى فیهــا الطــرق العصــر 
التعلــیم الــدیني لجامعــة النجــف األشــرف ، واتخــذ الشــیخ هــذه الخطــوة لتواكــب التطــور الحاصــل فــي 

                                                 
  . ١١٠-١٠٩محمد مهدي اآلصفي ، المصدر السابق ، ص )٨١(

ـــــــة) ، صـــــــیدا، آذار  ))العرفـــــــان((؛  ٣٢٤-٣٢٣، ص ١٥، العـــــــدد  ١٩٤٦، تمـــــــوز  ))االعتـــــــدال(( )٨٢( ، (مجل
 . ٦٢٣-٦٢٢، ص ٤٩، مج ٧، ج ١٩٦٢

) ، ٢٠٠٤محمــــد بــــاقر الحكــــیم ، الحــــوزة نشــــوؤها مراحــــل تطورهــــا أدوارهــــا ، (طهــــران: مطبعــــة عتــــرت ،  )٨٣(
 .  ١٦٠، ص ٢و١، العدد ١٩٦٠، كانون ثان وشباط ))االیمان((؛  ١٤٣ص

شـــباط  ١١،  ))الغـــري((؛  ١٦-١٥، ص ٢حیـــدر صـــالح المرجـــاني ، النجـــف األشـــرف قـــدیمًا وحـــدیثًا ، ج )٨٤(
؛ حســـین علــي محفـــوظ ، الـــذكرى الســنویة األربعـــون للشــیخ محمـــد جـــواد  ١٠٣٨، ص ٥٩، العــدد ١٩٤١

 . ١١الجزائري، ص
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تربیـة جیـل قـوي ومنـتج ألن  س بالتقصـیر فـيلمـدار یـتهم هـذه اكان إذ ، كومیة الحدیثةالمدارس الح
  . )٨٥(مناهج هذه المدارس وضعها المستعمرون

أداة فعالة ومؤثرة في  وصفهالتعلیم ، ب إلىونظر الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء 
بنـــاء الشخصـــیة ، وتوجیـــه الفكـــر والســـلوك االنســـاني ، وبـــذلك امتـــدت روح التجدیـــد عنـــد الشـــیخ ، 

وادخــل  بإصــالحها، فقــام  ))آل كاشــف الغطــاء الدینیــة((بمدرســة  المعروفــة  أجــدادهلتشــمل مدرســة 
تــــأثیر ایجــــابي فــــي مســــتقبل الدراســــة فــــي النجــــف األشــــرف ،  لــــذلكالعلــــوم الحدیثــــة فیهــــا ، وكــــان 

وأصبحت مدرسته على غرار الجامعات الدینیة الراقیة الحدیثة ، مع الحفاظ علـى الرونـق القـدیم ، 
والتـدریس ،  األشـرف ل لهـم مكـانتهم العلمیـة الواسـعة فـي النجـفرجـا إلـىوأناط أمر التـدریس فیهـا 

  . )٨٦وكان یشرف علیها بنفسه ، ویقضي معظم أوقاته فیها
راء مـؤثرة ، فكانـت لـه آ یةاإلصـالحر الحركـات وواكب المصلح الشـیخ محمـد رضـا المظفـ

نـاهج الحدیثـة ، والفلسـفیة ، علـى وفـق الم واألصـولیةفیها ، وعكف على تطویر الدراسـات الفقهیـة 
وتمیـــــز بـــــالجرأة والحـــــزم والثبـــــات وعـــــدم المبـــــاالة تجـــــاه الطـــــراز القـــــدیم ، وكـــــان لظروفـــــه العائلیـــــة 

النجفــي ،  ياإلصــالحواالجتماعیــة دور للمضــي فــي هــذا المضــمار ، وكــان الشــیخ یمثــل النشــاط 
تتبلــور  ه الطویلــة أنوقــدر لــه بفعــل تجاربــیة التــي أدركهــا ، اإلصــالحفشــارك فــي جمیــع الحركــات 

اصــالح  نّ ممــا تقــدم ، وتبــین للشــیخ المظفــر إ وتنظــیم الدراســة والــدعوة أكثــر اإلصــالحلدیــه فكــرة 
 الدراسة یواجه مشكلة من جهتین األولى في مجال الدراسة والثانیة في مجـال الـدعوة ، ففـي مجـال

مـن التوجیـه ئ شـ إلـى، األولى المقدمات والسطوح وهذا یحتاج  الدراسة مرحلتان نّ الدراسة الحظ أ
البحـــث الخـــارجي ، وهـــذه المرحلـــة تـــأبى أي تعـــدیل أو تنظـــیم ، وقـــام المظفـــر  والتنظـــیم ، والثانیـــة

مرحلـــة متطـــورة للمـــدارس والمعاهـــد  ، فـــي خطـــوة تعـــد ١٩٥٧عـــام  ))كلیـــة منتـــدى النشـــر((بتأســـیس 
كلیــة ((أن قــرر الشــیخ تأســیس  إلــىیة فــي النجــف األشــرف واســتمرت فــي عملهــا ، اإلســالمالعلمیــة 

      .      )٨٧( ١٩٥٨الذي اعترفت بها وزارة المعارف بعد ثورة الرابع عشر من تموز  ))الفقه

                                                 
 .  ١٨٣-١٨٢حیدر نزار عطیه السید سلمان ، المصدر السابق ، ص )٨٥(

 . ١٠٣٩، ص ٥٩، العدد  ١٩٤١شباط  ١١،  ))الغري((؛  ١٨١، ص سهالمصدر نف )٨٦(

؛ ١٩٦٨، ص ١)، ج٢٠٠٠حمیــد الجمیلــي وآخرون،موســوعة أعــالم العرب،(بغداد:مطبعــة بیــت الحكمــة،  )٨٧(
؛ ٢٠٦) ، ص١٩٨٩محمد الحسیني ، االمـام الشـهید السـید محمـد بـاقر الصـدر ، (بیـروت: دار الفـرات ، 

؛  ٨-٧) ، ص١٩٦١ئــــد االمامیــــة ، (النجــــف: مطبعــــة النعمــــان ، محمــــد حســــین كاشــــف الغطــــاء ، عقا
؛ نخبـــة مـــن البـــاحثین والمفكـــرین االســـالمیین،  ٤٤٩، ص ٢مجموعـــة مـــن البـــاحثین، المصـــدر الســـابق، ج

 .١٠-٩)، ص٢٠٠٣الحوزة العلمیة العراقیة والتقریب، (طهران:مطبعة فجر اسالم، 
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 إذفـــي عملیـــة اصـــالح التعلـــیم الـــدیني  الســـید محســـن الحكـــیم ، دوُر كبیـــرُ وكـــان آلیـــة اهللا 
فـــي الدراســات الحوزویـــة العلمیـــة ، بعـــد أن مـــرت مــدة مـــن الـــزمن أفتـــى فیهـــا أدخــل منـــاهج جدیـــدة 

واقتـــرح تنظـــیم الـــدروس وایجـــاد صـــیغة عـــض المراجـــع بحرمـــة تـــدریس الفلســـفة واالقتصـــاد فیهـــا ، ب
لألمتحــان ، ووضــع الضــوابط للمراحــل التعلیمیــة واألســاتذة والمصــلحین ، وقــام بتأســیس المــدارس 

 تجمع بین المنهج العام والتربیة الدینیـة الخاصـة ، وكـذلك المؤسسـات الثقافیـة الدینیة الحدیثة التي
الحدیثة الدینیة كالمنتدیات والجمعیات والدراسات التأهیلیة ، وجعل طلبة العلوم الدینیة في النجـف 

تـل هـذا النظـام بعـد خطة مركزیـة ونظـام للرواتـب ، وقـد اخ رف یكتفون اكتفاءًا مادیًا ، ووضعاألش
  .)٨٨(الحسن األصفهاني ، واستطاع السید الحكیم أن یعیده ویطوره وفاة السید أبي
، زعمـــاء   یةاإلصـــالحه ســـین ، فـــي كلمـــة عـــرض فیهـــا آراءمرتضـــى آل یاالشـــیخ  ودعـــا

الســیر علیــه ، لكــي یصــبح  مــنهجهم الدراســي الــذي اعتــادوا النظــر فــي إعــادة إلــىالمدرســة النجفیــة 
الــنقص الحاصــل فــي هــذه المدرســة ، وكــان الســید  ًا للدراســات الضــروریة ولكــي یســدأكثــر اســتیعاب

والشــیخ علــي أحمــد آل ثــامر مــن أعــالم النجــف األشــرف، ومــن أنصــار فكــرة  علــي آل بحــر العلــوم
    .  )٨٩( اإلصالحفي المدرسة النجفیة ، وبذال جهودًا كبیرة في سبیل تحقیق هذا النوع من  اإلصالح

 السـید اإلمـام دراسة الدینیة ، ودعـاال إصالح ةوشدد السید عیسى كمال الدین على ضرور 
ر یطــویر المدرســة النجفیــة والدراســة فیهــا ، وبــذل جهــودًا كبیــرة فــي تطــو ت إلــىمحمــود الشــاهرودي 

الحوزة العلمیة في النجف األشرف والدراسة فیها ، واهتم الشیخ عبـد الحسـین الرشـتي فـي موضـوع 
ا یــتالئم مــع الطــرق وتطویرهــا بمــ أســالیبهاتنظــیم  الدراســة الدینیــة فــي النجــف األشــرف ، وتهــذیب 

  . )٩٠(كبرى ودار للتألیف لعلماء وفقهاء النجف األشرف مكتبة نشاءأ إلى الحدیثة ، ودعا
فـــي بعـــض الشـــعائر والعـــادات الدینیـــة ، ســـببًا قویـــًا للصـــدام  یةاإلصـــالحكانـــت الـــدعوات 

ي یحــاول تنزیــه الشــعائر الدینیــة اإلصــالحوالمحــافظ ، فالتیــار  ياإلصــالح ن :تیــاریالالمباشــر بــین 
بقاءها علـى حالهـا أیة الصحیحة ، بینما حاول التیار المحافظ ماإلسالل غریبة عن القیم امن أعم

                                                 
 .  ٤٧-٤٥تحلیلیة شاملة، ص محمد باقر الحكیم ، مرجعیة األمام الحكیم نظرة )٨٨(

-٨٧؛ حســن عیســى الحكــیم، المجــالس النجفیــة، و٩،ص ٧، ج١٩٥٧نیســان  ٢٣، (مجلــة)،  ))النجــف(( )٨٩(
٩١. 

؛ محمـــد هـــادي  ١٦٤١-١٦٤٠، القســـم الرابـــع ، ص ١آغـــا بـــزرك الطهرانـــي ، طبقـــات أعـــالم الشـــیعة، ج )٩٠(
) ، ١٩٩٢(بغـــداد: د.ط ، ،  ٢األمینـــي ، معجـــم رجـــال الفكـــر واألدب فـــي النجـــف خـــالل الـــف عـــام ، ط

)، ١٩٦٨؛ آغـــا بـــزرك الطهرانـــي ، طبقـــات أعـــالم الشـــیعة، (النجـــف: مطبعـــة اآلداب،  ٧٦٠، ص ٢مـــج
 . ١٠٦٦، القسم الثالث ، ص ١ج
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والسعي للحصول على مؤیدین من الرأي العام ، وهذا التأیید یكشف لنا عن األمـوال الطائلـة التـي 
  . )٩١(كانت تغدق من قبل المحافظین على أتباعهم وتألیف درع بشري مؤید ألفكارهم

وائل المصلحین الدینیین الذین أیـدوا فتـوى السـید من أأبي الحسن األصفهاني وكان السید 
الســـل والسالتطبیر كـــبعـــض الطقـــوس التـــي تســـتخدم فـــي محـــرم محســـن األمـــین العـــاملي ، بتحـــریم 

شـیوخ النجـف األشـرف ورجـال  ثیر من االساءة ، وقـد أیـده بعـضلكوغیرها ، وتعرض نتیجة لذلك 
،  مـة مؤیـدي السـید محسـن األمـین العـامليالدین فیها ، وكان الشیخ عبـد الكـریم الجزائـري فـي مقد

هـذه فـي تلـك  اإلصـالحالحسن ، وكان معظم العلماء ضد حركـة  بعد المرجع الروحاني السید أبي
المـــدة ، وكـــان الشـــیخ محمـــد جـــواد الجزائـــري مـــن مؤیـــدي هـــذه الحركـــة ، ووقـــف األســـتاذ صـــالح 

مسـتنكرًا  ))التنزیـه ألعمـال التشـبیه((جانـب هـذه الحركـة ، عنـد تألیفـه الرسـالة المسـماة  إلىالجعفري 
فیها بعض الممارسات االجتماعیة فـي أیـام محـرم الحـرام ، وكـان األسـتاذ الجعفـري جریئـًا فـي هـذا 

  .  )٩٢(الموقف
یة ، بیــد انهــا القــت اإلصــالحتمیــز الشــیخ محمــد الحســین آل كاشــف الغطــاء فــي دعــواه 

تعداء البســطاء علیــه والطعــن بدعوتــه ، اســ إلــىصــالبة فــي الــرفض مــن قبــل المحــافظین ، فعمــدوا 
ه وســالمة مقصــده ونیــل غایتــه ، وحــاربوه حربــًا اســتمرت زمنــًا طــویًال ، فكــانوا یقتنصــون مــن خطبــ

 ألقاهـاالتـي هم لیدللوا على سوء قصد ، من ذلـك خطبتـه ومقاالته فقرات یخرجونها على وفق أهوائ
التـي هـاجم فیهـا قوقعـة الجنـود بوقفـة  ))اداالتحـاد واالقتصـ((في مسجد الكوفة المعظـم تحـت عنـوان 

  . )٩٣(رجل صلب ال یلین وال ینثني
حسین آل كاشف الغطاء كل أنواع البدع ومستهجنًا ایاها ، الورفض سماحة الشیخ محمد 

النــدب   نهضــوي ، بعیــد عــن –تنــویري  بأســلوب ))u((قضــیة استشــهاد األمــام الحســین  اً عارضــ
اض الهمـم واثـارة النفـوس فـي البنـاء والعمـل ، ومواجهـة خصـوم اسـتنه علـىحـث ، بل فیـه  والبكاء

األمـام الحسـین  ))سید الشهداء أبا عبـد اهللا((األمة بمبدئیة تستمد روحها من معركة الطف وصالبة 
))u(( )٩٤( .  

ـــــىاألمـــــام الســـــید محســـــن الحكـــــیم  ودعـــــا ـــــث  تنزیـــــه إل  األداءالشـــــعائر الحســـــینیة مـــــن حی
فـي هـذا المجـال ، وشـجع سـماحته الشـعائر الدینیـة ، مثـل صـالة  والمضمون ، فكان له دور كبیر

                                                 
 . ٢١١عدي حاتم عبد الزهرة المفرجي ، المصدر السابق ، ص )٩١(

جعفـر الخلیلـي ،  ؛ ٢٠٠٤حزیران  ٢٦كاظم محمد علي شكر ، النجف األشرف ، في  ))مقابلة شخصیة(( )٩٢(
؛ حسن عیسى الحكیم ،  ٣٨٨، ص ١؛ جعفر الخلیلي ، هكذا عرفتهم ، ج ٢٠، ص ٢هكذا عرفتهم ، ج

 .  ٣٧المجالس النجفیة ، و

 .  ٤٩-٤٨، ص ٢، العدد ١٩٧٥، آیار  ))الرابطة(( )٩٣(

 . ٤٨المصدر نفسه ، ص )٩٤(
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الجمعة ، واالهتمام بالمواكب الحسینیة ، وتشجیع المجالس الحسینیة ، وكان لألسـتاذ محمـد علـي 
البالغي آراء متمیزة بهذا الصدد ، وكانت للشیخ محمد علي المظفر مساهمات فاعلة وواسعة فـي 

  . )٩٥( خاصة المنبر الحسیني على مستوىو  عامة اإلصالحمجال 
في أمر اصالح منهج خطبـاء المنبـر  ))جمعیة منتدى النشر((وساند الشیخ محمد الشریعة 

ًا خاصًا للخطباء ، وأحدثت هذه الوقفـة للشـیخ ضـجة كبیـرة ، بعد أن فتحت الجمعیة صفالحسیني 
وبــرز جــراء هــذ ه ، عــن موقفــ یأبــه بهــا الشــیخ ولــم یلــن أو یتراجــعفــي وســط النجــف األشــرف ، لــم 

أبــرزهم ســماحة  مــع خطبــاء المنبــر الحســیني ، كــان  ي ، سلســلة مــن ألاإلســالمو  اإلنســانيالعمــل 
الشــیخ أحمــد الــوائلي وســماحة الخطیــب حســن شــبر ، ممــا تركــوا بصــمة واضــحة وعالمــة ممیــزة ال 

ة  وفـي مختلـف التنویریـ –انما في المعرفة والثقافة الدینیة و في ساحة الخطابة الحسینیة وحسب ، 
  . )٩٦(ياإلسالمو الرأي العام العراقي  أوساط

یة النجفیة بتحسین األوضـاع الصـحیة ، وتقـدیم أفضـل الخـدمات اإلصالحطالبت الحركة 
المناســبة للمجتمـــع ، ونــادت بضـــرورة تــوفیر عـــدد كــاف مـــن األطبــاء ، وبنـــاء المراكــز الصـــحیة ، 

، والمطالبــــة بتحســــین الظــــروف الصــــحیة  ووضــــع الخطــــط المناســــبة لمكافحــــة األمــــراض الفتاكــــة 
للمدینة ، وكانت هذه الدعوات قد بدأت في مطلع القـرن العشـرین وكـان لرجـال الـدین ، مـن أمثـال 

خاصـة فـي رسـائله الفقهیـة ب، و  ي هبـة الـدین الشهرسـتاني الحسـیني أثـر فاعـل فیهـاالسید محمد عل
  . )٩٧(التي شملت تحریم نقل الجنائز ، وقضایا صحیة أخرى

كانت الحالة الصحیة في مدینة النجف األشرف بعد الحـرب العالمیـة الثانیـة ، ال تتناسـب 
إذ كـان  یؤمهـا الـزوار والسـواح  لمركزها االجتماعي والـدیني ، لهذه المدینة المقدسة من أهمیة وما

 . وعانــت والمراكــز الصــحیة عــدد مــن المستشــفیاتیكــون فیهــا  نْ مــن أ ال بــد لــذا العلــوم ، وطــالب
 أنّ  إلــــىوصــــل الحــــال فیهــــا  مــــن قلــــة األطبــــاء ، إذ ١٩٤٧النجــــف االشــــرف وبخاصــــة فــــي عــــام 

د فقــط وكــذا للمستوصــف ، فــي الوقــت نفســه یــد فــي هــذه المدینــة یــدیره طبیــب واحــالمستشــفى الوح
  . )٩٨(مرض السل ئة المنتشرة فیها والسیماعانت من كثرة األوب

                                                 
ــــة ،  )٩٥( ــــاقر الحكــــیم ، االمــــام الحكــــیم ، (طهــــران: مطبعــــة نمون ؛ محمــــد  ١٤٣-١٣٨) ، ص٢٠٠٤محمــــد ب

 . ١٤٣) ، ص١٩٨٤األسدي وآخرون ، دماء العلماء في طریق الجهاد ، (طهران: مطبعة والء ، 

 . ٢٤٦-٢٤٥، ص ١جعفر الخلیلي ، هكذا عرفتهم ، ج )٩٦(

؛ السید هبة الدین الشهرستاني ، تحریم نقل  ١٨٥عدي حاتم عبد الزهرة المفرجي ، المصدر السابق ، ص )٩٧(
 . ٣٧) ، ص١٩١٠عة الشابندر ، الجنائز ، (بغداد : مطب

، ص  ٢١، العــــدد ١٩٤٧تمــــوز  ١٥،  ))الغــــري((؛  ٨٩، ص ٤و١، العــــدد ١٩٤٩آب  ١٥،  ))الشــــعاع(( )٩٨(
 . ٤١، ص ٢٢و٢١، العدد ١٩٤٨نیسان  ٢٧الغالف ؛ 
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 خاصــة أهلیــة وحكومیــة ، ألنــزال الــزوار لجنــة ح نتیجــة لــذلك فــي العــام نفســه تــألیفاقتــر 
منـع انتشـار األمـراض فیمـا بیـنهم ، وتأسـیس دائـرة حكومیـة أهلیـة لو  وتوفیر التامین الصحي لهـم ،

ـــائز وتغســـیلها ودفنهـــا ومنـــع دفـــن المـــوتى فـــي داخـــل المدینـــة وبیوتهـــا ـــًا  للســـالمة  لنقـــل الجن تحقیق
 ، مأسـاویًا لهـذه المدینـة عامـاً  ١٩٤٩عـام  كـان ، إذ واسـتمرت األزمـات الصحیة لسـكان المدینـة .

نقـــل مستشـــفى ، مـــع قلـــة الكـــادر الطبـــي فیهـــا وقـــرار  األوبئـــة واألمـــراض المعدیـــة تر بعـــد ان انتشـــ
وردًا علــى قــرار نقــل المستشــفى  . الكوفــةبمستشــفى الفــرات األوســط فــي  وٕالحاقــهالنجــف األشــرف 

اء ووزیـر الشـؤون االجتماعیـة ومتصـرف كل من رئیس الـوزر  إلىرسائل عدة لعلماء األعالم وجه ا
لجزائــري والمســلمین الشــیخ عبــد الكــریم ا اإلســالمحجـة  ربالء ، ومــدیر الصــحة العــام ، فــدعالـواء كــ

یجـوز تـرك  ال وانـه المدینـة ، إلـىهذه المستشفى  إعادة والسید محسن الحكیم كبار المسؤولین الى
طیع ان تلبـــي الحاجـــات الصــــحیة كـــالنجف االشـــرف مـــن دون مؤسســـة صـــحیة كبیـــرة تســـت مدینـــة

  . )٩٩(لسكانها فضًال عن زوارها 
حثیثــــة فــــي اعــــادة  اً جهــــود لجلیــــل الشــــیخ محمــــد جــــواد الجزائــــريوكانــــت جهــــود العالمــــة ا

 ،اســتیاء النجفیـــین مــن هــذا العمـــل ؤولینالمســ إلـــىســماحته فـــي كتابــه الموجــه  نقــلالمستشــفى ، و 
قاومــة المنكــرات المنتشــرة فــي الــبالد ، كفـــتح م إلـــىســماحته  وصــفه ســلبًا لــبعض حقــوقهم، ودعــاب

واســتمرت معانــاة النجفیــین  یــة الدینیــة والصــحیة علــى المجتمــع .حانــات الخمــر وتأثیرهــا مــن الناح
كـان یسـتعان إذ ، والكـادر الطبـي، ل الخمسینات من القـرن العشـرین ، مـن قلـة المـواد الصـحیةخال

  . )١٠٠(لفحص المرضى دوریًا یة والمدن األلو  إلىبزیارات لجان ترسل من العاصمة بغداد 
، علـى الصـعید االجتمـاعي فـي النجـف األشـرف النصـیب األوفـر اإلصالحدعوات وكان ل

دعواتهم في هذا  ىبفعل مبدأ الرسالة االنسانیة التي یحملها المصلحون النجفیون ، وكان یؤخذ عل
بعــض المصــلحین مــع بعــض  عــدم تفاعــلیة لتوعیــة المجتمــع ، و اإلصــالحالجانــب ، قلــة الوســائل 

المجتمــع  التــي یمكـن أن تحــول بــینالقضــایا بمعالجــة ي النجفـي اإلصــالحواهــتم التیــار  الـدعوات .
، مظـاهر التخلـفوالتقدم كالجهل والفقر والمرض وغیرهـا مـن  واالنطالق نحو آفاق التمدنالنجفي 

                                                 
،  ))الغري((؛  ٤٠، ص ١، العدد ١٩٤٩آذار  ٣١،  ))البذرة((؛  ١٧٨، ص ٥، العدد١٩٤٧،  ))القادسیة(( )٩٩(

،  ٤و١، العـــــــــدد ١٩٤٩آب  ١٥،  ))الشـــــــــعاع((، ص الغـــــــــالف ؛  ٢٠و١٩، العـــــــــدد  ١٩٤١تمــــــــوز  ٢٦
 .  ٩٠ص

آب  ١٨،  ))لـــــواء الوحـــــدة اإلســـــالمیة((، ص الغـــــالف ؛  ٢٠و ١٩، العـــــدد١٩٤٩تمـــــوز  ٢٦،  ))الغـــــري(( )١٠٠(
 . ١٠٣، العدد ١٩٥٣كانون ثان  ١٥، (صحیفة) ، بغداد ،  ))الدفاع((؛  ٦، ص ١٩٤٩
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المجتمع برمته . وهذا مـا  اصالح أي مجتمع البد من أن یبدأ بالفرد أوًال، ومن ثم یصلح نّ على أ
  . )١٠١(أكده كثیر من المصلحین 

العشـــرین فـــي مدینـــة النجـــف لـــذا بـــرز العدیـــد مـــن المصـــلحین منـــذ الربـــع األول مـــن القـــرن 
فیمـا  نهم الكاتب والصحافي یوسف رجیب ، كان من بیفیهاصالح الجانب االجتماعي إل األشرف

آفــاق  إلــىلشــرقي ا، وتطلــع الشــیخ علــي ةعرضــه مــن آراء وتحلــیالت لحــل المشــكالت االجتماعیــ
جدیدة في مراحل شبابه وقد ساعده على هذا التطلع استعداده الفطري ، وتقبله الثقافات المعاصـرة 

الشــرقي للتجــریح فــي عقیدتــه الدینیــة  ضفــي الــبالد العربیــة مــن خــالل أســفاره خــارج العــراق ، وتعــر 
م لمصالحهم المرتكزة على المفاهیم البالیة ، من قبل بعض المتزمتین ، حینما وجدوا فیه معول هد

آخذًا بأسباب التجدید مستقصیًا  وكان الشیخ محمد رضا الشبیبي مصلحًا اجتماعیًا مثالي النزعة ،
طریــق التربیـة الصــالحة وغــرس ســخ األخالقــي عـن التفمعالجـة  ومؤكـدًا علــى لمعـاني العصــریة ، ا

  . )١٠٢(العقائد القویمة
جعفـر الخلیلـي ، موجهـًا ســهام  الجتمـاعي فـي النجــف األشـرفا الحاإلصـوكـان مـن رواد 

ال تنسـجم مـع مبـادئ الشـرع التـي المجتمع العراقي،  لىع بعض العادات والتقالید الطارئة إلىنقده 
وأكــد الســید  أو تلــك التــي تحســب علــى الــدین وهــي لیســت مــن الــدین فــي شــئ .، اإلســالمي القــویم

ي ، وبـه االجتمـاعي والخلقـ اإلصالحالتربیة درسًا من دروس  نّ د رضا الموسوي في كتاباته أمحم
مكافحــــة الجهــــل والمــــرض واألمیــــة ، ونبــــذ الخرافــــات  إلــــى تعتلــــي األمــــم الســــلم الحضــــاري، ودعــــا

                                                 
، (نشــرة) ، كــربالء  ))األخــالق واآلداب((؛  ١٥٧المفرجــي ، المصــدر السـابق ، ص عـدي حــاتم عبــد الزهـرة )١٠١(

؛ محمــــــد مهــــــدي اآلصــــــفي ، حقیقــــــة الحریــــــة ، (النجــــــف: د.ط،  ٣٥، ص ٢، العــــــدد ١٩٥٩المقدســــــة ، 
)، ١٩٦٠؛ عبــــــد اهللا العالیلــــــي ، دســــــتور العــــــرب القــــــومي، (بیروت:مطبعــــــة الكشــــــاف،١٤) ، ص١٩٦٠

 . ١٧٦ص

)، ١٩٨١یوســـف رجیــب الكاتــب الصــحفي والسیاســـي ، (بغــداد: دار الرشــید للنشـــر،  منیــر بكــر التكریتــي، )١٠٢(
-٣٤)، ص١٩٤٧؛ معــن العجلــي، یوســف رجیــب فقیــد األدب والعــرب، (النجــف: مطبعــة الغــري،  ٣٩ص
؛ موســى الكرباســي ، المصــدر الســابق، القســم  ٢٩٤؛ كــاظم مســلم العــامري ، المصــدر الســابق ، ص ٣٥

ــــة  ؛ رفعــــت مرهــــون ٥األول ، ص ــــي الشــــرقي الشــــاعر المجــــدد ، (بغــــداد: دار الحری ــــي الصــــفار ، عل عل
؛ طالـــب علـــي الشـــرقي ، ذكـــرى الشـــرقي رائـــد التجدیـــد فـــي الشـــعر العربـــي  ١٥) ، ص١٩٨٩للطباعـــة ، 

؛ میـــــر بصـــــري ، أعـــــالم األدب فـــــي العـــــراق  ٢٩-١٣) ، ص١٩٩٠الحــــدیث ، (بغـــــداد: دار الجـــــاحظ ، 
،  ٦، العــدد١٩٧٦، كــانون أول  ))الرابطــة((؛  ١٤٩، ص ١) ، ج١٩٩٤الحــدیث ، (بغــداد: دار الحكمــة، 

 .  ١٧٨ص
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العلــــــم واألدب ووحــــــدة  نشــــــرة ، و و ر والعمــــــل المثمــــــر وتركیــــــز أركــــــان الثــــــ واألســــــاطیر ، والتــــــآخي
  . )١٠٣(الصفوف

ـــًا ووقـــف المفكـــرون مـــن مشـــكلة ال فقـــر ، وهـــي مـــن المشـــاكل االجتماعیـــة الخطیـــرة ، موقف
وبــذلك  ))الزكــاة((اســتطاع مكافحــة هــذه المشــكلة بتشــریع  اإلســالم صــلبًا ، فوضــعوا حلــوًال وأكــدوا أنّ 

افحــة فعالــة بفــرض هــذا النظــام ، والــى هــذا دعــا العــالم الجلیــل الســید محمــد ســعید كــافح الفقــر مك
ضـوء القـرآن  فـي، االجتمـاعي اإلصـالحمـن دعـاة الذي كان ي الشیخ عبد الحسین الرشتالحكیم، و 

    .)١٠٤(الكریم  وتعالیمه 
ي منـذ أوائـل القـرن العشـرین انقسـام اإلسـالموقـادة الـرأي فـي العـالم  اإلصـالحاستفز دعـاة 

یة أو التقریــب بــین اإلســالمالوحــدة  إلــىاألمــة وتفــرق صــفوفها ، فبــذلوا جهــودهم فــي ســبیل الــدعوة 
ؤت أكله، بالموازنة مع ما قام به المصـلحون فـي بقیـة األمـم، یة ، ولكن ذلك لم یسالماإلالمذاهب 

لى الوحـدة كانـت ومـا زالـت مبتـورة، إذ لـم تـراع جمیـع جوانبهـا، الدعوة إ نّ إلى أمرین: إویرجع ذلك 
الدسائس االستعماریة التي تحاك ضـد المصـلحین فـي هـذه األمـة ، وكـان تـدخل یتمثل في والثاني 

ام المغرضـــین رغبـــة فـــي تثبیـــت ســـلطانهم تـــارة ، وتحكـــم السیاســـات الخبیثـــة رغبـــة فـــي ســـحق الحكـــ
المعارضـــین تــــارة أخـــرى ، قــــد جعلـــت بعــــض الخالفــــات المذهبیـــة مشــــكلة خطیـــرة ، زادهــــا تعقیــــدًا 
أصحاب األقالم المأجورة ، ونزعات النفوس المریضة ، فإذا بهذه المشكلة تعصف باألخوة الدینیة 

  . )١٠٥(یة ، وتهدم كیان األمةاإلسالمة وتزلزل الوحد
جاء االستعمار واستغل هذه الفرقة المذهبیة في تثبیت سلطاته ، ورائدهم في ذلك القاعـدة 

یسـیطروا ، واسـتخدم  لهـم أنْ  حكمـوا سـیطرتهم مـا شـاءلیزیدوا مـن الخـالف وی ))فرق تسد((المعروفة 
ت بین السـنة والشـیعة ونشـر األكاذیـب المثیـرة یجاد الخالفابإ لعنصریة والطائفیةار سالح امعاالست

                                                 
،  ٣، العـــــدد ١٩٣٦، كـــــانون أول  ))الحكمـــــة((؛  ٤-١كـــــاظم مســـــلم العـــــامري ، المصـــــدر الســـــابق ، ص )١٠٣(

؛ محمـــد رضـــا الموســـوي، الثـــورة واإلصـــالح االجتمـــاعي ، (النجـــف: مطبعـــة النعمـــان ، د.ت) ، ١٩٤ص
 . ١٦ص

؛ ناصـــر البـــدیري ،  ٥مشـــكلة الفقـــر ، (النجـــف: مطبعـــة النعمـــان ، د.ت) ، صعبـــد الهـــادي الفضـــلي ،  )١٠٤(
؛ حســـن عیســـى الحكـــیم ،  ٩) ، ص١٩٥٩المعركـــة بـــین األیمـــان وااللحـــاد ،(النجـــف: مطبعـــة القضـــاء ، 

؛ أغــــا بـــــزرك  ١٧٣؛ مجموعــــة مــــن البـــــاحثین ، المصــــدر الســــابق ، ص ١٧-١٦المجــــالس النجفیــــة ، و
 . ١٠٦٦، القسم الثالث ، ص ١عة، جالطهراني ، طبقات أعالم الشی

عبـــد الكـــریم الزنجـــاني ، الوحـــدة اإلســـالمیة أو التقریـــب بـــین مـــذاهب المســـلمین ، (النجـــف: مطبعـــة الغـــري  )١٠٥(
؛ عبــــد الكـــــریم بــــي آزار الشـــــیرازي ، الوحــــدة اإلســـــالمیة أو التقریــــب بـــــین  ٦-٥) ، ص ١٩٦١الحدیثــــة، 

؛ قسـم العالقـات الدولیـة  ٦-٥) ، ص١٩٧٥ات ، المذاهب السبعة ، (بیـروت: مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـ
)، ١٩٨٤في منظمة االعالم االسالمي، حول الوحدة االسالمیة أفكار ودراسات، (طهران: مطبعـة سـبهر، 

 .     ٥٢، ص١ج
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 ةن الغــرب والشــرق معارضــان ألي توحیــد ، ومســاندان ألیــلفــتن ، وفــي التــاریخ المعاصــر نــرى أل
  . )١٠٦(تجزئة

فرصــة انشــغال المســتعمرین  جــال الــدین مــن المصــلحین والمفكــرینانتهــز نفــر مــن كبــار ر 
أخطر مشـاكل األمـة ، فتالقـوا فـي القـاهرة وكونـوا  بأتون الحرب العالمیة الثانیة لمعالجة واحدة من

للتقریـب بـین أربـاب المـذاهب  ، ))یةاإلسـالمجماعـة التقریـب بـین المـذاهب ((أسموها  إسالمیةجبهة 
ات ، زالــة الخالفــإذ ســعى كثیــر مــن علمائــه ورجاالتــه إلیة وكــان العــراق أحــد منطلقاتهــا ، اإلســالم

یة اإلسـالمة ومهمة جدًا ، فالمذاهب هذا الخالف نجدها رئیسالموجبة ل ألسبابواذا أردنا الوقوف ل
دون أن یجــرأ أحــدهم مــن ، یــة ،  ودعــاة الوحــدة یحومــون حولهــاقامــت علــى قواعــد وأصــول جوهر 

دعـوتهم كلما اصطدمت  الواحدة تلو األخرى .رسال الصیحات مساس بها ، وهم یكتفون بإعلى ال
، بـل كـان همهـم الـدعاة لـم یكونـوا مخلصـین فـي دعـوتهمالء قسمًا من هؤ  نّ أ فضًال عن،  بالحقیقة

الخـالف مـن  اقـتالع إلـىالوحید أن یحمدوا بما لم یفعلوا ، ولو كانوا مخلصین في دعـوتهم لعمـدوا 
  . )١٠٧(جذوره

ه، مـــن دون ان لـــي كاإلســـالمیة ، ودراســـة التـــراث اإلســـالمكـــان الســـعي لتقـــارب الطوائـــف 
بـین الطوائـف وازالـة النعـرات التـي الصـلة ب یـقر ألخـرى للتیث تـدرس كـل طائفـة مـا عنـد ا، بحیجزأ

یتخـذون مـن االخـتالف بـین الطوائـف منفـذًا  اإلسـالمالـذین یریـدون الكیـد ب نّ اإلسـالم، إلها بجـوهر 
مستفیدین في ذلـك هذا المنفذ ، بوجههم یجب أن یغلق یة ، لذا اإلسالمالوحدة  ینفذون منه لتمزیق

  . )١٠٨( بعیدمن تجارب الماضي القریب وال
نبــذ الطائفیـة ، والتقریــب بـین طوائــف المسـلمین عــن  إلـىكثیـر مــن علمائنـا األعــالم ودعـا 
مـــــن ذلـــــك تقریـــــب الشـــــقة بـــــین الطوائـــــف  وكـــــان غرضـــــهم، هم ومؤلفـــــاتهم ومقـــــاالتهمطریـــــق خطـــــب

وقوتــه ، وكــان فــي مقدمــة علمائنــا األعــالم فــي هــذا  اإلســالمیة ، لمــا فــي ذلــك مــن وحــدة اإلســالم
یة مــن خــالل جهــاد اإلســالمســماحة األمــام الشــیخ عبــد الكــریم الزنجــاني ، رســول الوحــدة  المجــال

ه ن فـي هـذا المجـال ، وبمـؤازرة زمالئـسماحته وجهوده الجبارة ، مدة زادت على ربـع قـرن مـن الـزم
                                                 

؛ الســید ضــیاء الموســوي ، النهــب االمبریــالي  ٦عبــد الكــریم بــي آزار الشــیرازي  ،  المصــدر الســابق ، ص )١٠٦(
؛ آیــة اهللا العظمــى االمــام الســید محمــد  ٢٤) ، ص١٩٨٥ق وأرقــام ، (د.م : د.ط ، للعــالم اإلســالمي حقــائ

) ، ٢٠٠٤الحســیني الشــیرازي ، الســبیل إلــى انهــاض المســلمین ، (كــربالء: دار صــادق للطباعــة والنشــر، 
 .٣٤٢ص

ین ؛ طـه الفیـاض العـاملي ، الوحـدة اإلسـالمیة بـ ٦عبد الكـریم بـي آزار الشـیرازي ، المصـدر السـابق ، ص )١٠٧(
 ع .  -) ، ص ر ١٩٥١األخذ والرد ، (بغداد: مطبعة الهالل ، 

 .٤٦-٤٥) ، ص١٩٥٨محمد أبو زهرة، الوحدة اإلسالمیة، (بغداد: دار الجهاد ،  )١٠٨(
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خـالل مـدة تزیـد  كثیر مـن العلمـاء األعـالمالمخلصین والمتبعین ألثره ، بعد أن عجز عن تحقیقها 
  . )١٠٩(ف عام على أل

ســماحته بنشــر دعوتــه  الشــیخ عبــد الكــریم الزنجــاني دور بــارز ، إذ لــم یكتــف وكـان لألمــام
قـام  لة ألربعمائـة ملیـون مسـلم آنـذاك وانمـایة الشـاماإلسـالمیة االنسـانیة ، ورسـالة الوحـدة اإلصالح

المســـلمین  ي ، لقــي فیهـــا التأییــد مـــن أكـــابر المصــلحین وعلمـــاءاإلســـالمبرحلــة فـــي أقطــار الشـــرق 
یة ، سنعمل للوحدة الدینیة اإلسالمأننا متى حققنا الوحدة األمم ، وأكد سماحته في لقاءاته وزعماء 

تحقیق الوحدة البشریة واألخـوة االنسـانیة ،  إلىوتوحید جهود األدیان اآللهیة وبعد تحققها ، نلتفت 
جـرده مـن األشـكال والصـبغات الفكـر اإلنسـاني ، ویمـا یحـرر ، بیةاإلصـالحنبـدأ دعوتنـا  فیجب أنْ 

التـــي تفرضـــها العـــداوات الدینیـــة والخصـــومات القومیـــة والنعـــرات الطائفیـــة وســـائر عوامـــل التفریـــق 
)١١٠( .  

یة من تفتـت وانقسـام ونـزاع ، یصـرف اإلسالمكان الشیخ الزنجاني یقظًا بما یحیط باألمة 
، واالنهیار كان یستفحل فیها  هذه األمة عن قضایاه األساسیة ، وتطلعاتها الحضاریة ، فالضعف

الخالفـــات  ، وتـــأتي اإلصــالحكـــان یعرقـــل مشــاریع النهضـــة و ویعمــق حالـــة التخلــف الوضـــع الــذي 
ركتــه حونتیجــة لـذلك نهــض شـیخنا ب فــي مقدمـة العوامــل التـي تمــزق وتفتـت فــي عضـدها،المذهبیـة 
ف بالقــاهرة ، محــط یة ، وكانــت جامعــة األزهــر الشــریاإلســالمالوحــدة  إلــىیة فــي الــدعوة اإلصــالح

علمـاء األزهـر ، ت مبادرات علمـاء الشـیعة لالتصـال بأنظار علماء الشیعة المصلحین ، ولذلك كان
ي ، واســــتمرت هــــذه المراســــالت بــــین الشــــیخ اإلســــالموالحــــوار المتبــــادل واالهتمــــام بقضــــایا العــــالم 

  . )١١١(المشتركةیة وقضایا األمة اإلسالمالزنجاني وعلماء األزهر ، في دعم مشاریع الوحدة 
دار ((فــي تجربــة  ١٩٤٦حــدثًا تاریخیــًا عظیمــًا ، تحقــق عــام  ))دار التقریــب((وكانــت تجربــة 
فــي انهــاض مشــروع الوحــدة فـــي  فــي القــاهرة ، وانطالقـــة قویــة ))یةاإلســالمالتقریــب بــین المــذاهب 

یة اإلسـالمفـي األمـة  اإلصـالحعـدد مـن رجـال ع علـى تأسـیس هـذه التجربـة الرائدة،وقد اجتماألمة،

                                                 
 . ٨-٦عبد الكریم الزنجاني ، المصدر السابق ، ص )١٠٩(

عـة صفحة مـن رحلـة االمـام الزنجـاني ، (النجـف: مطب علي الحاج سنجر، ؛ ٤١-٤٠، صالمصدر نفسه  )١١٠(
 .  ٢٣، ص ١٥، العدد ١٩٤٧نیسان  ١، ))الغري((؛  ٥٦، ص ٢)، ج١٩٥٧الغري الحدیثة، 

زكــــي المــــیالد ، خطــــاب الوحــــدة اإلســــالمیة مســــاهمات فــــي الفكــــر اإلصــــالحي الشــــیعي ، (بیــــروت : دار  )١١١(
 . ١٣١-١٢٧) ، ص١٩٦٦الصفوة ، 
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كــان مــن بیــنهم ، الســید محمــد تقــي الحكــیم والشــیخ محمــد حســین آل كاشــف الغطــاء والســید محمــد 
  . )١١٢(علي هبة الدین الشهرستاني والسید عبد الحسین شرف الدین وآخرون غیرهم

وعــد ســماحة الشــیخ محمــد الحســین آل كاشــف الغطــاء مــن المناصــرین بقــوة لفكــرة الوحــدة 
التــي ألقاهــا فــي الشــام  فــي كتبــه ومقاالتــه وخطبــه العدیــدةد الشــیخ دعوتــه هــذه یة ، فقــد أكــاإلســالم

لكوفــة المقــدس ، الــذي تعــرض فیهــا ومصــر وبحضــور علمــاء الســنة ، وكانــت خطبتــه فــي جــامع ا
كثیــر مــن البــدع الشــائعة فــي العــراق ، فحاربهــا  لكــي ال تصــبح وســیلة الثــارة العــداء بــین الشــیعة ل

یة ، روحیًا وفكریًا وعملیًا ، اإلسالمأعطى زخمًا كبیرًا لمشروعات الوحدة  والسنة ، وكان الشیخ قد
وكانــت الوحــدة فــي  فــي القــاهرة ، ))یةاإلســالمدار التقریــب بــین المــذاهب ((وكــان مــن الفــاعلین فــي 

علیا ، ال یجوز التفریق أو التغافل عنها فكان یقدمها كأولویة أساسیة في منهجیتـه تفكیره مصلحة 
  . )١١٣( الحركیة

نشـرتها لـه مجلـة التي حدى مقاالته حمد الحسین آل كاشف الغطاء ، في إوأشار الشیخ م
یة عنـد كثیـر مـن العلمـاء، اإلسـالمعدم اتضاح قضیة التقریب بـین المـذاهب  إلى،  اإلسالمرسالة 

ین ف ال تجـد بـالخـال رغمبـأنـه ، بینما أجـاب الشـیخ كاشـف الغطـاء عملیة التقریب  ن استحالواالذی
ال تجــد بــین و  ول بــأن الشــیعة لیســوا مســلمین ،یقــ هم ممــنناهــل الســنة والشــیعة، والســیما العلمــاء مــ

جانـب  إلىلیس بمسلم ، فهو  اإلمامعلماء الشیعة من یقول بأن من ال یعتقد بالنص اآللهي على 
لغطـاء یة العامـة مسـلمًا ، وقصـد الشـیخ كاشـف ااإلسـالمصـول ایمانه باالمامـة یعـد كـل معتقـد باأل

تكــــاتف  إلــــىتــــدعو  اً خطبــــ ؤتمر علمــــاء المســــلمین ، وألقــــى فیــــهي لحضــــور مــــچــــكرا ١٩٥٢عــــام 
صلب الدین ، والقضـاء علـى الطائفیـة التـي انتهجهـا كـل مـن  إلىالمسلمین شرقًا وغربًا ، والرجوع 

  .  )١١٤(استعمر العراق 
تـــي یتعـــرض لهـــا  الظـــاهرة الخطیـــرة ال الســـید محمـــد الحســـني البغـــدادي هـــذه وأولـــى آیـــة اهللا

اهتمامــًا  مینیدســها االســتعمار لیــدخل الفرقــة والشــقاق بــین المســلإذ المســلمون بــین حــین وآخــر ، 
یـــاهم ، شـــعوبًا وحكومـــات ، مطالبـــًا إياإلســـالمالشـــعب العراقـــي والعـــالم  إلـــىشـــدیدًا ، ووجـــه بیانـــا 

قیـــة عـــن هـــذه فكانــت وجهـــة نظـــر ســماحته الحقیبالقضــاء علـــى كـــل النعــرات الطائفیـــة البغیضـــة ، 
                                                 

 . ٥١زكي المیالد ، المصدر السابق، ص )١١٢(

الخراســاني ، نــداء الوحــدة والتقریــب بــین المســلمین ومــذاهبهم ، (طهــران:  العالمــة الشــیخ محمــد واعــظ زاده )١١٣(
، ٢٠٠٥، (مجلـة)، النجـف األشـرف، كـانون أول  ))النجف األشـرف((؛  ١٤١-١٤٠) ، ص١٩٩٧د.ط ، 
؛ زكــــي المــــیالد ، المصــــدر الســــابق ،  ٤١؛ علــــي البهــــادلي ، المصــــدر الســــابق ، ص ٤٧، ص٢٠العــــدد
 .  ١٦٧ص

،  ١٩٧٥، آیــار  ))الرابطــة((؛  ١٤٢واعــظ زاده الخراســاني ، المصــدر الســابق ، ص العالمــة الشــیخ محمــد )١١٤(
 .  ٥٠-٤٨، ص ٢العدد
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أكبـر انهـا هـا شدیدة ألنـه رأى فی وحارب الطائفیة محاربة الظاهرة التي كشف فیها مواطن الضعف
 التنــافر ةفــي نفــوس أبنــاء هــذه األمــة الواحــد التكــوین الطــائفي یــزرع نّ كریمــة ، وإ علــة بهــذه األمــة ال

وقـت أحـوج مـا تكـون فـي  ، فیحدث التباعد والتخاذل والتفكك ، ویوقع الفتنة بین المسلمین ،الحقدو 
، أزاء التیـارات العدوانیـة المحدقـة بهـا ، وعلـى رأسـها دول التالحمو  الوحدة إلىیة اإلسالماألمة  فیه

  . )١١٥(الغرب االستعماریة
یـرى سـماحته  إذیة ، اإلسـالممـن دعـاة الوحـدة  یمكان آیة اهللا العظمى السید محسـن الحكـ

مثقفـــین والمفكـــرین واألدبـــاء مـــن قبـــل العلمـــاء والكافـــة یة اإلســـالمالمـــذاهب  ضـــرورة االنفتـــاح علـــى
فــي تقریــب شــقة وكــان للســید محمــد تقــي الحكــیم دور كبیــر لتقریــب المــذهبي والتعــاون المشــترك ، ل

التــي كــان أهمهــا جهــل علمــاء بعــض  والحــد مــن تــأثیر العوامــل المفرقــةالخــالف بــین المســلمین ، 
الـــــدعوات  المجـــــال مفتوحـــــًا أمـــــام تســـــرب ، ممـــــا تـــــركالمـــــذاهب بأســـــس وركـــــائز الـــــبعض اآلخـــــر 

االمــامي ، وهــذا الموضــوع أداة ضــخمة لضــرب المــذهب خدمت عملیــة التحریــف المغرضــة ، واســت
یجــاد منبــع آخــر للشــریعة ألنــه یعنــي إالعــائق األكبــر أمــام تقــارب المســلمین بأنــه كثیــرون یتصــوره 

  . )١١٦(اختالف النتائج إلىیؤدي اختالف المنابع  مقابل السنة النبویة ، فمن الطبیعي أنْ 
الـذین سـاندوا ودعمـوا  المجـددینمـن المصـلحین الشـیعة  لمظفـروكـان الشـیخ محمـد رضـا ا

فــي القــاهرة ،  ))یةاإلســالمدار التقریــب بــین المــذاهب ((یة ، ووقفــوا مــع اإلســالممشــروعات الوحــدة 
ي نفوسهم ، ویقول الشـیخ وانتقدوا الدعوات التي تفرق كلمة المسلمین ، وتثیر الضغائن واألحقاد ف

وأنــي لواثــق ان فكــرة التقریــب بــین المــذاهب أصــبحت الیــوم ((المظفــر فــي كتابــه عقائــد األمامیــة : 
مهمــا كانــت نزعتــه المذهبیــة ورأیــه فــي  اإلســالملكــل مســلم غیــور علــى  اً رفیعــ اً حاجــة ملحــة وهــدف

ة انفسـهم كشـف دفائنهـا المخالفات العقائدیة ولیس شئ أفضل في التقریب من تولي أهل كـل عقیـد
  .   )١١٧())وحقائدها

مـن علمـاء الشـیعة المتنـورین والمجـددین ،  محمـد علـي هبـة الـدین الشهرسـتاني كان السید
یة ، وألــف كتابــًا فــي الوحــدة اإلســالموهــو مــن المســاهمین األوائــل فــي دار التقریــب بــین المــذاهب 

محمـــد بـــاقر الصـــدر ، وهـــو مـــن عظمـــاء وكـــان الســـید  . ))توحیـــد أهـــل التوحیـــد((یة أســـماه اإلســـالم
مشـــاعره وفهمـــه  یة ، وقـــد عبـــر عـــناإلســـالمي ، ومـــن رجـــال الوحـــدة اإلســـالموالتجدیـــد  اإلصـــالح

أني منذ عرفت وجودي ومسؤولیتي في هـذه األمـة ، بـذلت هـذا الوجـود ((یة بقوله : اإلسالمللوحدة 
                                                 

 .  ١٩عبد الجبار الزهیري ، المصدر السابق ، ص )١١٥(

؛ محمـــد بـــاقر الحكـــیم ، الحـــوزة العلمیـــة نشـــوؤها مراحـــل  ١٣٧محمـــد بـــاقر الحكـــیم ، األمـــام الحكـــیم ، ص )١١٦(
التســخیري ، أضــواء علــى طریــق الوحــدة اإلســالمیة ، (طهــران:  ؛ محمــد علــي ١٤٨تطورهــا أدوارهــا ، ص

 .  ٩٣-٨٩) ، ص ١٩٩٨مدیریة الترجمة والنشر ، 

 . ١١١زكي المیالد ، المصدر السابق ، ص )١١٧(



 - ١٢١ -

ي توحدهم جمیعًا ، ولم أعش من أجل الشیعي والسني على السواء ، حیث دافعت عن الرسالة الت
، طریــــق الخــــالص وهــــدف الجمیــــع فأنــــا معكمــــا بقــــدر مــــا أنــــتم مــــع  لإلســــالم إالبفكــــري وكیــــاني 

ومـن أجلكـم  ، وهو ما تحمالنه مـن هـذا المشـعل العظـیم ، أنـي أعاهـدكم بـأني لكـم جمیعـاً  اإلسالم
ولتـتالحم صـفوفكم تحـت هـدفي فـي الحاضـر والمسـتقبل ، فلتتوحـد كلمـتكم ،  جمیعًا ، وٕانكم جمیعاً 

  .  )١١٨( ))اإلسالمرعایة 
كـان لـي أن أنبــه  إذا((: ، إذ یقـولاإلسـالمیةالوحـدة ب األمـام السـید أبـو القاسـم الخـوئياهـتم 

مـا  إلـىشئ بعد التمسك بشعائر اهللا والتآسي لسـنة رسـوله ، فلـیس اال التنبـه  إلىالمؤمنین  أخواني
والشنان بـین أتبـاع مسلمین وتشتیت هدفهم باثارة البغضاء ، یثیره هؤالء األعداء من تفریق كلمة ال

 ، وأؤكـد اهللا إلـىبحبـل اهللا وحبـل رسـوله ، وال تختلـف بـالتقرب  -والحمد هللا –مذاهب كلها تتمسك 
ال یجعلــوا مــواطن اخــتالف الــرأي واالجتهــاد المــذهبي ســببًا مــن أســباب  نْ علــى هــؤالء المــؤمنین ، أ

  . )١١٩( ))فرقتهم
تماعیـة التـي مسـت الـدیني بالعدیـد مـن القضـایا االج اإلصالحيهتمامات التیار تعمقت او 

 اإلصالحیةكان من بین رواد هذه الحركة فعلى حد سواء مسًا مباشرًا ، اهتمامات الفرد والمجتمع 
 حمایـة حقـوق علـى اإلسـالمحرص  د هبة الدین الشهرستاني الحسیني الذي أكدالمجدد السید محم

، ودافـــع ، بعیـــدًا عـــن الـــدینلـــم، مثبتـــًا علـــى مـــا أصـــابها مـــن ظتعرضـــها لالضـــطهادالمـــرأة ، وعـــدم 
ورفـع  فاإلصـالحعالقـة بینـه وبـین مـا أصـابها مـن جهـل ، أیة ، رافضًا وجود حماسه عن حجابهاب

حقهـا فـي التعلـیم ، وهـو مـا أراده  إلـىترك حجابها ، داعیًا في الوقت نفسـه  يمستوى المرأة ال یعن
   . )١٢٠( السمحاءالشریعة حدود أعطاها حقوقها ضمن  الذي،  اإلسالم

واستمرت الدعوات في هذا المجال وظهرت شخصیات على مستوى رجال دین ، كان في 
مـــــن المـــــرأة  اإلصـــــالحیةمقــــدمتهم األمـــــام الشـــــیخ محمـــــد الحســـــین آل كاشــــف الغطـــــاء ، ومواقفـــــه 

قـد تفـوق الرجـل كفـاءة وقابلیـة علـیهم حرمـانهم المجتمـع مـن الحقـوق ، و  ومشاركتها الرجل ، ونعى
ف الـزواج ، فوقـ باع وتشـترى فـي سـوقتیة وفند أباطیلهم ، إذ كانوا یرونها أشبه بسلعة لومقدرة عق

                                                 
 . ١١٦-١١٢زكي المیالد، المصدر السابق ، ص )١١٨(

 . ١١٦، صالمصدر نفسه  )١١٩(

نـزار عطیـة السـید سـلمان ،  ؛ حیـدر ١٦٧-١٦٦عدي حاتم عبد الزهرة المفرجي ، المصـدر السـابق ، ص )١٢٠(
 . ٦٢، ص ٢، العدد ١٩٧٥، آیار  ))الرابطة((؛  ١٧٨-١٧٧المصدر السابق ، ص
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نصـاف المـرأة وجعلهـا عنصـرًا فـاعًال فـي المجتمـع إ إلـى اتجـاه هـذا الجمـود بصـالبة ، ودعـاالشیخ 
  . )١٢١(ثقیًال یجب التخلص منهولیس عبئًا 
نهـا تحتـل جـزءًا حیویـًا ، ذلـك بأ اإلسـالمیةالشـریعة  فيحقوق المرأة  نفسه في الوقتبین و 

وأعطتهـا  من المجتمع االنساني بصورة عامة ، وقد أولت الشریعة حقوقها وواجباتهـا عنایـة متمیـزة
ذلـك والـتخلص مـن األمیـة ، االهتمام بتعلیم المرأة وحثها على  إلىالشیخ  كثیرًا من الحریة ، ودعا

للمــرأة دورهــا فــي  أنّ  بــالروح الوطنیــة ، وأكــد تغذیتــهرأة دورًا وطنیــًا متمــثًال بتربیــة الجیــل و للمــ نّ أل
رأیهــا فــي األمــور السیاســیة التــي تخــص بلــدها، لكنــه فــي الوقــت تعطــي  لهــا أنْ العمــل السیاســي ، و 

هـــا فـــي هـــذا نفســـه تحفـــظ علـــى التوســـع فـــي مشـــاركتها فـــي العمـــل السیاســـي ، وحـــذر مـــن انزالقات
جمعیــات النســویة التــي أخــذت علــى عاتقهــا عقــد ال االنضــمام إلــى ل ، وفضــل الشــیخ للمــرأةالمجــا

یـات اللـواتي أســقطتهن المـؤتمرات والعمـل علـى مكافحـة فسـاد األخـالق فـي المجتمـع ، وانتشـال الفت
  . )١٢٢(اوي الرذیلة ، فیشكلن خطورة على البناء االجتماعي بافسادهن الشبابالظروف في مه

ر المـــرأة فـــي أعـــین وقـــ(( اإلســـالمب جعفـــر النقـــدي فـــي كتاباتـــه حـــول المـــرأة ان وأكـــد الكاتـــ
،  ، التــي كبلتهــا بعــض األمــم ))نــزع عنهــا أغــالل العبودیــة((و  ))أحلهــا محــل الكرامــة((و  ))المســلمین

المســلمین ال یفرقــون بــین كــل مــن الرجــل  نّ الــدنیا وفــي اآلخــرة ، ولهــذا نــرى أ وعرفهــا نصــیبها فــي
المـرأة بعـین الحنـان والرقـة أكثـر مـن الرجـل ، والمسـلمین  إلـىشؤون الحیـاة ، وینظـرون والمرأة في 

  . )١٢٣())طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة((یرون المرأة تشارك الرجل في طلب العلم 
ن ین األوائــل فــي النجــف األشــرف ، ممــوكــان األدیــب والكاتــب علــي الخاقــاني مــن الریــادی

ة العراقیة في ولوج میدان الكتابـة والتـألیف ، والتعبیـر عـن آرائهـا وطموحاتهـا ناصروا وشجعوا المرأ
معنیـــة بنتـــاج المـــرأة العراقیـــة ، وتنشـــر لهـــا المقـــال  ))البیـــان((المعرفیـــة والثقافیـــة ، لـــذا كانـــت مجلتـــه 

  .  )١٢٤(والقصة القصیرة ، والقصائد الشعریة وغیرها
تعلیم المرأة ، وٕافسـاح  إلى ودعا ع وعلله ، وعالج األستاذ صالح الجعفري  قضایا المجتم

ه االجتماعیـة ، واسـتمد الجعفـري یال ، وكـان متحمسـًا فـي تطبیـق آرائـالمجال أمامها في بناء األج
                                                 

 ؛. ١٧٨حیدر نزار عطیه السید سلمان، المصدر السابق، ص )١٢١(

 . ١٨٠-١٧٨، ص المصدر نفسه )١٢٢(

 .  ٧٦-٧٥) ، ص١٩٥٥جعفر النقدي ، اإلسالم والمرأة ، (النجف: مطبعة الغري الحدیثة ،  )١٢٣(

المطبعـــي ، موســـوعة أعـــالم العـــراق فـــي القـــرن العشـــرین ، (بغـــداد: دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة ،  حمیـــد )١٢٤(
؛ محمــد جمــال الهاشــمي ، المــرأة وحقــوق االنســان ، (النجــف: مطبعــة الغـــري  ١٤٤، ص ١) ، ج١٩٩٦

 . ٧٩-٧٨) ، ص١٩٧١الحدیثة، 
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ف اَألشــرف روحـًا اصــالحیة ، وكــان مـن خــالل الصـحافة المصــریة والســوریة التـي كانــت تـرد النجــ
ألقیـت  ١٩٤٥نـدوة فكریـة مسـتمرة ، ففـي العـام ، وهو  بمثابة  ألستاذ محمد علي البالغي مجلسل

، وهـو افصـاح واضـح عـن ضـرورة تعلـیم المـرأة وتحقیـق  ))تعلـیم المـرأة((في مجلسه قصـیدة بعنـوان 
  . )١٢٥(نوع من العدالة بحقها 

یین علــى الــدور التربــوي للمــرأة ، وضــرورة تســلحها صــالحاإلوانصــبت آراء معظــم العلمــاء 
 منزلقـات الـرأيال تنزلق ب عنصرًا نافعًا منتجًا في المجتمع ، وشریطة أنْ بالعلم والمعرفة كي تكون 
فـي المجتمـع ، وكأنهـا فـي  حیـاء دورهـا الفاعـلإ إلـىتمـرد المـرأة ، ال  إلىوالمناهج الغربیة الداعیة 

، لــذا اســتهجنوا راع مــع الرجــل ، ال انســجام وتنــاغم مــن أجــل بنــاء قــویم وســلیم للمجتمــع حالــة صــ
أة على النمط الغربـي ، وحبـذوا المـرأة المسـلمة المتعلمـة والمتنـورة مـع الحفـاظ علـى قـیم انفالت المر 
  . )١٢٦(ي اإلسالمومجتمعها  الشرع القویم

كحركة الشـباب  إسالمیةوظهرت في مدینة النجف األشرف خالل تلك المدة عدة حركات 
خاصــة فــي حركــة العلمــاء ب وقــد شــارك بعــض،)١٢٧( یةاإلســالمالمســلم والعقائــدیین ثــم حركــة الــدعوة 

یة ، وكــان حــزب الــدعوة مــن اإلســالمحــزب الــدعوة  إلــىیة التــي تطــورت فیمــا بعــد اإلســالمالــدعوة 
نمــا اجتماعیــة وإ لیس لضــرورة دینیــة وحســب زت علــى الســاحة السیاســیة العراقیــة،األحــزاب التــي بــر 
السیاسـیة الوافـدة ارات بعدما شهدته السـاحة العراقیـة مـن تغلغـل لشـتى التیـ وبخاصةوسیاسیة ملحة،

ال فـي السـیطرة علـى أرض المسـلمین عبـادًا م غربي ال هـدف لـه إالمتولدة من رحمن خارج القطر 
 - یة أم غربیـــة رأســـمالیة أم شـــوفینیةوبـــالداً وثـــروات ، ســـواء كانـــت هـــذه التیـــارات شـــرقیة ماركســـ
  .)١٢٨(عنصریة استمدت اصولها من رحم التطرف العنصري الغربي

والتــــي روج لهــــا  اإلســــالمهم بــــالرد علــــى الشــــبهات حــــول ء الشــــیعة ومفكــــرو تصــــدى علمــــا
االســتعمار أو الملحــدون ، وموجــات اإللحــاد والفكــر المــادي ، والتیــارات المعادیــة لالســالم بالعدیــد 

                                                 
؛   ١٦٩)، ص١٩٨٥لحریـــة للطباعـــة،صـــالح بـــن عبـــد الكـــریم الجعفـــري ، دیـــوان الجعفـــري، (بغـــداد: دار ا )١٢٥(

 .  ٣٧-٣٦حسن عیسى الحكیم ،  المجالس النجفیة  ، و

؛ محاضـــرات آیـــة اهللا الســـید محمـــد رضـــا  ٥٧٤-٥٧٣، ص ٩، العـــدد ١٩٤٩كـــانون ثـــان  ١،  ))البـــذرة(( )١٢٦(
 .  ٩٧-٩٤الحسیني ، ومضات ، (كربالء: دار صادق للطباعة ، د.ت) ، ص

 اإلسالمیة ، سوف نتطرق لها بالتفصیل الحقًا في الفصل الثالث من التفاصیل عن هذه الحركات لمزید )١٢٧(
 المبحث األول .

؛ نخبة مـن  ٤؛ اللجنة الثقافیة ، المصدر السابق ، ص ١٩٩-١٩٨،  ص ٥، العدد ١٩٤٧، ))القادسیة(( )١٢٨(
؛ ٦٧-٦٦) ، ص١٩٨٢العلماء والمفكرین ، لمحات مـن الفكـر السیاسـي ، (طهـران: مطبعـة خوانـدینیها ، 

المجاهــــدین العــــراقیین ، األمــــام الصــــدر فــــي أعمالــــه السیاســــیة ، (د.م : د.ط ، د. ت) ، السلســــلة حركــــة 
؛ حــزب الــدعوة اإلســالمیة  ، تعریــف بحــزب الــدعوة اإلســالمیة ، (بغــداد: دار البیــان لنشــر  ٣الثانیــة ، ص
-١٩٠٨ العمـل الحزبـي فـي العـراق-؛ حسن شبر ، تـاریخ العـراق المعاصـر ١٢) ، ص٢٠٠٣والتوزیع ، 

؛ عبــــــــــد اللطیــــــــــف  ١٣٧؛ محمــــــــــد بــــــــــاقر الحكــــــــــیم ، االمــــــــــام الحكــــــــــیم ، ص ١٩١، ص ١، ج ١٩٥٨
 .٦-٥الخفاجي،الشهید الصدر ثورة شعب ومصیر أمة،(د.م:دار المعالم للمطبوعات،د.ت )، ص
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وفكریـــة ، وبـــرز األمـــام الســـید محســـن الحكـــیم فـــي مقاومـــة هـــذه التیـــارات ،  إعالمیـــةمـــن الوســـائل 
یة ، ومیزهــا بشــكل واضــح عــن الخــط الیســاري المتمثــل اإلســالمحركــة وأعطــى الوجــه الصــحیح لل

وقــــف بشــــدة أمــــام المــــد األحمــــر العنصــــري ، والخــــط اللیبرالــــي ، و بالشــــیوعیین ، والخــــط القــــومي 
ن الحركـات واألحـزاب السیاسـیة هنـا مـكثیـر لنظام الملكي ، ونشطت في أیامه الشیوعي في زمن ا

احته العــام الــذي كــان یقــوده األمــام الحكــیم ، وشــجع ســم وهنــاك ، لكنهــا كانــت ضــمن هــذا التحــرك
همت هـذه الكتـب مسـاهمة یة والمجـالت الهادفـة ، فأسـاإلسـالملتألیف وطبـع الكتـب المؤلفین على ا

    . )١٢٩(فعالة في الرد على األفكار الملحدة والمتطرفة 
الكبیــر  ياإلســالموســطع نجــم الســید محمــد بــاقر الصــدر فــي نهایــة الخمســینات ، المفكــر 

ي ، الـذي اإلسـالمجانـب المنبـر  إلـىوالمنظر االجتماعي الالمع ، وبـدأت معـالم المجتمـع بالتبـدل 
وتعمیـق  اإلسـالمیة ، وحفـز النـاس للعمـل علـى تحقیـق أهـداف اإلسـالمأخذ دوره فـي بـث المفـاهیم 

تلـك لمـالق وقف األمام لیتصدى بفكـره العو المجتمع ،  إرجاءشرت معالم التغیر في كل الوعي وانت
المثقفـین مـن  انذهـأ إلىي ، التي تسربت اإلسالمالتیارات الغربیة والغریبة عن قیم ومثل المجتمع 

لفكر الماركسـي والفكـر الرأسـمالي یة ، وكانت دراساته الفكریة التي ناقش فیها ااإلسالمأبناء االمة 
  . )١٣٠( ))فلسفتنا((و  ))اقتصادنا((أعمق وأفصح الدراسات الفكریة في كتابیه الرائعین  من

یة النــابض بالعطــاء والفكــر اإلســالماألمــام الشــهید محمــد بــاقر الصــدر قلــب الحركــة  وعــد
ألجیــــال ، نظــــرًا لمــــا قدمــــه ل ي المعاصــــراإلســــالموالتضــــحیة والشــــهادة ، وهــــو بحــــق رائــــد الفكــــر 

انـه صـانع العظیم و  اإلسالمیة من تراث ضخم هو عصارة أفكاره الذي استسقاها من منبع اإلسالم
، وجماعـــة  ١٩٥٧یة اإلســـالمي فـــي العـــراق ، فكـــان وراء تأســـیس حركـــة الـــدعوة اإلســـالمالتحـــرك 

لمقاومــة المــد  ))فلســفتنا((، وتألیفــه لكتابــه الخالــد  ١٩٥٨العلمــاء بعــد ثــورة الرابــع عشــر مــن تمــوز 
  . )١٣١(الشیوعي 

 ألشــرف ، دورٌ ین فــي مدینــة النجــف اوكــان للشــیخ مرتضــى آل یاســین احــد كبــار المجتهــد
بعـد أن  ،في مكافحة الزحف االلحادي الذي غزى بالد المسلمین ، وقد قام بهذه المهمـة خیـر قیـام

                                                 
؛  ٣٦٣، ص ٢، ج ١٩٥٧-١٩٠٠التحــرك الحزبــي فــي العــراق  -حســن شــبر ، تــاریخ العــراق المعاصــر )١٢٩(

؛ ٤٢؛ الخطیب ابن النجف ، المصدر السابق ، ص ٢٢مرجعیة األمام الحكیم ، ص محمد باقر الحكیم ،
؛ محمد باقر الحكیم ، الحوزة العلمیة نشوؤها ومراحل  ٤١محمد األسدي وآخرون ، المصدر السابق ، ص

 .    ١٤٧-١٤٦تطورها ، ص

ــــــدعوة اإلســــــالمیة ، المصــــــدر الســــــابق ، ص )١٣٠( ــــــة الثقافیــــــة، المصــــــدر  ١٣-١٢حــــــزب ال   الســــــابق ، ؛ اللجن
 .٥-٤ص

 .  ٤٥الخطیب ابن النجف ، المصدر السابق ، ص )١٣١(
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، وكان من خالل جماعة العلماء  ١٩٥٨جماعة العلماء له بعد ثورة الرابع عشر من تموز آزرته 
  . )١٣٢(على ارتباط وثیق بجمیع العاملین لالسالم 

لـرؤى ومناقشـة المفــاهیم ا یني فـي النجـف األشـرف عنـد عـرضر الـدولـم تقـف مواقـف التیـا
نمـا تجسـدت بسلسـلة مـن المواقـف الرائعـة ازاء العدیـد مـن قضـایا الـبالد واألمتـین العربیـة وإ  وحسب

  . )١٣٣(یة اإلسالمو 
في مدینة النجف األشـرف خـالل تلـك الحقبـة موقفـًا مناصـرًا لألمـة  صالحیوناالفقد وقف 

وذلك بدعمها المـادي والمعنـوي ، وكانـت التي مرت بها والمصائب المحن  للتغلب علىیة اإلسالم
القضــیة الفلســطینیة ، فكــان لهــم دور  یة والعربیــةاإلســالمالقضــایا التــي مــرت بهــا األمــة مــن أبــرز 

حـث المسـلمین علـى  فعمـل العلمـاء المجاهـدون علـى، ضد الطغاة والجبـابرة مشرفة كبیر ومواقف 
،  اإلســالمخــوض المعركــة المصــیریة ضــد أعــداء یة غیــر العربیــة باإلســالمالجهــاد وطــالبوا الــدول 

ؤامرة وقـــدموا المســـاعدات المادیـــة والمعنویـــة ألجـــل التســـلح وأخـــذ الحیطـــة والحـــذر بصـــدد هـــذه المـــ
ن الكـــافریالطـــامعین و  تســـلطكـــان ســـببًا فـــي  الكبـــرى ، وأكـــد رجـــال الـــدین أن التقـــاعس عـــن الجهـــاد

یة من أجل إعالء اإلسالمواجبات وأصبح الجهاد أهم ال جرمین .الم الصهاینةكن ن ، وتموالظالمی
، والـــدفاع عـــن الحـــق والعـــدل ومقاومـــة الظلـــم والطغیـــان ، ومحاربـــة الكفـــر والباطـــل  اإلســـالمكلمـــة 

  . )١٣٤(والنفاق 
وكانت مواقف التیار الدیني من القضایا السیاسیة المحلیة المتمثلـة بالعلمـاء ورجـال الـدین 

حــداث ، لحقبــة التــي شــهدت كثیــر مــن األااالنتفاضــات والثــورات الشــعبیة خــالل تلـك  الـذي ســاندت
موقفـــًا جـــدیًا وصـــارمًا ضـــد الســـلطة  ١٩٤٨ووقـــف العلمـــاء مـــن انتفاضـــة الشـــعب فـــي كـــانون ثـــان 

                                                 
 . ٥٥الخطیب بن النجف، المصدر السابق ، ص )١٣٢(

-١٣٥، ص ٣٨-٣٧) ، سلســـلة ١٩٩١الفكـــر اإلســـالمي ، مفـــاهیم اســـالمیة ، (الكویـــت: دار التوحیـــد ،  )١٣٣(
دوافــع اإلســالم ،  ؛ المرجــع األعلــى آیــة اهللا العظمــى الســید صــادق الحســیني الشــیرازي ، السیاســة مــن١٣٨

 . ٢٧٩-٢٧٨) ، ص ٢٠٠٥، (بغداد: دار صادق ،  ٥ط

-٧٠) ، ص ١٩٦٧عبــد الكــاظم البــدیري ، اإلســالم والقضــیة الفلســطینیة ، (النجــف : مطبعــة النعمــان ،  )١٣٤(
؛  ٢٤) ، ص ١٩٧٠؛ علـــي عبـــد الحســـین العلـــوي ، العمـــل الجهـــادي ، (بغـــداد: مطبعـــة المعـــارف ، ٧١

 . ٧) ، ص٢٠٠٤الجهاد ، (قم : مطبعة بهمند ،  السید محمد باقر الحكیم ،
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السیما المواقـف الصـلبة للشـیخ محمـد الحسـین آل كاشـف الغطـاء التـي كـان لهـا و الحاكمة آنذاك ، 
  . )١٣٥(كان لها األثر الفعال والسریع في إسقاط وزارة صالح جبر إذ ى مدٍو في بغداد ،صد

لـــدین فـــي مدینـــة ورجـــال ا كـــان لعلمـــاء، انتفاضـــة عارمـــة فـــي العـــراق  ١٩٥٢شـــهد العـــام 
محمــد الحســین آل كاشــف فــي دعمهــا والتصــدي للســلطة فكــان للشــیخ  عــلاالنجــف األشــرف دور ف

قیــة ، وكــان ادن العر مــات عارمــة فــي بغــداد والفــي تهدئــة األوضــاع بعــد حــدوث تظــاهر  الغطــاء دور
وقـــع كبیــر علـــى الشـــعب العراقــي بكـــل أطیافـــه ، وكـــان  ١٩٥٨لقیــام ثـــورة الرابـــع عشــر مـــن تمـــوز 

برقیات التهنئة والتأیید المطلقة  إرسال إلىسارعوا  كبیر في تأیید هذه الثورة ، إذدور لدین العلماء 
مـة المهنئـین بـالثورة فـي مقد م الشـیخ عبـد الكـریم الجزائـريمـالهذه الثورة ، وكـان سـماحة آیـة اهللا األ

بعــث المرجــع األعلــى للشــیعة األمــام الســید محســن الحكــیم ، وآیــة اهللا الســید مهــدي مــن العلمــاء . و 
مجلـس السـیادة ،  إلـىالحسیني الشیرازي ، وسماحة الشیخ محمـد رضـا المظفـر ، ببرقیـات التهنئـة 

  .  )١٣٦( اإلسالم هدىوالسیر على صر الحق على تحقیق العدل ون إیاهمحاثین 
تبنـى العالمـان األعلمـان ، األمـام الشـیخ محمـد الحسـین آل كاشـف الغطـاء واألمـام الشــیخ 
عبد الكریم الزنجاني ، مسألة فلسطین بالقلم واللسان والسفر والحضر ، وتمنیا حین وقعت الحرب 

صفوف المجاهدین من العرب والمسلمین ، یعود لهما شبابهما لیكونا في طلیعة  ، أنْ  ١٩٤٨عام 
الجهاد ضد الیهود والمستعمرین ، وتوالت األعمال التي قام بها الشـیخ  إعالنولم یدخرا وسعًا في 

العربیــة فــي فلســطین  الزنجــاني فــي قضــیة فلســطین ، فأصــدر ســماحته بفتــوى حرمــة بیــع األراضــي
    . )١٣٧(ولرسوله لعمل بمنزلة المحارب هللامرتكبي هذا ا دع، و  ١٩٤٦عام 

وأولـــــى الســـــید محمـــــد الحســـــني البغـــــدادي ، الـــــذي كانـــــت حیاتـــــه ملیئـــــة بالجهـــــاد والكفـــــاح 
هــذه القضــیة فــي مختلــف وســائل دًا بالقضــیة الفلســطینیة ، وتحــدث فــي والتضــحیة ، اهتمامــًا شــدی

علـى  ١٩٥٦یة ، ووقـف سـماحته موقفـًا حازمـًا مـن العـدوان الثالثـي عـام اإلسـالماالعالم العربیة و 
 فهم حقهـــم المشـــروع ورفـــع الحیـــبـــدعم أبنـــاء عربســـتان وٕاعطـــائ مصـــر المســـلمة ، وأفتـــى ســـماحته

رأى الشیخ محمد رضا المظفر في محنة فلسطین والجزائر ومصر محنة النفس الكبیرة ، عنهم ، و 

                                                 
، المصــدر  الســید ســلمان ؛ حیــدر نــزار عطیــة ١٧٢، ص١داعــة الشــریس ، المصــدر الســابق ، جنــاجي و  )١٣٥(

 .  ١٢٧-١٢٦ص السابق ،

ــــزار عطیــــة الســــید ســــلمان ، المصــــدر الســــابق ، ص )١٣٦( ــــاجي وداعــــة الشــــریس ، المصــــدر  ١٣٠حیــــدر ن ؛ ن
، أیلـول  ))العرفان((؛  ٤٦١، ص ٨، العدد ١٩٥٨آب  ٧،  ))ط الثقافيالنشا((؛  ١٨٠، ص ١السابق ، ج

 . ٢٦، ص ١٠، العدد ١٩٥٨، (مجلة)،  ))النجف((؛  ٩٨-٩٧، ص ٤٦، مج ١، ج ١٩٥٨

؛ عبــد الكــاظم البــدیري ، المصــدر الســابق ،  ١٢٠الشــیخ عبــد الكــریم الزنجــاني ، المصــدر الســابق ، ص )١٣٧(
 . ١، ص ٤عدد، ال ١٩٤٦آذار  ٢٦،  ))الغري((؛  ٧٦ص
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ـــبعض الصـــحف فـــي حقـــل  ـــك فـــي كتاباتـــه ل ـــدفاع عـــن  ))اســـمعني((تجلـــى ذل وهـــو ال یملـــك شـــیئًا لل
  .  )١٣٨(اخوانه

وفــق المنظــور السیاســي وعــده الحكــیم العمــل السیاســي علــى ومــارس األمــام الســید محســن 
مــــن األمــــور الواجبــــة ، ورســــخ هــــذا الخــــط السیاســــي بــــین العلمــــاء ، فتصــــدى ســــماحته للقضــــیة 

 إلــىالفلســطینیة بكــل أبعادهــا وفــي مختلــف المراحــل ، مطالبــًا بنصــرة الشــعب الفلســطیني والوقــوف 
للعدوان الثالثي على مصر المسلمة الذي قامـت بـه  حته من موقع المرجعیةجانبه ، وتصدى سما

  . )١٣٩( بریطانیا وفرنسا واسرائیل
هــذا الجانــب ، فتصــدى  يوكــان للتیــار الــدیني علــى المســتوى العــالمي مواقــف مشــهودة فــ

ه وجـ ١٩٤٧ي ، ففـي العـام اإلسـالمكثیر من القضایا الدولیة وخاصـة فـي العـالم  إلىرجال الدین 
األمـام الشـیخ محمـد الحسـین آل كاشـف الغطـاء احتجاجـًا شـدید اللهجـة علـى المـذابح الطائفیـة فــي 

أمـم العـالم  لمین وذبح النساء واألطفال ، ودعاالهند ، الذي قام بها السیك والهندوس من قتل المس
 إلــىواسـاة یضـعوا حـدًا لهـذه االعتــداءات ، وبعـث ببرقیـة م تحقیـق السـالم وحفـظ النظــام ، وأنْ  إلـى

لـــــه بالنصـــــر ، وناصـــــر ســـــماحته مســـــلمي البوســـــنة والهرســـــك  زعـــــیم المســـــلمین فـــــي الهنـــــد ودعـــــا
الصــالة والصــیام  ل اننــا نناصــرهم ألنهــم مســلمون ، یــؤدونلإلعتــداءات التــي یتعــرض الیهــا ، وقــا

ي المشتركة ، وتولى األمام السید محمد الحسني البغداد اإلسالمویتلون القرآن ، ویؤمنون بأصول 
  .)١٤٠(أوالها جل اهتمامه  قیقة المسلمة إذنصرة الشعوب االیرانیة الش

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
؛ محمـد مهــدي اآلصــفي ، مدرسـة النجــف وتطــور  ٢٥-١١عبـد الجبــار الزهیـري ، المصــدر الســابق ، ص )١٣٨(

 .  ٨٨-٨٧الحركة اإلصالحیة فیها ، ص

؛ محمد بـاقر الحكـیم ، مرجعیـة األمـام الحكـیم ،  ٣٧-٣٦محمد األسدي وآخرون ، المصدر السابق ، ص )١٣٩(
 .  ٦٥، ص ؛ محمد باقر الحكیم ، األمام الحكیم ٣٤ص

؛ العالمـــــة الشـــــیخ واعـــــظ الخراســـــاني ،  ١٤٢، ص ٧، العـــــدد ١٩٤٧أیلـــــول  ١٥،  ))العـــــدل اإلســـــالمي(( )١٤٠(
 .  ٢٥؛ عبد الجبار الزهیري ، المصدر السابق ، ص ١٤٢المصدر السابق ، ص
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  :التیار القومي في النجف األشرف -المبحث الثالث :
  

كـــان مـــن نتـــائج الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة تنـــامي الـــوعي القـــومي العربـــي فـــي عمـــوم أقطـــار 
ار ، إذ نـتج ، قادهـا أسـاطین االسـتعمالوطن العربي ، لمـا لحـق الـبالد والعبـاد مـن مـؤامرات دولیـة 

الحركـــة  فـــيبوضـــوح  هـــا أرض فلســـطین ، األمـــر الـــذي أثـــرواســـتالب أراٍض لـــیس أقل عنهـــا مـــآسٍ 
  . )١٤١(القومیة العربیة التي وجدت لها صدى بین بعض من أبناء النخبة النجفیة 

لتطلعــات النخبــة النجفیــة ذات ا یاســیة التــي توالــت علــى العــراق آراءصــقلت األحــداث السو 
القومیــة ، نتیجــة للــوعي السیاســي القــومي المبكــر الــذي ترعــرع بــین أبنــاء هــذه المدینــة لوجــود أســر 

هــا الــدیني وانتمائهــا القــومي ، فبــرز التیــار ، وفقــت بــین بنائ علمیــة ذات مقامــات رفیعــة المســتوى
و هیمنـــة لغــل ألــدى جـــزء مــن أبناءهـــا حصــانة ضـــد أي تغ ، الــذي كـــون )١٤٢())القـــومي –الــدیني ((

  . )١٤٣( أجنبیة ، أو فكر طارئ
العقــــد األول مــــن القــــرن  إلــــىتعــــود بــــدایات الــــوعي القــــومي فــــي مدینــــة النجــــف األشــــرف 

،  ))التتریــك((المتمثلــة بسیاســة لسیاســة العنصــریة ا ))االتحــاد والترقــي((، حــین اتبــع رجــال العشــرین 
 ة ونشــــر التـــراث العربـــي وتكــــوینلقومیـــت ردة فعـــل أبنـــاء الفئــــة المثقفـــة فـــي تبنــــي األفكـــار افجـــاء

ال الــدیني ، أى المنحــذات  ))یةاإلســالمالنهضــة ((الجمعیــات الثقافیــة السیاســیة ، كــان منهــا جمعیــة 
 صـــار ١٩١٨انهـــا ال تخلـــو مـــن التوجهـــات القومیـــة كاالســـتقالل العربـــي التـــام ، وفـــي أواخـــر عـــام 

  .)١٤٤(طقة الفرات األوسطفي المدینة ومحیطها في من نفوذ واضح ))حرس االستقالل((حزب ل
                                                 

عبـــد الغنـــي البشـــري ، أثـــر سیاســـة القومیـــات فـــي الحركـــة القومیـــة العربیـــة ، (القـــاهرة: ادارة المطبوعـــات ،  )١٤١(
؛ زیــن نــور الــدین  ٤٤؛ عــدي حــاتم عبــد الزهــرة المفرجــي ، المصــدر الســابق ، ص ٢٢٩) ، ص ١٩٦٤

 . ١٣٧)، ص١٩٦٨زین، نشوء القومیة العربیة، (بیروت: دار النهار، 

كـــان مــــن أبــــرز شخوصـــه الشــــبیبیان محمــــد رضــــا ومحمـــد بــــاقر ومحمــــد علــــي كمـــال الــــدین وعبــــد الكــــریم  )١٤٢(
-١٩٥١ي ، تـــاریخ حـــزب الجبهـــة الشـــعبیة المتحـــدة فـــي العـــراق الجزائـــري . ینظـــر : خالـــد جمعـــه الطـــائ

؛ ومــــــیض جمــــــال عمــــــر نظمــــــي وآخــــــرون، التطــــــور  ٦٣-٦٢) ، ص١٩٩٠، (بغــــــداد: د .ط ،  ١٩٥٨
؛ محمـد  ٣٨٨-٣٧١، ص ١؛ جعفـر الخلیلـي، هكـذا عـرفتهم ، ج ٧٧السیاسي المعاصر في العـراق، ص

لــــوم العربیــــة، (النجــــف: دار النشــــر والتــــألیف، جــــواد الجزائــــري، نقــــد المقترحــــات المصــــریة فــــي تیســــیر الع
، ٢، العـــدد١٩٧٥، آیـــار  ))الرابطـــة((؛ ٢٠، ص٣، العـــدد٢٠٠٣، أیلـــول  ))العرفـــان((؛  ٩٠) ، ص١٩٥١

؛ كــاظم محمـــد علــي شـــكر، حركـــة  ٤١٨؛ حمیــد الجمیلـــي وآخــرون ، المصـــدر الســـابق، ص ٥٢-٥٠ص
 ) . ٤٠شرف، مكتبته الخاصة، د.ت ، و، (النجف األ ))مخطوط((الشباب القومي العربي في النجف 

 .  ٤٠كاظم محمد علي شكر ، حركة الشباب القومي العربي في النجف ، و )١٤٣(

؛ ومیض جمال عمر نظمـي وآخـرون ، التطـور  ٦محمد صادق حسون الخزاعي ، المصدر السابق ، ص )١٤٤(
 .  ٩٧-٦٩السیاسي المعاصر في العراق ، ص
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الحــرب العالمیــة  انعطفــت الحركــة القومیــة العربیــة فــي النجــف األشــرف انعطافــة كبیــرة بعــد
بعد بروز التیار الماركسي بین جـزء حیـوي مـن شـباب النخبـة المثقفـة العراقیـة ،  الثانیة ، وبخاصة

وواقــع المجتمــع الــدیني  یــة الوافــدة التــي ال تنســجم اجهــة هــذه اآلیدلوجفأصــبحت الحاجــة ملحــة لمو 
  . )١٤٥(والفكري ، فبرز تیار قومي قاده الشیخ أحمد عبد الكریم الجزائري 

أكثـر حقـب التـاریخ العراقـي نشـاطًا مـن تمیزت حقبة الخمسینات مـن القـرن العشـرین بأنهـا 
،  كثیــر مــن األحــزابكــون تقریبــًا محــور التحــرك لالتیــار القــومي الــذي فــي أثنائهــا بــرز  إذحزبیــًا ، 

وبـــدأ معهـــا الفكـــر القـــومي یـــدخل مرحلـــة جدیـــدة ، والفكـــرة القومیـــة بـــدأت تتجســـد بمشـــاریع وحدویـــة 
شــعار  رفــعب ١٩٥٠وبــدأت هــذه المشــاریع منــذ عــام توحیــد قطــرین عــربیین أو أكثــر ،  إلــىتهــدف 

  . )١٤٦(١٩٥٨اتحاد سوریا والعراق ، وانتهت بتحقیق وحدة سوریا ومصر عام 
عـد أن تمكـن الشـباب النجفـي بضحًا جلیًا في مدینـة النجـف األشـرف وبدأ التیار القومي وا

،  ١٩٤١بعــد فشــل حركــة مــایس ، وذلــك  كــوین تجمــع سیاســيي المیــول القومیــة تو المثقــف مــن ذ
متخــذًا مــن المدرســة األحمدیــة مركــزًا ومقــرًا لتجمعــات أنصــار الوحــدة الوطنیــة فــي المدینــة ، وتــأثر 

  . )١٤٧(الحویش والبراق خاصة في محلتيبینة و دمن سكان الم فكر وانضم الیه عدد كبیربهذا ال
ضــمن التیـــار القــومي ، فكـــان حـــزب  ))العـــرب حـــزب االســتقالل وحركـــة القــومیین((صــنف 

ي ، وهــو فــي أفكــاره القومیــة ونزعتــه الوطنیــة لــیس اال اإلصــالحاالســتقالل ضــمن التیــار القــومي 
جـل تأكیــد صـفته القومیـة ، عمـدت قیاداتــه مـن أفـي األربعینـات و  أســسامتـداًد لنـادي المثنـى الـذي 

ســلیم ال یــتم بغیــر الوحــدة بــین  عــن ایمانهــا بــأن اقامــة كیــان عربــي اغتنــام المناســبات للتعبیــر إلــى
أجزاء هـذا الـوطن الواحـد الـذي فرقـه االسـتعمار ، واسـتقطب حـزب االسـتقالل فـرع النجـف الشـباب 

وحـدة الفكـر العقائـدي والهـدف ، المنـادي بقیـام  القومي العربـي فـي المدینـة ، والسـبب فـي ذلـك هـو
  . )١٤٨(دولة عربیة واحدة ، تضم المغرب والمشرق العربي 

                                                 
 .   ٤العربي في النجف ، وكاظم محمد علي شكر ، حركة الشباب القومي  )١٤٥(

 .  ١٩١، ص ١، ج ١٩٥٨-١٩٠٨العمل الحزبي في العراق  -حسن شبر ، تاریخ العراق المعاصر )١٤٦(

، (النجـف األشـرف: مكتبتـه الخاصـة ، ))مخطـوط((كـاظم محمـد علـي شـكر، النجـف رجـال وأفكـار ومواقـف  )١٤٧(
ــــي شــــكر ، النجــــف األشــــرف  ))مقابلــــة شخصــــیة(() ؛ ٥٦-٥٥د.ت، و ــــار  ٢١، فــــي  كــــاظم محمــــد عل آی
٢٠٠٤   . 

لمزید من التفاصیل عن األحـزاب والحركـات السیاسـیة فـي النجـف سـیتم التطـرق الیهـا بالتفصـیل الحقـًا فـي  )١٤٨(
الفكــر  ١٩٥٨-١٩٣٩الفصــل الثالــث المبحــث األول: غــانم محمــد صــالح ، العــراق والوحــدة العربیــة بــین 

؛ كــاظم محمــد علــي شــكر ، حركــة  ٩٨ص ،والممارســة ، (بغــداد: دار الحكمــة للطباعــة والنشــر ، د.ت) 
 . ٢١الشباب القومي العربي في النجف ، و
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خـالل خمسـینات القـرن الماضـي، بـل  ،نشطت حركة القومیین العرب في النجف األشـرف
وكان الخیار القومي مفضـًال علـى غیـره فـي  صارت النجف األشرف القلعة الرئیسة لهذه الحركة ،

مـن  )١٤٩(وأصبحت الحركة القومیـة منقسـمة بـین حـزب البعـث العربـي االشـتراكيساحة النجفیة . ال
في حزب االستقالل من جهة أخرى ، وان الثقافة الدینیة في المدینة عمقت االتجاه الوطني و  جهة

نهلــت مــن تــراث  ألنهــا ثقافــة ثوریــة لــدیهم لمدینــة ، ونجحــت فــي تنمیــة الحــس القــومينفــوس أبنــاء ا
، كــذلك كــان موقفهــا واضــحًا وصــریحاً فــي كــل المراحــل التــي مــرت رســالة اإلســالم ألمــة العربیــة و ا

  . )١٥٠(على العراق 
ي ، ومــن التیــارات السیاســیة اإلســالمشــمل هــذا المبحــث موقــف التیــار القــومي مــن الــدین 

جــال الــدین كثیــر مــن علمــاء ور  قومیــة اتجــاه الــوطن العربــي ، وبــرزوالفكریــة األخــرى ، والمواقــف ال
والمفكــرین والمثقفــین والشخصــیات النجفیــة الــذین عملــوا ضــمن هــذا التیــار ، وفــي مقــدمتهم الشــیخ 

ه الشیخ محمد جواد الجزائري والشیخ عبد الكریم الجزائري وأخو  محمد الحسین آل كاشف الغطاء ،
الشــبیبي ، ه محمــد بــاقر ي ، والشــیخ محمــد رضــا الشــبیبي وأخــو والشــیخ احمــد عبــد الكــریم الجزائــر 

  .)١٥١(غیرهم كثیرلشیخ محمد علي الیعقوبي و والشیخ علي الشرقي ، وا
ن فـــي تفســـیر العالقـــة بـــین القومیـــة والـــدین ، فریـــق مـــنهم جعلهـــا اختلـــف الكتـــاب والمفكـــرو 

محورین مترادفین ، وآخر أساء للعالقة بینهما حین صور القومیة معارضة للـدین ، فالقومیـة غیـر 
ي اإلسـالم ن ذلـك فـان القومیـة العربیـة والـدینالضـرورة ضـد الـدین ، وأكثـر مـالدین ولكنها لیسـت ب

جنــب أشــواطًا بعیــدة ، وباســتطاعة المــرء أن یوفــق  إلــى، ویســیران جنبــًا یلتقیــان فــي مســائل عدیــدة 
ـــدین مـــن عوامـــل  نّ إ ییناإلســـالمبـــین عقیدتـــه الدینیـــة وشـــعوره القـــومي ، ورأى بعـــض البـــاحثین  ال

ننكر أثر الدین تمامـًا ، وان الـدین ال یمنـع قیـام قومیـات قویـة ، وال یوجـد تضـارب ال  وٕاّنناالقومیة 
                                                 

لألســف انطلــت توجهــات هــذا الحــزب الشــوفیني علــى بعــض الشــباب ممــن امــتألت نفســه بالحماســة القومیــة  )١٤٩(
ببـــروز العدیـــد مـــن االنتهـــازیین والوصـــولیین ممـــن لـــم  ١٩٦٨دونمـــا وعـــي حقیقـــي ، اتضـــحت بعـــد انقـــالب 

 الدنیویة . –الرؤى الوطنیة والقومیة سوى مصالحهم الذاتیة یدركوا أبسط 

آذار  ١٣جامعـــة القادســـیة، الدیوانیـــة ، فـــي  رئـــیس،  ١٩٥٢عمـــاد الجـــواهري ، موالیـــد  ))مقابلـــة شخصـــیة(( )١٥٠(
 . ٢١؛ كاظم مسلم العامري ، المصدر السابق ، ص ٢٠٠٤

حمـــد عیســى محمـــود القـــابجي ،  ))مقابلــة شخصـــیة((؛  ٥٢-٥٠، ص ٢، العـــدد ١٩٧٥، آیـــار  ))الرابطــة(( )١٥١(
 ٤، عضـــو الحركـــة القومیـــة العربیـــة فـــي النجـــف األشـــرف خـــالل نهایـــة الخمســـینات ، فـــي  ١٩٤٢موالیـــد 

 .  ٢٠٠٣تشرین ثان 
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وجود اجتماعي ، بینما الدین رسالة أتـت لتعـالج و بین الدین والقومیة ، ألن القومیة هي واقع حیاة 
  . )١٥٢(وتهذب حیاة عاشتها القومیات 

،  اإلسـالمأخـرى مـا عـدا سیطرت العقیدة القومیـة علـى عقـول العـرب أكثـر مـن أي عقیـدة 
لـم تلـق منـه اال مقاومـة ضـعیفة ، ولـم تسـتطع الحـؤول  اإلسـالموهي برغم مخالفتهـا بعـض نـواحي 

دون انتشــارها فــي البلــدان العربیــة ، وهكــذا أصــبحت الفكــرة القومیــة تحــدیًا عظیمــًا لالســالم ، ودفــع 
ــــــىالعنصــــــر الثقــــــافي الخطیــــــر المفكــــــرین العــــــرب ،  ــــــممقومــــــات القو مــــــن  اإلســــــالماعتبــــــار  إل ة ی

  . )١٥٣(العربیة
ي ، یســند القومیــة العربیــة وال یناقضــها ، والعــرب اإلســالمقــال القومیــون العــرب ان الــدین 

نشـــأ فــــي جزیـــرة العــــرب ، والقـــرآن الكــــریم نـــزل باللغــــة  اإلســــالم، والرســــول عربـــي و  اإلســـالممـــادة 
ي اســالمي ، وان الفكــر القــومي العربیــة ، والعبــادات باللغــة العربیــة ، وان التــاریخ هــو تــاریخ عربــ

، بـل نشــأ عــن تفاعـل الفكــر الغربــي مـع الفكــر العربــي ،  اإلســالمالغربـي ال یتنــاقض مـع العروبــة و 
 اإلسـالمتحقیق استقالل األمـة العربیـة ووحـدتها ، وكـان  إلىوظهرت قومیة عربیة متمیزة ، تهدف 

بلــدان المغــرب العربــي ، بینمــا كانــت متمــاثًال مــع النزعــة القومیــة العربیــة فــي الــوعي االجتمــاعي ل
فـي المشـرق  ، بوصـفه متباینـاً  ، وذلـك فـي نقـاط زمنیـة اإلسـالممستقلة بل متناقضة في حدود مـع 

التـاریخ  إلـىثقافـة تسـتند  اإلسـالمالتطـور القـومي العربـي ، وهكـذا أصـبح  اإلسـالمالعربـي ، وعـزز 
  . )١٥٤(لعربيواللغة ، جزءًا عضویًا وأساسیًا في التكوین القومي ا

واقــع حیــاة وهــي وجــود اجتمــاعي ، والــدین كمــا رأى أصــحاب التیــار  إذًا أصــبحت القومیــة
ـــاة معینـــة((القـــومي  ، كانـــت تعیشـــها القومیـــات وتغیـــر فیهـــا نحـــو  ))رســـالة أتـــت لتعـــالج وتهـــذب حی

، والـدین  دین ، على أسـاس ان القومیـة وجـودیة عن الماألفضل ، وعلى هذا األساس تختلف القو 
 القومیـة والـدین ،ال تضـارب بـین  أنْ رسالة أتت تصلح بعـض جوانـب هـذا الوجـود ، ویسـتنتج مـن 

                                                 
محمــد هــادي األمینــي ، مناعــة المجتمــع العربـــي وافــالس المتهجمــین علیــه ، (النجــف: مطبعــة القضـــاء ،  )١٥٢(

 . ٦١ه قومیتنا ، (القاهرة: دار القلم ، د.ت ) ، ص؛ عبد الرحمن البزاز ، هذ ٢٠) ، ص١٩٦٠

 . ٢٣) ، ص١٩٨٥مجید خدوري،االتجاهات السیاسیة في العالم العربي،(بیروت:الدار المتحدة للنشر ،  )١٥٣(

ــــدیني والتطــــور  ٣٣-٣٢فاضــــل حســــین ، المصــــدر الســــابق ، ص )١٥٤( ــــوعي ال ــــة ال ــــار ، بنی ؛ فــــالح عبــــد الجب
؛  ١١٥) ، ص ١٩٩٠اســات االشـــتراكیة فــي العـــالم العربـــي ، الرأســمالي ، (دمشـــق: مركــز األبحـــاث والدر 

 . ٦٠ومیض جمال عمر نظمي وآخرون ، التطور السیاسي المعاصر في العراق ، ص
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ـــاو  ـــة تـــوهن القومیـــة ، وهـــي و ؤ وكـــان بعـــض القـــومیین المتطـــرفین ین ن الـــدین ، ألن الطائفیـــة الدینی
  . )١٥٥(مغالطة كبیرة أثبتت األیام خطأها 
-الداللـة الشـوفینیة القـومي ذو یین بموضـوعیة ان الفكـراإلسـالموقد بین بعض المفكرین 

ال فكــر وافــد غریــب عــن روح األمــة وتوجهاتهــا االنســانیة التــي لــم تفــرق بــین هــو إ العنصــریة ، مــا
لعرق أو اللون أثر في بناء العالقات لح ، فال لوالعمل الصا ))التقوى((إنسان وآخر إال على أساس 

إال نســخ هزیلــة عــن التوجهــات القومیــة والتطلعــات اإلنســانیة ، وهــذه التوجهــات المشــبوهة مــا هــي 
  .)١٥٧(لذا لم تكن ببعیدة عن صالتها بقوى االستعمار الغربي )١٥٦(األوربیة 

،  حركـــة رجعیـــة ، مرتبطـــة بـــاألحزاب الشـــیوعیة وعـــدهاوحـــارب التیـــار القـــومي الماركســـیة 
تبــار هــذه حركــة سیاســیة منظمــة ، وارتبطــت هــذه بــدورها بسیاســة االتحــاد الســوفیتي ، باعبوصــفها 

أممیــة مصــطنعة ، وخطــة  ، واتهمتهــا بأنهــا رســالة مادیــة األیدلوجیــةلهــذه  اإلشــعاعالدولــة قاعــدة 
بمصالح  دون أن تباليمن ات ، وتفرض رغبتها بشدة ، تقضي على جمیع الحری أنْ  سیاسیة ترید

طة طالما تلتقي معها في ایة نق وحاجاتهم وطبائعهم ، وأوضحت بأن الشیوعیة ال یمكن أنْ  الناس
انها تؤمن بأن الحیاة االقتصادیة هي الدافع الوحید لقیام األمم وصراعها ، ونبذت الشیوعیة ألنهـا 
باتت ترتبط بسیاسة كتلة دولیة معینة لها مصالحها ، وال تستجیب لحاجـات األمـة العربیـة ، وانهـا 

  . )١٥٨(ریة فاعلة كل نظ إلیهاغریبة عن الشروط المكانیة والزمانیة ، الذي یجب أن تستند 
واتهم التیار القومي االتحاد السوفیتي الذي یرعى هذه التوجهات ، بأنه یتـدخل فـي شـؤون 
 الدول المجاورة ، ویصادر حقهـا فـي اختیـار نظامهـا ویلزمهـا بالبقـاء فـي إطـار الكتلـة االشـتراكیة ،

یوعیة ألنهـا تمثـل االتجـاه ، وحاربـت القومیـة الشـ اإلمبریالیـةنیة بدعوى القضاء على القومیة والیمی
الطبقي ، ولم تحدد موقفًا فكریـًا یؤیـد وحـدة األقطـار العربیـة ، واتهـم التیـار القـومي الشـیوعیة بأنهـا 

القومیــة فــي  مــن األحــزاب اً كثیــر ، وان  ))خانــت الحضــارة وانهــا تشــرك بالحریــة واالنســان والتعــاون((
                                                 

؛  ١١٢) ، ص١٩٥٩دروزة وحامــــد الجبـــوري ، مــــع القومیـــة العربیــــة ، (بغـــداد: مطبعــــة التمــــدن ،  الحكـــم )١٥٥(
 . ٥، ص ٨، العدد  ١٩٥٨، (نشرة) ، النجف األشرف ، حزیران  ))التوجیه((

ظهرت بین الحربین العالمیتین ، أنظمة سیاسیة فـي بعـض دول العـالم تـدین بعقائـد تختلـف عـن عقائـدها ،  )١٥٦(
وتتنـــوع مضـــامینها إلـــى حـــد اتصـــالها ، ومـــن أمثلتهـــا النازیـــة والفاشـــیة والشـــیوعیة والرأســـمالیة ولجـــأت هـــذه 

رها خـارج حـدودها . ینظـر : نخبـة مـن الشـباب العربـي ، التیارات إلى التبشیر بعقیدتها الفكریة والدعوة لنشـ
؛ نخبـــة مـــن الشـــباب  ٤، ص ٥) ، السلســـلة١٩٦٠الماركســـیة حركـــة رجعیـــة ، (بغـــداد: مطبعـــة القیســـي، 

 . ٢٥) ، ص١٩٦٠العربي ، الشیوعیة والقومیة العربیة ، (بغداد: مطبعة القیسي، 

 .٢٥-٢٢)،ص١٩٩٧افة والعالقات اإلسالمیة،علي محمد النقوي،اإلسالم والقومیة،(طهران:رابطة الثق )١٥٧(

؛ نخبـة مـن الشـباب العربـي، الشـیوعیة والقومیـة ٢٧نخبة من الشباب العربي، الماركسیة حركة رجعیـة، ص )١٥٨(
-١١٢) ، ص١٩٦٣؛ مصطفى غالـب ، بسـم اهللا الشـیوعیة ... وكفـى ، (دمشـق: د.ط ،  ٨العربیة، ص

١١٣   . 
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مــع  یتعــارضمــع الحــزب الشــیوعي ، ألنــه قــي بشــدة أن تلتاألربعینــات مــن القــرن العشــرین رفضــت 
ها بعیـدة عـن الجـوهر االنسـاني للنهضـة دتعـمیة العربیة النظـرة العنصـریة ، و نبذت القو و أهدافها ، 

 تقــدم حــًال عصــریًا لمشــاكل یة والقطریــة والســلفیة ، ألنهــا الاإلصــالحالعربیــة ، ونبــذت الحركــات 
  . )١٥٩(وثوریًا  الجماهیر ویكون جذریًا وشامالً  إلى، یستند  األمة

نســــانیة وتوجهاتهــــا فــــي النجــــف األشــــرف بوضــــوح إلا -هــــذه التطلعــــات القومیــــة  ظهــــرت
ن فیهــا رجــال دیــن ومفكــرو لــدى مختلــف شــرائح المجتمــع النجفــي ، فقــد مثــل هــذا التیــار ،  ملمــوس

مواقف مشرفة تجاه العـالم العربـي وقضـایاه المصـیریة ، لهم كانت و وأدباء ، وجمعیات وصحف ، 
فــي هــذا الجانــب ، كــان فــي طلیعــتهم الشــیخ محمــد  لــدین ورجالــه دور بــارز وقیــاديان لعلمــاء اوكــ

ه الشــیخ محمــد جــواد الجزائــري ، والشــیخ عبــد الكــریم الجزائــري وأخــو  الحســین آل كاشــف الغطــاء ،
، فــأدرك األمــام الشــیخ محمــد الحســین آل كاشــف غیــرهم كثیــر د محمــد الحســني البغــدادي و والســی

توعیـة الجمـاهیر والتعریـف  إلـىقب بصیرته ، أهمیة االنتماء القومي واالنسـاني ، فعمـد الغطاء بثا
هم عـن طریـق كتاباتـه ومقاالتـه أدبـه لمناهضـة المسـتعمرین وركـائز  بواقعها ، إذ أشهر قلمـه وأوقـف

  . )١٦٠(الصحفیة الكثیرة 
وصـفه عربیـًا ، ب انطلق الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء في دعوته للوحدة العربیة

یجـــد أرضـــًا ((مشـــروعه الـــداعي للوحـــدة ، عســـى أن  مســـلماً ، أملـــى علیـــه الواجـــب ضـــرورة عـــرض
أراد تخلیص المجتمع العربي یبًا ، و وتجني األمة ثمرًا ط ))تنبت نباتًا حسناً ((،  ))خصبة وتربة طیبة

علــى وحــدة معتمــدًا یكــون بعــد ذلــك متهیئــًا ، ویملــك عوامــل االلتحــام واله غریبــًا عنــه لكــي اممــا یــر 
صــالح الفرقــة واالنقســام ، وهكــذا ف إلــى العــرف القــومي ، ویــرى ســماحته أن عوامــل الفســاد ترجــع

خاصـــة مـــن القضـــیة بورقیهـــا فـــي وحـــدتها ، وتمیـــز ســـماحته بمواقفـــه القومیـــة المشـــهودة ، و  األمـــة
مجد بها ، ففي ، فسجل صفحات من نور ال یزال التاریخ یت ))فلسطین((المركزیة للعرب والمسلمین 

ان قلوبنـا دامیـة مـنكم فقـد ((عندما زاره في بیته السفیر األمریكي ببغداد  وكان قولـه :  ١٩٥٣عام 
  . )١٦١())طعنتمونا الطعنة النجالء في الصمیم ، وأكثر طعناتكم لنا طعنة فلسطین

مـــع  ))محـــاورة األمـــام((وكانـــت كتابـــات ســـماحة الشـــیخ محمـــد الحســـین آل كاشـــف الغطـــاء 
 ١٩٥٤ســماحته فــي النجــف األشــرف عــام  إلــىفیرین األمریكــي والبریطــاني بمناســبة زیارتهمــا الســ

 ة البریطانیـةالهادفة التي كشفت أالعیـب السیاسـتجسد روحه الوطنیة والقومیة الصادقة ومحاوراته 
                                                 

 .٤ة من الشباب العربي،الماركسیة حركة رجعیة ، ص؛ نخب١٦غانم محمد صالح،المصدر السابق،ص )١٥٩(

 .  ٥٢-٥٠، ص ٢، العدد ١٩٧٥، آیار  ))الرابطة(( )١٦٠(

آیــة اهللا العظمــى الشــیخ محمــد حســین آل كاشــف الغطــاء ، العبقــات العنبریــة فــي الطبقــات الجعفریــة تــاریخ  )١٦١(
،  ١، د.ت ) ، ج المرجعیــــة الدینیــــة فــــي القــــرنین الثــــاني عشــــر والثالــــث عشــــر الهجــــریین ، ( د.م : د.ط

 .   ٦، ص ١، العدد ١٩٩٩، (مجلة) ، النجف األشرف ،  ))الكوثر((؛  ٨٣-٨٢ص
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وربیبتها األمریكیة ، ویشرح فیها قضیة فلسـطین ومسـاعدة أمریكـا للصـهیونیة ، واسـتحوذت قضـیة 
طین على أفكاره وشغلت باله ، ألنها مصیر أمة كاملة ، فكانت ضـربة أصـابت األمـة العربیـة فلس

  .  )١٦٢(بالصمیم 
یـة مشـرفة تجـاه الـوطن وكان آلیة اهللا العظمى السـید محمـد الحسـني البغـدادي مواقـف قوم

ر ، وتـــــابع ســـــماحته قضـــــیة العـــــرب یـــــســـــاند القضـــــیة الفلســـــطینیة حتـــــى الـــــنفس األخ العربـــــي ، إذ
هــذه القضــیة موقفــًا ایجابیــًا مــن  مــنســماحته رجــال الــدین للوقـوف  االمسـلمین فــي فلســطین ، ودعــو 

  . )١٦٣(أجل تحریر فلسطین من االحتالل الصهیوني 
ضـحى مـن أجلهـا  واقفـه الوطنیـة والقومیـة النبیلـة التـيتمیز الشیخ عبد الكـریم الجزائـري بم

وعـد مـن كبـار  لماء ، وهو فـي الرعیـل األول مـنهمبالغالي والنفیس ، فكان له مقام مرموق بین الع
ساسة النجف األشرف بعد وفاة الشیخ صاحب الجواهر والشیخ عبد الرضا الشـیخ راضـي ، وكـان 
الشــباب القــومي فــي النجــف األشــرف یلتقــي فــي مجلســه الــذي كــان یقــود الحركــة القومیــة فــي هــذه 

مناصــري التیــار العربــي فــي الدراســات  المدینــة ابنــه الشــیخ أحمــد الجزائــري ، وكــان ســماحته أحــد
  . )١٦٤(الدینیة 

،  اإلسـالمفي الذود عن العروبة و قد ذاع صیته ه الشیخ محمد جواد الجزائري ، وكان أخو 
وا بین جمع إذفكان سماحته ومجموعة من معاصریه ، یحملون األفكار القومیة واألفكار الدینیة ، 

القاعـــدة األساســـیة لرجـــال السیاســـة فـــي  ان الفكریـــان كونـــاالتیـــارین الـــدیني والقـــومي . وهـــذان التیـــار 
مناصــرة القضــایا القومیــة ، وشــغلته  ، فوقــف ســماحته مــعالنجــف األشــرف خاصــة العــراق عامــة و 
قضایا األمة العربیة ، وتمیز  ةقیمصر وفلسطین وطرابلس والجزائر وبفي  اإلسالمقضایا العرب و 

                                                 
،  ٢؛ محمـــــد حـــــرز الـــــدین ، المصـــــدر الســـــابق ، ج ٥٦-٥٢، ص ٢، العـــــدد ١٩٧٥آیـــــار  ،))الرابطـــــة(( )١٦٢(

 .٢٧٢ص

یثًا، ؛ حیـدر صـالح المرجـاني، النجـف األشـرف قـدیمًا وحـد ٢٣عبد الجبار الزهیـري، المصـدر السـابق، ص )١٦٣(
 .٥٧، ص٢ج

حمـــد عیســـى محمـــود القـــابجي ،  ))مقابلـــة شخصـــیة((؛  ٣٧١، ص ١جعفـــر الخلیلـــي ، هكـــذا عـــرفتهم ، ج )١٦٤(
،  ١؛ حمیـــــد الجمیلـــــي وآخـــــرون ، المصـــــدر الســـــابق ، ج ٢٠٠٣تشـــــرین ثـــــان  ٤النجـــــف األشـــــرف، فـــــي 

 . ٢٢٤ص
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والتضـحیة  اإلسـالمالذود عن العروبـة و  إلىدفعه ذلك ف، یة اإلسالمسماحته بالشمم العربي والروح 
  . )١٦٥(ا مفي سبیله

قــد ســارت فــي ســلم التیــار  وكــان العدیــد مــن الشخصــیات السیاســیة واألدبیــة واالجتماعیــة
ة محمــد رضــا الشــبیبي ، بأنــه أدیــٌب القــومي فــي مدینــة النجــف األشــرف ، فوصــف الشــیخ العالمــ

سـمي أسـتاذ حتـى  أسهم في الحركة القومیـة،  یغ وزعیم قوميوشاعر وسیاسي واجتماعي وثائر بل
ضرورة التعاون بین األقطار العربیـة ، ومقاومـة سیاسـة المحـاور  إلىالشیخ  القومیة العربیة . دعا

انقســام العــرب ، وخــاض ســاحات النضــال القــومي خــالل فتــرة عصــیبة مــن تــاریخ  إلــىالــذي تــؤدي 
، تؤكــد المــنهج القــومي بیــة ووحــدتها ، وكثــرت كتاباتــه التــي العــراق ، ونــادى باتحــاد األقطــار العر 
بدمشق ، ومجمع اللغة العربیة فـي القـاهرة ، وصـنف العلمي واختیر تبعًا لذلك عضوًا في المجمع 

مــن مدرســة  مالشــیخ محمــد رضــا الشــبیبي والشــیخ محمــد بــاقر الشــبیبي والشــیخ علــي الشــرقي بــأنه
  . )١٦٦(القومیین العرب 

د القومیــة العربیــة العالمــة الشــیخ علــي الشــرقي ، فقــد آمــن الشــرقي بــالعرب وكــان مــن روا
عمل والعروبة قبل أن یفهم الناس معنى العرب والعروبة ، وهام الشیخ بوطنه وبالده ورثى حالها و 

أقطــار العروبــة فــي الشــام والحجــاز ونجــد وطــرابلس علــى ردد تــمجــدها ، وكــان یو رقیهــا مــن أجــل 
ومـن الحـس  بعروبته محبـًا لبنـي قومـه ، قطار العرب األخرى ، وكان معتزاً وفلسطین وغیرها من أ

حواضـر األقطـار العربیـة الغربیـة منهـا والشـرقیة مؤكـدًا وحــدتها ، علـى ده القـومي لـدى الشـرقي تـرد
وعـرف الشـرقي بحسـه القـومي منـذ شـبابه ، وحملـت قصـائده  من دون التعصب لقطـر دون آخـر .

النهـــوض والقضـــاء علـــى أســـباب التخلـــف  إلـــى الوحـــدة القومیـــة ، ودعـــا إلـــىأفكـــارًا قومیـــة ، دعـــت 
كثیـر ذي فرقهـا األجنبـي  فـي بلـدهم وكـان والفرقة ، والعمل علـى جمـع األخـوة ، وتوحیـد كلمـتهم الـ

  . )١٦٧(من مؤلفاته اتجاه العرب فألف كتاب العرب والعراق 
                                                 

ظ ، الـذكرى السـنویة ؛ حسـین علـي محفـو  ٩٠محمد الجواد الشیخ أحمد الجزائري ، المصـدر السـابق ، ص )١٦٥(
؛ جعفــر بــاقر آل محبوبــة ، ماضــي النجــف وحاضــرها ،  ١٢األربعــون للشــیخ محمــد جــواد الجزائــري ، ص

 . ٩٣، ص ٢ج
-١٩٠٠؛ أحمـد أبـو سـعد ، الشـعر والشـعراء فـي العـراق ٦٣-٦٢خالد جمعة الطائي،المصدر السابق،ص )١٦٦(

،  ١، العـدد ١٩٥٧كـانون ثـان  ٢٦، (مجلـة)،  ))النجـف((؛ ٨١)،ص١٩٥٩،(بیروت:دار المعارف،١٩٥٨
،  ٢) ، ج١٩٩٤؛ میـر بصــري ، أعــالم األدب فــي العــراق الحــدیث ، (بغــداد: دار الحكــیم ،  ٢٣-٢٠ص
 .  ٧٧؛ ومیض جمال عمر نظمي وآخرون ، التطور السیاسي المعاصر في العراق ، ص ١٠١ص

مكتبــة ولــده لــواء ، د.ت، ، (النجــف األشــرف:  ))مخطــوط((مرتضــى طــاهر فــرج اهللا الحلفــي ، مرفــأ الظــل   )١٦٧(
؛ حســین حســن التمیمــي ،  ١٢١، ص ١) ؛ میــر بصــري ، أعــالم األدب فــي العــراق الحــدیث ، ج١١١و

؛ عبد الحسین مهدي عواد ، المصدر  ٧٦-٦٣) ، ص١٩٨٥علي الشرقي ، (بغداد: مطبعة االنتصار ، 
؛  ١٨٧، ص ٤علي ، ج؛ محمد علي جعفر التمیمي ، مدینة النجف أو مشهد اإلمام  ١٨٩السابق ، ص

؛ طالــب ١١-١٠) ،ص١٩٧٩علــي جعفــر الشــرقي ، دیــوان علــي الشــرقي، (بغــداد:دار الحریــة للطباعــة ، 
؛ حمیـد المطبعـي، المصـدر ٢١علي الشرقي، ذكـرى الشـرقي رائـد التجدیـد فـي الشـعر العربـي الحـدیث، ص

 .   ١٤٥، ص١السابق، ج
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ي فـي مدینـة النجـف األشـرف الشیخ أحمد عبد الكریم الجزائـري مـن رواد التیـار القـوم وعد
قــاد حركــة الشــباب القــومي فــي هــذه المدینــة ، متصــدیًا للتیــارات  ، إذ بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة

بخاصـة التیـار الماركسـي و  الفكریة التي اكتسحت السـاحة النجفیـة آنـذاك ، واسـتطاع أن یحـد منهـا
دلـت علـى اتجاهـه  قـد فـي الصـحفي مقاالته كتاباته ف قف له ندًا وقوض انتشاره ، وكانتالذي و 

القـــومي الصــــریح ، وكــــان ســــماحته فـــي طلیعــــة العــــاملین فــــي الحركـــة القومیــــة فــــي أواســــط القــــرن 
العشـــــرین ، وكـــــان داعیـــــًا للوحـــــدة العربیـــــة وناشـــــرًا للمفـــــاهیم القومیـــــة العربیـــــة ، ومحاربـــــًا األفكـــــار 

  . )١٦٨(األجنبیة
ا بالشـــعور القــومي وكـــان یؤلمــه مـــد الكـــریم الجعفــري بــاألدیــب صـــالح عاألســـتاذ  واتصــف

كان یفتخر بالمجد العربي فرقة ، و  وما كان یعانیه العرب من لفخكانت علیه البالد العربیة من ت
الــذي حفظــه التــاریخ ، ویرتــاح لكــل خیــر یصــیب األمــة ، ویمجــد كــل شخصــیة تــؤدي خدمــة لألمــة 

 تــه .انــًا مهمــًا فــي اهتماممكاخاصــة القضــیة الفلســطینیة و  عامــة ایا العــربوالــوطن ، وشــغلت قضــ
تغنـــى فقــد ألشــرف ، ن القــومیین العــرب فــي النجــف اموصــنف الســید ســعد صــالح جریــو مــن ضـــ

وعبــر عــن آمــال أمتــه فــي الحریــة واالســتقالل ، وكانــت بدایاتــه عنــدما وقــف حازمــًا  بأمجــاد العــرب
حتـى وفاتـه عـام التحرریة ، واستمر في هذا التیار  ١٩٤١وحكیمًا ومؤیدًا خالل حركة مایس عام 

      .)١٦٩(الوحدة العربیةوتأیید قیام األحزاب القومیة  ، ووقف سیادته بجانب ١٩٤٩
ان اهتمامــه بقضــایا أمتــه لتیــار القــومي ، وكــاالشــیخ محمــد علــي الیعقــوبي مــن رواد  وعــد

جانـب أبنـاء أمتـه فـي فلسـطین  إلـىال یقل عن اهتمامه بقضـایا شـعبه فـي العـراق ، فوقـف  العربیة
بجانب النضال القومي للشعب العربـي فـي و  ان الصهیوني واالستعمار البغیض ،لمقاومة االستیط

 اإلعــالمكافــة أقطــار الشــمال األفریقــي ، ذلــك النضــال الــذي صــوره فــي قصــائد مــن خــالل وســائل 
  . )١٧٠(العراقیة والعربیة المسموعة والمقروءة 

لــي البالغــي مــن رواد التیــار القــومي ، فــأظهر اهتمامــه بالقضــایا وكــان األســتاذ محمــد ع
أســهم فــي جمــع  ، إذ ١٩٤٨بخاصــة عــام القومیــة ، وتجســد ذلــك فــي دعمــه للقضــیة الفلســطینیة و 

ــــدفاع عــــن فلســــطین فــــرع النجــــف  ــــات األدبیــــة ، مــــن خــــالل جمعیــــة ال التبرعــــات واقامــــة المهرجان
حـزب االسـتقالل وقائـده  التجـاه القـومي ، والسـیماحـزاب ذات ااألشرف ، وكانت لـه صـلة بقـادة األ

                                                 
؛ حمیــد الجمیلــي وآخــرون ،  ٣٧فــي النجــف ، وكــاظم محمــد علــي شــكر ، حركــة الشــباب القــومي العربــي  )١٦٨(

 .  ٢٢٤، ص ١المصدر السابق ، ج

؛ علــي كاشــف الغطــاء ، ســعد صــالح فــي  ١١صــالح بــن عبــد الكــریم الجعفــري ، المصــدر الســابق ، ص )١٦٩(
 . ٤٦-٤١) ، ص١٩٨٨مواقفه الوطنیة ، (بغداد: مطبعة الرایة، 

،  ٢فـــر الخلیلـــي ، هكـــذا عـــرفتهم ، ج؛ جع ٥٥، ص ١حمیـــد الجمیلـــي وآخـــرون ، المصـــدر الســـابق ، ج )١٧٠(
 .   ١٥٦ص
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وایجـــاد وضـــع األمـــة العربیـــة  إلـــىالتـــي تطرقـــت  كبـــة عـــن طریـــق الرســـائل المتبادلـــة محمـــد مهـــدي
كانــت لــه عالقــة وثیقــة مــع الشــیخ أحمــد عبــد الكــریم الجزائــري زعــیم حركــة و الحلــول لهــذه األمــة ، 

قــة سـببًا فـي نقلـه عـدة مـرات خـارج مدینــة الشـباب القـومي فـي النجـف األشـرف ، وكانـت هـذه العال
  . )١٧١(النجف األشرف 

وكان األستاذ عبد الرزاق محي الدین من رواد التیار القـومي ، ومـن الشخصـیات النجفیـة 
ي النزعـة وقـومي الشـعور ، ودافـع بحـق عـن القضـایا عملت في السیاسة واتصف بأنـه وحـدو الذي 

االتصـــال بـــبعض  إلـــىبعـــض القـــومیین النجفیـــین القومیـــة الـــذي تخـــص الـــوطن العربـــي ، وســـعى 
األســتاذ محمــد  یــة ، وتبــادل الصــحف القومیــة . وتعهــداألقطــار العربیــة عــن طریــق المراســلة البرید

فتـى ((صـاحب صـحیفة  إلـىرضا الحساني صاحب مطبعة القادسـیة ، مـن خـالل رسـالة بعـث بهـا 
ویج قـراءة تلـك الصـحیفة ، وتوزیعهـا القومیة التي تصدر في القطـر السـوري الشـقیق ، بتـر  ))العرب

بغـداد بـأن كسب المشتركین لها داخل العراق ، األمر الـذي دفـع بالسـلطات الرجعیـة الحاكمـة فـي و 
هــؤالء القــومیین ، وكــان االتجــاه القــومي هــو الغالــب خــالل وبعــد الحــرب تلصــق العدیــد مــن الــتهم ب

  . )١٧٢(العالمیة الثانیة على الساحة النجفیة 
معیــات األدبیــة والثقافیــة والدینیــة فــي مدینــة النجــف األشــرف ، فــي اتجــاه قــومي ســارت الج

فضــًال عــن اتجاهاتهــا األخــرى ، ومنــذ تأسیســها رفــدت كــل القضــایا القومیــة بأدبهــا ودعمهــا مادیــًا 
وكانـــت هـــذه الجمعیـــات فـــي المقدمـــة ، فأقامـــت  إالومعنویـــًا ، فلـــم تمـــر مناســـبة قومیـــة او وطنیـــة 

 ةلجمعیـة الرابطـة العلمیـة األدبیـ بیة القادمة للنجف األشرف ، فكـانیة بالوفود العر الحفالت الترحیب
همت هذه الجمعیة في دعم القضایا القومیـة التـي تخـص أسفي دعم القضایا القومیة ، و  دور كبیر

مشــرفة اتجــاه البلــدان العربیــة المنكوبــة ، وعرفــت بأعضــائها ت لهــا مواقــف كانــ، و  الــوطن العربــي
جعفــري علــى مصــلحة األمــة ، أمثــال محمــد علــي الیعقــوبي ومحمــود الحبــوبي وصــالح الالغیــارى 

  .  )١٧٣(غیرهم كثیروابراهیم الوائلي و 

                                                 
دراسـة تاریخیـة، رسـالة ماجسـتیر،  ١٩٤٨-١٩٣٣رسول نصیف جاسـم الشـمرتي، مجلـة االعتـدال النجفیـة  )١٧١(

؛ محمـــد صـــادق حســـون الخزاعـــي ، المصـــدر الســـابق ،  ٤٦)، ص٢٠٠٥(جامعــة الكوفـــة: كلیـــة اآلداب، 
 . ٤٨-٢٦ص

؛ مقــدام عبــد الحســن بــاقر الفیــاض ، ١٠-٩، ص ١ث ، جمیــر بصــري ، أعــالم األدب فــي العــراق الحــدی )١٧٢(
 .  ٤٦المصدر السابق ، ص

؛ عبد الهـادي الفضـلي ، دلیـل النجـف األشـرف ،  ٧٥عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )١٧٣(
كــــاظم محمــــد علــــي  ))مقابلــــة شخصــــیة(( ؛ ١٨٥، ص ٦٨، العــــدد  ١٩٤١آیــــار  ١٢،  ))الغــــري((؛  ٣ص

 .  ٢٠٠٤آیار  ٢١، في شكر ، النجف األشرف 
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في نشر الوعي القومي فـي مدینـة النجـف  یة الرابطة العلمیة األدبیة دور كبیرلجمع وكان
، ومن خالل تالقـح  األشرف ، من خالل مقرها الذي كان یرتاده طالب المدارس الدینیة والرسمیة

وقـد اسـتقبلت الرابطـة األمـة العربیـة ،  الذي بدأت تقطف ثماره لمصـلحةاألفكار بین الجیل الجدید 
ین بشـدة مالوفود العربیة من مختلف أقطار الوطن العربي ، وكان أعضاء هذه الجمعیة مـن الـداع

جمعیــة تحــت تصــرفهم للشــباب القــومي ، بكــل وســائل الــدعم الثقــافي والمعنــوي ، ووضــعوا مقــر ال
  .  )١٧٤(وعلى رأسهم رئیس الجمعیة الشیخ محمد علي الیعقوبي ونائبه السید محمود الحبوبي 

دورًا بارزًا في نشر الوعي القومي  الثقافي في مدینة النجف األشرف وأدت جمعیة التحریر
ــــة الرابطــــة  ــــ ، والســــیماكشــــقیقتها جمعی ــــد الغن ــــدها األســــتاذ عب ، فــــي  ي الخضــــري وأعضــــاؤهاعمی

األقطـار شادة بالبطوالت ، وقامت بدور كبیر في استقبال الوفود العربیة مـن استنهاض العرب واإل
همت هــذه الجمعیــة فــي أســكفــاحهم ، و ب، ومجــدت بــالعرب و والترحیــب بهــم وتكــریمهم كافــة العربیــة 

بیــة دعـم الشـعب الفلسـطیني وقضـیته ، وأحیـت هـذه الجمعیــة مواسـم قومیـة رائعـة ووقفـت مواقـف أد
  .  )١٧٥(جریئة 

سـتقالل فـرع ي أنشأها حـزب االقومي في مدینة النجف األشرف التمكتبة الشباب الل وكان
إذ كـان أوسـاط الشـباب النجفـي ،  النجف األشرف ، دور بارز في نشر الفكر والوعي القومي بـین

لمـدارس الدینیـة في المدینة وطـالب ا عدد كبیر من الطبقة المثقفة والشباب القومي العربيیرتادها 
والرسـمیة ، مـنهم الشـیخ هـادي العصــامي والشـیخ معـن العجلـي واألســتاذ كـاظم معلـه وأعـداد كبیــرة 

الصــحف ،  إلیهــاغیــرهم ، وزودت المكتبــة بالكتــب الثقافیــة والبحــوث القومیــة واالجتماعیــة ، وتــرد 
  .  )١٧٦(وأصبحت فیما بعد مركزًا للنشاط القومي العربي في هذه المدینة 

كثیـر ة ، وحفلت هـذه الحقبـة الزمنیـة ببالقضایا القومی كان للصحافة النجفیة اهتمام كبیرو 
، تحتـــــل الصـــــفحات األولـــــى ألغلـــــب  ومیـــــة ، وكانـــــت هـــــذه األحـــــداثمـــــن األحـــــداث الوطنیـــــة والق

 ، وتحث الجماهیر على الوقوف معهـا ، والسـیما األحداثفي هذه الصحف ، وتنقل وجهة نظرها 
، وقضـــیة الجزائـــر  ١٩٤٦عـــام ة وتـــداعیاتها التـــي بـــدأت أحـــداثها تتطـــور منـــذ یة الفلســـطینیالقضـــ

مـن أمهـات مجـالت الـوطن العربـي فـي بدایـة  ))االعتـدال((والقضایا العربیة األخـرى ، فعـدت مجلـة 
أمــدت الحضـارة العربیــة والفكـر بنظــرات عصـریة محــددة ،  ، إذالنهضـة الفكریــة فـي العــالم العربـي 

ادة الفكــر ونوابــغ األدب فــي الــوطن العربــي ، واهتمــت بالقضــایا القومیــة ، وشــارك فــي تحریرهــا قــ
                                                 

 . ١٣-١٢كاظم محمد علي شكر ، حركة الشباب القومي العربي في النجف ، و )١٧٤(

؛ الشـــیخ عبـــد  ١٢٧، ص ٢، العـــدد ١٩٥٧كـــانون اول  ٩،  ))النشـــاط الثقـــافي((؛  ٣٢المصـــدر نفســـه ، و )١٧٥(
،  ١) ، ج١٩٥٢الغنـــي الخضـــري ، دیـــوان الشـــیخ عبـــد الغنـــي الخضـــري ، (النجـــف : مطبعـــة الحیدریـــة ، 

 .   ١٧٧؛ مقدام عبد الحسن باقر الفیاض ، المصدر السابق ، ص ٧٦-١ص
  . ٣٢كاظم محمد علي شكر ، حركة الشباب القومي العربي في النجف ، و )١٧٦(
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تشیع بین النـاس روح بدأت و ، وتدعیم الروابط القومیة ، واتجهت الوجهة التي تخدم الفكر العربي 
  .)١٧٧(لألمة العربیة  االعتزاز بالماضي العربي وبالتاریخ الحضاري

تطورات  متابعتها القضایا القومیة ، والسیمارفة بالنجفیة مواقف مش ))الغري((ووقفت مجلة 
القضیة الفلسطینیة واتخذت من االفتتاحیة والصفحات األولى منبرًا لها ، فاهتمت بمشروع التقسیم 

، وأعربـــت عـــن مواقـــف جریئـــة اتجـــاه القضـــایا القومیـــة ،  ١٩٤٨والحـــرب الفلســـطینیة الصـــهیونیة 
فـي  محمد رضـا الحسـاني ، دور رئـیسلصاحبها األستاذ كان  التي ))القادسیة((مجلة كذلك كانت و 

تعــرض بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة لإلعــدام نتیجــة لمواقفــه الوطنیــة والقومیــة ،  وقــدهــذا المجــال ، 
  . )١٧٨(واهتمت هذه المجلة بالقضیة الفلسطینیة 

لعدیـد توحیـد العـرب ، ونظمـت ا إلـىبمواقفهـا القومیـة ، داعیـة  ))الهـاتف((وتمیزت صـحیفة 
من المسابقات لتوحید العـرب ، وكانـت أول صـحیفة اتخـذت مـن فلسـطین قضـیة للـدعوة القومیـة ، 

كثیــر مــن قضــایا الــوطن العربــي فــي مشــرقه ومغربــه ، وكــان لمجلــة ب ))الحضــارة((واهتمــت صــحیفة 
ـــدلیل((  اهتمامـــات واســـعة بقضـــایا األمـــة العربیـــة ، واصـــفة العـــراق بأنـــه امتـــداد للـــوطن العربـــي ))ال

ة ، وكانــت أهــدافها خدمــة الثقافــة العربیــة بجمیــع الــدفاع عنــه ، وطالبــت بــالحقوق الســلیبووجــوب 
  . )١٧٩(ألوانها وصورها 

باتجاههــا القــومي الصــریح ، فقــد حملــت بعــض أعــدادها  ))ياإلســالمالعــدل ((بــرزت مجلــة 
ة یهــدد بقیــة بقــاء الصــهیونی نّ هــا للقضــیة الفلســطینیة مؤكــدة علــى أمواقــف قومیــة تمثلــت فــي دعم

علـــى صـــفحاتها األولـــى اهتمامـــًا كبیـــرًا بالقضـــایا  ))البیـــان((أقطـــار وطننـــا العربـــي ، ونشـــرت مجلـــة 
صادف صدور هذه المجلة في ظل هذه األزمة وتطوراتها  إذالقضیة الفلسطینیة  ، والسیماالقومیة 

                                                 
 ))مقابلـة شخصـیة((؛  ٢٠٠٤آیـار  ٢١ فـيكاظم محمد علي شكر ، النجـف األشـرف ،  ))مقابلة شخصیة(( )١٧٧(

؛ محمـــد صـــادق حســـون  ٢٠٠٤كـــانون ثـــان ٦ فـــيمحمـــد حســـین منصـــور المحتصـــر، النجـــف األشـــرف، 
؛ تمــــوز  ٢٨٥، ص ٤، العــــدد ١٩٤٦، حزیــــران  ))االعتــــدال((؛  ٧٨الخزاعــــي ، المصــــدر الســــابق ، ص

  . ٥٣٣-٥٣١، ص٧، العدد١٩٤٦؛ أیلول ٤٦٦-٤٦١، ص ٥، العدد ١٩٤٦
؛ غــالف، ص ال ١، العــدد ١٩٤٧أیلــول  ١٦، ص األخیــرة ؛  ٦، العــدد ١٩٤٦تشــرین ثــان  ٥،  ))الغــري(( )١٧٨(

؛  ٣٨٥-٣٨٣، ص ١٠و ٩، العـــــدد  ١٩٤٧،  ))القادســـــیة((؛  ٥٢، ص ٤و ٣، العـــــدد ١٩٤٨تمـــــوز  ٦
 .  ٤٠٣، ص ١١، العدد  ١٩٤٧

؛  ٤١، العــــدد  ١٩٤٥تمــــوز  ٢٢،  ))الحضــــارة((؛  ٣٩٨كــــاظم مســــلم العــــامري ، المصــــدر الســــابق ، ص )١٧٩(
 . ١٣-٢، ص ١، العدد ١٩٤٦، تشرین أول  ))الدلیل((
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دمـــة القضــــایا لخجلـــة بطابعهـــا العربــــي وبلهجتهـــا الجریئـــة الصـــریحة ، مالمهمـــة ، وعرفـــت هـــذه ال
  . )١٨٠(مدرسة لألدباء العرب  العربیة ، وعدت

بالقضایا القومیة وركزت اهتمامهـا علـى القضـیة المركزیـة فلسـطین  ))البذرة((واهتمت مجلة 
دورًا كبیـرًا تجـاه قضـایا الـوطن العربـي وبخاصـة  ))النجـف((وأدت مجلـة وتمیزت بتوجههـا القـومي ، 

والثورة الجزائریة ، فضًال عن المواقـف القومیـة األخـرى ،  ١٩٥٦العدوان الثالثي على مصر عام 
اتجاههـــا القـــومي ، وقـــد اهتمـــت بـــالثورة  القومیـــة مؤكـــدة ))النشـــاط الثقـــافي((وبـــرزت مواقـــف مجلـــة 

هــا ، وكــان لــبعض النشــرات التــي تصــدر عــن الجمعیــات والمؤسســات والمــدارس اتالجزائریــة وتطور 
الثورة الجزائریـــــــة بـــــــخاصـــــــة باهتمامـــــــات قومیـــــــة ، و  ))هالتوجیـــــــ(( ةلنشـــــــر مواقـــــــف قومیـــــــة ، فكانـــــــت 

  . )١٨١(وأبطالها
كــان التیــار القــومي فــي الشــعر العراقــي عامــة والشــعر النجفــي خاصــة ، ســمة ممیــزة بعــد 
الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة ، فقـــد جســـد أبـــرز صـــور التفاعـــل القـــومي بـــین العـــراق وحركـــات التحـــرر 

، یسـاند هـذه الحركـة  جًال حافًال بالدعوة التحرریـة العربیـةالعربي ، ومن یقرأ الشعر العراقي یجد س
تحریـر االنسـان  إلـىالثوریة ، ویدافع عن ذاك المناضل القومي عبر أفق نضالي واضـح ، یهـدف 

العربي من قیود العبودیة والتجزئة والتخلف ، وهذه المسـاندة دعمـت الـوعي القـومي وزادت فعالیتـه 
شــعبیة واســعة فــي أقطــار عربیــة أخــرى ، وبــذلك األشــرف لنجــف النضــالیة ، وكــان لــبعض شــعراء ا

التـــي ســـاندت الـــوطن  اإلقلیمیـــةعـــات جمیـــع الـــدعوات والنز نجـــف األشـــرف أبطـــل شـــعراء العـــراق وال
، أول  ١٩٠٥المتــوفي عــام  ))ابــراهیم الطباطبــائي((د الــدكتور محمــد مهــدي البصــیر العربــي ، وّعــ

  . )١٨٢(األشرف راء النجفالقومیة العربیة وهو من شع إلى شاعر دعا

                                                 
 ٢٩،  ))البیــــان((؛  ٢٤، ص ٢، العــــدد ١٩٤٦؛  ٢٢-١٧، ص ٧، العــــدد ١٩٤٦،  ))ميالعــــدل اإلســــال(( )١٨٠(

،  ١؛ جعفــر بـــاقر آل محبوبــة ، ماضــي النجــف وحاضـــرها ، ج ١٧-١٥، ص ١، العــدد ١٩٤٦حزیــران 
، ٢؛ حمیــد المطبعــي، المصــدر الســابق، ج١٠؛ علــي الخاقاني،تــاریخ الصــحافة فــي النجــف ،ص١٨٢ص
 .١٤٤ص

؛  ٣٠٦-٢٧٠، ص ٥، العـــــــــدد ١٩٤٨حزیـــــــــران  ٥؛  ٢٢٥-٢٢٠، ص ٤العـــــــــدد ، ١٩٤٨،  ))البـــــــــذرة(( )١٨١(
كـانون أول  ١،  ))النشـاط الثقـافي((، ص الغالف ؛  ٢، العدد ١٩٥٦تشرین ثان  ٢، (مجلة) ،  ))النجف((

 .     ٢٠-١٩، ص ٢، العدد ١٩٥٨حزیران  ٧،  ))التوجیه((؛  ١١٧، ص ٢، العدد ١٩٥٧

قومي فـي الشـعر العراقـي الحـدیث منـذ الحـرب العالمیـة الثانیـة حتـى نكسـة ماجد أحمد السامرائي ، التیار ال )١٨٢(
؛ كــاظم مســلم العــامري ، المصــدر  ٣٤١) ، ص ١٩٨٣، (بغــداد: دار الحریــة للطباعــة،  ١٩٦٧حزیــران 

 .  ٢٥السابق ، ص
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كثــــر ممــــا عالجهــــا أي أدیــــب عراقــــي ، وفــــي أ شــــعراء النجفیــــون القضــــایا القومیــــةعــــالج ال
كــرس للقضــیة الفلســطینیة جــل جهــوده ، وكــان فــي  ، حــینمقــدمتهم الشــیخ محمــد علــي الیعقــوبي 

العربـي طلیعة الشعراء الذین عالجوا هذه المشكلة ، وصحب الشیخ الیعقوبي معركة كفاح المغرب 
الفرنسـي والهـزائم الـذي منـي بهـا فـي حمالتـه  االسـتعمارمنذ البدایة حتـى النهایـة ، منـددًا بأسـالیب 

وفوزها في  الستقاللهاالعزائم  جند الیعقوبي شعره فیها وهو یستنهضضد أقطار الوطن العربي ، و 
   . )١٨٣(مجد بطوالت الشعب الجزائريیالمعركة المصیریة و 

اعتزازًا كبیرًا ،  عروبتهویعتز ب،  الحبوبي یحب وطنه وقومه حد الهیامید محمود وكان الس
معبــرًا عــن ذلــك بشــعره ، متخــذًا القضــیة الفلســطینیة محــورًا أساســًا للشــعراء الشــعبیین ، وكــان مــن 
أوائل الذین عالجوا هذه القضیة باتجاه عربي صریح ، مهتمًا بالقضـایا القومیـة األخـرى لكثیـر مـن 

ا القومیــــة ، فتجلــــى اتجاهــــه بیــــة ، وجســــد األســــتاذ ابــــراهیم الــــوائلي فــــي شــــعره القضــــایالبلــــدان العر 
فیهـا ، باسـلوب جیـد .  الـنظم منالفلسطینیین فأكثر  أساةأولى اهتمامه في شعره لم ، حین العربي

دورًا فـي حركـة مـایس التحرریـة القومیـة ، فكـان ضـمن كتائـب  ن أدواوكان الوائلي من الشباب الذی
مدینة النجف األشرف ، وناصر في شـعره القضـیة الجزائریـة ، وقـال  إلىوأرسل في مهمة الشباب 

  . )١٨٤(التاریخ ویجب أن یعتز بها العربي إلىلقد نفذت ثورة الجزائر 
ممـن أفصـحت عـنهم ، العالمة الشیخ علي الشرقي من أبرز عناصـر التیـار القـومي  وعد

شـاعر الطلیعـة المتحـررة لمـا أبـداه مـن وأطلق علیـه  دینة النجف األشرف ،الكتابات الشعریة في م
الوحـدة  إلـىي دعـت ًا مـن القصـائد التـكثیـر ة جهاده المتواصل ، وأعـد الشـیخ في شعره وصفح دور

هــذه فــد بشــعره القضــیة الفلســطینیة ، واهــتم الشــاعر الكبیــر محمــد مهــدي الجــواهري بر القومیــة ، و 

                                                 
ة جمعیـــة الرابطـــة األدبیـــة ، لمحـــات مـــن حیـــاة الشـــیخ الیعقـــوبي عمیـــد الرابطـــة األدبیـــة ، (النجـــف: مطبعـــ )١٨٣(

؛ ماجـــد أحمـــد الســـامرائي ،  ٣٦، ص ٤، العـــدد ١٩٦٧،  ))األیمـــان((؛  ٦٢-٥٦) ، ص١٩٦٥النعمـــان، 
 . ٣٤٠المصدر السابق ، ص

؛ محمــد حســین  ١١٨، ص ٢محمــد هــادي األمینــي ، معجــم رجــال الفكــر واألدب خــالل الــف عــام ، مــج )١٨٤(
بــــوبي ، (النجــــف:  ؛ محمــــود الحبــــوبي ، دیــــوان محمــــود الح ١٤٧-٧٦الصــــغیر ، المصــــدر الســــابق ، ص

؛ جعفـــــر صـــــادق حمـــــودي التمیمـــــي ، معجـــــم الشـــــعراء العـــــراقیین ،  ٦٨-٥٠، ص ١) ، ج١٩٤٨د.ط ، 
؛ عثمـان سـعدي ، الثـورة الجزائریـة فـي الشـعر  ٢٦) ، ص١٩٩١(بغداد: شركة المعرفـة للنشـر والتوزیـع ، 
 .٢٢٩) ، القسم األول ، ص١٩٩١العراقي ، (بغداد: دار الحریة للطباعة، 
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، وتحریضــه  ١٩٥٦یــر عــام ل مــع الحـدث الكبدعــم شـعب مصــر وتفاعــشــعره ، و ب القضـیة ورفــدها
         .  )١٨٥(الجماهیر العربیة على مواصلة الحرب حتى النصر ، وتطرق لمظالم فرنسا في الجزائر 

الشیخ محمد جواد الجزائري في شعره بمأساة فلسطین ، وكتـب محرضـًا علـى جمـع  وعزى
لجزائریــة ازمــت اهتمامــه القضــیة التحریرهــا مــن الصــهاینة ، و الصــفوف مــن أجــل إنقــاذ فلســطین و 

كثیــر مــن القضــایا القومیــة ، وكــان شــیخ عبــد الغنــي الخضــري بشــعره بمرضــه ، واهــتم ال حتــى فــي
التـراث العربـي والـدفاع  وٕاحیـاء،  ةالـروح القومیـ اسـتنهاض إلـىشعره حافًال باألغراض التي تهـدف 

قصـائد عـدة فـي مناسـبات قومیـة عن حیاة األمة ، واهتم بالقضیة الفلسطینیة في قصـائده ، ونظـم 
بعــــد الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة ، وغنــــى األســــتاذ صــــالح عبــــد الكــــریم الجعفــــري فــــي شــــعره القضــــیة 

كثــورة ، الفلسـطینیة ، وكــان لـه مواقــف اتجـاه شــعب مصــر ، ولـه قصــائد كثیـرة لعــدة قضـایا عربیــة 
الوفــود العربیــة فـــي  ا مــن أقطــار الــوطن العربـــي ، واغتــنم فرصــة وجــودمــالجزائــر والمغــرب وغیره

  .)١٨٦(النجف األشرف ، فأنشد القصیدة تلو األخرى تحیة لهذه الوفود 
لرفـده القضـایا القومیـة  ))بالشـع((وكان الشاعر محمد صالح بحر العلوم قد سـمي بشـاعر 

عره أبطـــال الجزائــــر دعمهـــا ، وحیـــا فـــي شـــ إلـــىفـــي شـــعره وخاصـــة القضـــیة الجزائریـــة ، والـــدعوة 
الهاشمي والشاعر ضیاء الخاقـاني فلسطین أنشد كل من السید محمد جمال ضیة لقومناضلیها ، و 

 القضـایا التـي تهـم الـوطن العربـي . لكثیر مـنا أنشد فضًال عن انهمامن القصائد الشعریة ،  اً كثیر 
في رفد القضایا القومیة في شعره ،  یة الشیخ محمد باقر الشبیبي دوروكان لشاعر الوطنیة والقوم

ســـطینیة یـــب والمفكـــر األكـــادیمي المعـــروف العالمـــة محمـــد حســـین الصـــغیر القضـــیة الفلورفـــد األد
بكـــل قـــوة علـــى ، وحـــث التـــي وصـــف فیهـــا معانـــاة الشـــعب الفلســـطیني  بسلســـبیل ترانیمـــه الشـــعریة

یزي حتـل ، وكـان للشـیخ عبـد الحسـین الحـو ضرورة رص الصفوف والنهوض لمقاومة الغاصـب الم
عجزة النضال فـي تـاریخ طینیة والثورة الجزائریة ، وعبر عنها بانها مفي القضیة الفلس ةقصائد كثیر 

توحیـد العـرب ، واسـتنهاض  إلـىالشیخ علي الصغیر فـي شـعره  العالم وحیا الثورة وأبطالها ، ودعا
                                                 

؛ الشـیخ عبـد الغنـي الخضـري ، المصـدر السـابق ، ١١بد الحسین مهـدي عـواد ، المصـدر السـابق ، صع )١٨٥(
 ٩،  ))البــذرة((؛  ١٨٧، ص ٤؛ محمــد علــي جعفــر التمیمــي ، مدینــة النجــف أو مشــهد اإلمــام ، ج ٢٣ص

؛ محمــــد مهــــدي الجــــواهري ، دیــــوان الجــــواهري ، (بغــــداد: مطبعــــة  ٢٩٨، ص ٥، العــــدد ١٩٤٨حزیــــران 
؛  ٣٣٤؛ ماجــد أحمــد الســامرائي ، المصــدر الســابق ، ص ١٨٥، ص ٢) ، ج١٩٧٤یــب البغدادیــة ، األد

 .    ١٧١عثمان سعدي ، المصدر السابق ، القسم األول ، ص
ـــــري ، (بیـــــروت: د.ط ،  )١٨٦( ـــــري ، دیـــــوان الجزائ ـــــي  ٣٦) ، ص١٩٧٠محمـــــد جـــــواد الجزائ ؛ الشـــــیخ عبـــــد الغن

التمیمــــي ، المصــــدر الســـــابق ،  يدق حمــــود؛ جعفــــر صـــــا ٧٦-١٤الخضــــري ، المصــــدر الســــابق ، ص
؛ صــالح بــن عبــد الكــریم الجعفــري ،  ٨؛ محمــد حســین الصــغیر ، المصــدر الســابق ، ص٢٤١-٢٤٠ص

 . ٣٥٥- ٣٥٤؛ ماجد أحمد السامرائي ، المصدر السابق ، ص ١٢٧-١١المصدر السابق ، ص
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أبطـــال العـــرب وقـــادتهم للكفـــاح والـــذود عـــن حیـــاض األمـــة العربیـــة ، وانقـــاذ فلســـطین مـــن مخالـــب 
  .  )١٨٧(الصهیونیة

ر القومي في مدینـة النجـف األشـرف علـى نحـو كبیـر ، ن خالل ما تقدم بروز التیاتبین م
 التیــار أعلــى المســتویات مــن علمــاء دیــن لهــذه المدینــة ، وقــد مثــل هــذاالقومیــة النزعــة  وهــذا یؤكــد

ســــند ي اإلســــالمأن الــــدین اء وعامــــة المجتمــــع النجفــــي ، ورأى زعمــــاء هــــذا التیــــار ومفكــــرین وأدبــــ
ل مــــن شــــانها وحــــاولوا التقلیــــاألخــــرى بشــــدة أمــــام التیــــارات الفكریــــة والسیاســــیة  للقومیــــة ، ووقفــــوا

ندین ألبـرز القضــایا الوطنیــة والقومیـة التــي مــرت بهـا األمــة العربیــة مادیــًا وتقویضـها ، ووقفــوا مســا
ومعنویـــاً ، فشـــارك فـــي هـــذا الجهـــد علمـــاء الـــدین ورجـــال السیاســـة واألدبـــاء والصـــحف والجمعیـــات 

ل فــي تســلیط األضــواء علیهــا ، عــاوكــان لهــؤالء الــدور الف تمــر مناســبة قومیــة ، إالّ  فلــمالنجفیــة ، 
فعـة األمـة لر واستنهاض الهمم وشحذ القوى من أجل نبـذ الخنـوع والخضـوع ، والعمـل بجـد واجتهـاد 

النجــف األشــرف وبمــا احتوتــه مــن أســس فكریــة ،  نّ لــذا لــم یكــن عســیرًا علینــا فهــم ، إ ووحــدتها ،
  منذ أربعینات القرن العشرین .  ، رز البؤر القومیة المهمة في العراق أب أحدى كونت

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
،  ٨، العدد ١٩٥٨، حزیران  ))دالتوحی((؛  ١١٧، ص ٢، العدد ١٩٥٧كانون أول  ٣،  ))النشاط الثقافي(( )١٨٧(

،  ٢٠٠٣،  أیلــول  ))الفرقــان((؛  ٧٦-٦٧؛ محمــد حســین الصــغیر ، المصــدر الســابق ، ص ٢٠-١٩ص
؛ عبد اهللا الجبوري ،  ١٧١-٨٦؛ عثمان سعدي ، المصدر السابق ، القسم األول ، ص ٢٠، ص ٣العدد

،   ١٩٤٦حزیــران ٢٩،  ))لبیــانا((؛  ٢٤٦-٢٠٥) ، ص١٩٦٢نقــد وتعریــف ، (بغــداد: مطبعــة المعــارف ، 
 . ١٥، ص ١العدد
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  :التیار الماركسي في النجف األشرف -المبحث الرابع :
  

ت واإلنسـان ، جـاءفلسـفة كلیـة شـاملة للتـاریخ والكـون علـى أنهـا الماركسیة  ضهمبعصور 
، )١٨٨(ات األوربیـة بعـد الثـورة الصـناعیة نتیجة حقب الظلم االجتماعي القاسـي الـذي سـاد المجتمعـ

من متغیرات اقتصادیة واجتماعیة ، كان من بین أبرزها ظهـور طبقـة ُمْسـَتِغلة وأخـرى  وما رافقتها 
لتطــــور ل االقتصــــادیة هــــي المحــــرك الوحیــــد ُمْســــَتَغلة ، لــــذا جعلــــت اآلیدلوجیــــة الماركســــیة العوامــــ

یـــة مهمـــا كـــان شـــكلها ، ومـــن ثـــم المحـــدد الوحیـــد المجتمعـــات والتفســـیر الوحیـــد للمظـــاهر االجتماع
لألخــــالق والقــــیم والرغبــــات واألعمــــال وبالتــــالي تفســــیر حركــــة التــــاریخ ، وانبثقــــت عنهــــا األحــــزاب 

حركـــة سیاســـیة منظمـــة وارتبطـــت هـــذه بـــدورها بعـــد الحـــرب العالمیـــة األولـــى باالتحـــاد ، الشـــیوعیة 
  .  )١٨٩(السوفیتي األسبق

 مـن دون وئً ًا ور أفكـار ، العراق منذ عشرینات القرن العشـرین  إلىبدأت الماركسیة تتسرب 
عوامـل اجتماعیـة واقتصـادیة وسیاسـیة  إلـىتنظیم سیاسي معین ، ویعزو سبب انتشارها في البالد 

رفضـهم تـراثهم الحضـاري و ألمت بها ، كان منها ضعف الوازع الدیني لدى بعض الفئـات المثقفـة، 
ـــى بجمـــوده م العتقـــادهم،  واإلنســـاني ـــالمـــا حملهـــم عل ـــأثروا بقیمهـــا  اإلقب علـــى الثقافـــة األوربیـــة فت

العاطفــة العمیــاء وغمــوض األهــداف القومیــة ، عوامــل أخــرى ســاعدت  فضــًال عــن أنّ العلمانیــة ، 
علــى ذلــك ، وكــان لكــره النــاس لسیاســة الغــرب االســتعماریة مــن جهــة ، وتصــاعد تطــورات الحــرب 

امـــل ســـاعدت علـــى تغلغـــل جهـــة أخـــرى ، كـــل ذلـــك عو  البـــاردة بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة مـــن
كـل أشـكالها ، متمسـكة بأهـداف اللیبرالیـة ب الماركسیة إلى شعوب الشـرق ومناداتهـا بإنهـاء العبودیـة

                                                 
الثورة الصناعیة: هـي التغییـر الجـوهري الـذي حصـل فـي طـرق الصـناعة وخلـق حضـارة ومجتمـع صـناعي  )١٨٨(

فـي  ١٧٧٠میكانیكي في كافة أنحاء العـالم ، وكـان ذلـك بدایـة الثلـث األخیـر مـن القـرن الثـامن عشـر عـام 
امتــدت إلــى بقیــة دول أوربــا والعــالم فــي مراحــل زمنیــة مختلفــة . انكلتــرا قبــل غیرهــا لعوامــل وممیــزات عــدة و 

للتفاصیل ینظر: كارلتون . ح. هـ . هیز ، الثورة الصناعیة ونتائجها السیاسیة واالجتماعیة ، ترجمة أحمد 
 .   ١١٦-١٦)، ص١٩٦٢،(بیروت: دار العلم للمالیین ،  ٢عبد الباقي ، ط

ترجمـــة محمـــود حســـین العرابـــي ، (القـــاهرة: المطبعـــة العصـــریة ،  رمـــزي ماكدونالـــد ، الحركـــة االشـــتراكیة ، )١٨٩(
؛ میخائیـــــــل  ١٢٨؛ الحكـــــــم دروزة وحامـــــــد الجبـــــــوري ، المصـــــــدر الســـــــابق ، ص ١٤٣-١٤١د.ت) ، ص

غورباتشــــوف، (البیریســــتروكیا) اعــــادة البنــــاء والفكــــر االشــــتراكي، ترجمــــة عبــــاس خلــــف، (بغــــداد: مطبعــــة 
ي، الشـیوعیة، تعریــب خیـري حمــاد، (بیـروت: دار الطلیعــة، ؛ هارولـد الســك ٣٠٤)، ص١٩٩٠االنتصـار، 

 . ١١؛ محمد قطب، هزیمة الشیوعیة، (بغداد: المطبعة االسالمیة، د.ت)، ص ٢٥)، ص١٩٦١
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فــي  ، مثلمـا حصــلباالشــتراكیة المتطرفـة الثوریــة  همبعضــبـالغ الغربیـة واالشــتراكیة المعتدلـة ، وقــد 
  . )١٩٠(روسیا

مــا بینــه أحــد كبــار مــالك األراضــي فــي العــراق عــن  إلــىهنــا ر نشــی أنْ  ولعــل مــن المفیــد
ولهمــا اســیین أعــاملین أس إلــىبالد مردهــا فــي الــ ظهــور التیــار الماركســي إلــىاألســباب التــي أدت 

اسـتثمار  إلـى لألغلبیـة منـه ، ودعـا ))الحرمان والفقر((لقلة من الشعب ، وثانیهما  ))االثراء الطبقي((
تغاللها بالصـــورة األمثـــل للقضـــاء علـــى الفقـــر ، وانقســـم الشـــیوعیون فـــي اق الـــوفیرة واســـر ثـــروات العـــ

ال أرض لهــــم وال مســــكن ،  والصــــنف الثــــاني  ناألول ضــــم الفالحــــین الــــذی :قســــمین لــــىعالعــــراق 
هـؤالء الدولة حلوًال لهم ، وٕاال سیأتي الیوم الذي یدك فیه  ، محذرًا ومطالبًا بضرورة أن تجد العمال

  . )١٩١(تعبیره أركان المملكة على حد
 ت بمركزهـا الـدیني فـي الـبالد ، مدن العـراق التـي تمیـز  أحدىكانت مدینة النجف األشرف 

 األوســـاطیجتمـــع فیهـــا النقیضـــان الـــدین والشـــیوعیة ، بیـــد ان بعـــض  مثـــار اســـتغراب أنْ مـــن كـــان ف
ة التي تأرجحت  بین المآسي االقتصـادیر األساسیة النجفیة عاشت جملة من مشكالت ذلك العص

والتناقضـــات الفكریـــة ، ومخلفـــات الجـــور واالضـــطهاد ، فضـــًال عـــن البطالـــة المتفشـــیة فـــي المدینـــة 
  . )١٩٢(وضنك العیش

رأى بعــض العــاطلین عــن العمــل والفقــراء مــن أبنــاء مدینــة النجــف األشــرف ، ضــالتهم فــي 
 اً نرید خبز (( حین كان شعارهاالشعارات التي أطلقها الشیوعیون في أغلب المناسبات والتظاهرات ، 

بصــدى  ، وحظیــت تلــك  إلیــهر وانتمــوا فتعــاطفوا مــع هــذا التیــا ))ال ســجون ال رصــاص نریــد عمــالً 
  .)١٩٣(كبیر بین الفئات المحرومة في المجتمع النجفي

، أسـباب هـذا التغلغـل  ١٩٥٤وقد أكد النائب النجفي فاضل معله في مجلس النواب عـام 
وعي قام به أناس لیسوا شیوعیین في بعض األحیان ولكنهم النشاط الشی نّ من أفي عموم البالد ، 

                                                 
؛ خلیـــل كنـــه ، العــــراق أمســـه وغـــده ، (بیــــروت: دار  ٩٨علـــي كاشـــف الغطـــاء ، المصــــدر الســـابق ، ص )١٩٠(

، (بیــــروت: شــــركة  ٣كــــي ، الراعــــي والرعیــــة ، ط؛ توفیــــق الفكی ٢١١) ، ص١٩٦٦الریحــــاني للطباعــــة، 
 . ١٩٦) ، ص١٩٨٢اوفسیت طهران ، 

، (صـحیفة) ،  ))الشـعب((؛  ١٢٥عز الـدین عبـد الرسـول عبـد الحسـین علـي خـان، المصـدر السـابق ، ص )١٩١(
 .    ٢٥٣٢، العدد  ١٩٥٣آیار  ٢٥بغداد ، 

 . ١١١-١١٠مقدام عبد الحسن باقر الفیاض ، المصدر السابق ، ص )١٩٢(

، عضو ناشـط فـي الحـزب الشـیوعي فـي النجـف األشـرف  ١٩٣٨حسن رجیب ، موالید  ))بلة شخصیةمقا(( )١٩٣(
؛ محمــد علــي بحــر العلــوم، ضــحایا  ٢٠٠٣كــانون أول  ٨خــالل عقــد الخمســینات، النجــف األشــرف ، فــي 

؛ آیــة اهللا العالمــة محمــد حســین الطباطبــائي ،  ٥) ، ص١٩٦٣العقیــدة ، (النجــف: دار البــاقر للطباعــة، 
ریـــة السیاســـة والحكـــم فــــي اإلســـالم ،  ترجمـــة محمـــد مهــــدي اآلصـــفي ،  (النجـــف: مطبعـــة النعمــــان ، نظ

 .  ٦٠-٥٥) ،  ص١٩٦٥
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منها ووسـعوها ، ومنهـا الفقـر  نفذوا، وقد وجدوا ثغرات  ن من قبل أناس مؤمنین بالشیوعیةو مدفوع
عـن  أن ینحـرف إلـى وانعدام العدالة االجتماعیـة ، وكانـت أهـم العوامـل التـي أدت بالشـباب المسـلم

لشـیوعیة ، علـى مـا فیهـا مـن عقائـد مخالفـة لعقیـدة السـماء ، وعـدم ا إلـى یة ، ویتجـهاإلسالمالنظم 
یة ، وعــدم االعتنـاء بالطبقــة العاملــة ، وكانــت المغریـات التــي قــدمها الحــزب اإلســالمتطبیـق الــنظم 

  . )١٩٤(هذا التیار إلى انتمائهمفي الشیوعي لهذه الطبقة سببًا 
كســـي مـــن التیـــارات األخـــرى وكانـــت مكونـــات هـــذا المبحـــث قـــد شـــملت موقـــف التیـــار المار 

ي مــن هــذا التیــار ، وموقــف التیــار الماركســي مــن أبــرز اإلســالموموقفــه مــن الــدین وموقــف الــدین 
القضـــایا الوطنیـــة والقومیـــة ، وموقـــف هـــذا التیـــار مـــن المـــرأة والعامـــل والفـــالح والمجتمـــع ، وأبـــرز 

لحلفـي ، ومحمـد عبـد عناصره السـید محمـد صـالح بحـر العلـوم والشـاعر مرتضـى طـاهر فـرج اهللا ا
روف محمد الحسین ، ومحمد حسین الشبیبي ، والسید محمد السید سلمان ، واألدیب والكاتب المع

  . )١٩٥(غیرهم مهدي الجواهري ، وكثیر
یراني المدینة المقیم اال إلىالتي حملت أسس الفكر الماركسي  من بین أولى الشخصیاتو 

،  ١٩٢٠النجفیة عام  ))االستقالل((ا في صحیفة باشر بنشر بعض أسسه محمد عبد الحسین ، إذ
كتاباتـه فـي  فضـًال عـنضـد االحـتالل البریطـاني ،  ))ثـورة العشـرین((أي عام الثورة العراقیة الكبـرى 
عـدد مـن شـعراء المدینـة فـي و بعض الشخصیات األدبیة المثقفة تأتي الصحف العراقیة األخرى ، و 

صــائده علــى مــد مهــدي الجــواهري ، وقــد دلــت بعــض قمقدمــة مــن مثــل هــذا التیــار ، كــان مــنهم مح
یر المعالجـات االجتماعیــة المادیــة ، وتشـمصـادر الفلسـفة مــن  اً كثیـر قـرأ  تبنیـه هـذا التیـار ، بعــد أنْ 

  .  )١٩٦(أحد عناصر هذا التیارفي شعره إلى أنه 
 تفـي ثالثینـاخاصة بالسید محمد صالح بحر العلوم الذي آمن بالفكر االشتراكي ، و  أدوب

كثیــــر مــــن بإظهــــار األفكــــار االشــــتراكیة ، وهــــو یــــؤدي دورًا كبیــــرا فــــي تأســــیس  ، القــــرن العشــــرین
خاصـــة بعـــد نهایـــة الحـــرب العالمیـــة بو  الماركســـي المنظمـــات والجمعیـــات والحركـــات ذات االتجـــاه

                                                 
؛ ناصــــر البــــدیري ،  ١٧١، ص ١٩٥٥-١٩٥٤محضــــر مجلــــس النــــواب ، االجتمــــاع االعتیــــادي  لســــنة  )١٩٤(

 . ٧المصدر السابق ، ص

، (بیــروت: مؤسســة األبحــاث العربیــة، الحــزب الشــیوعي ، ترجمــة عفیــف الــرزاز  -حنــا بطــاطو ، العــراق  )١٩٥(
،  ٣١٣، العـــــدد ٢٠٠٤، (مجلـــــة)، بغـــــداد،  ))الثقافـــــة الجدیـــــدة((؛  ٣٩٧) ، الكتـــــاب الثـــــاني ، ص١٩٩٢

 -؛ حنا بطاطو ، العراق  ٢٩٤، ص ١؛ باقر أمین الورد المحامي ، المصدر السابق ، ج ١٠١-١٢ص
) ، الكتـاب الثالـث ، ١٩٩٢األبحـاث العربیـة ، الشیوعیون والبعثیون والضباط األحرار ، (بیروت: مؤسسـة 

 . ٦٠ص

، ٢٠٠٤،  ))الثقافــــة الجدیـــــدة((؛  ٣٩٧الحــــزب الشــــیوعي ، الكتــــاب الثــــاني ، ص-حنــــا بطــــاطو ، العــــراق )١٩٦(
 . ١٠١، ص ٣١٣العدد
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بأنـــــه مـــــن العناصـــــر التـــــي حملـــــت المبـــــادئ  هللا الحلفـــــياتمیـــــز مرتضـــــى طـــــاهر فـــــرج ة ، و یـــــالثان
التحامــه الفكــري مــع جماعــة األهـــالي  نّ إ نهــا فــي شــعره وكتاباتــه وخطبــه ، و بــر عالماركســیة ، وع

،  معـالم وعـي للتنـاقض الطبقـي واالسـتغالل ، ي شعرهالثینات من القرن العشرین تبلور فخالل الث
  .)١٩٧(هذه الفوارق إلزالة

وبرز أیضًا محمـد حسـین الشـبیبي ضـمن العناصـر المهمـة فـي هـذا التیـار ، وأصـبح أحـد 
وقـــد شـــارك فـــي  عي العراقـــي فـــي النجـــف األشـــرف منـــذ وقـــت مبكـــر .القیـــادیین فـــي الحـــزب الشـــیو 

عبـــد الحلـــیم  بوصـــفه فكـــرًا تحرریـــًا ، وعـــدتأســـیس بعـــض التجمعـــات التـــي تحمـــل الفكـــر الماركســـي 
فــي  التیــار الماركســي ، وكــان لــه دور كبیــر التــي مثلــت اشــف الغطــاء مــن الشخصــیات النجفیــةك

ها الحزب الشیوعي بعد الحرب العالمیة الثانیة في هذه المدینـة ، ونشـر العدیـد النجاحات التي حقق
  . )١٩٨())الحیاد االیجابي((محاربة  إلىمن المقاالت واآلراء السیاسیة في الصحف ضمت دعوته 

ـــة التـــي لهـــا نفـــوذ فـــ ي المدینـــة وكـــان الســـید محمـــد الســـید ســـلمان مـــن الشخصـــیات النجفی
ــــة الحــــویشوب ــــة هم هــــذا الرجــــل فــــي نشــــر األفكــــأســــوقــــد  ، خاصــــة فــــي محل ار الماركســــیة المتمثل

رت فـي مدینـة النجـف األشـرف ، فاسـتطاع حمایـة العدیـد مـن گلـزًا ل، بتأثیره لكونـه زعیمـبالشیوعیة
  .)١٩٩(الشیوعیة من مالحقات السلطة في األربعینات والخمسینات من القرن المنصرم إلىالمنتمین 

ال  ((ة، نیـیوفـق التعـالیم الماركسـیة اللینعلـى ًا سـیرًا حثیثـلحزب الشـیوعي فـي العـراق سار ا
ارات السیاســیة والفكریــة مــن التیــتیــار أي  رافضــاً الثوریــة والتنظیمیــة،  هاأسســعــن ))قیــد شــعره یحیــد

ونها بأنهـا یة ویصـفمال، فكـان الشـیوعیون یتهمـون الرأسـ أعـدائها ت الرأسمالیة من ألدّ وعداألخرى، 
واتهمتهــا ، انــدالع الحــروب والمنازعــات إلــىنتــائج تــؤدي  إلــىألنهــا تتجــه ،أعلــى مراحــل االســتعمار

 ،والكــوارث بأنهــا تســیر نحــو احتكــار دولــي یتقاســم فیــه األقویــاء العــالم وعنــد ذلــك تحــدث الحــروب

                                                 
،  ٤٨،مـــــــــج ٧، ج ١٩٨١، آذار  ))العرفـــــــــان((؛  ١٢، ص ٣١٣، العـــــــــدد ٢٠٠٤،  ))الثقافـــــــــة الجدیـــــــــدة(( )١٩٧(

آذار  ٣لــــواء مرتضــــى طــــاهر فــــرج اهللا الحلفــــي ، النجــــف األشــــرف ، فــــي  ))مقابلــــة شخصــــیة((؛ ٦٨٢ص
٢٠٠٥ . 

؛ ریاض حمزة شـیر علـي ، نفـاق الرفـاق ،  ٢٩٤، ص ١باقر أمین الورد المحامي ، المصدر السابق ، ج )١٩٨(
 . ٦١-٦٠) ، ص١٩٥٩(النجف: مطبعة القضاء، 

 . ٦٠الكتاب الثالث ، صالشیوعیون والبعثیون والضباط واألحرار ،  -حنا بطاطو ، العراق  )١٩٩(
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التضـارب  نّ وإ المجتمـع، واسـتغالل القـوي للضـعیف، أیضـًا بأنهـا وراء تعـدد الطبقـات فـي  اواتهموه
  .)٢٠٠(وهذه القوة هي الحكومة، قوة لحمایة النظام القائم یستدعيقات، بین مصالح هذه الطب

وحاربت الشیوعیة القومیة ألنها تتعارض معها في كل النواحي والمجاالت فاتهموهـا بأنهـا 
شـعوب  ق القومیـات ، لكـي تثبـت أقـدامها بـینتمثل حجر عثرة في طریقها ، لذلك كانت تنوي سـح

أن ترتقـي فوقهـا المجتمعـات  مـن ها مرحلـة مؤقتـة كمرحلـة دنیـا ، ال بـدالعالم ، واتهمت القومیة بأن
كـون  إلـىالقومیة مرحلة رجعیة ، ورفضـت الماركسـیة القومیـة ، مسـتندة  نّ األممیة ، وإ  إلىلتصل 

ارتبطـــت فـــي أوربـــا بعصـــر النهضـــة بصـــعود البرجوازیـــة ، وظلـــت غطـــاء للتنـــاحر  الدولـــة القومیـــة
فاحهـا تقـوم علـى نضـال البرولیتاریـا ، وعلـى هـذه الطبقـة أن تضـحي ان الشیوعیة فـي كو  الدولي ،

بـــدورها بمصـــالحها القومیـــة والخاصـــة فـــي ســـبیل انتشـــار الشـــیوعیة ، وان التنـــاقض بـــین الشـــیوعیة 
والقومیــة كبیــر وواســع واالخــتالف ظــاهر ، ألن الشــیوعیة فلســفة تســحق القومیــات ، والقومیــة فكــرة 

  . )٢٠١(تنقض البلشفیات
ت الكبرى ، وعـد بأنها ال تتفق والتبعیة للشیوعیة واألممیة الشیوعیة القومیة ذلكعارضت 

بیانــــات  للســــیطرة الخارجیــــة ، وجــــاء فــــي أحــــد مــــن عوامــــل االســــتغالل والخضــــوع القومیــــة عــــامالً 
ة عــدم تحقیــق أهــدافها ، وأقــرت بصــراح لالشــیوعیة بأنهــا تكــافح القومیــة ، إذ تعــدها عائقــًا فــي ســبی

حـررة ، ولـم یخـُل أي ، ترتكـز علیـه المجتمعـات الحدیثـة المت رئیسـاً  اً مطلبـوحدة القومیـة اعترافها بال
،  ))مجـرد وهـم فـي النفـوس((من اتهـام القومیـة العربیـة ، والوحـدة العربیـة بأنهـا بیان شیوعي رسمي 

 قطــة مــعتلتقــي فــي أیــة ن وغایــة فارغــة ابتــدعها االســتعمار والرجعیــة ، وأكــدت بأنهــا ال یمكــن أنْ 

                                                 
هنــري لوفــافر ، هــذه هــي الماركســیة ، ترجمــة محمــد عیتــاني، (بیــروت: دار بیــروت ودار صــالح للطباعــة  )٢٠٠(

؛ عـــدة مـــؤلفین، الموســـوعة االشـــتراكیة، (بیـــروت: دار الكتـــب، د.ت)،  ١٧٨-١٤٦)، ص١٩٥٨والنشـــر، 
؛ نخبـة مـن  ٥) ، ص١٩٧٣عب، ؛ مؤلفات الرفیـق فهـد ، كتابـات مختـارة ، (بغـداد: مطبعـة الشـ ٣٨٣ص

؛ عمــــــــر االســــــــكندراني بــــــــك، الشــــــــیوعیة علــــــــى ٤٤الشــــــــباب العربــــــــي ، الماركســــــــیة حركــــــــة رجعیــــــــة، ص
؛ أحمــد األهــوائي وآخرون،الشــیوعیة الیــوم ٧٢)،ص١٩٥١حقیقتها،(القــاهرة: مطبعــة لجنــة التــألیف والنشــر، 

) ، ١٩٥٥وعیة ، (د.م:د.ط، ؛ م.حكـیم، وجـه الشـی١٢٠وغدًا ،(القـاهرة: دار مصـر للطباعـة ، د.ت)، ص
 .   ٧ص

؛ عضــو  ٦٨-٤٥) ، ص١٩٥٩، (بیــروت: دار الشــرق الجدیــد، ٢لینــین ، الشــیوعیة والمســألة القومیــة، ط )٢٠١(
الحزب الشیوعي العراقـي السـابق رائـد، مـذكرات شـیوعي عراقـي أو اعترافـات رائـد، (القـاهرة: الـدار العالمیـة 

؛  ٧-٦ب العربـــي ، الشــیوعیة والقومیـــة العربیـــة ، ص؛ نخبــة مـــن الشــبا ٤٨للطباعــة والنشـــر، د.ت)، ص
 .  ٦٢-٦) ، ص١٩٦٠محمد حسین الصغیر ، الشیوعیة مبدأ هدام ، (بغداد : منشورات النجاح ، 
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هــــا تــــؤمن بــــأن الحیــــاة االقتصــــادیة هــــي الــــدافع الوحیــــد لقیــــام األمــــم نّ القومیــــة العربیــــة ، طالمــــا أ
  . )٢٠٢(وصراعها

هــا فــي مناســبات ر و الماركســیة منــذ نشــوئها صــدامًا مــع الــدین ، بعــد أن عبــر منظواجهــت 
،  ))الــدین أفیــون الشــعوب((مــوقفهم العــدائي مــن الــدین ، فقــال مــاركس جملتــه المشــهورة عــدة عــن 

وبذلك جعل الدین  ))الدین اختراع خیالي من قبل الطبیعة((أضاف ان  واستمر عداءه للدین ، حین
 بالنسـبة ، وكانـت المادیـة لىاشیئًا خیالیًا مخترعًا مـن قبـل البشـر ولـیس منـزًال مـن اهللا سـبحانه وتعـ

مــا كــان الــدین مــن مــاركس تعنــي رفضــًا جــذریًا للــدین ، وفــي الواقــع تعنــي موقفــًا نضــالیًا ، ول إلــى
كثیـــــر غیـــــره ، مرادفـــــًا عنــــده كمـــــا هـــــي عنــــد القــــوى االجتماعیـــــة األساســـــیة ، فقــــد كانـــــت المادیـــــة 

للرادیكالیــة ، فأصــبحت الماركســیة بالنســبة للحــزب الشــیوعي مــذهبًا یجــب المحافظــة علــى نطاقــه ، 
  . )٢٠٣(ما دعت الضرورة إذاویجب فرضه بالقوة 

فكــرة اهللا خرافــة . . .  ون . . . ونحــن نــؤمن بــأننحــن ملحــد((: ١٩٤٤كتــب ســتالین عــام 
بالـــدین یعرقـــل تقـــدمنا . . . ونحـــن ال نریـــد أن نجعـــل الـــدین مســـیطرًا  اإلیمـــانونحـــن نـــؤمن بـــأن 

نحــن نــؤمن بثالثــة أشــیاء : كــارل ((:  ١٩٤٩الســوفیاتیة عــام  ))البرافــدا((، ونشــرت صــحیفة  ))علینــا
بثالثــــة أشـــــیاء : اهللا . . . والــــدین . . . والملكیـــــة مــــاركس ، ولینـــــین ، وســــتالین . . . وال نـــــؤمن 

  . )٢٠٤())الخاصة
 اً شاسـع اً ن بونـي والشیوعییاإلسالمبین الدین  من الشباب القومي العربي ، أن نخبة ورأت

وهوة عمیقة بعیدة الغور ، فكل منهما عدو لآلخر ، ومناقض له ولتعالیمـه ، ألن الشـیوعیة ترمـي 
ي ، والشـیوعیة لـم تجـد لهـا جـذورا فـي التـراث العربـي اإلسـالمبلها الدین مقاصد ال یتقو غایات  إلى

أنصـاف الفقــراء  تعنـين الشـیوعیة : أالقــولذهـب بعــض الشـیوعیین العـرب إلـى ي ، وربمـا اإلسـالم
نظــام الهــي  اإلســالمیة ، و اإلســالممــن العمــال والفالحــین ، وهــي فــي رأیهــم ال تتنــافى مــع العقیــدة 

صول الحیاة السعیدة للمجتمع ، متكامل أووضع هذا النظام ال  ))یم الخبیرالحك((كامل من صنع مت
                                                 

، ))الوحدة العربیة((؛  ٤٧) ، ص١٩٥٩صبري محمد حسن ، نحن والشیوعیة ، (النجف: مطبعة القضاء،  )٢٠٢(
، (حمـاة :  ٢محمد منیر لطفـي ، حقـائق عـن الشـیوعیة ، ط؛  ١٠٣، ص٤، العدد١٩٨٠(مجلة)، بغداد، 

 . ١١٦-١١٢؛ مصطفى غالب ، المصدر السابق ، ص ١٦) ، ص١٩٤٨مطبعة أبي الفداء ، 

) ، ١٩٥٩صــــاحب الســـــید جــــواد الحكـــــیم ، الشـــــیوعیة والــــدین اإلســـــالمي ، (النجــــف: مطبعـــــة القضـــــاء ،  )٢٠٣(
؛ كـاظم محمـد  ٥٢ار المعـارف ، د.ت) ، ص؛ ماهر نسیم ، النظام الشـیوعي ، (القـاهرة : د ١٨-١١ص

؛ جــورج هـــ .  ١٠، ص ١) ، ج١٩٦٠الطباطبــائي ، الرفــاق تحــت المجهــر ، (النجــف: مطبعــة القضــاء ، 
) ، ١٩٦٠ســـباین ، تطـــور الفكـــر السیاســـي ، ترجمـــة الـــدكتور راشـــد البـــراوي ، (القـــاهرة: دار المعـــارف ، 

 .  ١٠٦٤-١٠٠٢الكتاب الخامس ، ص

 . ٥٣نسیم ، المصدر السابق ، صماهر مقتبس في:  )٢٠٤(
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فالتشــریعات الوضــعیة والمــذاهب الخلقیــة والــدیانات البشــریة ، صــنعتها عقــول بشــریة فیهــا رجاجــة 
 أصــولهاتهــا لهــا فــي ینكــر علــى الشــیوعیة موقفهــا مــن األدیــان ومهاجم اإلســالموضــعف كبیــر ، ف

  . )٢٠٥(والشیوعیة اإلسالموأدها للحریات ، وهذا أهم خالف بین ینكر علیها وفروعها ، و 
وایمانــه بأنهــا  اإلســالمعقیــدة بعــد اطالعــه علــى رســالة  ةوكــان علــى المســلم أن ال یتبــع أیــ

ن الخــالق ، واألیمــان صــفة مطلقــة ال تعــرف التجــزؤ ، فاالیمــان مرحلــة واحــدة ومســتوى صــادرة عــ
یة والشیوعیة على عـدم تمركـز الثـروة ، اإلسالمفقت الشریعة واحد ، ال تفاضل فیه وال فوارق ، وات

لیكـون البشـر عامـة ((یة اإلسالم، وقالت الشریعة  ))لیكون البشر فقراء عبیداً ((ولكن قالت الشیوعیة 
ي نافیًا للفقر ویحرم الربـا واالحتكـار اإلسالم، فما أبعد هذین القولین ، وكان الدین  ))أغنیاء أحراراً 
 إلــــىاة والصــــدقات ، ویكثــــر الخیــــرات والمبــــرات ومعاونــــة الضــــعیف ، فمــــا الحاجــــة ویوجــــب الزكــــ

ینــــــافي  ، الي یغنینــــــا عنهــــــا وعــــــن كــــــل نظــــــام اقتصــــــادي اإلســــــالمالشــــــیوعیة وشــــــركائها والــــــدین 
  .      )٢٠٦(لشریعةا

بنظامه االقتصادي الرائع وتشریعه الفذ المنبثق عن عقیدتـه یغنـي المجتمـع  اإلسالموكان 
الوهمیة المزعومة في  ))العدالة االجتماعیة((مة بعدالته الواقعیة في سائر المجاالت عن البشري عا

یؤخذ كلـه أو یتـرك كلـه ، وبعـد ذلـك كلـه فهـل  جزء ال یتجزأ فاما أنْ  اإلسالم نْ من أقول الشیوعیة 
عـــن النظریـــة الماركســـیة  اإلســـالمواختلـــف  .النظـــام االقتصـــادي الشـــیوعي  إلـــىألمـــة مـــن حاجـــة ل

یقـر االشـكال المختلفـة للملكیـة فـي  اإلسـالملنسبة لنوعیة الملكیة التـي یقررهـا اختالفـًا جوهریـًا ، فبا
، فهــو یأخــذ  ))الملكیــة ذات األشــكال المتنوعــة((وقــت واحــد ، فیضــع بــذلك مبــدأ الملكیــة المزدوجــة 

  . )٢٠٧(لخاصة جانب الملكیة العامة ، بینما الماركسیة تنفي وجود الملكیة ا إلىالملكیة الخاصة 
مـــن كـــل ((أن  ســـي أكـــدعـــن النظـــرة الماركســـیة ، فالنظــام الشـــیوعي المارك اإلســـالماختلــف 

مـن كـل حسـب قدرتـه ولكـل ((ي فیشـدد علـى اإلسـالمأمـا النظـام  ))حسب قدرته ولكل حسـب حاجتـه

                                                 
؛ فاضـــل حســـین ، المصـــدر الســـابق ،  ١٩نخبـــة مـــن الشـــباب العربـــي ، الشـــیوعیة والقومیـــة العربیـــة ، ص )٢٠٥(

 .  ٩٤-٩٣؛ عبد المنعم نمر ، اإلسالم والشیوعیة ، (القاهرة: دار الكتاب العربي ، د.ت ) ، ص ٣٤ص

الشــــیخ محمــــد الخالصــــي ، الرأســــمالیة  ؛ األمــــام العالمــــة ١٤مصــــطفى غالــــب ، المصــــدر الســــابق ، ص )٢٠٦(
 . ٢٥-١٣) ، ص١٩٥٠والشیوعیة ، (بغداد: مطبعة المعارف ، 

السید أمیر محمد الكاظمي القزویني ، اإلسالم وشـبهات االسـتعمار ، (النجـف: مطبعـة النعمـان ، د.ت) ،  )٢٠٧(
 ) ،١٩٩١؛ محمــــــد بـــــــاقر الصـــــــدر ، اقتصــــــادنا ، (بیـــــــروت: دار التعـــــــارف للمطبوعـــــــات ،  ٥٤-٤٥ص
 . ٢٨٠-٢٧٩ص
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 ، والماركسیون ال یبحثون في الدین بصورة عامة ، صورة غیبیة ومثالیـة ، بـل بحثـاً  ))حسب عمله
  . )٢٠٨(تاریخیًا ومادیاً 

یون في مدینة النجـف األشـرف اإلسالموقف علماء الدین والمفكرون والباحثون والمؤلفون 
موقفــًا حازمــًا مــن الماركســیة ونعتوهــا بمختلــف النعــوت واألشــكال ، ونقضــوا نظریــة مــاركس القائلــة 

قة علـــى طـــول التـــاریخ ، نـــة ومتناســـت حلقـــة متعاو ، كونـــ ))الـــدین والدولـــة والرأســـمالیة((بـــأن مثلـــث 
وها عوامــل متناقضــة مــع تقــدم الشــعوب ، وكــان فــي مقدمــة علمائنــا األعــالم ، األمــام محمــد وعــد

الحـذر بي اإلسـالمهـذا المضـمار ونصـح سـماحته الجمهـور آل كاشف الغطاء الذي دخـل  الحسین
مـن اتخـاذ  ، وحـذر اإلسـالممن االنحراف مع تیار الشیوعیة ، ألنـه یعطـل الوضـع الـدولي ویخـل ب

ـــالقوة واالعتـــداء علینـــا ، وحـــذر ســـماحته مـــن أضـــال یل الـــدول الغربیـــة مـــن ذلـــك ذریعـــة لمقاومتنـــا ب
حســب تعبیــره ،  ))المبــدأ الهــدام((التضــامن للــتخلص مــن هــذا  إلــى الشــیوعیة والركــون الیهــا ، ودعــا

، بفتـوى  ١٩٤٧جمیع األدیان والمقدسات والقیم االنسانیة ، وأفتى سماحته عام  تعارض معألنه ی
الحكـم بكفـر الشـیوعي المعتقـد بجمیـع   اإلسالمضد المبدأ الشیوعي مؤكدًا فیها ان من ضروریات 

     .)٢٠٩(ةنیالمبادئ الماركسیة اللینی
السید جعفر آل بحـر العلـوم فتـوى مماثلـة لفتـوى الشـیخ محمـد الحسـین آل كاشـف  وأصدر

، بــل  اإلســالمالخطیــرة التــي تتنــافى مــع  ))یةاعتبــر فیهــا الشــیوعیة مــن المــذاهب السیاســ((الغطــاء 
ان یكـافحوا ((یة اإلسـالمفي سائر األقطار واألمصـار كافة األدیان فالواجب على المسلمین  وسائر

ال  اإلســــالمو بــــأن الشــــیوعیة (( وأكــــد آیــــة اهللا األمــــام الكاشــــاني ، ))هــــذا المبــــدأ الهــــدام جهــــد طــــاقتهم
فالشـیوعیة ((واحـد ،  ن أن یكون مسلمًا وشیوعیًا في وقتاوان من االستحالة على االنس ))یجتمعان
أشــد خطــراً مــن أي عــدو آخــر علــى بالدنــا ، وبهــذا الصــدد أوضــح األمــام محمــد جــواد  ))بالحادهــا

  ما نصه : ١٩٤٩الجزائري في عام 
 اإلســالمیجــدر بالمســلمین أن یتــذرعوا ، ویتــدرعوا بوحــدة  ((

هدام ، ال تثبـت  أمام الخطر الشیوعي ، فأن الشیوعیة مبدأ
                                                 

، (صـــحیفة) ،  ))طریـــق المهندســـین((؛  ١٩نخبـــة مـــن الشـــباب العربـــي ، الشـــیوعیة والقومیـــة العربیـــة ، ص )٢٠٨(
 . ٢، العدد ٢٠٠٤بغداد ، نیسان

؛  ٧٨) ، ص١٩٨٢صــادق العبــادي ، الحركــات اإلســالمیة فــي القــرن األخیــر ، (بیــروت: دار الهــادي ،  )٢٠٩(
اء ، المثــل العلیــا فــي اإلســالم ال فــي بحمــدون ، (طهــران: األمــام األكبــر محمــد الحســین آل كاشــف الغطــ

؛ للكثیـــــر مـــــن  ٤٨؛ صـــــبري محمـــــد حســـــن ، المصـــــدر الســـــابق ، ص٤١) ، ص١٩٩٧مطبعـــــة ســـــبهر، 
التفاصــیل عــن الفتــوى. ینظــر: كــاظم الحلفــي ، الشــیوعیة فــي نظــر اإلســالم ، (النجــف: مطبعــة النعمــان ، 

) ، ١٩٥٩فـر والحـاد ، (النجـف : مطبعـة القضـاء ، ؛ كاظم الحلفي ، الشیوعیة ك ٦٨-٦٦) ، ص١٩٥٩
 ).٥. ینظر: الملحق رقم ( ٧٠٣ص
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ــــادئ المقدســــة ، وقــــد أحــــدق خطــــره بالشــــرق  ــــه المب علی
 ، والاألوســط ، عــن طریــق الیهودیــة المنتشــرة فــي شــعوره 

  . )٢١٠())یةاإلسالمنتصدى لهذا المبدأ اال بالوحدة 
لموقـف علمائنـا األجـالء ، فانتقـدوا  اً یون من الشیوعیة موقفـًا مشـابهاإلسالمووقف الكتاب   

وصــف الســید  فقــد ، صــاف، ووصــفوه بمختلــف األو  وبحــوثهم ومقــاالتهم هــذا المبــدأفــي كتابــاتهم  
محمــد الموســوي النــوري الماركســیة بأنهــا حركــة الحادیــة أوًال ، ثــم حركــة اقتصــادیة ثانیــًا أو جولــة 

ي اإلســــالموالــــدین  عامــــة عــــدوة األدیــــان هــــاخیالیــــة ، ونعتهــــا الشــــیخ محمــــد هــــادي األمینــــي ، بأن
 إلـىأسس ثابتة مستندة للكفر وااللحاد والشرك ، وانهـا دعـوة صـریحة  سوىن تكخاصة ، وانها لم 

زعمــاء الشــیوعیة بااللحــاد ، ألنهــم اقتفــوا أثــر النظریــة  الالدینیــة . ووصــف الباحــث كــاظم الحلفــي
الداروینیة في االنتخاب الطبیعي والنشـوء واالرتقـاء وبقـاء األنسـب ، وزعمـوا ان األحیـاء كـانوا منـذ 

  . )٢١١(فانسان یخلق انسان ، وحیوان یعقب حیوان ، ونبات یتلوه آخر األزل ،
ال یعـــادي الشـــیوعیة ، ألنهـــا مـــذهب الـــدول  اإلســـالم أنّ وأضـــاف األســـتاذ كـــاظم الحلفـــي   

تحـــول التفـــاوت الفطـــري بـــین  نظـــرة احتقـــار وازدراء ، ألنهـــا تریـــد أنْ  إلیهـــا االشـــتراكیة ، بـــل ینظـــر
ن ال ، ألنهمــا نظامــان متقــابال اإلســالممــع  اً ان للشــیوعیة صــراعو  تســاٍو قهــري ، كمــا إلــىاألفــراد 

ألن موقفــه هــذا  ))اً كــافر  اً مرتــد(( قــد بالمبــادئ الماركســیة الشــیوعیةكــل مســلم یعت یــان أبــدًا ، وعــدیلتق
  . )٢١٢(مناوئ لألسالم
المجتمع االشتراكي ألن االنسان ال یتصرف بثمرات جهوده الخطیب مهدي السویج وانتقد 

مـا یحقـق أمـاني المنـادي باسـعاد المجتمـع  اإلسـالمفـي  نّ إلـى أیه ، وكـل شـئ مشـاع ، مشـیرًا وسع
لألسـتاذ عبـد الـرزاق  ))اإلسـالمالشـیوعیة فـي ((عن طریق االشـتراكیة الحقـة ، وفـي موضـوع بعنـوان 

ضــرار الشــیوعیة هــي النجفیــة مقــاًال أكــد فیــه أن أ ))القادســیة((األســدي البغــدادي ، نشــر فــي مجلــة 
تفكك  إلىیة ، واصول الدین وفروعه ، ومن مفاسدها انها تدعو اإلسالممقاومة نصوص الشریعة 

                                                 
؛ صاحب السید جواد الحكـیم ، المصـدر السـابق ،  ١٥٥، ص ٨، العدد١٩٤٧تشرین ثان  ١٤، ))الدلیل(( )٢١٠(

 .    ٦، ص ١، العدد ١٩٤٩آب  ١٨،  ))لواء الوحدة اإلسالمیة((؛  ٦٣ص

؛ ٤٥) ، ص١٩٦٠، (النجـف: مطبعـة النعمـان ،  ٢ة تناقض الـدین ، طمحمد الموسوي النوري ، الشیوعی )٢١١(
محمــــد هــــادي األمینــــي ، الشــــیوعیة ثــــورة وتــــآمر علــــى العقائــــد واألنظمــــة االجتماعیــــة ، (النجــــف: مطبعــــة 

؛ كـــاظم الحلفـــي ، اإلســـالم ونظریـــة االنتخـــاب الطبیعـــي ، (النجـــف : مطبعـــة  ٦٢) ، ص١٩٦٠النعمـــان، 
 . ١٣) ، ص١٩٦٠القضاء ، 

 . ٣اظم الحلفي ، الشیوعیة في نظر اإلسالم ، المصدر السابق ، صك )٢١٢(
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افســاد األخــالق العامــة ، وان مكافحــة  إلــىاألواصــر العائلیــة وانحــالل األســرة والجماعــة ، وتــؤدي 
  . )٢١٣(الشیوعیة واجب على كل مسلم

جمیعـًا  رضأمـم األ إلىالة اهللا رس اإلسالمان في أحد مواضیعها  ))األضواء((وأكدت نشرة 
حمل من أفكار ومشاعر ، تیة ، بما اإلسالمفال یشجع على االتجاه الماركسي ویقوم على العقیدة 

مؤلفـــًا مـــن النـــاس  المجتمـــع بوصـــفه إلـــى اإلســـالمومـــا ینبثـــق عنهـــا مـــن أنظمـــة ، ومـــن هنـــا نظـــر 
لــذا الشــیوعیة أو الرأســمالیة ، نظریــة واألفكــار والمشــاعر واألنظمــة ، وبهــذا تختلــف نظریتــه عــن ال

أفكــار االنســان ومشــاعره ، واألنظمــة التــي تطبــق علیــه ،  إلــىیة اإلصــالحعملیتــه  اإلســالمیوجــه 
  . )٢١٤(لیجعل كل ذلك اسالمیًا خالصًا لكي یكون المجتمع اسالمیاً 

 طبقات ، ودستور ال یالئم العصر ، وال إلىنظامًا رجعیًا یقسم المجتمعات  اإلسالم وعده
لغــاء الملكیـــة إ إلــى، فهـــي تهــدف  اإلســالم فينــاالــزمن ، واتهــم الشـــیوعیة بأنهــا ت یتفــق ومتطلبــات

ـــىالخاصـــة ، وترمـــي  یقـــر الملكیـــة الخاصـــة ، ضـــمن حـــدود  اإلســـالمالغـــاء حقـــوق اهللا ، بینمـــا  إل
  . )٢١٥(اآلداب الشرعیة

نجــف األشــرف ، فــي ال ))مدرســة العلــوم الدینیــة((وانتقــد الســید هــادي كمــال الــدین ، مــدیر 
، الحــــزب الشــــیوعي متهمــــًا ایــــاه بخیانــــة القضــــیة العربیــــة والـــــدین  ))التوحیــــد((وصــــاحب صــــحیفة 

 ، ویأبى اهللا اال أنْ  ))اطفاء نور اهللا((ي الحنیف واخماد الوعي العقائدي بكل قواه ، وحاول اإلسالم
واتهمهـم  الماركسـيیتم نوره ولو كره الكـافرون ، وهـاجم بعـض الشخصـیات المحسـوبة علـى التیـار 

  لشیوعیة قائًال : ا، وهاجم األستاذ ناصر البدیري ،  اإلسالمبالخیانة للعروبة و 
  هـذا البلـد مـرض خبیـث ، یخشـى منـه أن  لقد غزى((   
  مختلف أبناء الشعب الكـریم ، المتمسـك  إلىیتسرب   
ــى    ــر عل ــاء خطی ــه وب ــاه بأن ــده ، واصــفاً ای ــل تقالی                 بك
ــــدی   ــــًا الشــــباب اإلســــالمن ال ــــىي ، داعی    التمســــك  إل
  . )٢١٦())بمبادئ دیننا القویم  

                                                 
-٦٩) ، ص١٩٦٢مهدي السویج الخطیب ، مفهوم االشتراكیة في اإلسالم ، (النجف : مطبعة اآلداب ،  )٢١٣(

 .  ٣٩٧، ص ١٠و ٩، العدد ١٩٤٧،  ))القادسیة((؛  ٧٠

 .  ٤١، ص ١، العدد ١٩٦٢،  ))األضواء(( )٢١٤(

 .  ١١٥-٩٧عیة مبدأ هدام ، صمحمد حسین الصغیر ، الشیو  )٢١٥(

) ، ١٩٦٣الســـید هـــادي كمـــال الـــدین ، لحســـاب مـــن هـــذه الخیانـــة ، (النجـــف: مطبعـــة الغـــري الحدیثـــة ،  )٢١٦(
 . ٣٥؛ ناصر البدیري ، المصدر السابق ، ص ١١-١٠ص
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االتحـــاد الســـوفیتي األســـبق ، لهـــذا كانـــت بارتـــبط الحـــزب الشـــیوعي العراقـــي ارتباطـــًا وثیقـــًا 
هــذه الدولــة ، لــذلك  إلــىمواقــف الحــزب اتجــاه القضــایا الوطنیــة والقومیــة ، تخضــع بشــكل مباشــر 

نون ذبة ، ولعل من بین أبرز األحداث الوطنیة التي أسهم فیها ، وثبة كاجاءت هذه المواقف متذب
ل التظــاهرات االحتجاجیــة الصــاخبة شــارك بشــكل فعــال فیهــا مــن خــال ، حــین ١٩٤٨الثــاني عــام 

التــي دفــع فیهــا عــدد مــن الشــهداء والجرحــى فــي بغــداد وبقیــة المــدن العراقیــة ومنهــا مدینــة النجــف 
ري هــو الوقــوف ضــد معاهــدة بورتســموث أمــا الــدافع الحقیقــي هــو األشــرف ، وكــان الهــدف الظــاه

ـــوا خـــالل األعـــوام  وٕاطـــالقایجـــاد مجـــال لعلنیـــة الحـــزب وتقویتهـــا  ســـراح قـــادة الحـــزب الـــذین اعتقل
٢١٧(١٩٤٨-١٩٤٧( .  

فــي  اً واســع والقــت مشــاركته صــدىً  ١٩٥٢ي انتفاضــة وشــارك الحــزب الشــیوعي العراقــي فــ
الشــیوعي العراقــي الحــزب نظــم ذا التفاعــل معهــا لعــدة أیــام ، و مدینــة النجــف األشــرف ، واســتمر هــ

النضال ویأتي هذا  إلى، ولكنها أخفقت في جر الجماهیر  ١٩٥٥تظاهرات ضد حلف بغداد عام 
مراســـیم عـــام صـــدارها الســـعید بإ يجـــراءات المشـــددة التـــي قامـــت بهـــا حكومـــة نـــور الفشـــل بســـبب اإل

هم اآلخـــر . وكـــان لبعضـــومین مـــنهم ، والنفـــي ســـیة عـــن المحكـــن بنـــزع الجنضـــد الشـــیوعیی ١٩٥٤
العمــال والمســتوى المعاشــي  أجــوران تحســین نفســه ، و العــام فــي  ي اتخــذتها الحكومــةللمراســیم التــ

،  ١٩٥٨، وقامــت ثــورة الرابــع عشــر مــن تمــوز عــام  خفــاقوقلــة البطالــة عــامًال آخــر فــي هــذا اال
 إلـىسـریة ، ونـزل أعضـاء الحـزب الشـیوعي وخاللها تحقق حلم الشعب العراقـي وأحزابـه العلنیـة وال

ه مـــن اضـــطهاد لهـــا لمـــا القـــاه الحـــزب وأعضـــاؤ الشـــارع ، لتوجیـــه الجمـــاهیر وكـــانوا أشـــد المؤیـــدین 
  . )٢١٨(ومطاردة من قبل النظام الملكي

وكانــت مواقــف الحــزب الشــیوعي العراقــي ، اتجــاه القضــایا القومیــة متذبذبــة وتســیر باتجــاه 
منذ تأسیسه في العراق یثقف عناصره ، األسبق ، وكان الحزب الشیوعي  سیاسة االتحاد السوفیتي

تشـرین ثـان عـام ٢٩ة األمـم قـرار التقسـیم فـي الوطن القـومي للیهـود ، وأصـدرت هیـأوجماهیره ضد 
قیــة ااعترفــت القیــادة الســوفیتیة بــالقرار ، وردًا علــى ذلــك اعترفــت القیــادة الشــیوعیة العر و ،  ١٩٤٧

انقســام فــي صــفوف الشــیوعیین ، وتــرك عــدد مــن أعضــائه ، واتهمــوا  إلــىذلــك  بهــذا القــرار ، وأدى
                                                 

؛ ٢٩-٢٦) ، ص٢٠٠٢بــاقر ابــراهیم ، مــذكرات بــاقر ابــراهیم ، (بیــروت: دار الطلیعــة للطباعــة والنشــر،  )٢١٧(
لعامــة مدیریــة التحقیقــات الجنائیــة ، موســوعة ســریة خاصــة بــالحزب الشــیوعي العراقــي الســري ، الشــرطة ا

 .  ٦١-٦٠، ص ١) ، ج١٩٤٩(بغداد: مطبعة الحكومة ، 

؛ زكـــي خیـــري ، وحـــدة  ٢٠٠٣كـــانون أول  ٨حســـن رجیـــب ، النجـــف األشـــرف ، فـــي  ))مقابلـــة شخصـــیة(( )٢١٨(
؛ حنـا بطـاطو ، العـراق  ١٧٥) ، ص١٩٩٤.ط ، السنین فـي ذاكـرة شـیوعي عراقـي مخضـرم ، (السـوید: د

؛ صــالح الخرســان ، صــفحات مــن تــاریخ الحركــة  ٣٤٧-٣٤٦الحــزب الشــیوعي ، الكتــاب الثــاني ، ص –
 .  ٨٧) ، ص١٩٩٣الشیوعیة في العراق ، (بیروت: دار الفرات ، 



 - ١٥٥ -

یــرة بــین خلــق هــذا األمــر فجــوة كبركســیة ، و االتحــاد الســوفیتي األســبق باالبتعــاد عــن المبــادئ الما
  . )٢١٩(هذه الحالة بدایة للصراع العلني القومیین والشیوعیین ، وكانت

علـى مصـر الـذي شـنته كـل  ر العـدوان الثالثـيفي العراق ، أث ازداد زخم الحزب الشیوعي
تمـوز  ٢٣، بهـدف تحجـیم ثـورة  ١٩٥٦فـي أواخـر تشـرین أول عـام ئیل من بریطانیـا وفرنسـا واسـرا

مختلـف القـوى حلـف بغـداد ، األمـر الـذي دفـع  إلى، وارهاب سوریا ودفعها لالنضمام  ١٩٥٢عام 
تلـــف الـــبالد رمـــة ضـــد العـــدوان فـــي مخالشـــوارع بتظـــاهرات عا إلـــىالخـــروج  السیاســـیة التقدمیـــة إلـــى
االتحــاد الســوفیتي األســبق وجــه انــذارًا باســتخدام األســلحة الذریــة فــي حالــة  العربیــة ، وبخاصــة أن

ن مصــر ، األمــر الــذي لــم یكــن لیــة فــي ایقــاف العــدوان واالنســحاب مــعــدم االنصــیاع لــالرادة الدو 
أعـوان ((ات احتجـاج واسـتنكار ضـد هـا فـي تظـاهر ینة النجف األشرف ، فقد خرج أبناؤ مدببعید عن 
مــــــن بــــــین المتظــــــاهرین فــــــي مدینــــــة النجــــــف  ، كانــــــت عناصــــــر الحــــــزب الشــــــیوعي)) االســــــتعمار

  . )٢٢٠(األشرف
ضـد أي مشـروع  صـورة حازمـةالعربیـة ومنهـا العراقـي ، وقفـت ب بید ان األحـزاب الشـیوعیة

نهج األممــي الداعیــة ع الــلمبــادئ قومیــة تتعــارض باألســاس مــ ا تكــریسوحــدوي عربــي ، لظنهــا انهــ
نتــاج المرحلــة الرجعیــة التــي مــرت بهــا أوربــا فــي  إالالمشــروع القــومي مــا هــو  أنّ ، ولتصــورها  لــه

ریا ومصـر عـام حقب زمنیة سابقة ، ومن هـذا المنطلـق كـان الموقـف السـلبي ضـد الوحـدة بـین سـو 
ة عامـة وبـالطبع تفاقم الصراع بین الشیوعیین والقـومیین فـي العـراق بصـور  في ، مما أسهم ١٩٥٨

ني الصـارم ضـد الماركسـیة جانـب الموقـف الـدی إلـىفي النجف األشرف ، كانـت لـه صـور متعـددة 
  . )٢٢١(ن في البالدوالشیوعیی

ودورهـا فـي النجـف األشـرف موقـف الشـیوعیة مـن المـرأة  وقد بین عدد مـن كتـاب ومفكـري
ـــــىالشـــــیوعیین نظـــــروا  نّ المجتمـــــع ، فقـــــد أوضـــــحوا أ رى بعیـــــدة عـــــن مكانتهـــــا المـــــرأة نظـــــرة أخـــــ إل

 مــــع تكوینهــــاســــاووا المــــرأة بالرجــــل مــــوكلین لهــــا أعمــــال مضــــنیة ال تتناســــب  یة ، حــــیناإلســــالم
بهضـــم  اإلســـالم، وفرضـــوا علیهـــا العمـــل فرضـــاً ، كمـــا فرضـــوه علـــى الرجـــل ، واتهمـــوا البـــایلوجي 

                                                 
راقـي ، ؛ عزیـز سـباهي ، عقـود مـن تـاریخ الحـزب الشـیوعي الع ١٣٧زكي خیري ، المصـدر السـابق ، ص )٢١٩(

؛ فتحي شراب ، أنا والشیوعیة ، (بیروت:  ٢٨٩، ص ١) ، ج٢٠٠٢(دمشق: منشورات الثقافة الجدیدة ، 
حمـــد عیســـى محمـــود القـــابجي ، النجـــف  ))مقابلـــة شخصـــیة((؛  ٧٩) ، ص١٩٥٦دار الحـــدیث للطباعـــة، 

 . ٢٠٠٣تشرین ثان  ٤األشرف ، في 

حســن رجیــب ،  ))مقابلــة شخصــیة((؛  ٥٩ي ، صالحــزب الشــیوعي ، الكتــاب الثــان-حنــا بطــاطو ، العــراق )٢٢٠(
 . ٢٠٠٣كانون أول  ٨النجف األشرف ، في 

،  ٢سـمیر عبـد الكـریم ، أضــواء علـى الحركـة الشـیوعیة فــي العـراق ، (بیـروت: دار المرصــاد ، د.ت) ، ج )٢٢١(
 .  ١٩٦ص
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 ، لى حد تعبیرهمعهك الشیوعیون حرمة المرأة ، وعدوا المیراث ، وانتتصل بی السیما فیماحقوقها و 
  . )٢٢٢(وانطالقها وانعتاقها تحررًا وتطوراً  ))انفالتها((

زوجتـه ، بمـا فـي ذلـك كـل شـئ یأخـذون مـن الرجـل ن أن الشیوعیی اآلخر همبعضوأوضح 
م الشیوعیون بصحة اتها وبناته في سجل الشیوع واالشتراك البغیض ، واعترف البیان الشیوعي ، 

، ومتى أصبحت المرأة مشاعة للعموم ، لـم تعـد حاجـة لتخصـیص للمرأة  باشاعة صریحة ورسمیة
  . )٢٢٣(نها لیست شیئًا جدیداً وحاول البیان اظهار هذه االشاعة بأبعضهم بالبغاء ، 

ن األضـــواء علـــى القـــوانین الشـــیوعیة الخاصـــة بتنظیمـــات العالقـــات الزوجیـــة وســـلط آخـــرو 
خصـــیص أو تمییـــز ، أو ت مـــن دون ، واألســـریة ، كـــان منهـــا اعطـــاء حـــق الطـــالق لكـــال الـــزوجین

في العالقات بین الـزوجین ، األمـر الـذي  ))االعمام((هذا الطالق ، ومنتقدین هذا  تحدید لمسوغات
هـا والمجتمـع علـى فـي بنائسـلبًا  باب األسـر واسـتقرارها ، ممـا یـؤثرعدم اسـتت إلىعدوه دافعًا مغریًا 

ى األســـتقرار األســـري ، والتـــرابط حـــد ســـواء ، وهـــو أمـــر غیـــر مقبـــول فـــي مجتمعـــات عرفـــت معنـــ
  . )٢٢٤(ي الحنیفاإلسالماالجتماعي وحق مبادئ الشرع القویم وأسسه المنبثقة عن الدین 

ل بطـــالن ادعـــاءات الشـــیوعیون بـــأنهم وضـــعوا حـــدًا ألســـتغال إلـــىاآلخـــر  ار بعضـــهموأشـــ
ن قبـل نظـام سـتغلة ومضـطهدة مـطبقة مُ  االنسان ألخیه االنسان ، وعد الشیوعیون طبقة الفالحین

االقطـــاع المتمثـــل بأصـــحاب األراضـــي مـــن المالكـــین الكبـــار ، وعلـــیهم تخلـــیص هـــذه الطبقـــة مـــن 
كـان هـذا البرنـامج علـى  اً االستغالل ، وتحسین أحوال الطبقة الفقیرة من العمـال والفالحـین ، سـواء

كـل عامـل ل((نظـامهم یكفـل  أنّ  عایات التـي أطلقهـا الشـیوعیون ، مـنهدى أو ضـاللة ، وكانـت للـد
لــة فقدانــه ، وكــان لهــذه ، وتكفــل الدولــة عائلتــه فــي حا)) معیشــته فــي حیاتــه ویعلمــه ویعالجــهفقیــر 

  . )٢٢٥(كثیر من الطبقات الفقیرة للشیوعیة في العدید من دول العالمثر كبیر في اعتناق أالدعایة 
                                                 

ب ؛ كــــاظم الحلفــــي ، اإلســــالم ونظریــــة االنتخــــا ٤٤محمـــد حســــین الصــــغیر ، الشــــیوعیة مبــــدأ هــــدام ، ص )٢٢٢(
،  ١٩٤٨،  ))العـــــدل اإلســـــالمي((؛  ٤٢؛ مصـــــطفى غالـــــب ، المصـــــدر الســـــابق ، ص ٨الطبیعـــــي ، ص

؛ محمد هادي األمیني ، الشـیوعیة ثـورة وتـآمر علـى العقائـد واألنظمـة االجتماعیـة ،  ١٤١،  ص ١٢العدد
 .   ٦ص

؛  ٦٥؛ محمـد منیـر لطفـي ، المصـدر السـابق ، ص ٦٩مهدي السویج الخطیـب ، المصـدر السـابق ، ص )٢٢٣(
؛ صــدیق باشــا القــادري، مــذكرات القــادري،  ٢٤-٢٢صــاحب الســید جــواد الحكــیم ، المصــدر الســابق ، ص

 .   ٨٩-٨٧) ، ص١٩٢٤(بغداد: مطبعة الفالح، 

 . ٦٧لمزید من التفاصیل ینظر: محمد منیر لطفي ، المصدر السابق ، ص )٢٢٤(

  
 
، الماركســـیة حركـــة رجعیـــة ، ؛ نخبـــة مـــن الشـــباب العربـــي  ٧-٥ناصـــر البـــدیري ، المصـــدر الســـابق ، ص )٢٢٥(

 . ٥ص
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 لقــد بشــر مــاركس بفكــرة الصــراع الطبقــي ، وهــي حــدوث مصــادمات بــین الطبقــات تنتهــي
بانتصار طبقة العمال على الطبقات األخرى في المجتمع ، وقال ستالین في موضوع تكریم األمم 

  االشتراكیة الجدیدة في المفهوم الشیوعي ما نصه : 
في سبیل تصفیة بقایا الرأسمالیة یجب اتحـاد الطبقـة ((

أن الشـــیوعیة املـــة مـــع الفالحـــین ، ووهـــم العمـــال الع
ا تصبو الیـه نفسـه ، مـن نظام بدیع یجد العامل فیه م

ع مركـزه حریة وكرامـة ، وقـوانین كفیلـة بخدمتـه ، ورفـ
تبنـى علـى كاهلـه  اً مواطنوضمان حقوقه المشروعة ، 

  الدولة ، وجعل هذا النظام للعامل شعارًا ما نصه : 
  . )٢٢٦())من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته((

 ،  ١٩٣٠ســوفیتي األســبق عـــام د الولتعزیــز هــذه المفــاهیم والشـــعارات صــدرت فــي االتحـــا
بحق الطبقة العاملة ، منها المرسوم الذي فرض على العامل أن یتقبل أي عمل یعهد عدة مراسیم 

یحـرم فیـه علـى العامـل أن یتـرك عملـه مـن  ١٩٤٠م آخر عـام و الیه وفي أي مكان ، وصدر مرس
توفر حاد منه إذا ما له وتسحب بطاقة االتالعامل عمعلى آخر یحرم  مرسوم تلقاء نفسه ، وصدر

.  ة معینـةیابـه لثالثـة أیـام خـالل شـهر واحـد یحكـم بالسـجن لمـدتكـرر غ وٕاذاله السكن والمعیشـة ، 
المصـنع العمـال أمـام مسـؤولیة أي ضـرر یقـع علـى ، وضـع فیـه  ١٩٤٢صدر مرسوم آخر عـام و 

  .)٢٢٧(من العقوبات المجحفة بحق العمال غیر ذلك ٕالىأو آالته وأدواته و 
مـــــن ذوي التوجهـــــات  ، األدبیـــــة منهـــــا الســـــیمالعدیـــــد مـــــن الشخصـــــیات النجفیـــــة و وبـــــرز ا

تجســـید األفكـــار الماركســـیة ، وتنـــاولوا فیهـــا ، شـــعارهم وكتابـــاتهم أ، بالماركســـیة ، وحـــاولوا هـــؤالء 
ســید ظالمــة العامــل والفــالح ، والقضــاء علــى الفقــر والجــوع والبطالــة ، وبــرز فــي مقدمــة هــؤالء ال

و  )) العامــل((أنشــد قصــیدة  ١٩٤٤، ففــي عــام لــوم ، فــي كثیــر مــن قصــائده محمــد صــالح بحــر الع
یوضـح فیهـا اتهـام الفـالح بالشـیوعیة  ))اسـتجواب فـالح((انشد قصـیدة  ١٩٤٩، وفي العام  ))الفقیر((

                                                 
؛ أمین شـاكر  ٤٧؛ صبري محمد حسن ، المصدر السابق ، ص ٦٣ماهر نسیم ، المصدر السابق ، ص )٢٢٦(

،  ١٩٦٢،  ))األضــواء((؛  ٣٤، (القـاهرة : دار المعـارف ، د.ت) ، ص ٥وآخـرون ، حقیقـة الشــیوعیة ، ط
 . ٣١١، ص ٣العدد

 .   ٣٦أمین شاكر وآخرون ، المصدر السابق ، ص )٢٢٧(
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معانــاة العامــل  كثیــر مــن قصــائده الحلفــي فــي ، وانشــد األســتاذ مرتضــى طــاهر فــرج اهللا واإللحــاد
  .)٢٢٨())الكادح الصغیر((قصائده بعنوان  ىأحدكانت ، و والفالح 

هــي أن نســان ، ذلــك بــأن غایــة اإلنظــرت الماركســیة للمجتمــع البشــري نظــرة مادیــة بحتــة  
مـادة  إلـىیعمل لیأكل ویشرب ، ثم یعیش عمره في العمل ثـم یمـوت ویفنـى ، أي تحویـل المجتمـع 

دكتاتوریــة الدولــة ، وســلبت  فقــط ، فضــالً عــن انهــا حطمــت كیــان الفــرد وذوبــت معــالم األســرة فــي
ت الشــیوعیة كیــان األســرة نظامــًا رجعیــًا ، ال یتفــق مــع عبیــر عــن رأیــه فــي اختیــار عملــه ، وعــدالت

المجتمــع المتطــور ، وال ینســجم  مــع مفهــوم التقــدم الحضــاري ، وحرمــوا األب مــن عاطفــة األبــوة ، 
مــل ینفــع الدولــة ، وأصــبح الفــرد لقیــام بعحضــان المربیــات ، كــي تتفــرغ األم لوقــذفوا باألطفــال فــي أ

لدولــة بكــل مــا یملــك وینــتج ، وغایــة وجــوده هــو العمــل مــن أجــل رفــع شــأن الدولــة ، والعمــل ًا لملكــ
  .)٢٢٩(المنزلة الغرائزیة فقط وكأنه آلة بحتة إلىبحسب آرائها ، وبالتالي انحدرت قیمة الفرد عندهم 
 نّ وازي فقط ، وإ جبارة عن تكوین بر عفي نظرها وانتقد آخرون نظرة الشیوعیة لألسرة فهي 

واســـتهالك فقـــط ،  إنتـــاجهـــي رابطـــة  إنمـــااآلخـــر ،  همبعضـــابطـــة الـــذي تـــربط األفـــراد بعضـــهم بالر 
ال غیر ، كمـا نـص أحـد البیانـات الشـیوعیة علـى:  إنتاجيوارتباط االبن بأبیه هي رابطة استغالل 

            
ة العائلـــــة والتربیــــــان تشـــــدق البرجوازیـــــة الفــــــارغ ب((
هلــه ي تــربط الولــد بأألواصـر والصــالت القدیمــة ، التــوا

اً ، اذ أن الصـناعة ضـتصبح یومًا بعـد یـوم سـخیفًا مم
ـــا ،  ـــر البرولیتاری ـــة غی ـــرى تهـــدم كـــل صـــلة عائلی الكب

، شــئ ســخیف  وتحــول األبنــاء أي عالقــة االبــن بأبیــه
  . )٢٣٠())نممض ینفر منه الشیوعیو

ألواصـر والصـالت الـذي تـربط أفـراد ركس لألضواء على انتقادات كارل ماوسلط آخرون ا
العائلة فیمـا بیـنهم ، وشـجع علـى هـدم كـل صـلة عائلیـة عنـد البرولیتاریـا ، وفـي تصـریح ألنجلـز ، 

مــن جعـل عالقــة الرجـل بــالمرأة عالقـة ودیــة محضـة ، مقتصــرة علـى األشــخاص المشـتركین بهــا ، 
غي الملكیـــة الفردیـــة ، وســـیربي دون أن یكـــون للمجتمـــع أدنـــى تـــدخل ، ألن النظـــام الشـــیوعي ســـیل

                                                 
؛ محمـد صـالح بحـر  ٢٠٠٤آیـار  ٢١كاظم محمد علي شكر ، النجف األشـرف ، فـي  ))مقابلة شخصیة(( )٢٢٨(

؛ مرتضـى فـرج اهللا ،  ٢٨-٢٦، ص٢) ، ج١٩٦٣العلوم ، دیـوان بحـر العلـوم ، (بغـداد: دار التضـامن ، 
 .   ١٠٣أشرعة الفجر ، ص

 . ٤٠-٢٨مصطفى غالب ، المصدر السابق ، ص )٢٢٩(

 . ٢٣-٢٢حكیم ، المصدر السابق ، صصاحب السید جواد ال )٢٣٠(
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ألفكـار المثالیـة عـن األطفال على طریقة جدیدة ، وصرح لینین حول األسرة بقوله انـه ال یـؤمن  با
ذا كیـان خـاص ، لـه اسـتقالله وعـدم التشـجیع علـى جعـل  اً جعل من األسـرة مجتمعـاألسرة ، حین ت

یسـت سـوى أفـراد مسـتقلین ، تحـدد األسرة ل نّ ن األسرات المستقلة ، وفي نظرنا إالوطن مجموعة م
لكل فرد منهم وحدة المجتمع ، وصرح ستالین ، ما دمنـا ننكـر األدیـان فاننـا نلغـي قداسـة األسـرة ، 

  . )٢٣١(دون تحقیق أهدافنامن عائقًا  ال نرید أن یصبح الوالء العائليو 
 اجاإلنتـــــ أســـــلوبان العالقـــــات االجتماعیــــة العائلیـــــة هــــي ورأى واضــــع البیـــــان الشــــیوعي 

  البرجوازي ، ویقول : 
العائلة بكامل كیانها وتمام بنیانها لیست موجـودة اال ((

عنــد البرجوازیــة فقــط ، ولكــن تتمتهــا االلغــاء القســري 
 ))لكـــل عائلـــة بالنســـبة للبرولیتاریـــا ثـــم البغـــاء العلنـــي

)٢٣٢(.  
المبادئ  فالنظام الشیوعي یقضي على حیاة األسرة ، وینتزع األبناء من آبائهم لیربوا على

  . )٢٣٣(ا من مجتمعهمو ؤ الشیوعیة ویبر 
األسس في العالقات  أحدىالشیوعیون نظام الوراثة ، وهي  إلغاء إلىونوه البعض اآلخر 

بــین الــوارث والمــوروث ، وجعــل للــذكر مثــل حــظ األنثیــین ، وال یــورث األخ وابــن األخ  االجتماعیــة
ألن كـل شـئ هـو ملـك  اً یخلف ال بیتًا وال مصنعرث ابن الزنا ، وابن الملك وهو لم و واألقارب ، وی

    .)٤٢٣(الدولة 
المدینـة المقدسـة بسـبب عوامـل  إلـىالتیار الماركسي قد تسرب  إنّ یبدو واضحًا مما تقدم و 
أفكاره قد جوبهت بصرامة عالیـة مـن قبـل عـدد مـن علمائنـا  نّ أ إالّ واقتصادیة وفكریة ،  اجتماعیة 
اتســاع هــذا التیــار  إلــىافرت جهــودهم لوضــع حــد فكریهــا ، فتضــ، فضــًال عــن كتابهــا وماألعــالم 

                                      حد كبیر .  إلىداخل المجتمع النجفي ، فنجحت في ذلك 

                                                 
 .  ٢٤-٢٢) ، ص١٩٦٠كاظم الحلفي ، الشیوعیة عدوة األدیان ، (النجف: مطبعة القضاء ،  )٢٣١(

 . ٦٤-٦٣محمد منیر لطفي ، المصدر السابق ، ص )٢٣٢(

 .  ٦٤المصدر نفسه، ص  )٢٣٣(
 

 ؛ محمــــد منیــــر لطفــــي ، المصــــدر الســــابق ، ١٦صــــاحب الســــید جــــواد الحكــــیم ، المصــــدر الســــابق ، ص )٢٣٤(
 .  ٩٢ص
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– 

  
  أضواء على نشأة التنظیمات السیاسیة في النجف األشرف .  -:المبحث األول -
  النجـــف األشـــرف والتطـــورات السیاســـیة الداخلیـــة فـــي العـــراق       -المبحـــث الثـــاني: -
 . قراءة في بعض النماذج       
  مواقـــــف النجـــــف األشـــــرف مـــــن بعـــــض قضـــــایا المشـــــرق  -المبحـــــث الثالـــــث: -

 .العربي                       

 مواقف النجف األشرف من قضایا المغرب العربي.  -المبحث الرابع: -
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  :أضواء على نشأة التنظیمات السیاسیة في النجف األشرف -المبحث األول :
  

جــاء خطــاب الوصــي علــى عــرش العــراق األمیــر عبــد  بعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة
اســتئناف الحیــاة الحزبیــة فــي العــراق، وٕایــذانًا ببــدء  ، مؤكــداً  ١٩٤٥كــانون أول عــام ٢٧االلــه فــي 

مرحلـــة جدیـــدة مـــن مســـیرتها السیاســـیة والدیمقراطیـــة، أمـــراً وجـــد حیـــزه للتنفیـــذ، بعـــدما تشـــكلت وزارة 
أجازت وزارته في الثاني مـن نیسـان مـن  ، حین ١٩٤٦شباط عام  ٢٣لثانیة في السویدي اتوفیق 

الحــزب الــوطني الــدیمقراطي، حــزب االســتقالل، حــزب االتحــاد ((العــام ذاتــه خمســة أحــزاب، هــي : 
الشــیوعیین بتــألیف حــزب سیاســي علنــي  إجــازة، ورفضــت ))الــوطني، حــزب الشــعب، حــزب األحــرار

  .)١(من قبل وزارة أرشد العمري األولى ))لوطنيحزب التحرر ا(( باسم
، بفتح فروع رسمیة لهـا فـي مختلـف المـدن كافة  ألحزابالحكومة العراقیة السماح ل قررت

ن من وزارة صالح جبر في التاسع والعشری، وأقدمت ١٩٤٦العراقیة في الرابع من كانون أول عام 
ذلـك لـم یكـن عائقـًا أمـام  أنلـوطني، بیـد عطیل حزبـي الشـعب واالتحـاد ا، على ت ١٩٤٧آذار عام 

حـــزب  ١٩٤٩ مســـیرة التنظیمـــات السیاســـیة، فـــرئیس الـــوزراء العتیـــد نـــوري الســـعید أســـس فـــي عـــام
 إالّ وحزب األمة االشتراكي،  ١٩٥١بعد ذلك حزب الجبهة الشعبیة عام  االتحاد الدستوري، وأسس

أمـر  ، إذ١٩٥٤وري السـعید عـام حكومـة نـ ضربة عنیفـة فـي عهـد إلىالحیاة الحزبیة تعرضت  أنّ 
والحـــزب  الحـــزب الشـــیوعي((غیـــر المجـــازةحـــزاب األحـــزاب بمـــا فیهـــا حزبـــه، وبقیـــت األبحـــل جمیـــع 

  .)٢(١٩٥٨بالعمل بسریة حتى عام ))الدیمقراطي الكردستاني
، تكـوین حـزب واحـد باسـم ١٩٥٦وحاول قادة حزبي الـوطني الـدیمقراطي واالسـتقالل عـام 

مـن  ١٩٥٧ألفـت جبهـة االتحـاد الـوطني عـام كن الحكومـة رفضـت ذلـك  ، و ول  ))حزب المؤتمر ((
مجموعة من األحزاب الوطنیة، المؤلفـة مـن الحـزب الشـیوعي والحـزب الـوطني الـدیمقراطي وحـزب 

                                                 
؛ فــــائق بطــــي، الصــــحافة العراقیــــة  ١٩٤٥-١٩٤٤محضــــر مجلــــس النــــواب، االجتمــــاع االعتیــــادي لســــنة  )١(

تموز في العراق، (باریس: مؤسسـة الكتـاب ١٤؛ عبد الكریم فرحان، ثورة ٣٦، ص١میالدها وتطورها ، مج
؛ فاضــل ١٠٣م أحمــد ، المصــدر الســابق، ص؛ حلــی٣٧)، ص١٩٨٦العربــي للدراســات والترجمــة والنشــر، 

؛ عبد العزیز نوار، تاریخ العرب المعاصر مصر والعـراق، (بیـروت: دار ٧٦حسین، المصدر السابق، ص
، منشورات الفرع الثقافي العسـكري، العـراق الثـائر، (دمشـق:  ٥٣٧)، ص١٩٧٣النهضة العربیة للطباعة، 

 .  ٧٧مطبعة الحكومة، د.ت) ، ص
اصــیل ینظــر: عبــد الــرزاق الحســني، تــاریخ الــوزارات العراقیــة، (بغــداد: دار الشــؤون العامــة، لمزیــد مــن التف )٢(

 . ٧٨؛ فاضل حسین ، المصدر السابق، ص ٣٥٥-٣٥٤، ص١٠)، ج١٩٨٨
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 ١٩٥٨تمـوز ١٤االستقالل وحزب البعث العربي االشتراكي، وبقیـت هـذه الجبهـة تعمـل حتـى ثـورة 
)٣( .  

   :لنجف األشرفالحزب الشیوعي في ا -أوالً 
ســهم بتنظــیم سیاســي خــاص یجمــع تنظــیم أنفل ى الشــیوعیون الریــادیون فــي العــراقلقــد ســع

عشرینات القـرن العشـرین ، في أسست أول جماعة ماركسیة متكاملة في بغداد ، ف العراق شیوعیي
ت وأصـدر  ،)٤(كیـدرو أرسـین، بأشـراف حسـین الرحـال تلمیـذ ))جماعة متدارسي األفكار الحـرة((باسم 

حلقـة ماركسـیة  ١٩٢٧وشـكل عبـد الحمیـد الخطـاب عـام ،  ١٩٢٨عـام  ))الصحیفة((صحیفة باسم 
حلقـة ماركسـیة عـام  ، واسـتطاع األخیـر تكـوین ))فهـد((، وضمت یوسف سلیمان  في مدینة البصرة

  . )٥(برئاسته في مدینة الناصریة ١٩٢٨
األشــــــرف  الحــــــزب الشــــــیوعي فــــــي النجــــــف مــــــن روادوروى علــــــي محمــــــد الشــــــبیبي وهــــــو 

جماعـــة عرفـــت باســـم  ١٩٣٠المعـــروفین، ان مجموعـــة مـــن شـــباب النجـــف األشـــرف، كونـــوا عـــام 
 طاهر فرج اهللا الحلفي، وكان كلٌ  ، وضمت كل من هادي الجبوري ومرتضى ))العاصفة الحمراء((

الشـیوعیة مـن من أحمد جمال الدین وصادق كمونة یتصل بهما ویزودهمـا بالكراسـات االشـتراكیة و 
،  ١٩٣٤رأي آخر بأن الحزب الشیوعي دخل مدینة النجف األشرف عام  ة بغداد، وهناكالعاصم

 ، ویرمـز لـه بــعلى ید المدعو مهـدي هاشـم أحـد أعضـاء القیـادة األولـى للحـزب الشـیوعي العراقـي 

                                                 
نـــوري عبــــد الحمیــــد العــــاني وآخــــرون، تــــاریخ الــــوزارات فــــي العهــــد الجمهــــوري، (بغــــداد: المطبعــــة العربیــــة،  )٣(

 .  ٣٤-٣٣، ص١٠اق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، ج؛ عبد الرز  ٨، ص١)، ج٢٠٠٠

ارسین كیدرو: أرمنـي أقـام فـي بغـداد وعمـل مدرسـًا فـي مدارسـها وكـان أسـتاذًا لحسـین الرحـال فـي المدرسـة  )٤(
الســلطانیة، انتمــى الــى الجنــاح الیســاري لحــزب الهشــناق األرمنــي وطــورد مــن قبــل الســلطات التركیــة بتهمــة 

سیاســیة لكبــار المســؤولین فــي الدولــة، عمــل خــالل الحــرب العالمیــة األولــى كمتــرجم تــدبیر عملیــات اغتیــال 
للغة الروسیة في صفوف القوات البریطانیة في العراق، غادر بعدها الى موطنه ارمینیـا ثـم عـاد الـى بغـداد 

وقــد ، لیتــولى وظیفــة القنصــل العــام لالتحــاد الســوفیتي المشــكل حــدیثًا فــي العاصــمة العراقیــة، ١٩٢٠عــام 
أشــرف خــالل تولیــه لمنصــبه الرســمي علــى بعــض نشــاطات الكــومنترن التــي كانــت تجــري علــى األراضــي 
العراقیـــة. لمزیـــد مـــن التفاصـــیل ینظـــر: صـــالح الخرســـان، صـــفحات مـــن تـــاریخ العـــراق السیاســـي الحـــدیث 

 . ١٦)، ص٢٠٠١، (بیروت: مؤسسة العارف للمطبوعات، ١٩٩٠-١٩٢٠ ))الحركات الماركسیة((

، ١د الكــــریم، أضــــواء علــــى الحركـــة الشــــیوعیة فــــي العــــراق، (بیــــروت: دار المرصــــاد، د.ت)، جســـمیر عبــــ )٥(
؛ صــالح ٢١ي، تجربـة عربــي فـي الحـزب الشــیوعي ، (بیـروت: دار الغـد، د.ت)، صچـ؛ قـدري قلع٢٣ص

؛ عبـــد الجبـــار أیـــوب، مـــع الشـــیوعیین فـــي ســـجونهم، (بغـــداد: دار  ٦-٣الخرســـان، المصـــدر الســـابق، ص
 .   ٥٠)، ص١٩٥٨المعارف، 
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، وأعانــه فــي ذلــك أیضــًا المــدعو  ١٩٢٩الــذي ارتــبط بالحركــة الشــیوعیة منــذ عــام  ))عاصــم فلــیح((
  . )٦(ي، وكانا من أوائل مؤسسي الحزب الشیوعي العراقي في النجف األشرفعباس الكرباس

اتفــق الماركســیون األوائــل فــي العــراق علــى تنظــیم أنفســهم، وعقــدوا أول اجتمــاع لهــم فــي 
لجنـة مكافحـة االسـتعمار ((بغداد وقرروا توحید منظمـاتهم فـي منظمـة مركزیـة واحـدة، أطلقـوا علیهـا 

، وانتخـــب عاصـــم فلـــیح ســـكرتیرًا لهـــذه المنظمـــة، وكونـــت لجنـــة  ١٩٣٤آذار ٣١فـــي  ))واالســـتثمار
ا، وكان أول اعتقـال كبیـر مركزیة وأصدرت بیانًا حددت فیه األهداف السیاسیة والنظام الداخلي له

، شمل بغداد وبعض مدن الجنوب في سجن الناصریة ،  ١٩٣٤ن حدث في تشرین ثان للشیوعیی
الحـــزب ((اســـم  ١٩٣٥ن فـــي العـــراق، وظهـــر عـــام للشـــیوعییعـــنهم بعـــد أول محاكمـــة  اإلفـــراجوتـــم 

، وأصدر الحـزب أول صـحیفة ))جمعیة مكافحة االستعمار واالستثمار((بدًال من  ))الشیوعي العراقي
حــزب لجنــة مركزیــة لل فــي العــام نفســه، وألغــت ))كفــاح الشــعب((ســریة ناطقــة باســمه ، أطلــق علیهــا 
ــــیح ومهــــد ــــة النجــــف ي هاشــــم مســــؤ كــــان ســــكرتیرها عاصــــم فل والً للفــــرات األوســــط وهــــو مــــن مدین

  . )٧(األشرف
یوعي الناشـئ ، اال أن ذلـك ضـربة قویـة للحـزب الشـ ١٩٣٦وجهت الحكومة العراقیـة عـام 

 ١٩٣٧فقد أضرب فـي عـام جاء في تقاریر الشرطة السریة،  بعض الحركات ، مثلماقیام لم یمنع 
االقتصـادي المتـردي، وكـان بعـض مـن عمال معامل الحیاكة في النجف األشـرف، نتیجـة الوضـع 

مــن الدراســة فــي  ١٩٣٨عــام  ))فهـد((عناصـره الشــیوعیة فــي المدینــة ، وعنـدما عــاد ســلیمان یوســف 
، وأصدر في العام  ١٩٤٠عام وتمكن من ذلك  إعادته فعمل علىموسكو ، لم یجد حزبًا شیوعیًا 

  .  )٨(لكي تكون وسیلة إلعادة هذا الحزب ))الشرارة((نفسه صحیفة 

                                                 
حمد عیسى محمود القابجي، النجـف  ))مقابلة شخصیة((؛  ١٣٣، ص١عزیز سباهي، المصدر السابق، ج )٦(

 .٧١-٦١الحزب الشیوعي، الكتاب الثاني، ص–؛ حنا بطاطو، العراق  ٢٠٠٣تشرین ثان ٤األشرف، في 

ه حتــى الیــوم، ذكریــات وقضــایا خاصــة بــالحزب الشــیوعي العراقــي منــذ تأسیســ-مالــك ســیف، للتــاریخ لســان )٧(
؛ صالح الخرسان، صـفحات مـن تـاریخ العـراق السیاسـي  ٣٤) ، ص١٩٨٣(بغداد: دار الحریة للطباعة، 

ــــد الجبــــار حســــون الجبــــوري، المصــــدر الســــابق، ص ٢٠الحــــدیث، ص ؛ حــــازم المفتــــي، المصــــدر ٧٠؛عب
-٥؛ عبـد اللطیـف الـراوي، المصـدر السـابق، ص١٠٧؛فاضل حسین ، المصدر السـابق، ٧٠السابق، ص

؛ صــالح الخرســان ، صــفحات مــن تــاریخ العــراق السیاســي  ٧٩؛ زكــي خیــري، المصــدر الســابق، ص ٥١
؛ عزیـــز الحـــاج ، ذاكـــرة النخیـــل تـــاریخ الحركـــة الشـــیوعیة فـــي العـــراق ، (بیـــروت:  ٢١-٢٠الحـــدیث، ص

 .   ١٤٦)، ص١٩٩٣المؤسسة العربیة ، 

؛ صــبري محمــد حســن ،  ٢٠٣، ص ١ق ، جالشــرطة العامــة مدیریــة التحقیقــات الجنائیــة ، المصــدر الســاب )٨(
؛ فاضــل  ٩٧الحــزب الشــیوعي ، الكتــاب الثــاني، ص–؛ حنــا بطــاطو، العــراق  ٤٥المصــدر الســابق ، ص

 .  ١٠٨حسین ، المصدر السابق ، ص
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ســتأنف الشــیوعیون نشــاطهم فــي المدینــة فــي العــام ذاتــه، وبــدأت عملیــة التنظــیم الشــیوعي أ
هر فــرج اهللا الحلفــي، ، عــن طریــق المــدعو علــي محمــد الشــبیبي ومرتضــى طــا ١٩٤٢فیهــا عــام 

ین واســـتطاعا ا فـــي صـــفوف الحـــزب منـــذ مـــدة مبكـــرة ، لكســـب بعـــض الطلبـــة والمثقفـــالـــذین انخرطـــ
مسؤول عـن الطـالب ((الیهم كًال من عبد األمیر هاشم  باإلضافة، ضمت  أول خلیة حزبیة تكوین

، وعبــد الصــاحب الســعدي  ))مســؤوًال عــن األهــالي((، ومحمــد جاســم الخیــاط  ))فــي النجــف األشــرف
، وعبـــد الزهـــرة میـــرزا وأنـــیس عجینـــة ، وكانـــت ))مســـؤوالً عـــن المـــوارد المالیـــة للحـــزب فـــي المدینـــة((

ي دار الشـیخ محمــد الشـبیبي ، وكــان العضـو علـي محمــد الشـبیبي یقــوم اجتماعـاتهم تعقـد بســریة فـ
  . )٩(بعرض نشرات الحزب والصحف التي یجلبها من بغداد 

 ١٩٤١أثـــر الهجـــوم األلمـــاني علـــى االتحـــاد الســـوفیتي األســـبق عـــام وســـعى الشـــیوعیون 
ف األشــرف، فــي مدینــة النجــ ي مختلــف مــدن العــراق ومنهــا فــرعفــ ))أخــوان الحریــة((تأســیس أندیــة ل

  . )١٠(بهدف التآزر مع جمیع القوى المتحالفة ضد دول المحور
، وأصـبح فهـد سـكرتیرًا عامـًا  ١٩٤٤وعقد أول مؤتمر للحزب الشیوعي العراقي في شباط 

فــي دار  ١٩٤٥، وعقــد المــؤتمر الثــاني للحــزب فــي أوائــل العــام  ))مــؤتمر المیثــاق((للحــزب وســمي 
النجــف األشــرف كــل مــن علــي محمــد الشــبیبي شــقیق محمــد یهــودا صــدیق ببغــداد ، وحضــره مــن 

حســین الشــبیبي عضــو المكتــب السیاســي للحــزب ، ومرتضــى طــاهر فــرج اهللا الحلفــي ، وأكــد هــذا 
فـي أنشـطة فـي النجـف األشـرف ، كـان لهـا دور فعـال  ن أغلـب العناصـر السیاسـیةالمؤتمر على أ

  . )١١(الحزب الشیوعي العراقي 
وزارة الداخلیة ، بتأسیس حزب  إلىطلبًا  ١٩٤٦أیلول عام  ٢٢ وقدم الحزب الشیوعي في

حـاول الحـزب ف واجهة علنیة للحزب السري ، إال أن الطلب رفض . ))حزب التحرر الوطني((باسم 
، فســمح بتأسیســها  ))عصــبة مكافحــة الصــهیونیة((تأســیس لقــدم بطلــب تیجــد لــه واجهــة أخــرى ف أنْ 

عاصــفًا فــي تــاریخ العــراق ، فبعــد ســقوط وزارة  ١٩٤٦م ، وكــان عــا ))العصــبة((وأصــدرت صــحیفة 
، شــكل أرشــد العمــري وزارتــه فتحــالف الشــیوعیون وغیــرهم  ١٩٤٦آیــار  ٣٠توفیــق الســویدي فــي 

                                                 
؛ الشــرطة العامــة  ٢٠٠٤آیــار  ٢١كــاظم محمــد علــي شــكر ، النجــف األشــرف ، فــي  ))مقابلــة شخصــیة(( )٩(

موســـوعة ســـریة خاصـــة بـــالحزب الشـــیوعي العراقـــي الســـري، (بغـــداد: مطبعـــة  مدیریـــة التحقیقـــات الجنائیـــة،
 .١١٠٩، ص ٢)، ج١٩٤٩الحكومة، 

الشــرطة العامــة مدیریــة التحقیقــات الجنائیــة ، موســوعة ســریة خاصــة بــالحزب الشــیوعي العراقــي الســري ،  )١٠(
؛  ١٢٢؛ زكـي خیـري ، المصـدر السـابق ، ص٧٧١-٧٧٠، ص ٤)، ج١٩٤٩(بغداد: مطبعـة الحكومـة، 

 .٢٣١؛ قدري قلعجي، المصدر السابق، ص١١٣فاضل حسین ، المصدر السابق، ص

؛ فاضــــل حســــین، المصــــدر  ٣٩صــــالح الخرســــان، صــــفحات مــــن تــــاریخ العــــراق السیاســــي الحــــدیث، ص )١١(
 . ١١٤السابق، ص
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التنظـیم المـذكور واعتقـال عـدد  إلغـاءالحكومة، فتقرر  إسقاط إلىضدها ، ونظموا تظاهرات دعت 
  .  )١٢(من زعماء الحزب

قــوائم بأســماء األشــخاص ذوي المبــادئ الیســاریة فــي أنحــاء الســلطة  ١٩٤٦ودونــت عــام 
العـراق ، وكانــت حصــة مدینــة النجــف األشــرف منهـا عــدد مــن األشــخاص مــنهم ، كــاظم الكیشــوان 

تحــاد الـــوطني ، وعزیـــز بار وعزیــز عجینـــه ومحمــد صـــالح بحــر العلـــوم مــن حـــزب االصـــوموســى 
الشـرطة فـي لـواء كـربالء بحمـالت م رجـال ، وقـا ))في ابتدائیة النجـف علمم((دي هاشم الرفیعي ومه

) ٤٠( ى أقضـیة اللـواءفـي مدینـة النجـف األشـرف وهـي احـد وجدوا خاللها نشرات شیوعیة ، فوجد
) نسخ من المنشـور ١٠بحوزته ( قد رمیت في الشوارع ، ووجد أحد طالب العلم في المدینةنسخة 

، وحثــت الحكومــة علــى عــرض ء األخــرى مــا عثــر علیــه فــي بقیــة مــدن اللــوا فضــًال عــننفســه ، 
  . )١٣(مرتكبي هذه المخالفات التخاذ اإلجراءات القانونیة بحقهم

عضوي المكتب  مساعدیه،  شملت فهد و  ١٩٤٧وشهد العراق حملة من االعتقاالت عام 
مـن  اً كثیـر ور ، واعتقلـت السیاسي حسین محمد الشبیبي وزكي بسیم في كانون ثان من العام المذك

بعـض األحـزاب الوطنیـة ، وجـرت محـاكمتهم فـي تمـوز مـن  إجـازةشیوعي وعطلت كوادر الحزب ال
العام نفسـه ، وبعـد قـرار التقسـیم الصـادر مـن األمـم المتحـدة فـي التاسـع والعشـرین مـن تشـرین ثـان 

علــى قــرار  ، كـان الحــزب الشــیوعي أول مــن عــارض القــرار ، وخرجــت تظــاهرات احتجاجــاً  ١٩٤٧
ار ، حــدث انقســام فــي صــفوف تحــاد الســوفیتي األســبق المؤیــد للقــر التقســیم ، وعلــى أثــر موقــف اال

ن فـــي العـــراق ، وتـــرك عـــدد مـــن زعمـــاء الحـــزب الشـــیوعي مـــواقعهم ، واتهمـــوا الســـوفیت الشـــیوعیی
  . )١٤(باالبتعاد عن مذاهبهم الماركسیة

، مـن خـالل التظـاهرات  ١٩٤٨ل فـي وثبـة كـانون ثـان شارك الحزب الشیوعي بشكل فاع
فـي عمـوم مـدن العـراق ، إذ تصـدى بعــض مـن قیادیـه لقیـادة التظـاهرات التـي خرجــت  االحتجاجیـة

فـي النجــف األشـرف خــالل أحــداث الوثبـة ، وكــان مـن بیــنهم رســول عجینـة الــذي تسـنى لــه تــأجیج 
عــدد مــن الشــیوعیین ، رافعــین شــعارات  بإعــدامالتظــاهرات لعــدة أیــام ، ولــم تهــدأ اال بقیــام الســلطة 

                                                 
؛ فاضـــل حســـین ، المصـــدر الســـابق ،  ١٢٣صـــحافة العـــراق تاریخهـــا وكفـــاح أجیالهـــا ، ص فـــائق بطـــي، )١٢(

،  ٢، ط ١٩٥٨-١٩٢٠یــــري ، مــــن تــــاریخ الحركــــة الثوریــــة المعاصــــرة فــــي العــــراق ؛ ســــعاد خ ١١٨ص
 . ٢٠٨؛ خلیل كنه ، المصدر السابق ، ص١٤١، ص ٢) ، ج١٩٧٨(بیروت: دار الرواد للطباعة، 

،العــــدد  ١٩٤٦كــــانون ثــــان  ١٤، مدیریــــة شــــرطة لــــواء كــــربالء ، النشــــرات الشــــیوعیة ،  ))وزارة الداخلیــــة(( )١٣(
،  ١٩٤٧كانون ثان  ١، لواء كربالء ، توزیع نشرات شیوعیة ،  ))وزارة الداخلیة((؛  ١٢٢، الوثیقة  ٦٦٤٨
 . ٦٢؛ مقدام عبد الحسن باقر الفیاض، المصدر السابق، ص ١٢٣، الوثیقة  ١٣العدد

 ؛ زكـي ٢٠٩-٢٠٨؛ خلیـل كنـه ، المصـدر السـابق ، ص ٧٩فتحي سالم شراب ، المصـدر السـابق ، ص )١٤(
 . ٣٨٩، ص ١؛ عزیز سباهي ، المصدر السابق ، ج ٥٨صخیري ، المصدر السابق ، 
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، ))ال سجون ال رصاص ، نرید عمالً  اً نرید خبز ((میقتین ، إذ جاء في بعضها ذات مغزى وداللة ع
  .  )١٥(التابعة للشباب القومي ))مكتبة االرشاد(( أحرقت في أثناء هذه التظاهراتوقد 

التظــاهرات شخصــیات مرموقــة مــن الحــزب الشــیوعي أمثــال : وداعــة  أحــدىوقــد ضــمت 
هو الذي أحرق مكتبة الشـباب القـومي ، وأرسـلت مدینـة التالل والسید محمد صالح بحر العلوم ، و 

بغــداد ، شــارك فیــه عــدد مــن أعضــاء الحــزب مؤلــف مــن عــواد الصــفار  إلــىالنجــف األشــرف وفــدًا 
وصادق الصفار وأعضاء اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي في النجف األشرف ، وقتل على أثرها 

لشــیوعي دفعــة قویــة لألمــام ، وتنــاخى عــدد عــواد الصــفار فــي بغــداد، وأعطــت هــذه الوثبــة للحــزب ا
  . )١٦(السجون آنذاك على الرغم من وجود الكادر القیادي فيمن أعضائه ، 

منشـورًا ،  ١٩٤٨االسرائیلیة عـام  –أثناء قیام الحرب العربیة في أصدر الحزب الشیوعي 
لسیاسـة االتحـاد طالبوا فیه وقف القتال فـي فلسـطین وسـحب الجیـوش العربیـة منهـا ، وذلـك تردیـدًا 

تواصـــلت الحملـــة البولیســـیة  ١٩٤٨الســـوفیتي ومطالـــب ممثلـــه فـــي مجلـــس األمـــن ، ومنـــذ خریـــف 
كـانون  ٦ألفت فـي حكومة نوري السعید العاشرة التي الشرسة على الحزب ، وغدا الهاجس األول ل

فجـرت ، محاربة الشیوعیة في العراق ، وفي التاسـع مـن كـانون ثـان مـن العـام نفسـه ان ١٩٤٨ثان 
ن عمـال النسـیج والبنـاء ، هتفـت بشـعارات تظاهرة كبرى في النجف األشرف ، اشترك فیهـا عـدد مـ

اقتصادیة ، وتعرض لها رجال الشرطة وجرح فیها أحد العمـال وألقـي القـبض علـى  وأخرىسیاسیة 
  .  )١٧(قسم من المتظاهرین
عرفـــي العســـكري المجلـــس ال ألـــف خاللهـــامأســـاویًا للحـــزب الشـــیوعي ،  ١٩٤٩كـــان العـــام 

یوسـف ســلیمان وزكــي بســیم وحســین محمــد ((، وأصــدر أحكامــًا علــى  ١٩٤٩شــباط  ١٠األول فـي 

                                                 
حسـن رجیـب ، النجـف األشـرف ، فـي  ))مقابلة شخصـیة((؛  ٢٩-٢٦باقر ابراهیم ، المصدر السابق ، ص )١٥(

  . ٢٠٠٣كانون أول  ٨

النجـف الناشـط فـي الحركـة القومیـة  ، عضـو ١٩٢٧عبود محمد حسن األكـرع ، موالیـد  ))مقابلة شخصیة(( )١٦(
؛ منـذر جـواد مـرزة ، العهـد  ٢٠٠٣كـانون أول  ١ فـي، النجـف األشـرف ، قد الخمسـیناتخالل عاألشرف 

؛  ٢٨٠) ، ص٢٠٠٥ق أحــداث ومــؤامرات ، (النجـف: مؤسســة الزهـراء للنشــر والتوزیــع ، االملكـي فــي العـر 
 .     ٢٠٠٣تشرین ثان  ٤ فيحمد عیسى محمود القابجي ، النجف األشرف ،  ))مقابلة شخصیة((

)  ، ١٩٨٨، (بغـداد : دار الشـؤون الثقافیـة العامـة ،  ٧الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیـة ، طعبد الرزاق  )١٧(
ب الشـــیوعي ز ؛ الشـــرطة العامـــة مدیریـــة التحقیقـــات الجنائیـــة ، موســـوعة ســـریة خاصـــة بـــالح ٣٤، ص ٨ج

یخ ؛ عزیز سباهي ، عقود مـن تـار  ٤٥٤، ص ٣) ، ج١٩٤٩، (بغداد: مطبعة الحكومة ،  السري العراقي
 . ٢٨-٢٧، ص ٢)، ج٢٠٠٤،  قي ، (دمشق: منشورات الثقافة الجدیدةالحزب الشیوعي العرا
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، ونفـذ بهـم الحكـم فـي الثـاني  باإلعـدامحزب الشیوعي العراقـي لأعضاء اللجنة المركزیة ل ))الشبیبي
            . )١٨(عشر من شباط من العام نفسه

عـن  جشـرف ، وأفـر فـي النجـف األ لحـزب الشـیوعيمن أعضـاء ا اً عددونالت هذه األحكام 
مرتضى طاهر فرج اهللا الحلفي لعدم ثبوت األدلة ، وأصـدرت األحكـام التالیـة علـى كـل مـن هـادي 

كــاظم عبــد الرضــا المــدعو ، وعلــى  ١٩٤٩شــباط  ١٢) عــام فــي ١٥عبــد الرضــا بالســجن لمــدة (
) ١٠الشــبیبي بالســجن (محمــد علــي المــدعو ، وعلــى  ١٩٤٩شــباط  ١٧) أعــوام فــي ٧بالســجن (
نیســان  ٢٧، وعلــى المــدعو عبــد الــرزاق مطــر بالســجن عــامین فــي  ١٩٤٩نیســان  ٢٧أعــوام فــي 

، وعلـى  ١٩٤٩حزیـران  ٢٩) عـام فـي ١٥بالسـجن (علي حسین النجفي المدعو ، وعلى  ١٩٤٩
كـانون  ١١، وحكـم فـي  ١٩٤٩تشـرین ثـان  ١٩المدعو هادي كـاظم بالسـجن لمـدة عـام واحـد فـي 

  . )١٩( لمدة عام واحدن محمد حسن الوائلي وحسین سلطان م على كلٍ  ١٩٤٩ام أول ع
كثیــــر مــــن االنشــــقاقات نتیجــــة المحنــــة التــــي حلــــت بــــالحزب الشــــیوعي  ١٩٤٩شــــهد عــــام 

، وهــؤالء انهــاروا بعــد  ))النجمیــین(( بـــ عرفــوا ١٩٤٩فانشــق نفــر مــنهم فــي أوائــل نیســان وعناصــره ، 
جماعـــة ((ت خــارج الحــزب ســـمت نفســها لـــت كتلــة أخــرى وعمأقــل مــن عـــام مــن انشــقاقهم ، وانشـــق

فــي العــام نفســه  أخــرى،  وانشــقت جماعــة ١٩٥٦، اســتمروا هــؤالء حتــى عــام  ))الــوعي الماركســي
، واصـدروا نشـرة  ))جماعـة الحقیقـة –الحزب الشیوعي العراقي ((وشكلوا لهم منظمة ، أطلقوا علیها 

ن ، انشقت المجموعة األولى وأطلقت على نفسها شقاقانفسه انالعام ، وحصل في  ))الحقیقة((باسم 
قادهـــا بهـــاء الـــدین وأســـمه  ))الباســـمیین((قادهـــا حمیـــد عثمـــان واألخـــرى جماعـــة  ))الصـــراع((جماعـــة 
مدینـة النجـف األشـرف آل الجـواهري وآل وكـان مـن مؤیـدي الجماعـة األخیـرة فـي  ))باسـم((الحركي 

 ))االتحادیین((في مدینة السلیمانیة عرفت باسم  ١٩٤٩ت كتلة انشقاقیة أواخر عام سمیسم ، وأنشئ
  .  )٢٠(سوى أشهر قلیلة ولم تستمر

                                                 
،  الســري الشــرطة العامــة مدیریــة التحقیقــات الجنائیــة ، موســوعة ســریة خاصــة بــالحزب الشــیوعي العراقــي )١٨(

ئیــة ، ؛ الشــرطة العامــة مدیریــة التحقیقــات الجنا ١١٣٢، ص ٥) ، ج ١٩٤٩(بغــداد: مطبعــة الحكومــة ، 
؛ عبـد الـرزاق الحسـني ، تـاریخ  ٧٩٩، ص ٤، جالسـري موسوعة سریة خاصة بالحزب الشیوعي العراقـي 

  .   ١٠٩؛ عزیز الحاج ، المصدر السابق ، ص ٨٧، ص ٨ج الوزارات العراقیة ،

الشـــرطة العامـــة مدیریـــة التحقیقـــات الجنائیـــة ، موســـوعة ســـریة خاصـــة بـــالحزب الشـــیوعي العراقـــي الســـري،  )١٩(
؛ الشــرطة العامــة مدیریــة التحقیقــات الجنائیــة ، موســوعة ســریة خاصــة بــالحزب الشــیوعي  ٨٧١ص،  ٢ج

؛ الشرطة العامـة ، مدیریـة التحقیقـات الجنائیـة ، موسـوعة سـریة خاصـة  ١١٣٣، ص ٥العراقي السري، ج
 .  ١٣٤٧، ص ٦) ، ج١٩٤٩بالحزب الشیوعي العراقي السري، (بغداد: مطبعة الحكومة ، 

    
العامـــة مدیریـــة التحقیقـــات الجنائیـــة ، موســـوعة ســـریة خاصـــة بـــالحزب الشـــیوعي العراقـــي الســـري،  الشـــرطة )٢٠(

؛ الشـــرطة العامـــة  ١٨٠-١٧٩، ص ١؛ ســـعاد خیـــري ، المصـــدر الســـابق ، ج ١١٨٥-١١٦٦، ص ٦ج
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مجلــس الســلم فــي ((مــن جدیــد ، باســم  ١٩٥٢وبــرز نشــاط الحــزب الشــیوعي العراقــي عــام 
برئاســـة محمـــد مهـــدي الجـــواهري ، وحصـــل فـــي العـــام نفســـه انشـــقاق كبیـــر ، بعـــد خـــروج   ))العـــراق

ـــــى ســـــكرتی ر الحـــــزب الشـــــیوعي العراقـــــي بهـــــاء الـــــدین نـــــوري وســـــموا أنفســـــهم جمـــــال الحیـــــدري عل
، واســتحوذ األنشــقاق علــى الجــزء الــرئیس مــن منظمــات  ))رایــة الشــغیلة((أو أصــحاب  ))الجمــالیین((

 ، حتى وصلع االحزب في النجف األشرف ، وانشقت الحركة الجماهیریة في المدینة واشتد الصر 
فـي أوسـاط الحـزب اتها على الجدران وكان لها تـأثیر كبیـر عة شعار اأن تكتب هذه الجم إلىاألمر 

الوطنیـة فـي  ١٩٥٢قائـد انتفاضـة   ))محمود أبو كالـه((في النجف األشرف ، ومن أبرز عناصرها 
راخ وحـاتم أسـد وكـاظم ذرب ، وكـان سـبب چـالمدینة ، وعبـد األمیـر الخیـاط وحسـن بلـه ومحسـن ال

لــى أوامــر اللجنــة المركزیــة للحــزب الشــیوعي فــي هــذا االنشــقاق خــروج منظمــة النجــف األشــرف ع
فـي المدینـة  ، واستمرار التظاهرات ١٩٥٢فاضة الوطنیة أثناء االنتفي التظاهرات  بإیقافبغداد ، 

  . )٢١(من قبل أعضاء ومنظمة الحزب 
حــد كبیــر ،  إلــى ١٩٥٢ازداد نشــاط الحــزب الشــیوعي فــي مدینــة النجــف األشــرف عــام و 

بؤرة من بین أقوى البؤر للحزب الشیوعي في العـراق ، ولهـم األشرف  هم عد النجفبعض إنحتى 
، وكانت النجف األشرف آنذاك أهم مراكز المعارضـة للسـلطة مـن  ١٩٥٢دور كبیر في انتفاضة 

اسـتمرت  اعل في قیادة التظاهرات التيفیوعیین دور ، وكان للشكافة  لنجفياشرائح المجتمع  بین
ن أهم العناصر الشیوعیة النجفیة البارزة حسین روضة الذي اعتقـل مدة ثالثة أشهر متقطعة ، وم
دور قیـــادي فــــي هــــذه الـــذي كــــان لــــه ) عــــام ، ومحمـــد أبــــو كالــــه ١٥وحكـــم علیــــه بالســـجن لمــــدة (

االنتفاضــة ، واعتقــل عــدد آخــر مــن عناصــر الحــزب فــي النجــف األشــرف ، نتیجــة الحمــالت التــي 
مـن الشـعراء  اً ضد الحـزب ، وشـملت عـدد ١٩٥٣م عا اإلجراءاتاشتدت  ، إذقامت بها السلطات 

النجفیین منهم محمد مهدي الجواهري ومحمد صالح بحر العلوم ، بتهمة قیامهم بنشاط شـیوعي ، 
  . )٢٢(وحوكموا أمام المجالس العرفیة العسكریة في بغداد

                                                                                                                                            
؛ ٣٢٨، ص ٢مدیریــة التحقیقــات الجنائیــة ، موســوعة ســریة خاصــة بــالحزب الشــیوعي العراقــي الســري، ج

 .  ٢٠٠٣تشرین ثان  ٤، حمد عیسى محمود القابجي ، النجف األشرف ، في  ))صیةمقابلة شخ((

(بغـداد: دار الـرواد ، ، الحزب الشیوعي العراقي معـالم علـى الطریـق ،  عبد الرزاق الصافيعزیز سباهي و  )٢١(
؛ حمــد عیســى محمــود القـــابجي ،  ٥٢-٥١؛ بــاقر ابــراهیم ، المصــدر الســابق ، ص  ١٧) ، ص ٢٠٠٣

، (النجــف األشــرف: مكتبتــه الخاصــة ،  ))مخطــوط(( ١٩٦٨-١٩٤٨تــاریخ النجــف السیاســي  ذكریــات مــن
فــي ناشـط ، عضـو  ١٩٣٧رسـول شـاكر رسـول الشـمرتي ، موالیـد  ))مقابلـة شخصـیة(() ؛ ٦٣-٦٢د.ت، و

 .  ٢٠٠٥تموز  ١٥ في ، النجف األشرف ،في النجف األشرف الخمسینات خالل عقد الحزب الشیوعي 

حســن  ))مقابلــة شخصــیة((؛  ٣٨كر ، حركــة الشــباب القــومي العربــي فــي النجــف ، وكــاظم محمــد علــي شــ )٢٢(
حمد عیسـى محمـود القـابجي ،   ))مقابلة شخصیة((؛  ٢٠٠٤كانون أول  ٨ فيرجیب ، النجف األشرف ، 
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 ، مـن حیـث عـدد المنتمـین للحـزب احتلت مدینة النجف األشرف المركز الثاني بعد بغـداد 
في نصرة  المشاركة ١٩٥٣، وقرر الحزب الشیوعي عام  ١٩٥٤-١٩٥٣الشیوعي فیها في المدة 

وعقـــد مـــؤتمره فـــي مدینـــة ، ، بـــالرغم مـــن اســـتمرار االعتقـــاالت  الســـلم العـــالمي بجمـــع اإلمضـــاءات
الكوفة المقدسة لنصرة السلم العالمي وحضره كل من حسین محمـد الشـبیبي وعبـد الكـریم الماشـطه 

ي مـــن أهـــالي مدینـــة النجـــف األشـــرف وشـــاركت فیـــه شخصـــیات مـــن چه وكـــاظم القـــابوســـلیم مـــرز 
  .   )٢٣(بغداد

، وضـمت  ١٩٥٤آیـار  ٢الشیوعي فـي الجبهـة االنتخابیـة التـي أسسـت فـي هم الحزب أس
عن الحزب الوطني الدیمقراطي وحزب االستقالل وبعض الشخصـیات الوطنیـة المختلفـة ،  ممثلین

، وانتهى عملها بانتهاء المعركة االنتخابیة ، وأثمـرت عـن فـوز  ))المتحدةالجبهة الوطنیة ((وسمیت 
أحد عشر مرشحًا من مرشحي الجبهة فقط بسـبب خروقـات السـلطة للعملیـة االنتخابیـة وتـداخالتها 

یرة في مدینة النجف أعداد كب المتمثلة بالحزب الشیوعي ، وتوجهتفیها ، وأبطلت فوز المعارضة 
كـاظم ذرب وهـو  ة وسـقط فـي أثنـاء التظـاهراتمهاجمـة بلدیـة المدینـالمدینـة ، لمیدان  إلىاألشرف 

  . )٢٤(من عناصر الحزب الشیوعي في النجف األشرف
-التركـــــي((فـــــي بیـــــان لـــــه الحلـــــف  ١٩٥٤شـــــجب الحـــــزب الشـــــیوعي العراقـــــي فـــــي آذار 

 إقامةفي  زقي وأعضائه في مدینة األشرف دور بار ، وكان للحزب الشیوعي العرا )٢٥())الباكستاني
الــذین مــثلهم  ))الجمــالیین((التظــاهرات ضــد هــذا الحلــف ، وقــد شــارك الشــیوعیون بجنــاحهم جماعــة 

فضــًال عــن كــل علــي الحســیني ، الــذین مــثلهم  ))الباســمیین((العضــو عبــد اهللا وبــل بــالل ، وجماعــة 
أعقـــاب تلـــك  ودي المقـــرم ومحمـــد الفاضـــلي ، وجـــرت فـــيمـــن : حســـن عمـــارة ومحمـــد الســـعد وحمـــ

لشــــیوعي جعفــــر حســــن لتظــــاهرات مــــداهمات واعتقــــاالت ، وعلــــى أثرهــــا اعتقــــل عضــــو الحــــزب اا
ن ، أسـقطت الجنسـیة عـن الشـیوعیی إسـقاطوضـمن تطبیقـات قـانون  ١٩٥٤عـام مشكور ، وخالل 

                                                                                                                                            
؛  ١٠٣، العـــــدد ١٩٥٣كـــــانون ثـــــان  ١٥،  ))الـــــدفاع((؛  ٢٠٠٣تشـــــرین ثـــــان  ٤ فـــــيالنجـــــف األشـــــرف ، 

 .   ٢٥٤٣العدد ،١٩٥٣ن حزیرا ٧،  ))الشعب((

 رســـول شـــاكر ))مقابلـــة شخصـــیة((؛  ٤٥١الحـــزب الشـــیوعي ، الكتـــاب الثـــاني ، ص-حنــا بطـــاطو ، العـــراق )٢٣(
 .  ٢٠٠٥تموز  ١٥رسول الشمرتي ، النجف األشرف ، في 

) ، ١٩٧٩، (بغـــداد: دار الحریـــة للطباعـــة ،  ١٩٥٨تمـــوز  ١٤لیـــث عبـــد الحســـن جـــواد الزبیـــدي ، ثـــورة  )٢٤(
 .   ٦٣یسى محمود القابجي ، المصدر السابق ، و؛ حمد ع ٧٧-٧٦ص

بـین تركیـا والباكسـتان وهـو  ١٩٥٤الباكستاني : هو االتفاق الذي تم فـي الثـاني مـن نیسـان -الحلف التركي )٢٥(
اتفاقــًا ودیــًا تنــاول األمــور االقتصــادیة والعســكریة بــین البلــدین ، وجــرت محاولــة لضــم العــراق الیــه اال انهــا 

وكــان هــذا الحلــف نــواة لحلــف بغــداد فیمــا بعــد. لمزیــد مــن التفاصــیل ینظــر: عبــد  فشــلت فــي بــادئ األمــر،
 .   ٩٣، ص٩الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج
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،  يالجنســیة عــن كــل مــن محمــد جعفــر ومحمــد جــواد ومحمــد موســى أوالد الشــیخ مشــكور الخلخــال
  .    )٢٦(خارج العراق إلىنفیهم ، وحكم علیهم بمدد مختلفة ، مع  لقیامهم بأنشطة معادیة للسلطة

، وأصـــدرت مرســـومین  ١٩٥٤آب  ٣بتـــاریخ  ةعشـــر  الســـعید الثانیـــة يألفـــت حكومـــة نـــور و 
، أصـدرت بموجبـه عقوبـات السـجن  ١٩٥٤لعـام  ١٦ن ، فكان المرسـوم بـالرقم خاصین بالشیوعیی

الخــــاص بإســـقاط الجنســـیة عــــنهم ومـــن اعتنــــق  ١٩٥٤لعـــام  ١٧واإلعـــدام بحقهـــم ، والثانیــــة رقـــم 
المذهب الشیوعي ، ومن تطبیقات المرسوم الثـاني حكمـت محكمـة النجـف األشـرف علـى العنصـر 

  .  )٢٧(تة أشهر والعمل على نبذ الشیوعیةحبس لمدة سالموسى عبد الحسین الجواهري ب
وكــان  جزائــر ،وقــام الشــیوعیون بتظــاهرات واســعة فــي جمیــع أنحــاء القطــر مؤیــدة لثــورة ال

المجـــال وبمشـــاركة بقیـــة األحـــزاب الوطنیـــة والقومیـــة  ال فـــي هـــذعـــالمدینـــة النجـــف األشـــرف دور ف
  . )٢٨(على تظاهرات فلسطین  األخرى ، وغلبت هذه التظاهرات

، ونشـــطت هـــذه  ١٩٥٤تمـــوز  ٢٥فـــي  مر األول ألنصـــار الســـالم فـــي بغـــدادانعقـــد المـــؤت
ذلك وجــــوه سیاســــیة واجتماعیــــة جدیــــدة للحركــــة ، وكســــبت بــــ ١٩٥٥الحركــــة بشــــكل علنــــي عــــام 

شـكلت لجـان فـي بقیـة لهـا الشـیخ محمـد رضـا الشـبیبي ، و  المناهضة لألحالف العسكریة ، وانتمى
منها النجف األشرف ، آخذة على عاتقها بث مفاهیم السالم ، واستمرت االجراءات ، مدن العراق 

جفیــین ، جــواد محمــد حســن جریــو الــذي الســجناء النبعــض ، فنبــذ الشــیوعیة  ١٩٥٥المشــددة عــام 
علیـه لمـدة حكـم وكاظم عبد الرضا الـذي ،  ١٩٥٥القي القبض علیه في الخامس من تشرین أول 

نبــذ الشــیوعیة ، وتــم القــبض علــى ثالثــة أشــخاص بــوكر فــي بغــداد لمزاولــة النشــاط شــهر واحــد مــع 
ب أحـدهم وتـم القـبض علـى هـر  ))رایـة الشـغیلة((الشیوعي ، یحمل كـل مـنهم نشـرة شـیوعیة لجماعـة 

اثنین منهم ، أحـدهم مـن النجـف األشـرف وهـو المـدعو نـاجي جلیـل ، وحكـم علیـه فـي التاسـع مـن 
                                                 

)، ٢٠٠٤،(بغــداد: دار الــرواد للطباعــة والنشــر، ٢ثمینــة نــاجي ونــزار خالــد، ســالم عــادل ســیرة مناضــل، ط )٢٦(
؛ ٢٠٠٣كــــانون أول١ع، النجــــف األشــــرف،في عبــــود محمــــد حســــن األكــــر ))مقابلــــة شخصــــیة((؛٦١، ص٢ج
، شــعبة ))وزارة الداخلیــة((؛ ٢٠٠٣كــانون أول ٨، حســن رجیــب، النجــف األشــرف، فــي  ))مقابلــة شخصــیة((

كـانون ثـان ١٨، اسـقاط الجنسـیة العراقیـة ،  ))السـفر والجنسـیة((المخابرات السریة ، مدیریـة الشـرطة العامـة 
، شعبة المخابرات السـریة، مدیریـة الشـرطة العامـة  ))زارة الداخلیةو ((؛  ١٩٣، الوثیقة  ٣٧٧، العدد ١٩٥٤

  .  ٥٨٥، ق.س، الوثیقة١٩٥٤شباط ٢٠السفر والجنسیة، اسقاط الجنسیة العراقیة، 

، شــــــعبة  ))وزارة الداخلیـــــة((؛  ١٤٨-١٣٧، ص ٩عبـــــد الــــــرزاق الحســـــني، تــــــاریخ الـــــوزارات العراقیــــــة ، ج )٢٧(
وزارة ((؛  ٤٠١٣،العـدد ١٩٥٥كـانون أول ٤لعامـة ، سـجن شـیوعي ، المخابرات السریة ، مدیریة الشـرطة ا

ــــة الســــجون العامــــة ، عریضــــة ســــجین ،  ))الداخلیــــة ــــان  ٢٦، شــــعبة المخــــابرات الســــریة ، مدیری تشــــرین ث
، شـــعبة الحركـــات ، مرســـوم ذیـــل قـــانون الجنســـیة  ))وزارة الداخلیـــة((؛  ١٩١، الوثیقـــة  ٣٠، العـــدد ١٩٥٥

  .   ١٩٠٣، العدد ١٩٥٥كانون أول ٢٧،  ١/١٢٦، االضبارة  ١٩٥٤لعام  ١٧العراقیة رقم 

 .   ٢٠٠٣كانون أول ١عبود محمد حسن األكرع ، النجف األشرف ، في  ))مقابلة شخصیة(( )٢٨(
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نیســان  ٢٣لمـدة سـنة ونصـف ، وطبـق علیـه مرسـوم نبـذ الشـیوعیة الـذي صـدر فـي  ١٩٥٥شـباط 
٢٩( ١٩٥٥( .    

تحـت رعایـة الوالیـات  ))حلـف بغـداد((دخل العراق مع تركیا وایران وباكستان وبریطانیا فـي 
 ١٩٥٥المتحــدة األمریكیـــة ، ونظـــم الشـــیوعیون فـــي العـــراق تظـــاهرات ضـــد الحلـــف ، وخـــالل عـــام 

، سـكرتیرًا عامـًا للحـزب الشـیوعي العراقـي وهـو  ))سالم عـادل((ي الملقب و حسین أحمد الرض صار
م بـه توحیـد من أهالي النجف األشرف ، بعـد أن كـان مسـؤوًال عـن الفـرات االوسـط ، وأول عمـل قـا

، وأصدر  ١٩٥٦عام وذلك في  ))رایة الشغیلة((صفوف الحزب والقضاء على االنشقاقات وخاصة 
،  ١٩٥٦لمنظمــة الفــرات األوســط فــي تشــرین أول ، وانعقــد أول مــؤتمر  ))اتحــاد الشــعب((صــحیفة 
قدسـة ، سكرتیر اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي سالم عادل في مدینة الكوفـة الم بأشراف

    . )٣٠(٧١٩٥وانعقد مؤتمر الحزب الثاني في أیلول 
تنظـیم  واسـتطاع الحـزب الشـیوعي العراقـي،  ١٩٥٦قام العدوان الثالثي علـى مصـر عـام 

فـي  مـدن العـراق ، وشـارك الحـزبتظاهرات جماهیریة عارمة بلغـت مـائتي تظـاهرة فـي العدیـد مـن 
لتظاهرات مدة تجاوزت االسبوعین مع بقیة كثیر من ااألشرف ومن مختلف القطاعات في  النجف

تحــاد الســـوفیتي األســبق دور كبیـــر فــي حركـــة األحــزاب وخاصــة القومیـــة منهــا ، وكـــان لموقــف اال
،  ١٩٥٦تشـرین ثـان  ٢٤ن ، واشتركت العناصـر فـي بدایـة التظـاهرات التـي ابتـدأت یـوم الشیوعیی

ب فاضــل محمــود وحســن رجیــب فــالح شــكر ومــن قیــادي الطــال العناصــر القیادیــة الشــیوعیةومــن 
ـــو  ))ثانویـــة الخورنـــق(( ، ورســـول مســـعود وشـــمس   ))اعدادیـــة النجـــف((، والقیـــادي عبـــد الزهـــرة الحل

ألقـي القـبض علـى  مـن التظـاهرات أسـبوعینالكرباسي ورزاق محمد السـعدي وسـعید زاغـي ، وبعـد 
ســجون فــي  ع) عنصــراً مــن عناصــر الحــزب ، وظــل قســم غیــر قلیــل مــنهم قــاب٤٥مــا یقــارب مــن (

  .)٣١(١٩٥٨تموز ١٤ السلطة حتى قیام ثورة
                                                 

، مدیریــة الشــرطة  ))وزارة الداخلیــة((؛  ٧٧، ص ٢ثمینــة نــاجي یوســف ونــزار خالــد ، المصــدر الســابق ، ج )٢٩(
، ١٩٥٥كـانون أول  ٢٢،  ١٩٥٤لسـنة  ١٧ذیـل الجنسـیة العراقیـة رقـم العامة ، شعبة الحركـات ، مرسـوم 

، مدیریـــــة الشـــــرطة العامـــــة ، شـــــعبة المخـــــابرات الســـــریة ، نبـــــذ الســـــجناء  ))وزارة الداخلیـــــة((؛   ٨٩٤العـــــدد
 . ٢٧٧، الوثیقة  ٥٧٩٦، العدد  ١٩٥٥آب  ٢٤الشیوعیین ، 

،  ١ار خالــد ، المصــدر الســابق ، ج؛ ثمینــة نــاجي یوســف ونــز  ١٧٥زكــي خیــري ، المصــدر الســابق ، ص )٣٠(
؛ بــــاقر ابــــراهیم ، المصــــدر  ٥٩؛ حمــــد عیســــى محمــــود القــــابجي ، المصــــدر الســــابق ، و ١٧٤-٩١ص

؛ محمـد  ١٧٤، ص ١؛ عزیـز سـباهي ، عقـود مـن تـاریخ الحـزب الشـیوعي العراقـي ، ج ٥٣السابق ، ص
 . ١٢٢حسین الصغیر ، الشیوعیة مبدأ هدام ، ص

 

حســن  ))مقابلــة شخصــیة((؛  ٢٠٣، ص ٢تــاریخ الحــزب الشــیوعي العراقــي ، ج عزیــز ســباهي ، عقــود مــن )٣١(
 .  ٢٠٠٣كانون أول  ٨رجیب ، النجف األشرف ، في 
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قــد تقــدم احــدى التظــاهرات التــي  ))ســالم عــادل((لعراقــي اوكــان ســكرتیر الحــزب الشــیوعي 
نریـد مـدارس ال معـتقالت ، نریـد ((خرجت بمناسبة العدوان الثالثي على مصر ، وكانـت شـعاراتهم 

النجفــي حســین ســلطان مســؤول منظمــة القیــادي ، وتحــدث   ))ال رصــاص ، وشــعارات أخــرى خبــزاً 
خــــروج زب الشــــیوعي فــــي النجــــف األشــــرف ، فــــي أن الحــــزب اقتــــرح علــــى بعــــض األحــــزاب الالحــــ

 والخـروج بتظـاهرات  باإلضـرابتبـدأ المـدارس الثانویـة  تظاهرات ضد العـدوان الثالثـي ، وتقـرر أنْ ب
لجنــة المركزیــة للحــزب طة عضــو الاســالتظــاهر بو  إیقــافتهیــئ الجمــاهیر الســتنكارها ، وبعــد قــرار 

محمد صالح العبلي ، امتثل أعضاء الحـزب فـي النجـف األشـرف لـذلك ، واسـتمرت بقیـة األحـزاب 
   . )٣٢(بالتظاهر

 :علــى التعــاون مــع الشــیوعیین لســببین ١٩٥٧الوطنیــة والقومیــة فــي آذار  وافقــت األحــزاب
ــــى االقطــــاعیین واللیبــــرالیینمــــا معارضــــة الحكــــم الملكــــي المســــتند إأوله : المحــــافظین ، وثانیهمــــا ل

مـــن األحـــزاب  ))جبهـــة االتحـــاد الـــوطني((ن لالســـتعمار بصـــورة عامـــة ، وأقیمـــت معارضـــة الشـــیوعیی
الوطنیة والقومیة األخرى ومنظمة الضباط األحرار التي أخذت على عاتقها التخطیط والتنفیذ لثورة 

الحقــة ، الت محمــ ١٩٥٧عــام طات األمــن فــي ، وشــنت ســل ١٩٥٨الرابــع عشــر مــن تمــوز عــام 
ي الفــــرات اســـتهدفت قیـــادات الحـــزب الشــــیوعي وداهمـــت أوكـــاره ، وتعرضـــت منظمــــات الحـــزب فـــ

أحد األوكار في مدینـة النجـف األشـرف وعلـى أثرهـا فقـدت مطبعتهـا  األوسط ألكبر ضربة ، ودهم
  .)٣٣(١٩٥٨النصف األول من عام  إلىواستمرت هذه االعتقاالت 

مدینـــة النجـــف األشــــرف عـــن طریـــق التبلیغــــات ، وكـــان ألعضـــاء الحـــزب الشــــیوعي فـــي 
معلومـات بیـوم قیـام الثـورة ولـذلك كـانوا یترقبـون هـذا الحـدث العظـیم ، وعنـد سـماع بیـان الثـورة فــي 

توجیـــــه حركـــــة الشـــــارع ل إلـــــىأعضـــــاء الحـــــزب  ، نـــــزل ١٩٥٨ة الرابـــــع عشـــــر مـــــن تمـــــوز صـــــبیح
تظــاهرة  تنظــیمحتــى تمكنــوا مــن ) عضــوًا للقیــام بهــذا العمــل ، ١٦كثــر مــن (، إذ نــزل أالجمــاهیر 
لثورة ، وأطلقــت الثــورة المئــات مــن أعضــاء الحــزب مــن الســاعة الرابعــة عصــرًا ابتهاجــًا بــا كبیــرة فــي

الســجون وأعــادت المنفیــین مــنهم ، وكــان لهــؤالء دورهــم فــي تعبئــة الجمــاهیر الغفیــرة فــي صــفوف 
  . )٣٤(الحزب بعد الثورة

  
                                                 

؛ ثمینــة  ٢٠٠٣تشــرین ثــان  ٤حمــد عیســى محمــود القــابجي ، النجــف األشــرف ، فــي  ))مقابلــة شخصــیة(( )٣٢(
 .   ١٥٣، ص ٢ناجي یوسف ونزار خالد ، المصدر السابق ، ج

؛  ٢٧، العـــدد ٢٠٠٤تشـــرین ثـــان ٩،  ))طریـــق الشـــعب((؛  ١٢٢، المصـــدر الســـابق ، ص فاضـــل حســـین )٣٣(
 .  ٨٧-٨٢صالح الخرسان ، صفحات من تاریخ الحركة الشیوعیة في العراق ، ص

؛ عزیز سباهي  ٢٠٠٥تموز  ١٥رسول شاكر رسول الشمرتي ، النجف األشرف ، في  ))مقابلة شخصیة(( )٣٤(
 .  ١٥ابق ، صوعبد الرزاق الصافي ، المصدر الس
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  ي النجف األشرف  :حركة الشباب القومي العربي ف -ثانیاً 
تأسـیس أولـى خالیـا الحـزب  یمیة وفكریة في النجف األشرف ، بعدحدثت ردود أفعال تنظ

قـومي ، ضـم  –بـرز تیـار عربـي  ع مـن القـرن العشـرین ، إذالرابالعقد الشیوعي العراقي في أواخر 
، سیاسـیًا فسـهم بین جنباته العدید من شیوخ وشباب المدینـة المثقفـین ، فقـد عبئـوا قـواهم ونظمـوا أن

مقاومـــة الطغیـــان الماركســـي فـــي المدینـــة ، كـــان فـــي مقـــدمتهم الشـــیخ أحمـــد عبـــد ل، هـــدفت  وفكریـــاً 
الــذي اختطــه والــده الشــیخ عبــد الكــریم الجزائــري وعمــه الكــریم الجزائــري المتــأثر بالتیــار السیاســي 

نوا كــاأ، ســواء  شــباب األســر العربیــة النجفیــةعــزم االتصــال ب واد الجزائــري ، حــینالشــیخ محمــد جــ
الرسمیة أو عماًال ، وأصبح الشیخ أحمد الجزائري خالل مـدة قصـیرة  طالبًا في المدارس الدینیة أم

  . )٣٥())الشباب القومي العربي((یقود جمعًا من الشباب القومي العربي الذین أطلقوا على أنفسهم اسم 
، وتقبلــت مدینــة وكانــت هــذه الحركــة غیــر منظمــة بــالرغم مــن وجــود مكتــب واجتماعــات 

النجف األشرف هذه الحركة ألنها مدینة عربیة ، وتجنح لكل شئ عربي وعواطف عربیة وتـرفض 
األفكار األجنبیة ، وكانت رد فعل لألفكار الشیوعیة بأفكار عربیة اسـالمیة ، والتحـق بالحركـة فـي 

ــًا لــرئیس الحركــة ب ١٩٤٥أوائــل العــام  عــد أن احــس الشــیخ كــاظم محمــد علــي شــكر ، وأصــبح نائب
بــالخطر الشــیوعي ، وتكونــت منظمــة سیاســیة جهادیــة فكریــة قومیــة عربیــة اســالمیة ، واتخــذ مــن 
غرفة الشیخ احمد الجزائري الصغیرة في المدرسة األحمدیة مقرًا الجتماعـات الحركـة ، وبعـد اجـازة 

ب فكرًا وعقیـدة قررت الحركة التعاون مع أقرب األحزا انتهاء الحرب العالمیة الثانیة األحزاب عقب
هو حزب االستقالل ، وبدأ هذا التعاون یلوح للعیان وكانت االجتماعات المشـتركة تعقـد فـي بیـت و 

ت بنشــر هــذه ت االتصــاالعمیــد حــزب االســتقالل فــي مدینــة النجــف األشــرف فاضــل معلــه ، وبــدأ
  . )٣٦(والحلة والدیوانیةالمقدسة الحركة في بغداد وكربالء 

مــن األمــاكن التــي كــان أعضــاء الحركــة یلتقــون فیهــا ،  ))ة األدبیــةجمعیــة الرابطــ((وكانــت 
آخـر للقــاء أمـام مكتبــة الحـاج عبــد  وكــان هنـاك مقــروالقـوا مـن رئیســها وأعضـائها الــدعم والتأییـد ، 

األمیــر الشــریفي ، وآخــر أمــام حــانوت عبــد الــرزاق البغــدادي ، وعــزم الشــیخ أحمــد الجزائــري علــى 
، الــذي بــدأ ینشــط فــي المدینــة خــالل  ))حــزب البعــث((فــي صــفوف معاقبــة كــل شــاب قــومي ینخــرط 

بعـــض المصــادمات فـــي مراقبـــة بعــض العناصـــر ، ونتیجــة لـــذلك حصــلت و  ١٩٥٤-١٩٥٣العــام 
ئــیس ر بــین الــداعین لحــزب البعــث وأعضــاء الشــباب القــومي العربــي ، وكــان لنائــب محلــة المشــراق 

                                                 
 . ٥-٤كاظم محمد علي شكر ، حركة الشباب القومي العربي في النجف ، و )٣٥(

آیــار  ٢١ فــيكــاظم محمــد علــي شــكر ، النجــف األشــرف ،  ))مقابلــة شخصــیة((؛  ٨-٥المصــدر نفســه ، و )٣٦(
٢٠٠٤ . 
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فـتح مكتبتـه للشـباب القـومي  ینـة بغـداد إذبعـض النشـاطات فـي مد بغـداد ، إلـىالحركة الذي انتقـل 
  . )٣٧(العربي في شارع الرشید

والشـــیوعیون قطبـــین متنـــافرین فـــي الســـاحة النجفیـــة  يكانـــت حركـــة الشـــباب القـــومي العربـــ
خــــالل مــــدة األربعینــــات والخمســــینات ، وظهــــر هــــذا الصــــراع علــــى أشــــده عنــــدما قــــام الشــــیوعیون 

هـذه همت ، وأسـ ١٩٥٤آب  ٢٤فـي  وٕاحراقـههذه الحركة باالعتداء على احد المقرات والتجمعات ل
الشباب القومي في التظـاهرات التـي  كشار  المناسبات الوطنیة والقومیة ، فقدكثیر من الحركة في 

ضد معاهدة بورتسموث ، ولكن مشاركتها لم  ١٩٤٨خرجت في النجف األشرف بوثبة كانون ثان 
علـى  تلـة وعفویـة واعتقلـعاانـت لهـم مسـاهمة فالوطنیـة ك ١٩٥٢ ن ، وفي انتفاضـةللشیوعییترق 

) عنصـرًا ، واسـتنكر مجموعـة مـن الشـباب القـومي ١٥أثرها مجموعة من قیادي الحركـة تجـاوزوا (
 ١٩٥٢تمـوز عــام  ٢٣العربـي فـي المدینـة االعتــداء البریطـاني علـى مصـر واســتقاللها وأیـدوا ثـورة 

، ودخلت الحركة في  ١٩٥٤ریطانیة عام في مصر ، وشجبت الحركة اتفاقیة الجالء المصریة الب
جانــب المرشــح الــدكتور الســید علــي الصــافي ودعمتــه بكــل الوســائل للفــوز  إلــىاالنتخابــات النیابیــة 

  .  )٣٨(المقاعد البرلمانیة آنذاك بإحدى
  

  فرع حزب االستقالل في النجف األشرف: -ثالثاً 
ي العـراق ، ونشـأ هـذا الحـزب مـن حزب االستقالل مثًال بارزًا لتطـور الفكـرة القومیـة فـ كان

ي النزعـة القومیـة ، ذ ))نادي المثنـى بـن حارثـة الشـیباني(( إلىفئة صغیرة كانت في األصل تنتمي 
، وبعـد اخفاقهـا أسسـت بقایـا هـذه  ١٩٤١ن على هذا النادي وساندوا حركـة مـایس وسیطر القومیو 

تأســــیس هــــذا  ١٩٤٦نیســــان  ٢أجــــازت وزارة الداخلیــــة فــــي  الجماعــــة حــــزب االســــتقالل ، بعــــد أنْ 
الحزب ، تبنى هذا الحزب الفكرة القومیة وانـه حـزب قـومي یعمـل مـن أجـل اسـتكمال سـیادة العـراق 

بـین البلـدان  تكوین نظـام اتحـاديلجامعة العربیة لواستقالله وتحریره من كل نفوذ أجنبي ، وتقویة ا
، وانتخب  ١٩٤٦یسان ن ١٩األول في  العربیة والعنایة بالبالد العربیة كافة ، وعقد الحزب مؤتمره

، وبلـغ أعضـاء  ١٩٤٦آب  ١٤رئیسًا له ، وأصدر صحیفة لـواء االسـتقالل فـي  محمد مهدي كبة
  .  )٣٩() عضواً ٥٤٥٠الحزب بعد مرور عام من تأسیسه (

                                                 
 .  ٦٧-١٣حركة الشباب القومي العربي في النجف ، وكاظم محمد علي شكر،  )٣٧(

 .  ١١٧؛ مقدام عبد الحسن باقر الفیاض ، المصدر السابق ، ص ٤٦-١٧المصدر نفسه ، و )٣٨(
 

، (بغـداد: دار الحریـة  ١٩٥٨-١٩٢١عبد الجبار عبد مصطفى ، تجربة العمـل الجبهـوي فـي العـراق بـین  )٣٩(
؛ ولمزید من التفاصیل عن تأسیس الحزب ومؤسسـیه ینظـر : عبـد الجبـار  ١٢٢) ، ص١٩٧٨للطباعة ، 

؛ محمـد مهـدي كبـه ، مـذكراتي فـي صـمیم األحـداث، (د.م:  ١٦٥ق ، صحسن الجبوري ، المصـدر السـاب
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 ب التــي شــقت طریقهــا بســرعة كبیــرةمــة األحــزاطاع حــزب االســتقالل أن یكــون فــي مقداســت
سـتغًال الحریـة النسـبیة التـي أتیحـت لـه ولبقیـة األحـزاب للقیـام بحملـة دعائیـة في األوساط النجفیـة م

،  ١٩٤٦آیـار  ٢٠نشطة وقویة داخـل المدینـة ، ونظـم الحـزب احتفـاًال كبیـرا بمناسـبة تأسیسـه فـي 
ن لالنضــواء تحــت لوائــه ، وعــرض أحــد أعضــاء اللجنــة لتأییــد الشــعبي لــه ودعــوة المــواطنیلحشــد ا

اذ فاضـــل معلـــه منهـــاج الحـــزب ونظامـــه األساســـي وتاریخـــه النضـــالي ، وبعـــد العلیـــا للحـــزب األســـت
 كـانون ٤لعراقیة السماح لكافة األحزاب بفتح فروع لهـا فـي المـدن العراقیـة بتـاریخ امبادرة الحكومة 

م قـائ إلـىون فـي النجـف األشـرف تقـدیم طلـبهم ، بادر أعضاء حزب االستقالل البـارز  ١٩٤٦ أول
، وتمــت الموافقــة مــن قبــل المقــر العــام  ١٩٤٦كــانون أول  ١٨فــرع لهــم فــي  مقــام المدینــة بتأســیس

  .  )٤٠(١٩٤٦كانون أول  ٢٣للحزب على الطلب في 
تــولى المحــامي فاضــل معلــه دعــم الحركــة القومیــة واســنادها فــي منطقــة الفــرات األوســط ، 

ثل هذا الحـزب فـي مر یمتوكانت داره ومكتبه في مدینة النجف األشرف مقرًا للنشاط القومي ، واس
، بعدها قدم استقالته ألختالفه مع الحزب وتولى بعده ابـن عمـه األسـتاذ  ١٩٥٠المدینة حتى عام 

كــاظم معلــه قیــادة الحــزب فــي المدینــة بعــد أن كــان یعمــل مــع الشــباب القــومي العربــي فــي النجــف 
م فكـرة وعقیـدة ، األشرف ، وقرر الشباب القومي العربي التعاون مع حـزب االسـتقالل األقـرب الـیه

واألفریقــي ،  يیو اآلســ دولــة عربیــة واحــدة تشــمل الــوطن العربــي بجناحیــه إقامــة إلــىوالــذي یــدعو 
تذة أمثـــال ، اوتعـــاون الشـــباب القـــومي مـــع عمیـــد الحـــزب فاضـــل معلـــه ثلـــة مـــن المحـــامین واألســـ

ــــه ، واألســــتاذ صــــبري محمــــد حســــن ومعــــن العجلــــي وابــــراهیم  المحــــامي كــــاظم أحمــــد وكــــاظم معل
فاضـــلي ، واألســـتاذ أحمـــد الحبـــوبي ومحســـن البهـــادلي وحمـــودي عبـــاس الجـــابري ومحمـــد حســـن ال

الجصاني ومحمد حسین المقرم وباقر السالمي وسعد زنو ، وحزب االستقالل في النجف األشرف 
المدینـــة مـــن محلـــة  وأكثـــر مناصـــریه فـــي ))اســـتقالل –حریـــة  –وحـــدة ((تجمـــع غیـــر مـــنظم وشـــعاره 

  . )٤١(حزب قومي بعد الحرب العالمیة الثانیةأول  العمارة ، ویعد

                                                                                                                                            
-١٣٩؛ عبـــد الـــرزاق الحســـني  ، تـــاریخ األحـــزاب السیاســـیة العراقیـــة ، ص ١١٢-١١١د.ط، د.ت)، ص

، (بغـداد: دار الحریـة للطباعـة، ١٩٥٨- ١٩٤٦؛ عبد األمیر هادي العكام، تاریخ حزب االستقالل  ١٤٤
 .  ٢٩-٢٨) ، ص١٩٨٠

 . ٥٩-٥٦د الحسن باقر الفیاض ، المصدر السابق ، صمقدام عب )٤٠(
 

؛ كــاظم محمــد علــي  ٢٧-٢٦، ص ١٩٥٨-١٩٤٦عبــد األمیــر هــادي العكــام ، تــاریخ حــزب االســتقالل  )٤١(
حمودي عباس الجابري ،   ))مقابلة شخصیة((؛  ٧-٦شكر ، حركة الشباب القومي العربي في النجف ، و

كــة القــومیین العــرب فــي النجــف األشــرف نهایــة عقــد ، عضــو حــزب االســتقالل وعضــو حر  ١٩٣١موالیــد 
 .  ٢٠٠٥حزیران  ٨الخمسینات ، النجف األشرف ، في 
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ي النجـــف األشـــرف یلـــوح ي العربـــي فـــموبـــدأ التعـــاون بـــین حـــزب االســـتقالل والشـــباب القـــو 
عقدت االجتماعات في دار عمیـد الحـزب المحـامي فاضـل معلـه ، وكـان الشـیخ أحمـد  للعیان ، إذ

حـزب االسـتقالل مراعـاة لمركـز الجزائري من بین الحضور على الـرغم مـن انـه لـم یـرتبط رسـمیًاُ◌ ب
حـزب االســتقالل ، ولكـن نائبــه  إلــىوالـده الــدیني ، ولـم یكــن أغلـب الشــباب القـومي العربــي منتسـبًا 

معتمـدًا للشـباب القـومي العربـي فـي المدینـة صـار الشیخ كاظم محمد علي شكر انتسـب رسـمیًا ، و 
  . )٤٢(والقائم على االتصاالت الرسمیة عند الحاجة 

ء حزب االستقالل فـي مدینـة النجـف األشـرف فـي مختلـف األحـداث الوطنیـة شارك أعضا
ظـاهرات ضـد معاهـدة مع الشیوعیین في الت ١٩٤٨والقومیة ، فاشترك الحزب في وثبة كانون ثان 

وعلى رأسهم رئیس فـرع حـزب ، بغداد  إلىأرسلوا وفدًا من أعضاء حزب االستقالل بورتسموث ، و 
ري محمد حسن والشیخ أحمد الوائلي ، وعبد األمیر الوائلي ومعتـوك االستقالل في المدینة ، وصب

قضــایا القومیـة اهتمامــًا والســیما الشـمري ومهــدي محســن بحـر ومحســن البهــادلي ، وأولـى الحــزب ال
نیین ، وعــارض یالمتطــوعین لمناصــرة اخــوتهم الفلســط إرســالیتــوان مــن  القضــیة الفلســطینیة ، فلــم

  . )٤٣(نشاء دولة یهودیة فیهاعملیة تقسیم فلسطین ، ورفض ا
المدینـة أهـم مراكـز كانـت  الوطنیـة ، إذ ١٩٥٢شـرف بانتفاضـة همت مدینة النجف األوأس

جانب األحزاب الوطنیـة  إلىالتظاهرات یة في مت بعض العناصر القو المعارضة للسلطة ، وشارك
ظــاهرات متقطعــة ، واســتمرت الت األخــرى ، متمثلــة بالشــباب القــومي بارتبــاط مــع حــزب االســتقالل

بـرز ، و  ١٩٥٤آیـار  ١٢أسـهم الحـزب فـي الجبهـة الوطنیـة التـي كونـت فـي أشهر ، و  ةثالث طوال
لســاحة النجفیــة ، وفــي عــام اعلــى  ١٩٥٤عــام  متمــثًال بحــزب االســتقالل بــروزًا قویــاً  التیــار القــومي

، النجــف األشــرف تظــاهرات مســتمرة ضــده  ينظم حــزب االســتقالل فــعقــد حلــف بغــداد فــ ١٩٥٥
للقیــادات الطالبیــة مــن حــزب االســتقالل فــي المدینــة دور كبیــر فــي قیادتهــا ، فقــاد الطالــب  وكــان

االعتقـال والطـرد مـن المـدارس  إلـىعبود محمـد حسـن األكـرع تظـاهرات الطلبـة ، وتعرضـوا بعـدها 
  . )٤٤(الخدمة العسكریة عقوبة لذلك إلىوسیقوا 

                                                 
  .  ٧كاظم محمد علي شكر ، حركة الشباب القومي العربي في النجف ، و )٤٢(
مقابلـة ((؛  ٢٠٠٣تشرین ثـان  ٤، حمد عیسى محمود القابجي ، النجف األشرف ، في  ))مقابلة شخصیة(( )٤٣(

؛ عبـد األمیـر هـادي  ٢٠٠٣كـانون أول  ١بود محمد حسن األكرع ، النجف األشرف ، في ، ع ))شخصیة
 . ٩٩-٨٣، ص ١٩٥٨-١٩٤٦العكام ، تاریخ حزب االستقالل 

  
؛ عبــد األمیــر  ٢٠٠٣تشــرین  ٤، حمــد عیســى محمــود القــابجي، النجــف األشــرف، فــي))مقابلــة شخصــیة(( )٤٤(

عبــود محمــد  ))مقابلــة شخصــیة((؛ ١٩٥-٢٩٤، ص١٩٥٨-١٩٤٦هــادي العكــام، تــاریخ حــزب االســتقالل 
 . ٢٠٠٣كانون أول  ١٥حسن األكرع، النجف األشرف، في 
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لثالثي علـى مصـر ، االعدوان  رات ضدمشاركة فاعلة في التظاهشارك حزب االستقالل و 
التظــاهرات مهــدي محســن بحــر أحــد قیــادي الحــزب فــي مدینــة النجــف األشــرف ، وســقط هــذه وقــاد 

نتیجــة ذلــك عــدد مــن الطــالب مضــرجین بــدمائهم دفاعــًا عــن قیــادتهم ، ونتیجــة للتحقیقــات الســریة 
كـانون أول  ٧و ٦ومي روج التظـاهرتین یـخـواستقصاء المعلومات ، من قبل السلطة حـول أسـباب 

، مـن أعضـاء حـزب االسـتقالل المنحـل والمنظمین لها كانوا  هایلع، ظهر ان المحرضین  ١٩٥٦
الشـیخ أحمـد الجزائـري والمحـامي أحمـد الحبـوبي وصـبري محمـد حسـن وعبـد الـرزاق البغـدادي وهـم 

  .  )٤٥(ومحسن البهادلي المدرس في متوسطة الخورنق
ــــى مصــــر ــــي عل ــــوطني ،  كــــان للعــــدوان الثالث ــــدفع لتأســــیس جبهــــة االتحــــاد ال دوره فــــي ال

الــدیمقراطي واالســتقالل  يفاجتمعـت مجموعــة األحـزاب الوطنیــة المتمثلــة بـالحزب الشــیوعي والـوطن
مكونة هذه الجبهة ، وكانت أهدافها تنحیة  ١٩٥٧والبعث العربي االشتراكي والمستقلین في شباط 

الحریـــــات  وٕاطـــــالقمـــــة التـــــدخل االســـــتعماري نـــــوري الســـــعید والخـــــروج مـــــن حلـــــف بغـــــداد ، ومقاو 
ریا ومصــر عــام األحكــام العرفیــة ، وباركــت هــذه الجبهــة عملیــة الوحــدة بــین ســو  وٕالغــاءالدیمقراطیــة 

في العام نفسـه وأهـداف  واألردنددت في منشور فضح فیه عملیة االتحاد بین العراق ، ون ١٩٥٨
  . )٤٦(هذا االتحاد على مستوى العراق

  
   لحزب الوطني الدیمقراطي في النجف األشرف : فرع ا -رابعاً 

، بعـد أن قـدم مجموعـة  ١٩٤٦نیسـان  ٢وافقت وزارة الداخلیة على اجازة هذا الحزب فـي 
آذار مــــن العــــام نفســــه ، طلبــــاً بتأســــیس هــــذا الحــــزب مرفقــــًا معــــه  ٥مــــن الزعمــــاء السیاســــیین فــــي 

الیسـاریة  الحركـةاح المعتـدل فـي د هـذا الحـزب الجنـوّعـ منهاجه ، ترأس الحـزب كامـل الجـادرجي ،
 إلــى، وكانــت أهدافــه الــدعوة  ))نــداء اآلمــال((و  ))اآلمــال(( :منهــا عــدةصــحف فــي العــراق ، وأصــدر 

فــق منهــاج منســق ، ویتوســل الحــزب لتحقیــق و عــام فــي الــبالد وفــي النــواحي كافــة علــى  إصــالح
 إلـىدعـا  ١٩٥٠بیـة ، وبعـد عـام اتحـاد بـین الـبالد العر  إلـىأهدافه بالوسائل الدیمقراطیـة ، ویـدعو 

  . )٤٧(االشتراكیة الدیمقراطیة في العراق ٕالىاتحاد فدرالي مع البالد العربیة و 
                                                 

مقابلــة ((؛ ٢٠٠٣تشــرین أول١١حمــودي مجیــد حســان الســالمي، النجــف األشــرف، فــي  ))مقابلــة شخصــیة(( )٤٥(
 ؛ مقدام عبـد الحسـن بـاقر الفیـاض، ٢٠٠٣كانون ثان٤حمید رزاق زوین، النجف األشرف، في  ))شخصیة

 .  ٢٣٣المصدر السابق، ص

 ))مقابلة شخصیة((؛  ٣٢٨-٣٢٤، ص ١٩٥٨-١٩٤٦عبد األمیر هادي العكام ، تاریخ حزب االستقالل  )٤٦(
 .   ٢٠٠٣تشرین ثان  ٤حمد عیسى محمود القابجي ، النجف األشرف ، في 

د: ، (بغــدا١٩٥٨-١٩٤٦لمزیـد مـن التفاصـیل ینظـر : فاضـل حسـین ، تـاریخ الحـزب الـوطني الـدیمقراطي  )٤٧(
العمـــل الحزبـــي فـــي  -؛ حســـن شـــبر، تـــاریخ العـــراق السیاســي المعاصـــر ٣٥-٢٧) ، ص١٩٦٣الشــعب ، 



 - ١٧٨ -

المدینـة علـى دأ نشاط الحزب في مدینة النجف األشرف ، بعد تأسیسه في بغداد ودخل وب
رى ، ، ولــم یكـن لهــذا الحـزب شــأن فـي هــذه المدینـة كبقیــة األحـزاب األخــ ١٩٤٨واضــح عـام نحـو 

وأبرز من مثل هذا الحزب فـي المدینـة محمـد رضـا السـید سـلمان ، وعلـي هـادي الجزائـري ومحمـد 
یــولي مدینــة  يچالج$$ادرالحكــیم والشــیخ یحیــى الجزائــري وحمــزة زیــارة ، وكــان رئــیس الحــزب كامــل 

فــي المــؤتمر الســنوي  األشــرف یومئــذ النجــف كت مدینــةالنجــف األشــرف اهتمامــًا واضــحًا ، وشــار 
  . )٤٨(١٩٤٦أول تشرین ٢٨للحزب الذي عقد في بغداد بتاریخ األول

اســـتقطب الحـــزب الـــوطني الـــدیمقراطي العناصـــر الشـــیوعیة ألســـباب تجمعهـــم فـــي الفكـــر 
اكیة ، وعدم التجانس مع مفاهیم القومیة العربیة ، واالكتفاء بقیام دولة مستقلة في ر والمعتقد كاالشت

فـي عامة و سالمیة انتشار الحزب في األوساط العربیة واإلمن هم هذا األمر في الحد أسالعراق ، و 
، وُحـــل الحـــزب الـــوطني الـــدیمقراطي مـــع بقیـــة األحـــزاب بمرســـوم خاصـــة مدینـــة النجـــف األشـــرف 

وجــــرت محاولــــة لتكــــوین حــــزب واحــــد مــــن الحــــزبین الــــوطني ،  ١٩٥٤أیلــــول  ٢٢الجمعیــــات فــــي 
، ولكـن الحكومـة العراقیـة لـم  ١٩٥٦عـام  ))حزب المؤتمر الوطني((الدیمقراطي واالستقالل ، باسم 

  . )٤٩(جبهة االتحاد الوطني  إلى ١٩٥٧تسمح باجازتها ، وانضم الحزب عام 
شــارك الحــزب فــي أغلــب األحــداث الوطنیــة والقومیــة ، وكــان دوره لــیس بمســتوى األحــزاب 

 ١٩٤٨الوطنیــة والقومیــة األخـــرى داخــل مدینــة النجـــف األشــرف ، فاشــترك فـــي وثبــة كــانون ثـــان 
الوطنیــة مــع بقیــة  ١٩٥٢ ثــان بتظــاهرات ضــد معاهــدة بورتســموث ، واشــترك فــي انتفاضــة تشــرین

، وشـارك أعضـاء عـدة یـام ید سلمان واستمرت التظاهرات ألاألحزاب ، مثله السید محمد رضا الس
، وكــان المســؤول عــن هــذه التظــاهرات مــن  ١٩٥٥تظــاهرات ضــد حلــف بغــداد عــام الالحــزب فــي 

هــادي الجزائــري وحمــزة زیــارة ، واعتقــل عــدد مــن أعضــاء الحــزب ، وعنــد قیــام  جانــب الحــزب علــي

                                                                                                                                            
؛ عبــــد الــــرزاق الحســــني ، تــــاریخ األحــــزاب السیاســــیة العراقیــــة،  ١٩٩، ص ١، ج ١٩٥٨-١٩٠٨العـــراق 

؛ عبـــــد الجبـــــار حســـــن  ٣٦، ص ١؛ فــــائق بطـــــي ، الصـــــحافة العراقیـــــة میالدهـــــا وتطورهــــا ، مـــــج ١٤ص
 .   ١٧١المصدر السابق ، صالجبوري ، 

حمـــد عیســـى  ))مقابلـــة شخصـــیة((؛  ٦٢-٦١مقـــدام عبـــد الحســـن بـــاقر الفیـــاض ، المصـــدر الســـابق ، ص )٤٨(
 .   ٢٠٠٣تشرین  ثان  ٤محمود القابجي ، النجف األشرف ، في 

، (قـــم : مطبعـــة  ٢تجربتـــي فـــي حـــزب البعـــث العربـــي االشـــتراكي، ط –هـــاني الفكیكـــي ، أوكـــار الهزیمـــة  )٤٩(
؛ ٢٠؛ كاظم محمد علي شـكر ، حركـة الشـباب القـومي العربـي فـي النجـف ، و  ٥) ، ص١٩٩٠سبهر ، 

 ٩) ، ص١٩٨٦فاضل حسین ، سقوط النظام الملكي في العراق ، (بغداد: منشورات مكتبة آفاق عربیة ، 
ـــذكرى الســـنویة لتأســـیس الـــزوراء، (بغـــداد: مطبعـــة الجمهوریـــة، -؛ ســـمیر عبـــد الـــرحیم، اســـبوع الصـــحافة ال

؛ فاضل  ٧٧، ص١٩٥٨-١٩١٤؛ فاضل حسین ، الفكر السیاسي في العراق المعاصر  ٣)، ص١٩٦٩
 . ١٠٣، ص ١٩٥٨-١٩٤٦حسین ، تاریخ الحزب الوطني الدیمقراطي 
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فــي المشــاركة دعمــًا لمصــر ، وأصــدر الحــزب بیانــًا  الثالثــي علــى مصــر كــان للحــزب دور العـدوان
أیــد فیهــا الوحــدة  ١٩٥٨ضــمن جبهــة االتحــاد الــوطني عنــد قیــام الوحــدة بــین ســوریا ومصــر عــام 

االتحـاد الهاشـمي واتهمـه عـن موقفـه مـن األشرف للحـزب بمنشـور  وباركها ، كما عبر فرع النجف
رحـب ه بأنـه ضـد وحـدة سـوریا ومصـر ، و بأنه اتحـاد بـین الحكومـات والـدوائر التابعـة لهـا ، ووصـف

فأرسـل وفـدًا ضـم عناصـر  ، ١٩٥٨فرع الحزب في المدینة بقیام ثورة الرابـع عشـر مـن تمـوز عـام 
ــــــــــــــــــــوطني  ــــــــــــــــــــىمــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــزب ضــــــــــــــــــــمن جبهــــــــــــــــــــة االتحــــــــــــــــــــاد ال ــــــــــــــــــــة إل   بغــــــــــــــــــــداد للتهنئ

    .)٥٠(بالثورة
  :فرع حزب األحرار في النجف األشرف -خامساً 

الحزب ،  وكان نوري السعید صاحب فكرة تأسیس ١٩٤٦نیسان  ٢أسس هذا الحزب في 
تأســـیس حـــزب باســـم  إجـــازةوزارة الداخلیـــة لمـــنحهم  إلـــىة المؤسســـة للحـــزب بطلـــب تقـــدمت الهیـــأو 
، وثبـت فـي برنامجـه السیاسـي  ))األحـرار((ناطقـة باسـمه سـماها واختـار الحـزب صـحیفة  ))األحرار((

وتحقیــق  اإلصــالحمبــدأ التعــاون مــع الحكومــات العربیــة ، وكانــت سیاســة الحــزب قــد تركــزت فــي 
الرفــاه االقتصــادي واالجتمــاعي وتطبیــق العدالــة والعمــل علــى توحیــد صــفوف  أبنــاء الشــعب علــى 

بیــة ، والعمــل علــى حــل القضــیة الفلســطینیة واســتقالل المســتوى الخــارجي والتعــاون مــع الــدول العر 
ة األمـــم ، والتعـــاون مـــع هیـــأ ١٩٣٠طانیـــة عـــام األقطـــار العربیـــة ، وتعـــدیل المعاهـــدة العراقیـــة البری

  .  )٥١(والمنظمات الدولیة
بــل اتجــه  علـى حــزب االســتقاللالنشــاط السیاســي فـي مدینــة النجــف األشــرف  ولـم یقتصــر
هم اثنــان مــن الشخصــیات النجفیــة فــي تقــدیم أســ ب حــزب األحــرار ، إذجانــ إلــىقســم مــن النجفیــین 

لمان ، وبعد االجتمـاع األول طلب التأسیس وهما حسین النقیب الرفیعي والمحامي عباس السید س
، انتخب حسین النقیب نائبًا لـرئیس الحـزب  ١٩٤٦نیسان  ٢٦ة المؤسسة للحزب المنعقد في للهیأ

 إلـىمحمد باقر الحلـي نفسه االجتماع ًا للمعتمد العام ، وانضم في بوالسید عباس السید سلمان نائ

                                                 
 ))مقابلــــة شخصــــیة((؛  ٢٠٠٣كــــانون أول  ٨حســــن رجیــــب ، النجــــف األشــــرف ، فــــي  ))مقابلــــة شخصــــیة(( )٥٠(

حمـــد عیســـى  ))مقابلـــة شخصـــیة((؛  ٢٠٠٥حزیـــران  ٨حمـــودي عبـــاس الجـــابري ، النجـــف األشـــرف ، فـــي 
حمیــد رزاق زویــن ،  ))مقابلــة شخصــیة((؛  ٢٠٠٣تشــرین ثــان  ٤محمــود القــابجي ، النجــف األشــرف ، فــي 

سلمان منصـور شـبر الموسـوي ، النجـف  ))مقابلة شخصیة((؛  ٢٠٠٣كانون أول  ١النجف األشرف ، في 
عبـود محمـد حسـن األكـرع ، النجـف األشـرف ،  ))یةمقابلة شخص((؛  ٢٠٠٣تشرین أول  ٢٢األشرف، في 

 .     ٢٠٠٣كانون أول  ١٥في
؛ لیـــث عبـــد الحســـن جـــواد الزبیـــدي ،  ١٧٦-١٥٨عبـــد الـــرزاق الحســـني ، تـــاریخ األحـــزاب السیاســـیة ، ص )٥١(

؛ عبـد الجبـار عبـد  ١٧٥؛ عبـد الجبـار حسـن الجبـوري ، المصـدر السـابق ، ص ٧المصدر السـابق ، ص
، ١؛ فـــائق بطـــي ، الصـــحافة العراقیـــة میالدهـــا وتطورهـــا ، مـــج ١٣٢ابق ، صمصـــطفى ، المصـــدر الســـ

، (بغــداد: دار الشــؤون الثقافیــة العامــة ،  ٧؛ عبــد الــرزاق الحســني ، تــاریخ الــوزارات العراقیــة ، ط ٣٦ص
 .      ١٥٦؛ ستار جبار الجابري ، المصدر السابق ، ص ٢٨-٢٥، ص ٧) ، ج١٩٨٨
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، وضـــمت المدینـــة عـــددًا مـــن ة المؤسســـة للحـــزب وهـــم جمیعـــًا مـــن مدینـــة النجـــف األشـــرف الهیـــأ
فـي المدینـة ، ومـن المؤیـدین لهـذا الحـزب عشـیرة  ین لهذا الحزب ، ولـم یكـن لـه فـرع أو مقـرالمؤید

  . )٥٢(النجف األشرف ، وأصدقاء رئیس الحزب في المدینةالسادة آل جریو ، وبعض عشائر 
تعاقـب علـى رئاسـة الحـزب كــل مـن كامـل الخضـیري ثــم توفیـق السـویدي ، ومنـذ الخــامس 

تولى رئاسته سعد صالح جریو وهو من النجـف األشـرف ، فاسـتقطب العناصـر  ١٩٤٧من شباط 
ة مشــرفة ، منهـا احتجاجــه علــى الوطنیـة المعارضــة فـي المدینــة ، وكــان لهـذا الحــزب مواقـف وطنیــ

، واحــتج علــى االنتخابــات  ١٩٤٦حزیــران  ٢٨قیــام الشــرطة بــاطالق النــار علــى المتظــاهرین فــي 
النیابیــة التــي أجرتهــا حكومــة نــوري الســعید آنــذاك ، ومعارضــته لمعاهــدة بورتســموث وتكاتفــه مــع 

نــًا أذاعــت فیــه تجمیــد ، وأصــدرت اللجنــة العلیــا للحــزب بیا ١٩٤٨األحــزاب الوطنیــة األخــرى عــام 
، وأبلغت وزارة الداخلیة بذلك في  ١٩٤٨نشاط الحزب السیاسي عقب اعالن األحكام العرفیة عام 

میـدان العمـل  إلـىلـم یعـد  لتجمیـد فـي الواقـع نهایـة الحـزب إذ، وكان هـذا ا ١٩٤٨كانون أول  ١٢
     .  )٥٣(السیاسي

  
  :فرع حزب االتحاد الوطني في النجف األشرف -سادساً 

تـه ، وضـمت هیأ ١٩٤٦نیسـان  ٢الحـزب فـي جـازة لهـذا وافقت وزارة الداخلیة علـى مـنح إ
المؤسسة مجموعة من السیاسیین النجفیین أمثال الشاعر واألدیب األلمعي محمد مهدي الجواهري 

نیســـان مـــن العـــام  ٢٩وموســـى الشـــیخ راضـــي وموســـى صـــبار ، وعقـــد الحـــزب مـــؤتمره األول فـــي 
ه المركزیـة واختیـر مبـدأ جماعیـة القیـادة ، وأصـبح عبـد الفتـاح ابـراهیم رئیسـًا نفسه ، وانتخبـت لجنتـ

،  ))صـــوت السیاســـة ((و  ))السیاســـة ((للجنــة السیاســـیة العلیـــا للحـــزب ، وأصـــدر الحـــزب صـــحیفتین 
ومثـــل حـــزب االتحـــاد الـــوطني التیـــار الیســـاري الـــذي أخـــذ یتبلـــور فـــي الســـاحة السیاســـیة العراقیـــة ، 

ن والماركســیین بــالرغم مــن وجــود تنظــیم ســري للحــزب فــي الــبالد ، وأشــار عبــد واســتقطب المثقفــی
  الرزاق الحسني في كتابه : 

                                                 
كـاظم محمـد علـي  ))مقابلـة شخصـیة((؛  ٦١-٦٠، المصـدر السـابق ، صمقدام عبد الحسن باقر الفیاض  )٥٢(

حمـــد عیســـى محمـــود القـــابجي ،  ))مقابلـــة شخصـــیة((؛  ٢٠٠٤حزیـــران ٢٦شـــكر ، النجـــف األشـــرف ، فـــي 
؛ كاظم محمد علي شكر ، حركة الشباب القـومي العربـي فـي  ٢٠٠٣تشرین ثان  ٤النجف األشرف ، في 

، (النجـف األشـرف :  ))مخطـوط((مرزة ، سعد صالح وحـزب األحـرار  ؛ السید حسین باقر  ٨٥النجف ، و
 ) .   ٧مكتبة ولده ، د.ت ، و

؛ كامــل ســلمان الجبــوري، صــفحة مــن مــذكرات  ١٣٣عبــد الجبــار عبــد مصــطفى ، المصــدر الســابق ، ص )٥٣(
؛ علــي  ٨٠)، ص١٩٨٧، (بغــداد: مطبعــة العــاني، ١٩٢٠الســید ســعد صــالح أحــد رجــال الثــورة العراقیــة 

 .  ١٦٨-١٥٥الغطاء ، المصدر السابق ، ص كاشف
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   ان هــــــذا الحــــــزب قــــــد تشــــــكل مــــــن فلــــــول ((
ــــنهم          ــــین ، ســــواء م ــــن  الشــــیوعیین المثقف   م
  األحـــزاب الشـــیوعیة الســـریة أو انشـــق علـــى          
  ي ، مـــن رجـــح االشـــتغال العلنـــي دون الســـر          
      العقیـــــدة الماركســـــیة دون ان وكـــــان یحمـــــل          
  مؤسســة مــن المؤسســات الســریة  إلــىینضــم          
  . )٥٤( ))والعلنیة         

 ة الحـزب الـدیمقراطي الواحـد ، ووجـهفكـر  ١٩٤٦بحث الحزب في الرابع عشـر مـن نیسـان   
، ففشـل مـع األخیـر ونجـح مـع نداء لتوحید جهوده مع حـزب الشـعب والحـزب الـوطني الـدیمقراطي 

األول ، واشترك معه في مسألة توحید العمل السیاسي ، وكانت أهداف الحزب تتمركز فـي توثیـق 
روابط التحرر بین العراق واألقطار العربیة ، وتأیید األقطار العربیة غیر المستقلة في نضالها من 

ن طریـق تحقیـق اسـتقاللها واتخـذ أجل حریتها وسـیادتها ، والعمـل علـى حـل القضـیة الفلسـطینیة عـ
هـذه  نّ أ الّ دي الجواهري لسانًا ناطقًا لـه ، إالحزب من صحیفة الرأي العام الذي أصدرها محمد مه

اقتــرح علــى  قالة الجــواهري مــن الحــزب ، إذســبب مباشــر فــي اســت إلــىالخطــوة تحولــت فیمــا بعــد 
عـــن سیاســـة الحـــزب ، وتبقـــى  لتعبـــر ضـــمناً  ))السیاســـة((اللجنـــة المركزیـــة للحـــزب اصـــدار صـــحیفة 

ناطقـــة باســـمه ، لكـــن اللجنـــة رفضـــت اقتراحهـــا فـــرفض هـــو االســـتمرار فـــي  ))الـــرأي العـــام((صـــحیفة 
              .  )٥٥(العمل

 إلـىأسـماء األشـخاص ذوي المبـادئ الیسـاریة  ١٩٤٦رفعت في الخامس عشر مـن تمـوز 
هــذا الحــزب  إلــىصــر التــي تنتمــي ، وشــمل ذلــك بعــض العنا كافــة أنحــاء القطــر وزارة الداخلیــة فــي

بار وعزیز عجینة ومحمد صالح بحر العلـوم ، دینة النجف األشرف ، أمثال موسى صمن أبناء م
بطـــال رخصــة حـــزب االتحــاد الـــوطني إبأنهـــا قــررت  ١٩٤٧أیلــول  ٢٩وأبلغــت وزارة الداخلیــة فـــي 

                                                 
؛ عبـد  ١٩٨، ص ١، ج ١٩٥٨-١٩٠٨العمـل الحزبـي فـي العـراق -حسن شـبر ، تـاریخ العـراق السیاسـي )٥٤(

؛  عبــــد الــــرزاق الحســــني ، تــــاریخ الــــوزارات  ١٢٧-١٢٦الجبــــار عبــــد مصــــطفى ، المصــــدر الســــابق، ص
 .   ١٢٣وكفاح أجیالها ، ص ؛ فائق بطي ، صحافة العراق تاریخها ٤٦-٢٥، ص ٧العراقیة، ج

؛ ١٩٩-١٩٨، ص١، ج ١٩٥٨-١٩٠٨العمـل الحزبـي فـي العـراق  -حسن شبر ، تاریخ العمـل السیاسـي )٥٥(
 . ١٠٢غانم محمد صالح ، المصدر السابق، ص
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ث علــى الثــورة وخلــق حــزب الشــعب ، واتهمتــه بتحبیــذ المبــادئ الهدامــة وترویجهــا والحــ إلــىاضــافة 
  .  )٥٦(االضطرابات والتمویل من جهات مجهولة

  
  :  فرع حزب األمة االشتراكي في النجف األشرف -سابعاً 

 األمـةعلـى طلـب تأسـیس حـزب  ١٩٥١حزیـران  ٢٤صدرت موافقة وزارة الداخلیـة فـي    
حـزب األمـة حزب سیاسي باسم بطلب تأسیس ة المؤسسة للحزب تقدمت الهیأاالشتراكي ، بعد أن 

یقـي فـي میـدان االشتراكي ، وصنفت حزب األمة على انه حزب مواٍل للحكومة ولیس له موقـع حق
سیما وأن رئیسه صالح جبـر معـروف بتوجهاتـه الیمینیـة المحافظـة ، لـذا عـانى العمل الحزبي ، وال

 وتعــرض لنقــد األحــزاب األخــرى وصــنف هــذا الحــزب بأنــه مــوالٍ حزبــه مــن شــبه عزلــة جماهیریــة ، 
  .)٥٧(الوصي مقابل القوى المتزایدة لنوري السعید اإللهلعبد 

والتجــار ، فــال ضــراء إذ تمیــز بتوجهاتــه  اإلقطــاعیینكــان معظــم قــادة الحــزب مــن كبــار   
مركــزًا مهمــًا مــن مراكــز  غــرب والتحــالف مــع الــبالط ، فتبــوأوتطلعاتــه فــي بنــاء عالقــة وطیــدة مــع ال

، ووجد صالح جبر تأیید هذه العناصر له وسیلة لتحرره مـن  التنافس السیاسي بین القوى الحاكمة
وأصــدر الحــزب صــحیفة  ١٩٥١نفــوذ نــوري الســعید، وعقــد الحــزب مــؤتمره األول فــي كــانون ثــان 

الناطقة بلسـانه ، ووضـع الحـزب أهـدافًا انسـجمت مـع مـا كانـت ترفعـه األحـزاب األخـرى ،  ))األمة((
ة الدولیــة وتعزیــز اســتقالله ، وتحقیــق اســتقالل البلــدان فرفــع شــعار توطیــد كیــان العــراق فــي السیاســ

العربیة ووضع مشـروعات توثیـق روابـط اآلخـاء والتفـاهم بـین الشـعوب العربیـة ، وتنظـیم العالقـات 
  .  )٥٨(العراقیة العربیة على أساس اتحاد سیاسي

                                                 
؛ فاضـــل حســـین ، ســـقوط النظـــام الملكـــي ،  ٦٢مقـــدام عبـــد الحســـن بـــاقر الفیـــاض، المصـــدر الســـابق، ص )٥٦(

؛ عبــد الجبــار عبــد مصــطفى،  ١٤تــاریخ األحــزاب السیاســیة العراقیــة ، ص ؛ عبــد الــرزاق الحســني ، ٩ص
 .   ١٢٨المصدر السابق ، ص

حـزب األمـة االشـتراكي، منهـاج حـزب األمـة االشـتراكي ونظامـه الـداخلي، (بغـداد: مطبعـة الرابطــة، د.ت)،  )٥٧(
، ١٩٥٨-١٩٥٣؛ فكـــرة نـــامق عبـــد الفتـــاح، سیاســـة العـــراق الخارجیـــة فـــي المنطقـــة العربیـــة  ٣٨-٣٥ص

؛ عبـــــد الـــــرزاق الحســـــني، تـــــاریخ األحـــــزاب السیاســـــیة  ١٥٦)، ص١٩٧٨(بغـــــداد: دار الحریـــــة للطباعـــــة، 
؛ عبــد الــرزاق الحســني ،  ١٩٧؛ عبــد الجبــار حســن الجبــوري ، المصــدر الســابق ، ص ١٤العراقیــة ، ص

العمـل  -؛ حسن شبر ، تاریخ العـراق السیاسـي المعاصـر ٢٤٥-٢٣٧، ص ٧تاریخ الوزارات العراقیة ، ج
؛ لیث عبد الحسن جواد الزبیدي ، المصـدر السـابق ،  ٢٦٦، ص١، ج١٩٥٨-١٩٠٨الحزبي في العراق 

 .    ٥٩ص

؛ عبـد الجبـار عبـد مصـطفى ، المصـدر  ١٩٨-١٩٧عبد الجبار حسن الجبوري ، المصـدر السـابق ، ص )٥٨(
ق الحســني، ؛ عبــد الــرزا ٥٩؛ لیــث عبــد الحســن جــواد الزبیــدي ، المصــدر الســابق، ص١٣٦الســابق، ص
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بعـد حقـه فـي فـتح فـروع لـه فـي أنحـاء الـبالد كافـة  ت المادة األولى من دسـتور الحـزبأكد
موافقـــة وزارة الداخلیـــة، واســـتقطب حـــزب األمـــة القســـم األكبـــر مـــن شـــیوخ العشـــائر النجفیـــة بســـبب 
ارتباطاتهم التقلیدیة مع مراكز القرار، فأصبح فاضل معلة رئیسًا لفرع الحـزب فـي النجـف األشـرف 

، بعـد أن قـررت الهیئـة العلیـا للحـزب فصـله ١٩٥٤آب  ٢٠وعضوًا في اللجنة العلیا ، وفصل في 
بعــض أبنـاء األســر  تیر حـزب األمــة فـي المدینــة، وانتمـى الیـهبحـر العلــوم سـكر الــدین وكـان غیـاث 

عـدد مـن أبنـاء أسـرة آلبـو شـكر ، وضـم الحـزب مـن ضـمن أعضـائه البـارزین نجـم  ، مـنهمالنجفیـة 
  .  )٥٩(عبود الخلف وفاضل بالل

أیلــــول  ٢٢فــــي  ١٩٥٤لســــنة  ١٩حــــل حــــزب األمــــة االشــــتراكي بموجــــب المرســــوم رقــــم 
، ولكن العالقات الشخصیة بقیت بین شیوخ العشائر في النجـف األشـرف وقـادة الحـزب ،  ١٩٥٤

ن العـــراق ووقــف أعضــاء حــزب األمــة االشـــتراكي المنحــل موقفــًا ایجابیــًا مـــن االتحــاد الهاشــمي بــی
  .  )٦٠(الوحدة العربیةمشروع وه جزءًا من ، وعد ١٩٥٨واألردن عام 

  
   :د الدستوري في النجف األشرففرع حزب االتحا -ثامناً 

، ١٩٤٩تشــرین ثــان  ٢٤وافقــت وزارة الداخلیــة علــى تــألیف حــزب االتحــاد الدســتوري فــي 
نفسـه الشـهر ین مـن الـوزارة فـي الحـادي والعشـر  إلـىبعد قیـام نـوري السـعید وجماعتـه بتقـدیم طلـبهم 

، لتقــــود الحمــــالت  ))االتحــــاد الدســــتوري((لمــــنحهم اإلجــــازة فــــي تألیفــــه ، وأصــــدر الحــــزب صــــحیفة 
مــن تأسیســه  لــى صــحفها ، وكــان نــوري الســعید یســعىالصــحفیة ضــد األحــزاب المعارضــة والــرد ع

عامـة ، والـبالط  یجاد دعامة حزبیـة لموآزرتـه فـي صـراعه مـع القـوى السیاسـیة األخـرى ومراكزهـاإل
خصــیات ، وضــم الحــزب فــي تركیبتــه العدیــد مــن الشخاصــة ه مــن القــوى السیاســیة العراقیــة وحلفائــ

                                                                                                                                            
؛ ٣٨، ص ١؛ عبـــد الكـــریم فرحان،المصـــدر الســـابق ، ج ٢٢٦-٢٢٥، ص ٨تـــاریخ الـــوزارات العراقیـــة، ج

 .  ١١٢غانم محمد صالح ، المصدر السابق، ص

؛ كــاظم محمــد علــي شــكر، حركــة الشــباب  ٢١٩، ص ٨عبــد الــرزاق الحســني، تــاریخ الــوزارات العراقیــة، ج )٥٩(
 ))مقابلــة شخصــیة((؛١١٢محمــد صــالح، المصــدر الســابق، ص؛ غــانم  ١٢القــومي العربــي فــي النجــف، و

،عضـــــــو الحركـــــــة القومیـــــــة فـــــــي النجـــــــف األشـــــــرف نهایـــــــة ١٩٣٥وفـــــــي غنـــــــي هنـــــــین الزیـــــــادي، موالیـــــــد 
؛عبــــــد األمیــــــر هــــــادي العكام،تــــــاریخ حــــــزب ٢٠٠٣كــــــانون أول  ١٣الخمســــــینات،النجف األشــــــرف، فــــــي 

 .      ٧٧، ص١٩٥٨-١٩٤٦االستقالل

؛ عبـد األمیـر هـادي العكـام ، تـاریخ حـزب ١٤األحزاب السیاسیة العراقیة ، ص عبد الرزاق الحسني، تاریخ )٦٠(
 . ٧٧، ص ١٩٥٨-١٩٤٦االستقالل 
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ــــه  أن بعضــــهم أخــــذ موافقــــة الــــبالط ، إذ أراداإلقطاعیــــة والمتحــــالفین مــــع الملكیــــة حتــــى  عبــــد اإلل
  . )٦١(داخل صفوف هذا الحزب إلىدفع عدد من مؤیدیه  ))الوصي على العرش((

إلـــى بــرئیس الحــزب هــذا أدى  س فیهـــا الحــزب نشــطة حزبیــًا ، وقـــدكانــت المــدة التــي تأســ
ن یرفع من شعارات في الساحة، مثل الدفاع عن فلسطین والتعـاون وضع أهداف تنسجم مع ما كا

 الشـــكل الـــذي یخـــدم اســـتقالل العـــراق .البریطانیـــة ب-المعاهـــدة العراقیـــة وٕابـــدالمـــع الـــدول العربیـــة 
ب حــزب االتحــاد الدســتوري فــي مدینــة النجــف األشــرف عــددًا مــن مشــایخ العشــائر النجفیــة واســتقط

، فانتســـب جماعـــة مـــن وجهـــاء  س الحـــزب نـــوري الســـعیدالـــذین ارتبطـــت مصـــالحهم بشـــخص رئـــی
بنـاء هـا مـن أمثـال، عبـاس دوش وكـردي عطیـة أبـو كلـل وأالمدینة وشیوخها وأصحاب المصـالح فی

  .  )٦٢(هذا الحزب من مؤیديعشائرهم 
أن  إلــىوتوقــف عـن العمــل، ویرجـع ذلــك  ١٩٥٤آب  ٣ُحـَل حــزب االتحـاد الدســتوري فـي 

ربـط العـراق بسیاسـة  إلـىحلف بغداد ، واطمأن  ب مستلزمات تكوینلحزب نوري السعید رترئیس ا
األحــالف الدولیــة ، وجــاء تعطیلــه علــى یــد رئیســه ضــمن برنامجــه فــي تعطیــل األحــزاب السیاســیة، 

أن العالقـــات بـــین شـــیوخ فـــ بـــرغم توقفـــهتمهیـــداً لـــدخول العـــراق فـــي المرحلـــة الجدیـــدة المعـــدة لـــه، و 
  .  )٦٣(زعماء هذا الحزب ظلت مستمرةالعشائر في مدینة النجف األشرف و 

   :فرع حزب الجبهة الشعبیة في النجف األشرف -تاسعاً 
، ١٩٥١آیـار  ٢٦ألف حزب الجبهة الشعبیة المتحـدة بعـد موافقـة وزارة الداخلیـة علیـه فـي 

حزیــران  ٨مــن الشخصــیات السیاســیة، وانعقــد المــؤتمر األول للحــزب فــي  اً وضــم هــذا الحــزب عــدد
                                                 

؛ فائق بطي ، الصـحافة العراقیـة میالدهـا  ١١٧، ص ٨عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج )٦١(
؛ حســـن  ٥٧ســـابق، ص؛ لیـــث عبـــد الحســـن جــواد الزبیـــدي ، المصـــدر ال ٣٨-٣٧، ص ١وتطورهــا ، مـــج

 .  ٢٢١،  ص١، ج ١٩٥٨-١٩٠٨العمل الحزبي في العراق  -شبر، تاریخ العراق السیاسي المعاصر

ــــاریخ العــــراق السیاســــي المعاصــــر )٦٢( ،  ١، ج١٩٥٨-١٩٠٨العمــــل الحزبــــي فــــي العــــراق  -حســــن شــــبر ، ت
؛ عبــــد الــــرزاق  ١٢؛ كــــاظم محمــــد علــــي شــــكر، حركــــة الشــــباب القــــومي العربــــي فــــي النجــــف، و٢٢٢ص

؛ عبـــد الـــرزاق الحســـني ، تـــاریخ الـــوزارات  ٢٢٨-٢٢٧الحســـني، تـــاریخ األحـــزاب السیاســـیة العراقیـــة، ص
 .  ١٢٢-١١٧، ص٨العراقیة ، ج

؛حســـــن شـــــبر،تاریخ العـــــراق السیاســـــي ٢٢٩عبـــــد الـــــرزاق الحســـــني،تاریخ األحـــــزاب السیاســـــیة العراقیـــــة،ص )٦٣(
محمود القابجي، المصـدر ؛حمد عیسى ٢٢١،ص١،ج١٩٥٨-١٩٠٨العمل الحزبي في العراق -المعاصر

 . ٣٠السابق ، و
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اتجــاه الحــزب یمینــي محــافظ ، طــه الهاشــمي رئیســًا للمكتــب الــدائم للحــزب وكــان ، وانتخــب ١٩٥٨
ــــق فــــلوأ ت هــــذه الجبهــــة مــــن أحــــزاب المعارضــــة وعــــدد مــــن السیاســــیین المســــتقلین، وغایتهــــا تحقی

االستقالل التـام وصـیانة عروبـة فلسـطین والحیـاد االیجـابي ودعـم الوحـدة الوطنیـة، ویكـون الشـعب 
یحمـل  ، و معتـدالً  اً اصـالحی اً فاه االجتماعي ، وكان حزب الجبهـة حزبـمصدر السلطات وتوفیر الر 

الــذي آلــت الیــه  مــن بیــنهم الشــیخ محمــد رضــا الشــبیبيأفكــارًا قومیــة لتوجهــات أعضــائه، وقــد كــان 
  .  )٦٤(١٩٥٣رئاسة الحزب في آب 

مــن التجــار والكســـبة،  اً اســتقطب حــزب الجبهـــة الشــعبیة فــي مدینـــة النجــف األشــرف عـــدد
أحـد المؤسسـین لهـذه الجبهـة، واسـتمال هـذا ة لوجود الشیخ محمد رضا الشبیبي بوصفه تیجوذلك ن

هـذه الجبهـة لـم من رجال الدین بسبب خلفیـة عائلـة الشـبیبي فـي هـذه المدینـة، اال ان  اً الحزب عدد
زب ل في المدینة لقلة نفوذها وعدم تفاعلها مع األوساط النجفیة، وأقدم هذا الحعایكن لها األثر الف

على تحقیـق رغبـتهم األولـى فـي العمـل المشـترك مـع الحـزب الـوطني الـدیمقراطي، ووقـع معـه بیانـًا 
  .)٦٥(كثیر من المطالیبًا فیه بتحقیق ، طالب ١٩٥١مشتركًا في األول من تموز 

أجــل غیــر محــدد  إلــى، ١٩٥٤آب  ٢١أصــدر الحــزب قــرارًا بتجمیــد نشــاطه السیاســي فــي 
بموجـــب  م كبیـــر مـــن أعضـــائه، وحـــل هـــذا الحـــزبه واســـتقال قســـبســـبب االنقســـامات بـــین أعضـــائ

، وكان لهذه الجبهة دور مهـم فـي التطـورات  ١٩٥٤ول أیل ٢٢في  ١٩٥٤لسنة  ١٩المرسوم رقم 
وبعد تأمیم ایران لنفطهـا مـع األحـزاب المعارضـة والمؤیـدة لمطالـب  ١٩٥٢وقفت عام  السیاسیة إذ

م حـزب الجبهـة الشـعبیة المتحـدة مـع بقیـة األحـزاب قـدّ وحق الشعب العراقـي فـي ثرواتـه النفطیـة ، و 
  .  )٦٦(شاجبة األوضاع القائمة ومطالبة بالتغییر الجوهري اإللهالوصي عبد  إلىالوطنیة مذكرة 

    :  في النجف األشرف حركة القومیین العرب -عاشراً 
أسســــت فــــي أواخــــر بیــــروت وتبلــــورت عــــن منظمــــات قومیــــة ،  ة فــــيكــــولــــدت هــــذه الحر  

، وقــــد بــــرز اســــم الحركــــة فــــي بدایــــة الخمســــینات  )٦٧(عینــــات ومطلــــع الخمســــینات فــــي ســــوریااألرب
                                                 

؛ فكرة نامق عبد الفتـاح، المصـدر السـابق،  ٤عبد الرزاق الحسني ، تاریخ األحزاب السیاسیة العراقیة، ص )٦٤(
) ، ١٩٩١؛ عـــــدنان ســـــامي نـــــذیر، عبـــــد الجبـــــار الجـــــومرد ، (بغـــــداد: شـــــركة المعرفـــــة للنشـــــر،  ١٦٠ص
؛ فــائق بطــي، صــحافة  ١٣٩-١٣٨ســابق، ص؛ عبــد الجبــار عبــد مصــطفى، المصــدر ال١٨١-١٨٠ص

كـــاظم محمـــد علـــي شـــكر، النجـــف  ))مقابلـــة شخصـــیة((؛  ١٣٨-١٣٧العـــراق تاریخهـــا وكفـــاح أجیالهـــا، ص
 .   ٢٠٠٤آیار  ٢١األشرف، في 

؛حسن شبر،تاریخ العراق السیاسي ١٢كاظم محمد علي شكر ، حركة الشباب القومي العربي في النجف،و )٦٥(
؛عــدنان ســامي نذیر،المصــدر ٢٢٥-٢٢٤،ص١، ج١٩٥٨-١٩٠٨العــراق العمــل الحزبــي فــي -المعاصــر

 .١٥٣السابق،ص

،  ١٩٧٦، كـــانون ثـــان  ))الرابطـــة((؛  ١٤عبـــد الـــرزاق الحســـني ، تـــاریخ األحـــزاب السیاســـیة العراقیـــة ، ص )٦٦(
 .  ٣٩؛ لیث عبد الحسن جواد الزبیدي ، المصدر السابق، ص ١٨٤-١٠، ص ٦العدد

 عربي االشتراكي .  حركة غیر مرتبطة بحزب البعث ال )٦٧(
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ریا ولبنان سو  والسیما البلدان العربیة المشرقیة إلى، وامتدت  ١٩٥٤-١٩٥٣وبالتحدید بین عامي 
، وكانت العالقة بین هذه الحركة والرئیس المصري جمال عبد الناصـر واألردن والعراق وفلسطین 

  .  )٦٨(الخمسینات منظمة ناصریة في خطها السیاسي أواخرالحركة في حتى أصبحت وثیقة، 
، وكــــان مــــن المؤسســــین لهــــا عــــدد مــــن  ١٩٥٤أسســــت هــــذه الحركــــة فــــي العــــراق عــــام و 

الشخصیات النجفیة من ذوي االتجاه القومي متمثلة بالشـیخ كـاظم محمـد علـي شـكر ومحمـد علـي 
بیسـة داخـل الكبیسـي عبـد اهللا القصـاب، ومـن مدینـة ك ازيالرماحي وكامل الجزائري ومـن بغـداد غـ

فـي  أسـبوعیةومن مدینة الحلة حامد علوان الجبوري ، وكانت هذه الحركة سریة ومقر اجتماعاتها 
حـــول نشـــاطه مـــن حـــزب إذ بغـــداد، وكـــان كـــاظم محمـــد علـــي شـــكر احـــد مؤسســـي هـــذه الحركـــة ، 

آنذاك، السائدة مع الظروف  ة ال تتالءمحالمن الضدرجة االستقالل الذي وصلت أموره التنظیمیة 
وكانت للحركة اتصاالت خارج العراق فاتصلت بجورج حبش في األردن وهو یتزعم حركة الشباب 

ي فیهــا ، وكانــت أفكــاره مقاربــة ألفكــار الحركــة فــي العــراق، وأمــر بــدعم حركــة القــومیین فــي مالقــو 
 إلـىالموصـل ویسـكن بیـروت، وصـل  هاني الهندي، وهو عراقي األصل مـن مدینـة بإرسالالعراق 

بغداد وأخذ یشرف على هذه الحركة، ثم أعقبه نایف حواتمة وبوشر فیما بعـد بفـتح فـروع فـي عـدد 
  . )٦٩(خاصة في المناطق الناضجةبمن المدن العراقیة ، وتوسیع الحركة و 

ح في مدینة النجف األشرف ، بعد إحداث العـدوان الثالثـي و ضظهر نشاط هذه الحركة بو 
، وكــــان مــــن أبــــرز  ١٩٥٧، وتــــنظم عملهــــا فــــي أواخــــر العــــام  ١٩٥٦علــــى مصــــر أواخــــر عــــام 

مؤسســیها فــي المدینــة عزیــز الشــیخ راضــي ومیــر أبــو طبــیخ وحمــودي الجــابري وحســون الجــابري 
یض وعبـــد اإللـــه النصـــراوي وأحمـــد محمـــود الجزائـــري وســـمیر الحلـــو وأمیـــر الحلـــو وعبـــد گنـــو العـــر 

جبهـة االتحـاد الـوطني مـع  إلـى، وانضـمت هـذه الحركـة  شـابة آنـذاككثیـر مـن العناصـر الوغیرهم 
ة بدایــة العــام لــعاعملــت معهــا بشــكل ســري ونشــطت بشــكل فبقیــة األحــزاب األخــرى فــي المدینــة، و 

-وحدة((شعار الحركة  ًا من العناصر القومیة التي عملت بجدیة ، وكانكثیر ، واستقطبت  ١٩٥٨
  .  )٧٠())ثأر-حریة

                                                 
ضیاء الدین أحمد ، حركة القومیة العربیة، ترجمة الشـیخ محمـد مهـدي اآلصـفي، (طهـران: مطبعـة نمونـة،  )٦٨(

 .  ١٢٤) ، ص١٩٨٦

، ١٩٦٦-١٩٥٨ســعد مهــدي شــالش، حركــة القــومیین العــرب ودورهــا فــي التطــورات السیاســیة فــي العــراق  )٦٩(
كــاظم محمــد علــي شــكر،  ))مقابلــة شخصــیة(( ؛ ٩)، ص٢٠٠٤(بیــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، 

؛ كـاظم محمـد علـي  ١٠٦؛ أحمـد حلـیم ، المصـدر السـابق، ص ٢٠٠٤حزیـرن  ٢٦النجف األشرف، فـي 
 .  ٦٩شكر، حركة الشباب القومي العربي في النجف ، و

 ))مقابلـة شخصـیة((؛  ٢٠٠٥حزیـران  ٨حمودي عباس الجابري ، النجف األشرف، فـي  ))مقابلة شخصیة(( )٧٠(
 .     ٢٠٠٣تشرین أول  ١١حمودي مجید حسان السالمي ، النجف األشرف ، في 



 - ١٨٧ -

لهذه الحركة بالعمل العلنـي، واسـتطاع كـاظم محمـد علـي  ١٩٥٨تموز  ١٤مهد قیام ثورة 
كلـف بفـتح فــروع ف، وفـروع أخـرى فـي راوة وعانـة ، و شـكر مـن فـتح فـرع رسـمي فـي النجـف األشـر 

العراق  إلىأخرى في بقیة المدن العراقیة ، وأرسلت القیادة القومیة للحركة هاني الهندي مرة أخرى 
حركــة القــومیین ((جدیــدة للعمــل ، وعنــدما تحقــق ذلــك أطلــق علیهــا  لتنظــیم الحركــة ووضــع سیاســة

  . )٧١(حزب االستقاللضمن من  -خطأ–ها القومیین الذین كثیرًا ما عدو  ألول مرة على ))العرب
  

  فرع جبهة االتحاد الوطني في النجف األشرف: -احدى عشر
األخیــر مــن  بوعاألســألفــت جبهــة االتحــاد الــوطني بعــد العــدوان الثالثــي علــى مصــر، فــي 

، وضــمت بــین جنباتهــا األحــزاب: الــوطني الــدیمقراطي واالســتقالل والشــیوعي  ١٩٥٧شــهر شــباط 
، وأوضــــحت فیــــه  ١٩٥٧آذار  ١٩العراقــــي والــــوطنیین المســــتقلین ، وأصــــدرت بیانهــــا األول فــــي 

نـوري ة بتنحیـة وزارة هـطالبـت الجب حـددت األهـداف الوطنیـة الكبـرى، إذوجبة لقیامهـا و ماألسباب ال
الســعید وحــل المجلــس النیــابي والخــروج مــن حلــف بغــداد وتوحیــد سیاســة العــراق مــع سیاســة الــبالد 
العربیة المتحررة ، ومقاومة التدخل األجنبي بكل أشكاله وانتهاج سیاسة عربیة مستقلة قائمة علـى 

م األحكــــــا وٕالغــــــاءســــــراح السیاســــــیین  وٕاطــــــالقالحریــــــات الدیمقراطیــــــة  وٕاطــــــالقالحیــــــاد االیجــــــابي 
  . )٧٢(العرفیة

ان  إلـىوكانت أحزاب جبهة االتحاد الوطني قد اتفقت علـى االسـتمرار علـى العمـل سـویة 
تتغیــر األوضــاع ویســمح بالعمــل السیاســي الحزبــي لهــا جمیعــًا ، وحینئــذ یعمــل كــل حــزب بصــورة 

ة الوطنیــ األحــزابمســتقلة ، وكانــت لهــذه الجبهــة امتــدادات فــي مدینــة النجــف األشــرف ، فــدخلت 
اللجنــة العلیــا للجبهــة عــدة  وأصــدرت،  جبهــة االتحــاد الــوطنيالقومیــة الموجــودة فــي المدینــة فــي و 

موقـف الحكومـة حصر ، انتقدت فیها على سبیل المثال ال المنشورات وبیانات في مناسبات عدیدة
فیه عن أسفها لمـا جـرى  عبرتالعراقیة السلبي من قیام الوحدة بین سوریا ومصر، وأصدرت بیانًا 

                                                 
؛ ثمینـة نـاجي یوسـف  ٢٠٠٣حزیـران ٢٦كاظم محمد علي شكر، النجف األشرف، في  ))مقابلة شخصیة(( )٧١(

 .  ٤٧؛ سعد مهدي شالش، المصدر السابق، ص ٢٢٩، ص ٢ونزار خالد ، المصدر السابق، ج

؛ فاضـل حسـین،  ٧١یون والبعثیـون والضـباط األحـرار، الكتـاب الثالـث، صالشـیوع –حنـا بطـاطو، العـراق  )٧٢(
؛ ثمینــــة نــــاجي یوســــف ونــــزار خالــــد ،  ٣٨٧، ص١٩٥٨ – ١٩٤٦تــــاریخ الحــــزب الــــوطني الــــدیمقراطي 

 .  ٩، ص ١؛ نوري عبد الحمید العاني وآخرون ، المصدر السابق، ج ١٧٨، ص ٢المصدر السابق، ج
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ة ضـــد حكومـــة كمیـــل شـــمعون ، ومـــؤاز  ١٩٥٨فـــي لبنـــان مـــن حـــوادث جـــراء انتفاضـــة شـــعبه عـــام 
  . )٧٣(األخیرلحكومة  الحكومة العراقیة غیر المسوغ

نیســان  ٢٥أصــدرت اللجنــة الوطنیــة العلیــا للجبهــة عــدة بیانــات بشــكل مناشــیر نشــرت فــي 
لمعارضة في األردن، وسحب ، حول النفوذ البریطاني األمریكي في المنطقة، ودعم قوى ا ١٩٥٧

القـــوات العراقیـــة المرابطـــة علـــى الحـــدود لتهدیـــد ســـوریا ، ونســـقت هـــذه الجبهـــة جهودهـــا مـــع حركـــة 
وأعلنــت قیــام الجمهوریــة  ١٩٥٨تمــوز  ١٤الضــباط األحــرار فــي الجــیش العراقــي الــذي قــام بثــورة 

  . )٧٤(وأطاحت بالنظام الملكي، وبقیام الثورة انتهى دور جبهة االتحاد الوطني
  

  األحزاب والحركات االسالمیة في النجف األشرف: -اثنا عشر
القائمـــة علـــى أســـاس  اإلســـالمیةشـــهدت الخمســـینات مـــن القـــرن العشـــرین والدة األحـــزاب 

تــي تشــهد فیهــا الســاحة العراقیــة مثــل لالعقیــدة والفكــر االســالمي وبشــكل ســري، وهــي المــرة األولــى ا
فــي البــدء شــهدت مدینــة كثــر مــن ربــع قــرن مــن الــزمن ، و هــذه التحركــات الحزبیــة بعــد غیــاب دام أ

أسسـت فـي أوائـل عهـد الخمسـینات ، فاإلسـالمیةنشاطًا محدودًا لمناصـري الحركـة النجف األشرف 
ن قامــا بــبعض التظــاهرات الســلمیة هــي باب المســلم والحــزب الجعفــري، اللــذیتنظیمــات حركــة الشــ

والتیــارات علــى تظــاهرات األحــزاب السیاســیة  األولــى مــن نوعهــا فــي تلــك المــدة ، إذ اعتــاد النــاس
مضـایقات شـدیدة مـن جانـب السـلطات  إلـىالقـائمین بالحركـة تعرضـوا  نّ أ الّ القومیة أو الیسـاریة، إ
  . )٧٥(عملهم السیاسي إیقاف إلىالحكومیة ، فاضطروا 

  حركة الشباب المسلم: -١
الـدین ، ممـن بـدء  على ید أحـد رجـال ١٩٥٠أسست حركة الشباب المسلم في حدود عام 

كـربالء المقدسـة ، أال وهـو الشـیخ عـز  إلـىنشاطه في مدینة النجف األشرف وامتـد تحركـه لیصـل 
الــدین محمــد جــواد الجزائــري، وكانــت للحركــة عالقــات وثیقــة بحركــة الشــباب القــومي فــي المدینــة ، 

 الجزائــري، وتحــاولعالمــة عبــد الكــریم ال إلــىمدرســة الجزائریــة نســبة الواالثنــان كانــا یجتمعــان فــي 

                                                 
 ))مقابلـــة شخصـــیة((؛  ١٤١، ص ١٩٥٨-١٩١٤فـــي العـــراق المعاصـــر فاضـــل حســـین، الفكـــر السیاســـي  )٧٣(

؛ ســـمیر عبـــد الكـــریم،  ٢٠٠٣تشـــرین أول  ١١حمـــودي مجیـــد حســـان الســـالمي ، النجـــف األشـــرف ، فـــي 
؛ عبـــد االمیـــر هـــادي العكـــام ، تـــاریخ حـــزب  ١٠٩، ص٢أضـــواء علـــى الحركـــة الشـــیوعیة فـــي العـــراق، ج

 .  ٣٣٨-٣٣١، ص ١٩٥٨-١٩٤٦االستقالل 
؛ زكـــي خیـــري، المصـــدر  ٣٨٩، ص ١٩٥٨-١٩٤٦حســـین، تـــاریخ الحـــزب الـــوطني الـــدیمقراطي  فاضـــل )٧٤(

 .  ١٩٨السابق، ص

؛ مقـدام  ١٩١، ص ١، ج١٩٥٨-١٩٠٨العمل الحزبـي فـي العـراق  -حسن شبر، تاریخ العراق المعاصر )٧٥(
 .  ١٢٠عبد الحسن باقر الفیاض، المصدر السابق، ص
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شباب مثقف دینیًا یحمل الهم االجتماعي، ویحاول أن ینهض به ویغـذي بعـض  إنتاج إلىالحركة 
  .  )٧٦(الشباب العراقي بفكر دیني 
منهــاج أطلــق علیــه اســم الدســتور والنظــام الــداخلي، وكانــت  اإلســالمیةكــان لهــذه الحركــة 

واآلخـر شـهري، كـل منهـا ینتهـي  سـبوعيأتصدر نشرات داخلیـة علـى شـكل بیانـات دوریـة بعضـها 
وكانــت لهــذه  ))، ســعادة الــدنیا ونعــیم اآلخــرةإســالمیةمســلم ودولــة مجتمــع ((بهــدف وشــعار الحركــة 

 ))مدرسـة الخلیلـي الصـغرى((، صـدرت فـي  ))الـذكرى((واعیـة ونشـرة باسـم  إسالمیةالحركة نشاطات 
،  ))مــن وحـي االســالم((حملــت عنـوان  مــن الكراسـات اً كثیـر أصـدرت الحركــة ، و ))مدرسـة الجزائــري((و

وتوسـعت الـدائرة التنظیمیـة للحركـة، وأخـذت أفكـار الحركـة تنتشـر بـین صـفوف الشـباب ومثـل عـام 
ي كانــت تتخــذ مــن مدرســة الخلیلــي الصــغرى والجزائــري فــي النجــف ذروة نشــاط الحركــة التــ ١٩٥٢

  . )٧٧(األشرف منطلقًا لها
شنوا هجومهم على مؤسس الحركة ومنعوه من  تعرضت الحركة لمضایقات القومیین الذي

انحســار  إلـىذلـك  وأدى، األســبوعیةتـرك الجلسـة  إلــىمدینـة كــربالء المقدسـة فاضـطر  إلـىالمجـئ 
  .   )٧٨(حین إلىوترك أعضائها العمل السیاسي  ١٩٥٤الحركة وانفراطها ثم حلها في عام 

  
                           الحزب الجعفري: -٢

مـــن عبـــد الصـــاحب تـــه التأسیســـیة مؤلفـــة وكانـــت هیأ ١٩٥٢الجعفـــري عـــام الحـــزب  أســـس
 إلـىتعـرض  بعـد أنْ  الّ ر، ولـم تضـع تسـمیة الحـزب الجعفـري إوحسن شـب دخیل وصادق القاموسي

بعـد حادثـة  ١٩٥١عـام  إلـى مضایقات كثیرة واتهامات مختلفة ، وتعود جذور تأسیس هـذا الحـزب
اء وقع على بعض من الزوار االیرانیین من قبـل بعـض وقعت في مدینة النجف األشرف أثر اعتد

فـي أوسـاط المدینـة وعلـى أثـر ذلـك أضـربت  المغرضین ، وكان المعتدى علیـه یسـتنكر هـذا العمـل

                                                 
العمــل  -ن شــبر، تــاریخ العــراق السیاســي المعاصــر؛ حســ ٦٣-٦٢عــادل رؤوف، المصــدر الســابق ، ص )٧٦(

؛ حمــد عیســى محمــود القــابجي، المصــدر الســابق،  ٢٥٤، ص ١، ج ١٩٥٨-١٩٠٨الحزبــي فــي العــراق 
 .  ٥٧و

عـــادل رؤوف، العمـــل االســـالمي فـــي العـــراق بـــین المرجعیـــة والحزبیـــة، (دمشـــق: المركـــز العراقـــي لالعـــالم  )٧٧(
؛ حســـن شـــبر، تـــاریخ ٣٩النجـــف، المصـــدر الســـابق، ص؛ الخطیـــب ابـــن  ٤٥) ، ص٢٠٠٠والدراســـات ، 

 .٣٦٦، ص٢، ج ١٩٥٧-١٩٠٠التحرك االسالمي  -العراق المعاصر

 . ٣٦٦، ص٢، ج ١٩٥٧-١٩٠٠التحرك االسالمي  -حسن شبر، تاریخ العراق السیاسي المعاصر )٧٨(
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األســـواق وعطـــل علمـــاء الـــدین دروســـهم وامتنعـــوا عـــن اقامـــة صـــالة الجماعـــة احتجاجـــًا علـــى هـــذا 
  . )٧٩(ة لقیام الحزبالعمل، وكانت هذه الحادثة من بین الدوافع األساسی

بـأقالم الكوبیـا  ، ویكتب األعضاء أفكـارهم وأهـدافهم یاً اسبوعوكان الحزب یعقد اجتماعاته 
، عـدد األعضـاء مـع مـرور الوقـت  على الـذین یتمیـزون بالتـدین والسـریة، وازداد والكاربون، وتوزع

خ مسلم الجابري وقد به الشیوعقد الحزب مجلسًا حسینیًا في الصحن الحیدري الشریف، وكان خطی
عطاء فكرة عن الوعي المنبري ونشر األفكار االسـالمیة الحركیـة، واكـد الحـزب بهذا المجلس إ أراد

علــى الهجمــة  اً ردالتنظــیم وبمــذهب التشــیع، واتخــاذ عملیــة  اإلســالميعلــى ضــرورة االلتــزام بالــدین 
ال انه تعرض لصعوبات جمة ، واستمر الحزب في نشاطه لمدة عام تقریبًا، ااإلسالمالمعادیة ضد 

  .  )٨٠(واجهته وترك أعضاؤه العمل واصبح الحزب بحكم المنحل
  
  شباب العقیدة واالیمان: -٣

، أسســــه محمــــد علــــي المرعبــــي، وهــــو جماعــــة  ١٩٥٧هــــذا التجمــــع فــــي عــــام  أنشــــئ    
ي، ع الهنــدماتربویــة فــي الجــ إســالمیةمــن شــباب التجــار والكســبة، وكانــت لهــم نــدوة  اســالمیة ألفــت

أعضـاؤها جـامع الشـیخ األنصـاري، وكـان  إلـىیلقیها مؤسس الجماعـة ثـم انتقلـت نـدوتهم فیمـا بعـد 
الـذي كـان یلقیهـا العالمـة الكبیـر السـید محمـد النـوري  األسبوعیة اإلسالمیةالمحاضرات یحضرون 

  . )٨١(في بیوتات بعض التجار
  منظمة العقائدیین المسلمین: -٤

فــي مدینــة النجــف األشــرف، أسســها الشــیخ عــز الــدین  ١٩٥٨أسســت هــذه المنظمــة عــام 
، وكــان لهــذه الحركــة امتــدادات جیــدة فــي بعــض منــاطق ١٩٥٨تمــوز عــام ١٤الجزائــري قبــل ثــورة 

                                                 
لعراق ؛ عادل رؤوف ، العمل االسالمي في ا ١٢٠فیاض، المصدر السابق، صعبد الحسن باقر المقدام  )٧٩(

التحـــرك االســـالمي -؛ حســـن شـــبر، تـــاریخ العـــراق السیاســـي المعاصـــر ١٤٦والحزبیـــة، ص بـــین المرجعیـــة
 .  ١٣٦٧-٣٦٦، ص٢، ج ١٩٥٧-١٩٠٠

 ماجــــد النــــزاري، عبــــد الصــــاحب دخیــــل وبــــدایات الحركــــات االســــالمیة المعاصــــرة (بیــــروت: دار الفــــرات، )٨٠(
-١٩٠٨العمـل الحزبـي فـي العـراق  -؛ حسن شبر ، تـاریخ العـراق السیاسـي المعاصـر ٢٢) ، ص١٩٩٠
 .  ٧٩؛ الخطیب بن النجف، المصدر السابق، ص ٢٥٥، ص ١، ج ١٩٥٨

؛ الخطیــب  ٢٠٠٥حزیــران ٩رشــاد علــي حســین عــودة الخالــدي، النجــف األشــرف، فــي  ))مقابلــة شخصــیة(( )٨١(
 .٤٠ابن النجف، المصدر السابق، ص
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ت هــذه األخـرى مـن السـجن والتشـرید، وعـد اإلسـالمیةالعـراق، ونـال أفرادهـا مـا نـال أفـراد الحركـات 
  . )٨٢(الحركة توأم حركة الشباب المسلم

  
  :اإلسالمیةلدعوة حزب ا -٥

الثانیــة كانــت األمــة نهایــة عقــد الخمســینات تعــاني الضــیاع، فبعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة 
 نظریتــــه ، والشــــرق المتمثــــل باالتحــــاد الســــوفیتي))الرأســــمالیة((الغــــرب نظریتــــه  عــــرض ١٩٤٥عــــام 

 ان بعــــضوبخاصــــة ،  الســــاحات التــــي شــــهدت تــــداعیاتها ى، فأصــــبح العــــراق أحــــد ))الماركســــیة((
الشباب المسـلم وقـع تحـت تأثیراتهـا، فانتشـرت األحـزاب العلمانیـة اللیبرالیـة والقومیـة والیسـاریة، وان 

ألمــر الــذي ، اواإلســالمهــذه األحــزاب بــدأت تســتوعب الشــباب المســلم وتنحــوا بهــم بعیــدًا عــن الــدین 
  .  )٨٣(هذه المشكلة الخطیرةورجال الفكر في التفكیر الجدي ب دفع ثلة من علماء الدین

التأســـیس  ، وســـبقت عملیـــة١٩٥٧ أولتشـــرین  ١٢فـــي ))اإلســـالمیةحـــزب الـــدعوة ((أســـس ف
، وكــان منــزل الشــهید المفكــر آیــة اهللا محمــد بــاقر الصــدر أحــد لقــاءات ومباحثــات مهــدت لتأسیســه 

منازل النجف األشرف التي احتضنت هذه اللقاءات وباركت مباحثاتها، وقام شهید العقیـدة الصـدر 
سة شاملة للعدید من األنظمة الداخلیة لجملة من األحزاب السیاسیة فـي العـالم مـن أجـل األول بدرا

  .  )٨٤(وضع أسس وأنظمة الحزب بصورة موضوعیة قویمة
مـن علمـاء الــدین البـارزین والشخصـیات الحركیــة،  وكـان فـي الهیــأة المؤسسـة للحـزب عــدد

قدســـة فـــي بیـــت آیـــة اهللا المرجـــع فـــي مدینـــة كـــربالء الم ١٩٥٧وعقـــد الحـــزب اجتماعـــه األول عـــام 
التـي شــارك فیهـا بعــض  اإلسـالمیةالكبیـر السـید محســن الحكـیم ، وبـدأ الحــزب باسـم حركـة الــدعوة 

                                                 
الخطیــــب ابــــن النجــــف،  ؛٤٦الحزبیــــة، صعــــادل رؤوف، العمــــل االســــالمي فــــي العــــراق بــــین المرجعیــــة و  )٨٢(

 .   ٤٠المصدر السابق، ص

نیســـان  ١٠، بغـــداد، تقریـــر تلفزیـــوني فـــي ذكـــرى استشـــهاد الســـید محمـــد بـــاقر الصـــدر، ))تلفزیـــون العراقیـــة(( )٨٣(
؛ عـــز الـــدین ســـلیم، االمـــام الشـــهید محمـــد بـــاقر الصـــدر رائـــد حركـــة التغییـــر فـــي العـــراق، (بغـــداد:  ٢٠٠٤

حسـن حمـزة الزبیـدي،  ))مقابلـة شخصـیة((؛  ٤٤)، ص١٩٩٦ى للثـورة االسـالمیة، منشورات المجلـس األعلـ
، عضــو مكتــب حــزب الــدعوة االســالمیة فــي النجــف األشــرف المقــر، النجــف األشــرف، فــي  ١٩٦٠موالیــد 

 .٢٠٠٤نیسان ٢١

 ؛٢٠)، ص٢٠٠٤حـــزب الـــدعوة االســـالمیة، البرنـــامج السیاســـي لحـــزب الـــدعوة االســـالمیة، (بغـــداد: د.ط،  )٨٤(
د الحســـیني، االمـــام الشـــهید محمـــد بـــاقر الصـــدر دراســـة فـــي ســـیرته ومنهجـــه، (بیـــروت: دار الفـــرات، محمـــ

؛ عدنان علیان، الشیعة والدولة العراقیة الحدیثة، (بیروت: مؤسسة العارف للمطبوعات،  ٣٥)، ص١٩٩٠
؛ صـــالح نغمـــاش خلـــف الكرعـــاوي، خـــواطر وذكریـــات مـــن تـــاریخ النجـــف األشـــرف،  ٤٤٨) ، ص٢٠٠٥

 . ٩٣) ، ص٢٠٠٦الء: مكتب الهادي، (كرب
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وكانـــت لشخصــیة ورؤى الســـید الشـــهید  اإلســالمیةحـــزب الـــدعوة  إلــىالعلمــاء، وتطـــورت بعــد ذلـــك 
مـن السـید مهـدي الحكـیم  ، وكـان كـلٌ  الصدر األول الـدور الفاعـل فـي انبثـاق فكـرة الحـزب وقیادتـه

     .)٨٥(الرواد والمؤسسین للحزبوالسید محمد باقر الحكیم من 
ن مـــســـالمیة اســـتلهامًا مـــن الغایـــة التـــي یتوخاهـــا الحـــزب، و ســـمي الحـــزب باســـم الـــدعوة اإل

،  إلیهــاكم تحــالتــي ینــوي تحملهــا والمعــاییر التــي یطبیعــة األهــداف التــي یریــد تحقیقهــا والمســؤولیة 
تأسیســه لمنــع اكتشــافه وهــو فــي طــوره األول خشــیة تعــرض  جانــب الســریة فــي بدایــة واتخــذ الحــزب

أعضائه لالعتقال وبالتالي القضاء علیه، وكان الهدف الذي ینشـده الحـزب هـو العمـل علـى عـودة 
في مسار الركب الحضاري المعاصر، وتحكیم شـریعة اهللا بالمسـلمین بـل وعلـى  فاعلةً  قوةً االسالم 

  .  )٨٦(ذ المجتمع االسالمي مما هو فیه من تخبطات علمانیةكل األرض، وانقا
، لكــل واحــدة  لأربــع مراحــ إلــىالمرحلــي فــي العمــل وقســم مســیرته  األســلوبتبنــى الحــزب 

خصوصیاتها ومستلزماتها وأهدافها، شملت المرحلة األولـى تكـوین الحـزب وبنـاءه والتغییـر الفكـري 
یاســي، والمرحلــة الثالثــة مرحلــة اســتالم الحكــم، والمرحلــة لألمــة، والمرحلــة الثانیــة مرحلــة العمــل الس

بعــد اســتالم الحكــم، وتطــور نشــاط حركــة الــدعوة  اإلســالمیةواألمــة  اإلســالمالرابعــة رعایــة مصــالح 
دینامیكیــة متناغمــة ومتفاعلــة مــع الواقــع السیاســي المرحلــي للعــراق، وان اتســم فــي بدایاتــه  ةبصــور 

لرافضــة لقیــام أحــزاب دینیــة، تســتقطب الشــباب المســلم اة بــالبطئ والحــذر بســبب ضــغوطات الســلط
بصـورة مدروسـة علـى یـد الشـهید لك لم یمنع انطالقة الحـزب بعیدًا عن منهاجها العلماني بید ان ذ

بدرایـة ووعـي مبكـر نصـب عینیـه أهمیـة عظمى محمـد بـاقر الصـدر، الـذي وضـع المفكر آیة اهللا ال
منـذ البدایـة بـین صـفوف وطلبـة متعلم، لذا كـان التحـرك لمثقف والالعمل في وسط الشباب المسلم ا

اسـالمیة فـي الوسـط  –الثانویات والمعاهد والجامعات العراقیة، األمر الذي مهد لبناء قاعدة فكریـة 
اســي أخــذ علــى عاتقــه فیمــا بعــد تحمــل مســؤولیة العمــل السی الحیــوي مــن المجتمــع العراقــي، وســط

                                                 
عــن أســماء الهیــأة المؤسســة ینظــر: حســین عــالوي، حــزب الــدعوة االســالمیة اشــكالیة  مــن التفاصــیل مزیــدل )٨٥(

مجیـــد مصـــطفى مجیـــد زینـــي، موالیـــد  ))مقابلـــة شخصـــیة((؛  ٣٣-٣٢)، ص١٩٩٩الصـــراع، (د.م: د.ط، 
آب  ١٩جـف األشـرف، النجـف األشـرف، فـي ، مسؤول مكتب حزب الدعوة االسالمیة في مدینـة الن١٩٥٥
؛ محمـد بـاقر  ٢٠٠٤نیسـان  ٢١حسـن حمـزة الزبیـدي، النجـف األشـرف، فـي  ))مقابلة شخصیة((؛  ٢٠٠٥

 .  ٣٥؛ ماجد النزاري، المصدر السابق، ص١٣٧الحكیم، االمام الحكیم، ص

)، ٢٠٠٣لنشـر والتوزیـع، حزب الـدعوة االسـالمیة،  تعریـف بحـزب الـدعوة االسـالمیة، (بغـداد: دار البیـان ل )٨٦(
 .  ٣٢؛ حسین عالوي، المصدر السابق، ص١٣ص
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ــــة مــــن المواج ــــاریخ العــــراق  هــــة مــــعالســــلیم فــــي المراحــــل التالی ــــر فــــي ت ســــلطات االنحــــراف والتجب
  .  )٨٧(المعاصر

ن مدینـــة النجـــف األشـــرف أصـــبحت بـــؤرة مناســـبة لكثیـــر مـــن دم إوتبـــین مـــن خـــالل مـــا تقـــ
فة اتجاهاتها وتوجهاتها علنیة وسریة خالل المدة بین عامي ااألحزاب والحركات السیاسیة وعلى ك

مـا كـان لـه دور  لتیارات في نشاطها ودورها ، فمنهـاوا األحزاب، فقد تفاوتت هذه  ١٩٥٨-١٩٤٥
لــم  وأخــرى، لــه دور محــدود فــي أغلــب القضــایا الوطنیــة والقومیــة ، ومنهــا مــا كــان  فاعــل وبــارز

، وهـذا مـا سـنتعرف ا بعـد مـدة قصـیرة مـن تأسیسـه تطع مجـاراة الوضـع السیاسـي آنـذاك فانتهـتتس
  ل الثالث .  یة من الفصتعلیه بایجاز موضوعي في المباحث اآل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)، ١٩٩٦ســنوات المحنــة وأیــام الحصــار، (طهــران: د.ط ،  رضــا النعمــاني، الشــهید الصــدرالشــیخ محمــد  )٨٧(

 .   ٦٣-٦٢؛ عادل رؤوف، عراق بال قیادة، ص١٤٩-١٤٨ص
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بعــض النجــف األشــرف والتطــورات السیاســیة الداخلیــة فــي العــراق قــراءة فــي  -المبحــث الثــاني:
   نماذج:ال

  

التــي  ةًال مـع األحــداث والتطـورات السیاســیإســهاما فـاعًال ومتفــاعالنجــف األشـرف  أسـهمت
بوضوح ال لبس فیـه عـن تي تلتها، معبرة انیة والعقود الأعقاب الحرب العالمیة الثفي البالد ألمت ب

 مراكز التحرك السیاسي الرئیسة في العـراق أمـر اضـطلعت بـه المدینـة أحدىحقیقة كونها من بین 
صعب االحاطة ال ، وألن من )٨٨(بؤرة للمعارضة السیاسیة منذ االحتالل البریطاني للعراقبوصفها 

الباحـث تسـلیط األضـواء علـى نمـاذج مـن أثـر  في مبحـث كهـذا بكل صغیرة وكبیرة من األحداث ،
مواقفها ازاء بعض من أبرز تلك التطورات التي جرت في البالد، خـالل العقـدین والنیـف األخیـرین 

  من عمر المملكة العراقیة. 
  

  : ١٩٤٨ف من وثبة كانون ثان الموق -أوالً 
طانیـة، بیـد ان یالبر  لإلمبراطوریـةتبعیة العراق  بین العراق وبریطانیا ١٩٣٠اهدة مع أكدت

نهائهـــا، وتعـــدیلها بمـــا یتوافـــق ومصـــلحة الـــبالد، لـــذا ســـعت مـــع ال یضـــغط الشـــعب العراقـــي ماأنفـــك
، ١٩٣٠ة جدیـدة تحـل محـل معاهـدة الطرف البریطاني لعقدها، واألخیرة بـدورها سـعت لعقـد معاهـد

صــالح انتهــاء مــدتها، وبــدأت المباحثــات الرســمیة بــین رئــیس الــوزراء  انهــا شــارفت علــىوبخاصــة 
حتـى  ١٩٤٧جبر والجانب البریطاني برئاسة بیفن لتعدیل المعاهدة واستمرت بین الثامن من آیار 

، وعقد الوصي عبد االله اجتماعًا في الثـامن والعشـرین مـن  ١٩٤٨الحادي عشر من كانون ثان 
فـــي قصـــر الرحـــاب حضـــره رؤســـاء الـــوزارات الســـابقة ورئـــیس مجلـــس األعیـــان  ١٩٤٧كـــانون أول 

  . )٨٩(على وجوب تعدیلها  ي تعدیل المعاهدة فاجمع المجتمعونب للتشاور فوالنوا

                                                 
الل البریطــاني، ومواقـــف أخــذت النجــف األشــرف مواقـــف مبدئیــة صــارمة ضـــد الغــزو ومــن ثــم ضـــد االحــت )٨٨(

معارضــة نبیلــة ضــد كثیــر مــن حكومــات العهــد الملكــي. علــى ســبیل المثــال ینظــر: نــاجي وداعــة الشــریس، 
ـــــد الـــــرحیم الرهیمـــــي، المصـــــدر الســـــابق، ص ١٧، ص١المصـــــدر الســـــابق، ج ؛ حســـــن  ١٥١-١٥٠؛ عب

عیســى  ؛ حســن ١٢٧؛محمــد علــي كمــال الــدین، المصــدر الســابق، ص ٩األســدي، المصــدر الســابق، ص
 .   ١٢٠الحكیم، التاریخ المعاصر، ص

؛ طـاهر الطنـاحي، جمهوریـة العـراق،  ٢٠٣ص تاب الثاني ،الحزب الشیوعي ، الك -و ، العراقحنا بطاط )٨٩(
؛  ٨٩، ص٩؛ عبــد الـــرزاق الحســـني، تــاریخ الـــوزارات العراقیـــة، ج ١٧)، ص١٩٥٨(بغــداد: دار الهـــالل، 

؛ ناجي شوكت رئیس الوزراء  ٢١٢، ص١٩٥٨-١٩٤٦الل عبد االمیر هادي العكام، تاریخ حزب االستق
-٥٥٧) ، ص١٩٩٠، (بغــــداد: مطبعــــة الخلــــود، ١٩٧٤-١٨٩٤األســــبق، ســــیرة وذكریــــات ثمــــانین عامــــًا 

٥٥٩  . 
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ــ بموجــب  ، بینــتو یطانیــا، معاهــدة أخــرى مــع بر  ةاحتجــت أحــزاب المعارضــة علــى عقــد أی
میثــاق األمــم المتحــدة ان مجلــس النــواب ال یمثــل الشــعب العراقــي وان وزارة صــالح جبــر ال تــؤمن 

كــانون ثــان  ٣یــر الخارجیــة العراقــي فاضــل الجمــالي فــي علــى مســتقبل العــراق، وكــان تصــریح وز 
فــي لنــدن عــن المحادثــات بــین العــراق وبریطانیــا وعــن المســاوئ واالنتقــادات التــي تعرضــت  ١٩٤٨

، وعــن معاهــدة جدیــدة تــم مــن خاللهــا تالفــي األخطــاء فــي المعاهــدة القدیمــة، ١٩٣٠لهــا معاهــدة 
رجـــت تظـــاهرات طالبیـــة قادهـــا طلبـــة كلیـــة وعلـــى أثـــر هـــذا التصـــریح واجتمـــاع األحـــزاب علیـــه، خ

رئــیس  وأســرعوتصــدت لهــا الشــرطة، فعطلــت الحكومــة الدراســة  ١٩٤٨كــانون ثــان  ٤الحقــوق فــي 
   . )٩٠(تعدیل المعاهدة سیقوي وضع العراق الدولي نّ تكذیب التصریح مدعیًا أ إلىالوزراء 

هر قبـــل عـــام أشـــ مویـــه والتخویـــف التـــي قامـــت بهـــا لبضـــعةحمـــالت التان  ظنـــت الحكومـــة
ان أحـداث فلسـطین قـد تلهـي الشـعب عـن و  الشـعب ، اتوٕامكانـ، قد شلت قوى المعارضـة  ١٩٤٨

كــان قـد اعــد علـى النحــو الــذي  المعاهـدة ، فجــئ ببرلمـان أبــرامسـبقت  التــي الوقـوف بوجــه خططهـا
ان ابــرام معاهــدة  –ایضــًا  –مــن تمریــر أي مشــروع یــراد تمریــره وظنــت الحكومــة  أعضــائه یمكــن
، غیر ان التظاهرات استمرت حتـى بعـد دة لن یؤدي اال الى اضطراب طالبي لیوم واحد فقط جدی

ووقعت في الخامس عشر مـن كـانون ثـان  الخارجیة .الوزراء النافیة لتصریح وزیر رئیس تصریح 
 -جبـر((أو معاهـدة  ))بورتسموث((في میناء بورتسموث، معاهدة جدیدة سمیت معاهدة  ١٩٤٨عام 
التبعیــة لبریطانیــا، ونتیجــة لــذلك انــدلعت التظــاهرات الجماهیریــة زادت هــذه المعاهــدة فــي ، فــ ))بــیفن

مــــن الســــادس عشــــر مــــن الشــــهر نفســــه، بتـــداًء ، اً والـــدعوة لالضــــرابات فــــي معظــــم المــــدن العراقیــــة
االشــتباكات تجــري یومیــاً فــي شــوارع العاصــمة وشــملت بعــد ذلــك مــدن العــراق األخــرى،  وأصــبحت

مـن  راسة والقیام بالتظاهرات ابتـداءً عن الد اإلضراب إعالنالكلیات والمعاهد  وأعلنت لجنة طالب
، وفي الیوم التالي أطلقت الشرطة النار على المتظاهرین فسـقط عـدد مـن  ١٩٤٨كانون ثان  ١٩

  .   )٩١(الجثث الیوم التالي الذي استلمت فیه الشهداء وكذا في

                                                 
 ؛ فاضــل حســین، تــاریخ الحــزب الــوطني الــدیمقراطي ٦، ص ٧٩، العــدد١٩٧٦، آذار  ))الثقافــة الجدیــدة(( )٩٠(

 .  ١٢٥یة السید سلمان ، المصدر السابق، ص؛ حیدر نزار عط ٢١٧-٢١٦، ص ١٩٥٨-١٩٤٦

؛ فــــاروق صــــالح العمــــر ،  ٢٥، العــــدد ٢٠٠٤كــــانون ثــــان  ٣١، (صــــحیفة) ، بغــــداد، ))طریــــق الشــــعب(( )٩١(
) ، ١٩٦٦، (بیــروت: د.ط،  ١٩٤٨-١٩٢٢المعاهــدات العراقیــة البریطانیــة وأثرهــا فــي السیاســة الداخلیــة 

.  ٢١٥ن والضـــباط األحـــرار، الكتـــاب الثالـــث، صالشـــیوعیون والبعثیـــو -؛ حنـــا بطـــاطو ، العـــراق ٤٢٤ص
، ٧لمزیــد مــن التفاصــیل عــن المعاهــدة وبنودهــا ینظــر: عبــد الــرزاق الحســني، تــاریخ الــوزارات العراقیـــة، ج

؛ حســن مصــطفى، مــذكرات ملحــق عســكري فــي لنــدن، (بغــداد: دار آفــاق عربیــة للطباعــة  ٢٤٠-٢٣٤ص
؛ ســعاد خیــري ، المصــدر  ١٠٤الســابق، ص ؛ حلــیم أحمــد، المصــدر ١٥١-١٥٠)، ص١٩٨٥والنشــر، 

 . ١٦٥-١٦٢السابق، ص
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  بمختلــف طبقاتهــا، ، هــدة بورتســموثوقفــت مدینــة النجــف األشــرف وقفــة جریئــة ضــد معا
  مـــن تظـــاهرات كبیـــرة فـــي الحـــادي والعشـــرینعارضـــة فـــي وثبتهـــا ، فخرجـــت المدینـــة بموســـاندت ال
لم تشهد لها المدینة مثیًال من قبل ، وهتفت جموع المتظاهرین بسـقوط حكومـة  ١٩٤٨كانون ثان 

ــــر ومحاســــبة مبرمــــي المعاهــــدة ، مطــــالبین بالغائهــــا  ، رافعــــین  ١٩٣٠عاهــــدة م وٕالغــــاءصــــالح جب
جابــــه الشــــرطة جمــــوع  . وقــــد ))فلســــطین الحــــرة العربیــــة((شــــعارات منــــددة ببریطانیــــا المتــــآمرة علــــى 

 إلـــىرغم كــل ذلــك ، بعــد ذلــك اتجــه المتظــاهرون بــالمتظــاهرین بالرصــاص واســتمرت التظــاهرات 
طة ولــم تهــدأ قتــل أحــد أفــراد الشــر الشــرطة خوفــًا مــن الهجــوم علیــه، و ســراي الحكومــة الــذي أقفلتــه 

رجـاالت السیاسـة  إلـىالحالة اال عندما أذیع بیان الوصي الذي أعلن فیه عن رغبته في االجتماع 
  .  )٩٢(وزعماء األحزاب الوطنیة

وضــرورة  أهمیتهــاأكــدت علــى  س الــوزراء جــاءت مخیبـة لآلمــال، إذبیـد ان تصــریحات رئــی
ن مـن یفة وكان یـوم السـابع والعشـریات عنانجاح مقاصدها ، فهب الشعب في العراق ثانیة بتظاهر 

عمـــت بغـــداد ومـــدن العـــراق األخـــرى  مـــًا مجیـــدًا فـــي تـــاریخ العـــراق ،إذیو  ١٩٤٨شـــهر كـــانون ثـــان 
استشــــهاد عــــدد مــــن  إلــــىخاصــــة فــــي بغــــداد باشــــتباكات عنیفــــة و  إلــــىتظــــاهرات صــــاخبة ، أدت 

اهري ، وقــد المتظــاهرین ، وكــان فــي مقــدمتهم جعفــر الجــواهري شــقیق الشــاعر محمــد مهــدي الجــو 
مســقط رأســه فــي النجــف األشــرف ، فخرجــت المدینــة عــن بكــرة أبیهــا الســتقباله ،  إلــىجــئ بنعشــه 

وكانت التظاهرات الغاضبة تتقـدم نعشـه ، وأقفلـت األسـواق وعطلـت الحوانیـت وأقیمـت الفاتحـة فـي 
   . )٣٩(مسجد آل الجواهري وكان لهذه الحادثة وقع على العراق عامة والنجف األشرف خاصة

استقال محمد مهدي الجواهري عضو مجلس النواب ممثًال عن لواء كربالء ویومها كانت 
الشــعب علـى قبــول  إرغـامنــواب احتجاجـًا علــى لالنجـف األشــرف أحـد أقضــیتها، مـع مجموعــة مـن ا

معاهدة بورتسموث، ووسـائل الضـغط التـي اتبعتهـا السـلطات مـع الشـعب، فأصـبح استشـهاد جعفـر 
التــي جــاءت مــن  النجــف األشــرف الوفــود رضــة فــي مجابهــة المعاهــدة، فاســتقبلترمــزًا وطنیــًا للمعا

مختلــف انحــاء العــراق ، لتعــزي بشــهید العــراق والنجــف االشــرف جعفــر الجــواهري ، وكــان الشــباب 
في أنحاء العراق كافة ، فكان  بإخوانهمالحفالت التأبینیة على أرواح الشهداء اسوة  النجفي قد اقام

                                                 
 .  ١٧١-١٧٠، ص ١ناجي وداعة الشریس، المصدر السابق، ج )٩٢(

ب القومي العربي في النجـف ،       و ؛ كاظم محمد علي شكر ، حركة الشبا ١٧١، صالمصدر نفسه  )٩٣(
)، ١٩٧٢بعـــــة النعمـــــان، ؛ خلیـــــل ابـــــراهیم عبـــــد اللطیـــــف، أدبـــــاء العـــــراق المعاصـــــرون، (النجـــــف: مط١٧
 .  ١٣٣ص
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عن روح وثابة ، ووعي وطني عمیـق، لـم یتقـاعس عنـه حتـى سـواق عربـات یعبر  موقفهم تالحمیاً 
  .  )٤٩(وعلى نفقتهم الخاصة ، بالمناسبة لمدة ثالثة أیام متتالیة ن أحتفلواالنقل الذی

وكان تصریح رئـیس الـوزراء آنـف الـذكر سـببًا فـي خـروج تظـاهرات صـاخبة جابـت شـوارع 
النفجـار مـا لـم یـتم محاســبة مبرمـي المعاهـدة ، معبـرة عــن مدینـة النجـف األشـرف ، معلنـة منــذرة با

رفضها القاطع للمعاهدة والمطالبة باسقاط الحكومة وانتخـاب مجلـس جدیـد، ووقفـت الشـرطة موقفـًا 
سـقوط عـدد مـن الضـحایا ،  الـى المتظـاهرین ممـا أدى إزاءصارمًا حیال ذلك، ووجهـت رصاصـها 

  .  )٥٩(لحقوق الشعب فیاً عمل أثار حفیظة العلماء وعدوه مناوهذا ال
التـي  اإلرهابیـةوقف العلماء ورجـال الـدین فـي النجـف األشـرف موقفـًا حازمـًا مـن األعمـال 

هـذه المعاهـدة ،  أبـرامقامت بها الشرطة ضد أبناء هذه المدینة ومـدن العـراق األخـرى، ووقفـوا ضـد 
مع انتفاضة الشعب فهاجم وقف الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء موقفًا مبدئیًا متضامنًا  إذ

یخــدمون یوضــع فیــه العــراق ، وان الــذین قــاموا بعقــدها  انمــا  طوقــًا جدیــداً  الجدیــدة وعــدها المعاهـدة
ل فـــي اعـــفلـــى الـــبالط اثـــر لبرقیتـــه إ لمصـــالح العراقیـــة ، وكـــاناالمصـــالح البریطانیـــة علـــى حســـاب 

ي أثــره الكبیــر علــى الســلطة فــي الــوزارة ، وكــان لموقــف الشــیخ عبــد الكــریم الجزائــر  بإســقاط اإلســراع
  . )٦٩(قامت بها السلطة ضد المتظاهرین ، وموقفه الحاسم ضد األعمال التي بغداد

، فطلــب مــن رئــیس الــوزراء صــالح  األمــورمــن تفــاقم  قــد خشــي الوصــي عبــد االلــه وكــان
انون ثان ن من كبیانًا مساء یوم السابع والعشری اإلذاعةجبر تقدیم استقالته وأذاع الوصي من دار 

المعاهـدة رسـمیًا  إلغـاء إلى، ذكر فیه استقالة الوزارة ورفض المعاهدة ، اضطرت الحكومة  ١٩٤٨
العرفیة،  األحكامفي الوقت نفسه  وأعلنت، لغرض امتصاص النقمة  ١٩٤٨في الثالث من شباط 

ه وشــنت حملــة مــن االعتقــاالت الواســعة والشرســة فــي صــفوف المعارضــة ، ممــا كــان لــه آثــاره هــذ
  . )٧٩(المرة في الساحة العربیة ، حیث اندلعت تظاهرات للتضامن مع العراق في البلدان العربیة 

 ١٩٤٨فــي الخــامس مــن آذار  أخــرىفتفجــرت التظــاهرات فــي مدینــة النجــف األشــرف مــرة 
شـــهداء الوثبـــة ، فقـــد خرجـــت جمـــاهیر غفیـــرة بمواكـــب حافلـــة ،  أربعینیـــةالیـــوم الـــذي صـــادف فیـــه 

                                                 
، ١٩٤٨شــباط  ٢١،  ))البیــان((؛  ٢٧٣-٢٧١، ص ٧عبــد الــرزاق الحســني، تــاریخ الــوزارات العراقیــة ، ج )٩٤(

 .  ١٠٥٦، ص ٤١و ٤٠العدد

 .  ١٦٥سعاد خیري ، المصدر السابق، ص )٩٥(

 ؛ محمــد حســـین كاشــف الغطــاء ، المثـــل ١٢٦حیــدر نــزار عطیـــه الســید ســلمان ، المصـــدر الســابق ، ص )٩٦(
 .  ١٧٢؛ ناجي وداعة الشریس ، المصدر السابق، ص ٢٦العلیا في االسالم ال في بحمدون، ص

؛ عبـاس علـي، زعـیم الثـورة العراقیـة، (بغـداد: مطبعــة  ١٤-١٣فاضـل حسـین، سـقوط النظـام الملكـي ، ص )٩٧(
؛ حلیم أحمد ، المصدر  ١٤٢؛ حسن عیسى الحكیم ، التاریخ المعاصر ، ص ٢٠٥)، ص١٩٥٠النجاح،

 .  ١٠٥-١٠٤بق ، صالسا
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فود من مختلـف منـاطق بغـداد والمـدن العراقیـة ، وكانـت مدینـة النجـف األشـرف قـد اشتركت فیها و 
قــام أالوثبــة الوطنیــة ، و  اأرســلت وفــداً لــذلك ، حمــل األكالیــل والشــموع والالفتــات حیــا فیهــا ضــحای

،  ١٩٤٨شــباب األحــرار بالمناســبة حفلــة تأبینیــة كبــرى بجــامع شــالش فــي الســابع مــن آذار عــام 
لجـان التـأبین ، وفـي الـذكرى السادسـة  إلـىفاضل بارسـال مـا جـادت بـه قـرائحهم وشارك الكتاب األ

راســة احیــاءًا لهــذه الــذكرى عــن الد باإلضــرابمــدارس النجــف األشــرف  ت، قامــ ١٩٥٤للوثبــة عــام 
لتظــاهرة كبیــرة ، وقامــت قــوات األمــن فــي المدینــة بتفریــق التظــاهرة ، بالتعــاون مــع بعــض واعــدت 

   . )٨٩(العناصر القومیة
عـن بمیالد مفاهیم شعریة في العراق ، نـتج ذلـك  إیذاناكانت نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

 مشــــاعر الشــــعراء وشــــحذت،  ١٩٤٨هــــزت وثبــــة كــــانون ثــــان  الــــوعي السیاســــي فــــي العــــراق ، إذ
القصــائد لــدعم  نظمــواألشــرف فــي مقدمــة شــعراء العــراق، الــذین قــرائحهم ، وكــان شــعراء النجــف ا

، ونظم الشـیخ  القصائد في هذا الشأنبعدد من  الشاعر عبد المنعم الفرطوسي أبدعفاالنتفاضة ، 
رئــیس الــوزراء صــالح جبــر ، وللشــاعر محمــد مهــدي المناســبة مخاطبــًا فیهــا ب قصــیدةي علــي الشــرق

أخـــي ((الشـــعب وزادت مـــن حماســـته منهـــا قصـــیدة  ألهبـــتبهـــذه المناســـبة  عـــدة الجـــواهري قصـــائد
أثنــاء التظــاهرات الــذي خرجــت فــي بغــداد ضــد  فــي ناســبة استشــهاد أخیــهبم التــي نظمهــا ، ))جعفــر
 ١٩٥٢كـانون ثـان  ٢٨الـذكرى الرابعـة للوثبـة فـي ة بورتسموث ، وقصیدة اخرى نظمها فـي معاهد
  . )٩٩())ذكرى(( بعنوان

إذ نظـم فیهـا  بهـذه الوثبـة ، مشـاركة فاعلـة شارك الشاعر السید محمد صالح بحر العلومو 
ثنـاء التظـاهرات ، ونظـم األسـتاذ مرتضـى ، وكان ینشد قسمًا منهـا فـي أالمعاهدة د ضد قصائ تسع

                                                 
،  ١٨و ١٧، العــدد  ١٩٤٨آذار  ١٩،  ))الغــري((؛  ٥٧٥جعفــر عبــاس حمیــدي ، المصــدر الســابق ، ص )٩٨(

، معلم متقاعد مؤید للحركة القومیة ١٩٤١حسن جبر الزجراوي ، موالید  ))مقابلة شخصیة((؛  ٩٢-٣٠ص
 .   ٢٠٠٥حزیران  ٩في نهایة الخمسینات في النجف األشرف، النجف األشرف، في 

؛ عبــــد اهللا  ٥) ، ص١٩٦٢ود ســــلوم ، األدب المعاصــــر فــــي العــــراق ، (بغــــداد: مطبعــــة المعــــارف ، و دا )٩٩(
؛ علــي عبــاس علــوان ، تطــور الشــعر العربــي الحــدیث فــي  ٢٤١-٢٤٠الجبــوري ، المصــدر الســابق ، ص

، محمـــد ؛ فریـــق مـــن الكتـــاب العـــراقیین  ٤٦٢العـــراق ، (بغـــداد: دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة، د.ت) ، ص
؛ عبد الكریم الدجیلي ، محاضرات عن  ٢١١) ، ص١٩٦٩مهدي الجواهري ، (النجف: مطبعة النعمان، 

؛ محمـــــد مهـــــدي الجواهري،مــــــذكراتي،  ١٥٤) ، ص١٩٥٩الشـــــعر العراقـــــي الحـــــدیث ، (القـــــاهرة: د.ط ، 
؛ محمـــد مهـــدي الجـــواهري ، دیـــوان الجـــواهري ،  ٣٣١-٣٢٩، ص٢)، ج١٩٩٩(بیـــروت: دار المنتظـــر، 

 .١١٢-١٠٩، ص ٤) ، ج١٩٧٤(بغداد: مطبعة األدیب البغدادیة ، 
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وحكـــم  ))بـــروق الوثبـــة((طـــاهر فـــرج اهللا الحلفـــي قصـــیدة بمناســـبة عقـــد معاهـــدة بورتســـموث بعنـــوان 
  . )٠١٠( كثیر من شعراء النجف األشرف القصائد بهذه الوثبة الوطنیةبعدها ، وانشد 

  

         :  ١٩٥٢ضة تشرین ثان عام الموقف من انتفا -ثانیاً 
ـــة فـــي العـــراق واحـــدة مـــن مـــآثر  ١٩٥٢كانـــت انتفاضـــة تشـــرین ثـــان عـــام  الشـــعب الوطنی
ًا ، وانما اسـهمت عوامـل عـدة فـي انـدالعها ، طارئ اً حدثالعراقي الخالدة ، ولم تكن هذه االنتفاضة 

تباعـد بـین المعارضـة بعد ان مست هذه العوامل مصالح ومشـاعر الشـعب العراقـي ، فضـًال عـن ال
والسلطة ، وماكان یجري من احداث على المستویین : العربي واالقلیمي ، وهي التقل اهمیة عما 
كــان یجــري فــي الشــارع العراقــي ، هــذه كلهــا عوامــل ادت الــى هــذه االنتفاضــة ، علــى ان القضــیة 

عمــا حــدث مــن  الفلســطینیة تــاتي فــي مقدمــة القضــایا التــي كانــت تحــرك الشــارع العراقــي ، فضــالً 
الـــذي یعـــد العـــام الثالـــث لالنقالبـــات فیهـــا ، ومشـــروع مصـــدق  ١٩٤٩اضـــطرابات فـــي ســـوریا عـــام 

ثـورة مـن أحـداث وتطـورات فـي لبنـان،ومن ثـم انـدالع ، وما جـرى ١٩٥٠لتامیم النفط االیراني عام 
وغیـره مـن االحـداث الهبـت مشـاعر الجمـاهیر  في مصر ، كل هذا ١٩٥٢تموز عام  / یولیو ٢٣

  .   )١١٠(واجج روح االنتفاضة في نفوسهم  
ــــــت العوامــــــو   ــــــة لتمثل االجتمــــــاعي واالقتصــــــادي  اإلصــــــالحالمطالبــــــة بضــــــرورة ب الداخلی

وتحدیـــد الملكیـــة  اإلقطـــاع وٕالغـــاءن االســـتغالل األجنبـــي، لسیاســـي ، وتحریـــر الثـــروة النفطیـــة مـــوا
الجتمــــاعي، واالهتمــــام الزراعیــــة ورفــــع المســــتوى المعاشــــي للمــــواطن، وتشــــریع قــــانون الضــــمان ا

دعــــائم نظـــــام  وٕارســــاءبالجوانــــب الصــــحیة والثقافیــــة للمجتمـــــع، وتعــــدیل الدســــتور تعــــدیًال ینســـــجم 
ـــالي تغییـــر طریقـــة االنتخابـــات النیابیـــة،  ، ووجـــدت ١٩٣٠معاهـــدة  وٕالغـــاءدیمقراطـــي ســـلیم ، وبالت

وصـي  علـى عـرش ال إلـىاألحزاب السیاسیة المعارضة في البالد أن ترفع تلك المطالب بمـذكرات 
تشــرین ثــان  ٣، وعقــد الوصــي مــؤتمرًا فــي  ١٩٥٢تشــرین أول  ٢٨فــي  اإللــهالعــراق األمیــر عبــد 

ضم بعض رؤساء الوزارات السابقة وزعماء األحزاب، ولكنـه لـم یـتفهم خطـورة الموقـف ولـم  ١٩٥٢
  . )٢١٠(یقدم الحلول الالزمة

                                                 
 ١٣٥-١٢٩، ص ٢) ، ج١٩٦٩محمد صالح بحر العلوم ، دیوان بحر العلوم ، (بغداد: دار التضامن ،  )١٠٠(

 .   ٨؛ مرتضى طاهر فرج اهللا الحلفي ، المصدر السابق ، و
) ، ٢٠٠٢نشورات الثقافة الجدیدة ، عزیز سباهي ، عقود من تاریخ الحزب الشیوعي العراقي ، (دمشق: م )١٠١(

؛ فاضـل حسـین ، تـاریخ  ٣١٣-٣٠٦؛ عبـد الـرزاق الحسـني، أحـداث عاصـرتها ، ص ٦٢-٦١، ص ٢ج
 . ٢٩٣، ص١٩٥٨-١٩٤٦الحزب الوطني الدیمقراطي 

ــــة  )١٠٢( ــــة والقومی العــــراق ، (بغــــداد: دار الحكمــــة للطباعــــة والنشــــر،  –محمــــد مظفــــر األدهمــــي، الثقافــــة الوطنی
؛ عــادل غفــوري خلیــل ، أحــزاب المعارضــة العلنیــة فــي العــراق  ١٧٣-١٧٢ب األول، ص) ، الكتــا١٩٩٢
؛ عبـد األمیــر هـادي العكــام ،  ٢٣٨) ، ص١٩٩٤، (بغـداد: مطبعــة أوفسـیت االنتصــار،  ١٩٥٨-١٩٤٦

؛ نــــاجي  ٢٥٥) ، ص١٩٨٠، (بغـــداد: دار الحریــــة للطباعــــة ،  ١٩٥٨-١٩٤٦تـــاریخ حــــزب االســــتقالل 
 .  ٥٧٢، ص ٢سبق ، المصدر السابق، جشوكت رئیس الوزراء األ
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الطالبیـة فـي  باإلضـرابات اضـة نتفاالرع العراقي، والحت تباشیر فاحتقن الموقف في الشا
، إذ عـــد التعـــدیل مجحفـــًا  تعـــدیل نظـــام االمتحانـــاتلمعاهـــد التـــي طالبـــت بـــدءًا بالغـــاء الكلیـــات وا

كثیـر مـن الكلیـات، ل شملی اإلضرابواتسع  ١٩٥٢تشرین اول  ٢٦یوم  اإلضراب، فقرروا بحقهم 
تشرین ثان وبسبب ما حل  ١٩وم م یاو الد إلىوالعودة  إضرابهم إنهاءألغى التعدیل وقرر الطالب ف

 ٢٠ضــراب وتظــاهر الطــالب فــي یــومي تجــدد اإلاعتــداءات علــى الطــالب فقــد  فــي ذلــك الیــوم مــن
سقوط عدد من  كان من نتائجهدام بین الشرطة والمتظاهرین صِ  لىإ ، فأدى ذلكتشرین ثان ٢١و

ــــان  ٢٣ًا مــــن بتــــداءأوقفــــت الدراســــة االشــــهداء والجرحــــى، ف ــــذانًا ، وكــــا ١٩٥٢تشــــرین ث ن ذلــــك ای
  .   )٣١٠(باستمرار التظاهرات

منهـا النجـف األشـرف فـي العدیـد مـن مـدن العـراق ، و جدت التظاهرات صدى كبیر لهـا و و 
یریـــة ، وبخاصـــة فیمـــا یتصـــل بادامـــة زخمهـــا ، مشـــرفة مـــن االنتفاضـــة الجماه قفـــت مواقـــفالتـــي و 

ى قادهـا الشـباب القـومي فـي قادت اللجنة المحلیة للحزب الشیوعي فیها تظاهرات مجلجلة ، وأخـر ف
، كـــان  اً واحـــد إال،  المدینــة، واعتقـــل نتیجـــة ذلــك اثنـــان وثالثـــون طالبــًا كلهـــم مـــن الشــباب القـــومي

معتقـل الشـعیبة  إلـىمدینـة الحلـة ثـم  إلـىلشـرطة المدینـة ، نقلـوا بعـدها  شیوعیًا في المركـز الـرئیس
  .  )٤١٠(النجف األشرف إلىا وأربعون یومًا أطلق سراحهم وعادو  ةفي البصرة ، وبعد خمس

وشارك في قیادة هذه التظاهرات عدد من القیادات المحلیـة عـن أحـزاب المعارضـة وقواهـا 
ـــواء مرتضـــى طـــاهر فـــرج اهللا الحلفـــي  األســـتاذالیســـاریة، وقـــد ذكـــر  ـــان ل ان ، ، بوصـــفه شـــاهد عی

م فیهــا العدیــد مــن بقیــادة العدیــد مــن التظــاهرات العارمــة آزرهــ(( ١٩٥٢وا فــي عــام اتهمــالشــیوعیین 
فـرج اهللا قـاد والـده األسـتاذ مرتضـى طـاهر  نّ ، مؤكدًا أ ))عامة الشعب الفقراء والمعدمین والكادحین

قـادت هـي األخـرى تظـاهرات  ))أم عزیـز((والدتـه المعروفـة باسـمها الحركـي  نّ أكثر من تظـاهرة ، وأ
  . )٥١٠(نسائیة وقد حملت بیدها خنجرًا رمزًا لتحدي السلطات

وتطوراتهــا أن قــدمت وزارة مصــطفى العمــري اســتقالتها فــي  األحــداثرت أثــر هــذه اضــطف
قـرر عنــدها الوصـي عبــد االلـه االســتعانة بـالجیش ، فكلــف نـور الــدین ، و  ١٩٥٢تشـرین ثــان  ٢٣

                                                 
؛ أحمـــد فـــوزي، رئـــیس وزراء فـــي  ٣٢٣-٣٢٠،  ص ٨عبــد الـــرزاق الحســـني، تـــاریخ الـــوزارات العراقیـــة، ج )١٠٣(

؛ عبــد الــرزاق محمــد أســود، موســوعة العــراق  ٢٦-٢٥)، ص١٩٨٤العهــد الملكــي، (بغــداد: دار الجــاحظ، 
لح العمــر وآخــرون، ؛ جهــاد صــا ٩٠، ص٣مــج)، ١٩٨٦السیاســیة، (بیــروت: الــدار العربیــة للموســوعات، 

 .   ٧٣٠)، ص١٩٨٣موسوعة العراق في التاریخ، (بغداد: دار الحریة للطباعة، العراق المعاصر، 

 ، بوصفه شاهد عیان لهذه األحداث .  ٢٨٥-٢٨٤منذر جواد مرزة، المصدر السابق، ص )١٠٤(

لـواء طـاهر مرتضـى  ))ابلـة شخصـیةمق((؛  ٣٢٥، ص ٨عبد الرزاق الحسـني، تـاریخ الـوزارات العراقیـة ، ج )١٠٥(
، عضـــو رابطـــة اتحـــاد األدبـــاء والكتـــاب فـــي النجـــف األشـــرف ، النجـــف  ١٩٤٣فـــرج اهللا الحلفـــي ، موالیـــد 

 . ٢٠٠٥آذار  ٣األشرف، في 
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محمــود بتــألیف الــوزارة، فأعلنــت هــذه الحكومــة األحكــام العرفیــة ، وافتتحــت عهــدها بحمــالت مــن 
األحــزاب وتعطیــل صــحفها ، أدت  وٕاغــالقن رجــال السیاســة بالســجون االعتقــاالت وزج المئــات مــ

اشــتداد التظــاهرات فــي مدینــة النجــف األشــرف، حتــى خرجــت ســلطة المدینــة مــن یــد الشــرطة  إلــى
المتثال ألوامر السلطة بضرب اعن واحتلها الجیش بقیادة المقدم عبد الوهاب الشواف الذي امتنع 

ألوامــر رئــیس ومخالفــًا أســلوب الحــوار المقدســة ، مســتخدمًا المتظــاهرین وخاصــة فــي هــذه المدینــة 
ألیـام بـرغم اشـتداد التظـاهرات فـي اراء ومتصرف لواء كربالء وقائد الفرقة الرابعـة فـي الدیوانیـة الوز 
تشرین ثان ، وأسندت قیـادة المهمـة  ٢٦استبداله یوم  إلىذلك  أدىفتشرین ثان ،  ٢٦و ٢٥و ٢٤
 ٢٨تشــرین ثــان ، مســتدعیًا یــوم  ٢٧ي احتلــت قواتــه المدینــة یــوم الــذ يالعقیــد نصــرت القیســ إلــى

العمـل الجـاد علـى تهدئـة األوضـاع ي المدینـة ، وأخـذ تعهـدًا مـنهم بتشرین ثان مختاري المحالت فـ
      .    )٦١٠(في المدینة

المدینــة باعتقــال عــدد مــن رؤوس الحــزب الشــیوعي أمثــال محمــود صــبي  وقامــت ســلطات
الب وكـــان عـــددهم یربـــو علـــى العشـــرین شخصـــًا ، واعتقلـــت چـــوصـــاحب  ))ربأبـــو شـــوا((الملقـــب بــــ

مجموعــة مــن قــادة حركــة الشــباب القــومي العربــي فــي النجــف األشــرف یربــو عــددهم علــى خمســة 
الجزائــري وكــاظم محمــد علــي شــكر وعزیــز الشــیخ راضــي وعبــد أحمــد عشــر شخصــًا أمثــال الشــیخ 

فـــي  الرســـتمیة وحوكمـــوادینـــة بغـــداد فـــي معســـكر م إلـــى واحمـــد الحبـــوبي ، ونقلـــواالرضـــا المطبعـــي 
ج عــن القــومیین أفــر  ))حــزب االســتقالل((وبعــد توســط محمــد مهــدي كبــة رئــیس . المحــاكم العرفیــة 

    . )٧١٠(بعض العناصر الشیوعیة بأحكام بسیطةعلى وحكم 
قائــد القــوة العســكریة فــي حمــل ، األمــر الــذي  لــم تنقطــع التظــاهرات فــي النجــف األشــرف

 إلـــىاالســـتماع مـــن ضـــرب المتظـــاهرین ، ومنـــع النـــاس علـــى  عبـــاس علـــي غالـــبالعقیـــد  المدینـــة
القیســـي بنصـــب  ، وقامـــت مفـــرزة مـــن الجـــیش تحـــت أمـــرة العقیـــد نصـــرة ذاعتـــي دمشـــق والقـــاهرةإ

رشاشــاتها علــى أبــواب الصــحن الحیــدري الشــریف األمــر الــذي ألهــب مشــاعر المتظــاهرین وحفــزهم 
دار الشـــیخ محمـــد  إلـــىذهب بعـــض الوجهـــاء وأهـــل العلـــم علـــى الصـــدام مـــع عناصـــر الجـــیش ، فـــ

،  األهالي والجیشِصداٍم  وقوعدون من  الحسین آل كاشف الغطاء ، طالبین منه التدخل للحیلولة
یخ أصــدر الشــ علــى أرواح النــاس وحقنــًا للــدماء وحفاظــاً ذاتــه لغــرض واتصــل عــدد مــن الــوزراء بــه ل

، ونـــادى المنـــادي فـــي الصـــحن حاربـــة الجـــیش محمـــد الحســـین آل كاشـــف الغطـــاء فتـــوى بحرمـــة م

                                                 
محمـد حسـن  ))مقابلـة شخصـیة((؛  ٥٧٤-٥٧٣ناجي شوكت رئیس الوزراء األسـبق، المصـدر السـابق، ص )١٠٦(

جفیة عاصرت األحداث نهایـة عقـد الخمسـینات فـي النجـف األشـرف، ، شخصیة ن١٩٣٧الظالمي ، موالید 
 . ٢٠٠٥آیار  ٢٤النجف األشرف ، في 

 . ٤٨-٤٦كاظم محمد علي شكر ، حركة الشباب القومي العربي في النجف ، و )١٠٧(
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ع فتیــل الصــدام بـــین عــن المواجهــة ، وبــذلك انتــز النــاس  ي الشــریف بهــذه الفتــوى ، فتراجــعحیــدر ال
  . )٨١٠(الجیش واألهالي
ـــأأســـبوع ســـواق النجـــف األشـــرف بقیـــت مغلقـــة واألعمـــال معطلـــة مـــدة بیـــد أن أ ـــك ب ن ، ذل

، حتـى ضـجر النـاس مـن الوضـع فعبـروا  لمدینةا احتلها داخلمواقعه التي  لجیش لم ینسحب منا
متقطعـة اسـتمرت لثالثـة أشـهر، فكانـت مواقـف النجـف األشـرف تضـغط عن احتجاجهم بتظاهرات 

كــان للشــعر و  فــي تبــدل الــوزارات المتتالیــة ، ذلــك بوضــوح فــأثر،  علــى أصــحاب القــرار فــي بغــداد
محمــد مهــدي الجــواهري  رب األكبــرســیما شــاعر العــالو ره الفاعــل فــي تــأجیج المشــاعر ، النجفــي دو 

مجـــــــد فیهـــــــا بطـــــــوالت  ))ظـــــــالم((فقـــــــد نظـــــــم بمعتقلـــــــه فـــــــي ســـــــجن أبـــــــي غریـــــــب قصـــــــیدة بعنـــــــوان 
  . )٠٩١(فینعالمستض

 هــدوءٍ اد بغــداد وبقیــة المــدن العراقیــة معســكراتها بعــد أن ســ إلــىســحبت القــوات العســكریة 
فـي ضـرورة وجـود  خاصـةاالنتفاضـة درسـًا مهمـًا ، وب ، فقـدمت ١٩٥٢كـانون أول  ١٣فـي  مؤقت

ا فــي مواجهــة الســلطة والقیــام بمــا توحــد القــوى السیاســیة المعارضــة لتنســیق جهودهــ ))جبهـة وطنیــة((
  . )٠١١(مكن القیام به من االصالح وتحقیق أمان الشعبی
  

           : ١٩٥٤الموقف من االنتخابات النیابیة في عام  -ثالثاً 
شـانها   مـن إجـراءاتاتخـاذ إلـى  إلیـهمـا سـعوا  سعى المتنفـذون فـي الـبالط الملكـي مـن بـین

مـن قبـل القـوى المعارضــة  هــمامتصـاص النقمـة المتصـاعدة آزاء إلــى أن تـؤدي بحسـب اعتقـادهم ،
بیانـــًا ،  ١٩٥٤آیـــار  ٣، لـــذا أعلنـــت وزارة الداخلیـــة فـــي حكومـــة أرشـــد العمـــري بتـــاریخ  والجمـــاهیر

حزیــران مــن العــام نفســه ،  ٩ء العــراق فــي حــددت فیــه اجــراءات االنتخابــات العامــة فــي جمیــع أنحــا
قـوى تحـالف ألول مـرة فـي تـاریخ العـراق بـین  السیاسـیة لخـوض هـذه المعركـة ،فاستعدت األحزاب 

واالســـتقالل الحـــزب الـــوطني الـــدیمقراطي ((مـــن  ))الجبهـــة الوطنیـــة الموحـــدة((المعارضـــة ، ســـمي بــــ
هــة میثاقــًا للعمــل أكــد علــى الحریــات هــذه الجب عرضــتو  ))النســاء الشــعبیة وأنصــار الســالم ومنظمــة

                                                 
 .  ١٣٠حیدر نزار عطیه السید سلمان ، المصدر السابق، ص )١٠٨(

ــ )١٠٩( ي خطــب االمــام الراحــل، (النجــف: مطبعــة محمــد الحســین آل كاشــف الغطــاء ، قضــیة فلســطین الكبــرى ف
؛ ٢٠٠٣كـانون أول  ٨حسـن رجیـب ، النجـف األشـرف، فـي  ))مقابلة شخصـیة((؛ ١٤النجف، د.ت) ، ص

؛ عبــد الـرزاق الحســني، تــاریخ الــوزارات  ١٥٤-١٣٩، ص ٤محمـد مهــدي الجــواهري، دیـوان الجــواهري، ج
 .  ٣٨٨، ص ٨العراقیة، ج

 . ١٩٩سعاد خیري، المصدر السابق، ص )١١٠(
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المتكونـة مـن مؤیـدي نـوري ا تیار القـوى الیمینیـة المحافظـة وارساء دعائم الدیمقراطیة، فوقف ازاءه
  . )١١١(السعید وصالح جبر والبالط

اســـتعدت مدینـــة النجـــف األشـــرف فـــي ظـــل هـــذه األجـــواء السیاســـیة لالنتخابـــات، وكانـــت 
نجفیین متنوعة ، فمنهم مـن رشـح عـن أحـزاب السـلطة ، وآخـرین لمرشحین اللاالتجاهات السیاسیة 

ح المحـــامي فاضـــل معلـــه ا والعلنیـــة وآخـــرین مســـتقلین، فرشـــعـــن األحـــزاب المعارضـــة الســـریة منهـــ
والمحامي كاظم الحاج سعد راضـي عـن حـزب األمـة االشـتراكي، وعطیـة السـید سـلمان عـن حـزب 

میل ، وعن منظمـة أنصـار السـالم الشـیخ محمـد االتحاد الدستوري ، وعن الجبهة الوطنیة خلیل ج
رضــا الشــبیبي ، ورشــح عــن المســتقلین عبــد الغنــي مطــر وعزیــز الحــاج هــادي وعبــد الحمیــد بــالل 
وعلي محمد رضـا الصـافي، وقـد حصـل خـالف علـى مرشـح الجبهـة الـدكتور خلیـل جمیـل ، وذلـك 

، مفضــلین الــدكتور  لمعارضــة الشــباب القــومي فــي النجــف األشــرف لكونــه مــن الحــزب الشــیوعي
 اب القـومي الشـیخ أحمـد الجزائـرياستطاع زعـیم الشـب علي الصافي ، وحصلت نتیجة لذلك مشكلة

حلهـــا مـــع زعـــیم حـــزب االســـتقالل محمـــد مهـــدي كبـــة علـــى اســـتثناء النجـــف األشـــرف مـــن اتفـــاق 
الجبهــة ، وتــم فــي الوقــت نفســه االتفــاق علــى الــدكتور علــي الصــافي وتمــت الدعایــة لــه مــن قبــل 
الشـباب القـومي وحـزب االسـتقالل فـي المدینـة ، فسـعى الشـیوعیون بـدورهم لـرفض ترشـیح الــدكتور 

  .  )٢١١(بسبب سریة وحظر نشاطهم السیاسي لم تنجحفي، اال ان محاوالتهم علي الصا
،فمــثًال كــان  تمــت الحمــالت الدعائیــة للمرشــحین فــي النجــف األشــرف فــي منــاطق ســكناهم

أهــالي  طلــب مــنإذ ه علــى رأس الحملــة وكــان أخــو محلــة العمــارة ، الــدكتور علــي الصــافي یســكن 
 ))صافي الصـفا((مرقد لبى أهالي المحلة الطلب وتجمهروا في في االنتخابات ، فدعم أخیه المحلة 

، متــوجهین  )٣١١())انتخبونــا لخــاطر جــدنا((یقــودهم الشــیخ كــاظم الشــافعي فــي تظــاهرة رددت شــعار 
وكانت شرطة النجف األشرف قد تمركزت في محلة العمارة خوفًا من  بیت المرشح تأییدًا له ، إلى

 الّ المحدد في جمیـع أنحـاء العـراق ، إ أعمال عنف ، وتمت العملیة االنتخابیة بموعدها ةحدوث أی
، وكانــت الــدالئل  ١٩٥٤حزیــران  ١٤هــا أعیــدت ثانیــة فــي المدینــة وبعــض منــاطق العــراق فــي نّ أ

لـي الصـافي ، وقـد امتنـع بعـض األهـالي فـي المدینـة عـن التصـویت تقـدم ع إلـىاألولیة قد أشـارت 
خوفــاً مـــن حــدوث صـــدامات ومعـــارك نتیجــة المنافســـة الشــدیدة ، وظهـــرت النتـــائج بتقــدم ســـتة مـــن 
المرشحین ولم یحصل احد على النسب القانونیـة الكافیـة مـن عـدد األصـوات للحصـول علـى مقعـد 

                                                 
؛ عبـــد الـــرزاق الحســـني، تـــاریخ  ٦٧-٦٦، ص٢ثمینـــة نـــاجي یوســـف ونـــزار خالـــد ، المصـــدر الســـابق، ج )١١١(

 .  ١٠٨؛حلیم أحمد ، المصدر السابق ، ص ١٢١، ص ٩الوزارات العراقیة ، ج

 .  ٥٧-٥٣كاظم محمد علي شكر، حركة الشباب القومي العربي في النجف ، و )١١٢(

وزوجـــة االمــام علـــي  ))3((فاطمـــة الزهــراء بنــت الرســـول محمــد  لكــون المرشــح مـــن الســادة العلـــویین وجدتــه )١١٣(
))u((    . الباحث . 
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تخابــات فــي النجــف األشــرف بــین هــؤالء الســتة فــي الیــوم االن إعــادةنیــابي ، فقــررت وزارة الداخلیــة 
  . )٤١١(الحاج سعد راضيأحمد المحدد وفاز فیها المرشح المستقل علي الصافي وكاظم 

ًا فــي دعـ) مق١٣٥( فكسـبت الجبهـة بـرغم التالعـب والتزویـر ، أحــد عشـر مقعـدًا مـن أصـل
ثقـــل المعارضــة فــي المجلـــس  زمركــهــذه المقاعـــد فانهــا مثلــت  المجلــس النیــابي، وبــالرغم مـــن قلــة

في  دوائر انتخابیة في بغداد ، وأربع من أصل تسعنها قد سیطرت على عشر النیابي، وبخاصة أ
محمــد مهــدي الجــواهري قــد أنشــد  شــاعر العــرب األكبــر ه هــو أنّ ذكــر الموصــل ، ولعــل مــن الجــدیر 

التـــي جـــرت  ١٩٥٤انتخابـــات  عبـــرت معانیهـــا عـــن ارهاصـــات أحـــداث ))العمریـــة((قصـــیدة عنوانهـــا 
  .  )٥١١(شراف وزارة أرشد العمريبإ

  
  :  ١٩٥٥الموقف من حلف بغداد في عام  -رابعاً 

لسلســلة ضــمن اســتراتیجیات الحــرب البــاردة والوالیــات المتحــدة األمریكیــة ،  سـعت بریطانیــا
العســـكریة الدولیـــة التـــي مـــن شـــانها أن تطـــوق االتحـــاد الســـوفیتي أوًال ، وتحـــد مـــن  مـــن اإلجـــراءات

وزیــر خارجیــة الوالیــات المتحــدة األمریكیــة قــام منــاطق أخــرى مــن العــالم ثانیــًا ، لــذا  إلــىتــه امتدادا
منظمـــة دفاعیـــة  إنشـــاءبجولـــة فـــي الشـــرق األوســـط ، حـــامًال معـــه فكـــرة  ١٩٥٣جـــون فوســـتر عـــام 

ول ، واختیـرت هـذه الـد ))الحـزام الشـمالي((تشترك فیها تركیـا وایـران والعـراق وباكسـتان یطلـق علیهـا 
لمجاورتهــا أو قربهــا مــن االتحــاد الســوفیتي ، وانســجامًا مــع هــذه المنطلقــات زار وزیــر خارجیــة  أمــا

هـذا الشـأن مباحثـات فـي خاللهـا  وأجـرى،  ١٩٥٣آیـار  ١٧الوالیات المتحـدة األمریكیـة بغـداد فـي 
ووزیـــر جمیـــل المـــدفعي ورئـــیس وزرائـــه األمیـــر عبـــد االلـــه مـــع الملـــك فیصـــل الثـــاني وولـــي عهـــده 

  . )٦١١(توفیق السویدي خارجیته
وأصــدر خمســة مراســیم لوقــف  ةوزارتــه الثانیــة عشــر  ١٩٥٤آب  ٣ألــف نــوري الســعید فــي 

المزمــع انعقــاده ، فشــن  فنشــاط قــوى المعارضــة ، وتهیئــة المنــاخ المناســب للــدخول فــي هــذا الحلــ
، جاءت نتائجهـا  حملة ضد الحریات العامة وحل البرلمان ، ومهد الطریق ألجراء انتخابات نیابیة

 إلنجـــاحجهـــدًا مشـــروعًا وغیـــر مشـــروع  ، وبخاصـــة ان حكومتـــه لــم تـــألُ أغلبیـــة ســـاحقة مؤیــدة لـــه ب
                                                 

، رئیس رابطة شعراء أهل البیت في النجف  ١٩٤٠هادي جواد جاسم الحمامي، موالید  ))مقابلة شخصیة(( )١١٤(
،  ٩؛ عبــد الــرزاق الحســني، تــاریخ الــوزارات العراقیــة ، ج ٢٠٠٥آیــار  ٥األشــرف، النجــف األشــرف، فــي 

 .  ١٢٢ص

؛ محمــد مهــدي الجــواهري ، دیــوان  ٣٥٣الحــزب الشــیوعي ، الكتــاب الثــاني ، ص –حنــا بطــاطو ، العــراق  )١١٥(
 . ١٦٨-١٦٥، ص ٤الجواهري، ج

؛ عبـد الـرزاق الحسـني ، أحـداث  ٥٨٠-٥٧٩ناجي شوكت رئیس الـوزراء األسـبق، المصـدر السـابق ، ص )١١٦(
  .  ١١٠، ص ٩لعراقیة ، ج؛ عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات ا ٣٢٩عاصرتها ، ص
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زاء احتجاجات الرأي وتدعیم مواقفها إ تأیید المؤسسة البرلمانیةى لإمرشحیها ، فهي بأمس الحاجة 
  . )٧١١(العام العراقي والعربي المتوقعین

ء تركیـــا العـــراق تمهیـــدًا لالتفـــاق الخـــاص بـــین الـــدولتین زار رئـــیس وزراومهمـــا یكـــن األمـــر 
،  ١٩٥٥شـــباط  ٢٤وجـــرت المباحثـــات بـــین الجـــانبین ، فأســـفرت عـــن توقیـــع میثـــاق التعـــاون فـــي 

رضــا الشــبیبي ،  وصــادق مجلــس النــواب علیــه باألكثریــة ومجلــس األعیــان مــا عــدا الشــیخ محمــد
،  ١٩٣٠ألغـت معاهـدة ، و  عمـل علـى توسـیعهاالتفـاق والب فسارعت بریطانیـا إلـى الترحیـب والتأییـد

نیسـان عطلـة رسـمیة ابتهاجـًا  ٦یـوم  ، وعـد ١٩٥٥نیسـان  ٤مـع العـراق فـي  ووقعت اتفاقًا خاصـاً 
میثـاق  إلـىتغیر اسـمه  إلیهالتركي ، وبعد انضمام بریطانیا  –بهذا الیوم ، وسمي المیثاق العراقي 

 ٣، وایـــران فـــي  ١٩٥٥أیلـــول  ٢٤ســـتان فـــي ، وانضـــمت الیـــه باك ))حلـــف بغـــداد((بغـــداد ومـــن ثـــم 
األمریكیـة لحمـل الوالیـات المتحـدة جهودًا العراق وتركیا كل من وبذل من العام نفسه . تشرین ثان 

ن األخیــرة لــم تنضــم المادیــة والعســكریة ، بیــد أ تهــایاإمكان، لالســتفادة مــن  نضــمام للحلــفعلــى اال
عـل مـن بـین نهـا كانـت السـاعي األول لعقـده ، ولالحلف اال بصفة مراقب ، على الرغم من كو  إلى

تهـا المتنامیـة مـع عضویتها الرسمیة في الحلف عالق إعالنعدم  إلى هاة التي دعتاألسباب الرئیس
التــي كانــت ارتباطهــا بعالقــات وطیــدة مــع قــوى عربیــة أخــرى فــي المنطقــة كالســعودیة ، و  اســرائیل
القـوة المحایـدة تظهـر بمظهـر  أرادت أنْ أنهـا عنـي ، وهـذا یألسـرة الهاشـمیة فـي العـراق مع اتتنافس 

  . )٨١١(زاء األحالف والتكتالت في منطقة الشرق األوسطإ
، في حدوث خالف عمیق بین العراق والدول العربیة لم یعهد من قبـل حلف بغداد  تسبب

 إلىحزاب بین بغداد والقاهرة ، ولجوء األالعالم العربي واشتداد الصراع تجزئة  إلىهذا بدوره  وأدى
قامـت مجـامیع مـن الطلبـة  شـارع النجفـي وقـواه المعارضـة ، إذال ، فأثر ذلك بقوة فيالعمل السري 

 إلـــىاندتها أحـــزاب المعارضـــة بتظـــاهرات أســـفرت عـــن اعتقـــال بعضـــهم ونفـــي بعضـــهم اآلخـــر ســـ
                                                 

 ١٣٨) ، ص١٩٧٧محمد أنیس ومحمد حسین الزبیدي ، أوراق ناجي شوكت ، (بغداد: مطبعـة الجامعـة،  )١١٧(
؛ لیلى یاسین حسین األمیر، نوري السعید ودوره فـي حلـف بغـداد وأثـره فـي العالقـات العراقیـة العربیـة حتـى 

؛ عبــد  ١٩٣-١٧٧) ، ص١٩٧٧ر والتوزیــع، ، (بغــداد: مكتبــة الیقظــة العربیــة للطباعــة والنشــ١٩٥٨عــام 
؛ فاضل حسین ، سقوط النظام الملكـي،  ٢١١-٢١٠، ص ٩الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج

 .  ٥٨٢؛ ناجي شوكت رئیس الوزراء األسبق، المصدر السابق، ص ١٦-١٥ص

؛ یفغینـي ٣٢٨)، ص١٩٩٩ جعفر قاسم حمودي التمیمي، معجم الشعراء العراقیین،(بغداد: شركة المعرفة، )١١٨(
، (بیـروت: دار ٢بریماكوف، الوالیات المتحدة االمریكیة والنزاع العربي االسرائیلي، ترجمة علي هـورو ، ط

؛ جعفـــر عبـــاس حمیـــدي، العـــراق المعاصـــر، (بغـــداد: مطبعـــة جامعــــة  ٢٤١-٤٤)، ص١٩٨٠الفـــارابي، 
؛عبد الرزاق ٢٣٤،ص٩العراقیة،ج ؛عبد الرزاق الحسني،تاریخ الوزارات٢٤٦-٢٤٥، ص٣بغداد، د.ت)، ج

-٢٤٨؛ عبد الوهاب الكیالي وكامل زهیري، المصدر السابق، ص ٣٦٠الحسني، أحداث عاصرتها ، ص
٢٤٩   . 
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رفـض  لـىعالشـیخ محمـد الحسـین آل كاشـف الغطـاء الشـعب العراقـي  حـثالشعیبة في البصرة ، و 
لحلـف ، العراق في األحالف االستعماریة منتقدًا في الوقت ذاته الحكومـة العراقیـة لـدخولها ادخول 

ؤكــدًا علــى معارضــة النجــف عدها عــن محیطهــا العربــي، مشــددًا ومموضــحًا ان مســعاها هــذا ســیب
 إلــى ، بــل وتتعــارض معهــا ، مشــیراً  ل هــذه األحــالف التــي ال تتوافــق ومصــالح األمــةاألشــرف لمثــ

  .    )١٩١(على حد تعبیرهالغاصبة لفلسطین المشبوهة لعدد من أعضائها مع اسرائیل ، العالقات 
عــن  اإلعــالن فــال غــرو ، إن نجــد النجــف األشــرف مــن بــین المــدن العراقیــة الســباقة إلــى

مـــن محلـــة البـــراق قـــرب متوســـطة  ١٩٥٥آذار  ٣خرجـــت التظـــاهرات فـــي یـــوم ف رفضـــها للحلـــف ،
قوات الشرطة تمكنت  نّ د بالحلف وتطالب بإسقاطه ، بید أات تندالخورنق وحمل المتظاهرون الفت

ألقــت القــبض علــى قســم مــنهم اال أن هــذه مــن تفریــق المتظــاهرین بهجــوم مباغــت شــنته علــیهم ، و 
قادتهـــا مختلـــف القــــوى  ن مـــا تجـــددت أثـــر دخـــول بریطانیــــا فـــي الحلـــف ، حـــینســـرعا التظـــاهرات

ســقوط أحــد  إلــىدامیــة مــع قــوات الشــرطة ، أدت صــدامات  إلــىوالتیــارات المعارضــة ، ممــا أدى 
عشر شـهیدًا مـن المتظـاهرین قـرب الصـحن الحیـدري الشـریف ، مـا خـال عـدد مـن االعتقـاالت فـي 

نفعـــــًا ، فقـــــد هـــــب  ذلـــــك لـــــم یجـــــد أنّ  فـــــي المدینـــــة ، إالّ  صـــــفوف القیـــــادات السیاســـــیة المعارضـــــة
ت جهــین بهــا صــوب بیــو وســط هیجــان شــعبي محتــدم، مت حمــل نعــوش الشــهداء إلــىالمتظــاهرون 

، فتأججــت مشــاعر الحمــاس أكثــر فــأكثر ، حتــى خرجــت تظــاهرة نســائیة ،  )٠١٢(العلمــاء األعــالم
حملــت فیهــا بعــض المتظــاهرات أســلحة بیضــاء ، تعبــر عــن احتجــاجهن العــارم ضــد دخــول العــراق 

  . )١١٢(للحلف المذكور

                                                 
؛ طــــاهر  ٤٨٣) ، ص١٩٦٥، (بیــــروت: دار الكتـــاب الجدیــــد،  ٢فاضـــل الجمــــالي ، ذكریـــات وعبــــر ، ط )١١٩(

، تعریب خیـري حمـاد، (بیـروت: دار ؛ میشیل أیونیدس ، فرق تخسر ٥٦الطناحي ، المصدر السابق، ص
؛ لیـث ٨؛ نوري عبد الحمید العـاني وآخـرون ، المصـدر السـابق ، ص ١٥٢-١٣٥)، ص١٩٦١الطلیعة، 

؛ عبــد الكــریم فرحــان ، المصــدر الســابق ،  ٥٢-٥٠عبــد الحســن جــواد الزبیــدي ، المصــدر الســابق ، ص
 ٣٠) ، ص١٩٥٦دار المعـارف،  ؛ طه حسین وآخـرون ، العـدوان الثالثـي علـى مصـر، (القـاهرة: ٨١ص
؛ محمـــد  ٢٠٠٣كـــانون أول  ١٥األكـــرع، النجــف األشـــرف، فــي  عبــود محمـــد حســن ))مقابلــة شخصـــیة((؛ 

 .  ٢٦-٢٣الحسین آل كاشف الغطاء، المثل العلیا في االسالم ال في بحمدون، ص

ي البغدادي، الشیخ عبد األعالم یومذاك كل من : آیة اهللا السید محسن الحكیم، آیة اهللا السید محمد الحسن )١٢٠(
حمــد عیســى  ))مقابلــة شخصــیة((الكــریم الجزائــري، الشــیخ علــي كاشــف الغطــاء، الســید علــي بحــر العلــوم؛ 

حســــن محمـــد عبــــود  ))مقابلـــة شخصـــیة((؛  ٢٠٠٣كــــانون أول ٤محمـــود القـــابجي، النجــــف األشـــرف، فـــي 
 . ٢٠٠٣كانون أول ١٥األكرع ، النجف األشرف، في 

مقابلة ((؛  ٢٠٠٣كانون اول  ٤عیسى محمود القابجي ، النجف األشرف ، في  حمد ))مقابلة شخصیة(( )١٢١(
هادي جواد  ))مقابلة شخصیة((؛ ٢٠٠٥آب  ٢٤محمد حسین الصغیر، النجف األشرف، في )) شخصیة

 .  ٢٠٠٥آیار  ٥جاسم الحمامي، النجف األشرف، في 
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لـف بغـداد، فقـد كتـب فـاعًال فـي التصـدي الـرافض لح أسهاماواسهم مثقفو النجف األشرف 
د أمـــاني الشـــعوب حلـــف بغـــداد ودوافعـــه المشـــبوهة ضـــ((هـــاني الهنـــدي فـــي كـــراس أصـــدره بعنـــوان 

محمد  الشیخ ي على رفضه وعدم القبول به ، وألقى، حاثًا الرأي العام العراق))هالمنضویة تحت لوائ
مؤكدًا على ضرورة  أبناء المدینة ، نفوسبات التي أثرت بعمق في اطباقر الشبیبي سلسلة من الخ

مشــــاعر فــــي تــــأجیج  الحكومــــة التــــي عقدتــــه ، وكــــان لشــــعراء النجــــف األشــــرف دوٌر كبیــــر إســــقاط
بــالحلف االســتعماري ، داعیــة  لقصــائد الشــعریة التــي نــددتمــن خــالل ا هاحماســوٕالهــاب الجمــاهیر 

، وكذلك  ))حلف جدید((الشاعر ابراهیم الوائلي بقصیدة  ، فشارك إسقاطهللخروج منه والعمل على 
م هـاج ))غاشـیة الخنـوعخلفـت ((محمد مهدي الجواهري بقصـیدة حملـت عنـوان  شاعر العرب الكبیر

دعـــــا   مضامینهم محمد صالح بحر العلوم بقصیدة حملت فیها األحالف االستعماریة ، وأس
  . )٢١٢(حلف بغداد إسقاطإلى فیها 

  

  :  ١٩٥٨تموز  ١٤الموقف من ثورة  -خامساً 
نتیجـــة لجملـــة مـــن العوامـــل الداخلیـــة وعلـــى مختلـــف  ١٩٥٨وز عـــام تمـــ ١٤جـــاءت ثـــورة 

 اإلقلیمیـــةالتطـــورات السیاســـیة فضـــًال عمـــا حملتـــه  یـــة واالقتصـــادیة والسیاســـیة ،الصـــعد االجتماع
أدت فـ،  )٣١٢(الواقـع الـداخلي فـي الـبالد وتـداعیات أثـرت بصـورة وأخـرى فـي إرهاصاتوالدولیة من 
الجمهوریـة التـي  وٕاعـالن وٕاسـقاطهقضاض علـى النظـام الملكـي تحرك الجیش لالن إلىهذه األمور 

  .  )٤١٢(حظیت بتأیید ودعم العدید من القوى السیاسیة المعارضة ، والرأي العام العراقي
 لــــم تختلـــــف أصـــــداء االســـــتجابة فـــــي النجـــــف األشــــرف عـــــن شـــــقیقاتها مـــــن مـــــدن العـــــراق

بعــد أن تقــاطر النــاس زرافــات ویة،یــدة بسلســلة مــن التظــاهرات العففقــد هبــت جماهیرهــا مؤ ،األخــرى
ـــــف أحیائ ـــــات مـــــن مختل ـــــى  اهـــــزراف أزقتهـــــا وشـــــوارعها الرئیســـــة بـــــالمبتهجین  امـــــتألتالســـــكنیة حت

 ))أعـراس عمـت النجـف األشـرف((وقـد وصـفها أحـد شـهود العیـان بــسـبوع، والمناصرین للثورة لمـدة أ

                                                 
؛ ابــــراهیم الــــوائلي، ٢٠٠٤آیــــار ٢١كــــاظم محمــــد علـــي شــــكر، النجــــف األشــــرف، فـــي  ))مقابلـــة شخصــــیة(( )١٢٢(

 .  ٢٢٥-٢١٥، ص٤؛ محمد مهدي الجواهري، المصدر السابق، ج ١٨٣المصدر السابق، ص
. علـــى ســـبیل المثـــال ینظـــر : لیـــث عبـــد الحســـن جـــواد  ١٩٥٨تمـــوز عـــام  ١٤عـــن أســـباب وعوامـــل ثـــورة  )١٢٣(

فـي ملفـات  ١٩٥٨؛ مؤیـد ابـراهیم الونـداوي ، وثـائق ثـورة تمـوز  ٥٦-١٦الزبیدي ، المصدر السـابق ، ص
 .   ٣٢١-٣٠٨) ، ص١٩٩٠الحكومة البریطانیة ، (بغداد : دار الشؤون الثقافیة العامة ، 

تمــوز، (بغــداد: دار الحریــة  ١٤خلیــل ابــراهیم حســین الزوبعــي، اللغــز المحیــر عبــد الكــریم قاســم، موســوعة  )١٢٤(
اد: مطبعـــــة ؛ نـــــوري جعفـــــر، الثـــــورة مقـــــدماتها ونتائجهـــــا ، (بغـــــد ٩١-٩٠، ص ٧) ، ج١٩٩٠للطباعـــــة، 
، (بغــداد: مطبعــة الزمــان، ٢؛ جاســم مخلــص المحــامي، مــذكرات الطبقجلــي، ط ٨٩)، ص١٩٥٨الزهــراء، 
؛ نجدة فتحي صفوة، العراق في مذكرات الدبلوماسیین االجانب، (بغداد: مطبعة منیر،  ١١٣)، ص١٩٨٥
ــــزار خالــــد ، المصــــدر الســــابق، ج٢٤٣)، ص١٩٨٤ ــــاجي یوســــف ون ــــة ن ــــب علــــ ٤٠،ص٢؛ ثمین ي ؛ طال

 . ٩٧، ص ١، ج ٤٦، مج ١٩٥٨، أیلول  ))العرفان((؛  ٧١الشرقي ، النجف عاداتها وتقالیدها ، ص



 - ٢٠٨ -

فئـات الشـعب أن مختلف  إلىرة مع اإلشا، ))واكبت المدینة المجاهدة مسیرة شعبنا النضالیة(( بعدما
  .  )٥١٢(وفالحین وطلبة وعمالباحتفاالت التأیید من رجال دین ومثقفین  تقد شارك فیها

البریـــد لتســــجیل الیــــوم األول للثـــورة تتــــردد علـــى دائــــرة  ذوقـــد بــــدأت الجمـــاهیر النجفیــــة منـــ
هم نحــو الثــورة ، معبــرین عــن عــواطف )٦١٢( ))مجلــس الســیادة(( إلــىأرســلوها برقیــات مشــاعرهم عبــر 

فــي هــذه البرقیــات مختلــف الطبقــات والهیئــات ووجــه قســم مــنهم  تووالئهــم للقــائمین بهــا ، واشــترك
القــوات األمریكیــة فــي لبنــان والبریطانیــة  إنــزالســكرتیر األمــم المتحــدة مســتنكرین فیهــا  إلــىبرقیــاتهم 

  .   )٢٨١(، وتهدیدهما للثورة والعراق )٧١٢(في األردن
في مدینة النجـف األشـرف موقفـًا مؤیـدًا للثـورة ، آملـین منهـا أن تؤسـس  وقف علماء الدین

لعهد عدالة اجتماعیة ، وان ترفع من مستوى ومعیشة الشعب ، وتحقق مصـالح الـبالد ، وقـد كـان 
قادة  إلىمن أوائل مؤیدیها آیة اهللا العظمى السید محمد الحسني البغدادي ، فقد بعث ببرقیة تهنئة 

 إلـــىقـــدم وفـــد مـــن الضـــباط هم والجـــیش والشـــعب بمـــا تحقـــق ، و ا جهـــودهم ، وهنـــأالثـــورة بـــارك فیهـــ
                                                 

رشـاد علـي حسـین ))مقابلة شخصـیة(( ؛٧٢)،ص١٩٨٨مجید خدوري، العراق الجمهوري،(قم: مطبعة أمیر،  )١٢٥(
رســـــول شـــــاكر رســـــول  ))مقابلـــــة شخصـــــیة((؛ ٢٠٠٥حزیـــــران  ٩عـــــودة الخالـــــدي، النجـــــف األشـــــرف، فـــــي 

،  ١٩٣٧محمـد حسـن الظـالمي ، موالیـد  ))مقابلـة شخصـیة((؛٢٠٠٥تمـوز ١٥رتي،النجف األشرف،فيالشم
 ٢٧شخصیة نجفیة عاصرت األحـداث نهایـة عقـد الخمسـینات فـي النجـف األشـرف،النجف األشـرف ، فـي 

،معلــم متقاعــد معاصــر ألحــداث ١٩٤٢فــوزي عبــاس جــواد الطرفي،موالیــد  ))مقابلــة شخصــیة((؛٢٠٠٥نیســان
مهرجــان النجــف الخــامس ، ؛ لجنــة  ٢٠٠٥تمــوز ٥ف األشــرف، فــينات فــي النجــف األشــرف،النجالخمســی

 .   ١٨٢-١٨٠، ص ١؛ ناجي وداعه الشریس ، المصدر السابق ، ج ٤٣المصدر السابق ، ص
وضـــم كـــل مـــن  ١٩٥٨تمـــوز  ٢١فـــي  ١٩٥٨تمـــوز  ١٤مجلـــس الســـیادة : أســـس هـــذا المجلـــس بعـــد ثـــورة  )١٢٦(

بیعي لرئاسة المجلس والعقید الركن خالـد النقشـبندي ومحمـد مهـدي كبـة زعـیم الفریق الركن محمد نجیب الر 
حزب االستقالل ولم یكن لهذا المجلس أیة سلطة انمـا وظیفتـه المصـادقة علـى األعمـال التشـریعیة لمجلـس 
ــــــدول كقبــــــول أوراق اعتمــــــاد الســــــفراء  ــــــي هــــــي مــــــن اختصــــــاص رؤســــــاء ال ــــــوم باألعمــــــال الت ــــــوزراء ویق ال

 .  ٢٣١-٢٢٨ن التفاصیل ینظر:لیث عبد الحسن جواد الزبیدي، المصدر السابق، صاألجانب.ولمزید م
وأعقبتهـا القـوات البریطانیـة بـالنزول  ١٩٥٨تمـوز  ١٥نزلت القوات األمریكیة في األراضي اللبنانیـة بتـاریخ  )١٢٧(

، وكــان الهــدف األســاس هــو دعــم أنظمــة البلــدین   ١٩٥٨تمــوز  ١٧فــي المملكــة األردنیــة الهاشــمیة فــي 
والحیلولـــة دون انتقـــال نـــار الثـــورة الیهمـــا ، بیـــد ان ذلـــك أجـــج مشـــاعر الغضـــب فـــي أوســـاط الـــرأي العـــام 

تمــوز وعبــد الكــریم قاســم فــي الوثــائق  ١٤العراقــي . للتفاصــیل ینظــر: ولیــد محمــد ســعید األعظمــي ، ثــورة 
بغداد: دار بغـداد ؛ عزیز الحاج ، ثورتنا ، ( ٤٥-٢٧) ، ص١٩٨٩البریطانیة ، (بغداد: مكتبة النهضة ، 

؛ حسـین مـروة ، ثـورة العـراق ، (بیـروت: مطبعـة النجـاح ،  ٩٢و٨للطباعة والنشر والترجمة ، د.ت) ، ص
) ، ١٩٥٩؛ عبـــد الكـــریم قاســـم، ثـــورة تمـــوز فـــي عامهـــا األول ، (بغـــداد: دار األخبـــار،  ٧٦) ، ص١٩٥٨

ابـراهیم حسـین، (بغـداد: بیــت  ، ترجمــة خلیـل ))١٩٥٩-١٩٥٨العـراق فـي الوثـائق البریطانیـة ((؛  ٢٨٢ص
؛ الكبیــر بنــو  ٤١٢؛ فكــرة نــامق عبــد الفتــاح، المصــدر الســابق، ص ٩٧-٨٢، ص١)، ج٢٠٠٠الحكمــة، 

ـــدار العربیـــة ١٩٥٨-١٩٥٧میشـــان ، ذكریـــات سیاســـیة  ـــدار العربیـــة للموســـوعات، (بیـــروت: ال ، ترجمـــة ال
ســیة فــي الشــرق األوســط، (قــم: ؛ مجموعــة مــن البــاحثین، السیاســة الفرن  ١٠٩) ، ص٢٠٠٢للموســوعات، 

 .     ٢٧)، ص١٩٩٩مطبعة نمونة، 
 .   ٤، العدد العاشر ، ص ١٩٥٨تموز  ٣١، (مجلة)،  ))النجف(( )١٢٨(
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ـــة الحســـني وتســـل ـــام الثـــورة النجـــف األشـــرف لمقابل هـــا فیو م الضـــباط رســـالة تهنئـــة مـــن ســـماحته بقی
 ٢٢ه السدیدة لقـادة الثـورة ، وبعـث آیـة اهللا الشـیخ عبـد الكـریم الجزائـري فـي توصیات تضمنت آراء

بعـث المرجـع آیـة اهللا السـید محسـن الحكـیم ئة بارك فیهـا للثـورة وقادتهـا ، و ببرقیة تهن ١٩٥٨وز تم
 ١٩٥٨تمـــوز  ٢٥برســـالة تهنئـــة ورد علیهـــا عبـــد الكـــریم قاســـم ببرقیـــة فـــي  ١٩٥٨تمـــوز  ٢٣فـــي 

  .  )٢٩١(تضمنت الشكر والتقدیر البالغین للمرجع الكبیر
م عبـد الكـریم قاسـم فـي الـزعی إلـىبرقیة رفعهـا ب الشیخ محمد رضا آل كاشف الغطاء ودعا

بــین أبنــاء الشــعب العراقــي كافــة ،  ))رص الصــفوف واالتفــاق والتماســك(( إلــى،  ١٩٥٨تمــوز  ٢٣
علـى أسـاس الكفـاءة والنزاهـة ، مشـددًا  إال ))سیاسـة عادلـة ال تفـرق بـین أبنـاء البلـد الواحـد((وانتهاج 

، وأعلـن السـید علـي  ))م الـوطنلحكـ اً أساسـضرورة اعتماد روحانیة االسالم ((في الوقت نفسه على 
ثـــورة الجـــیش اشـــراقة رائعـــة لعهـــد جدیـــد ، وبعـــث  م عـــن مســـاندته الكاملـــة للثـــورة ، وعـــدبحـــر العلـــو 

رئـیس مجلـس السـیادة ورئـیس  إلـىببرقیة  ١٩٥٨تموز  ٢٥سماحة الشیخ محمد رضا المظفر في 
 فتیـه علـى أسـسمهوریـة الالج تجـاه الثـورة وتمنـى سـماحته أن تقـومالوزراء ، عبر فیها عن شـعوره ا

قـادة الثـورة وتمنـى  إلـى، وبعـث السـید محمـد تقـي الحكـیم ببرقیـة  ))األخوة((و  ))العدل((و  ))االیمان((
  . )٠١٣(على ید قادة الثورةواستقالله التامین سماحته أن ینال الشعب سیادته 

تاذ علــــي وكــــان للشخصــــیات النجفیــــة دور كبیــــر فــــي دعــــم الثــــورة وتأییــــدها ، فــــألقى األســــ
معبـرًا  ١٩٥٨تمـوز  ١٦فـي لیلـة  اإلذاعـةمـن دار  ))صوت النجـف المـدوي((الخاقاني كلمة بعنوان 

ین والحریــة فــي مختلــف األدوار زالــت قــبس العلــم والــدشــعور مدینــة النجــف األشــرف مــا فیهــا عــن 
مات ســـهابإباســـم النجـــف األشـــرف وأحرارهـــا وثبـــة الـــزعیم عبـــد الكـــریم قاســـم ورفاقـــه ، مـــذكرًا  وحیـــا

ـــــة والقومیـــــة خـــــالل العقـــــود  ـــــورات الوطنی ـــــع االنتفاضـــــات والث ـــــي جمی النجـــــف األشـــــرف الفاعلـــــة ف
علــى مــا أمــد بــه الجــیش والشــعب مــن قــوة  الىالمنصــرمة ، مختتمــًا خطابــه بشــكر اهللا ســبحانه وتعــ

  . )١١٣(وتوفیق لتحقیق مراده في الحریة واالستقالل
جمعیـــة التحریـــر ((هوریـــة وقادتهـــا ، فــــوكانـــت الجمعیـــات النجفیـــة فـــي طلیعـــة مـــن أیـــد الجم

ومدرستها الدینیة في طلیعة الهیئات العلمیة واألدبیة التي أیدت الثـورة وباركتهـا ، وأبرقـت  ))الثقافي
الســادة  إلــىووجهــت الجمعیــة برقیــات مماثلــة ببرقیاتهــا ،  اإلذاعــةمــن دار  ))أبطــال التحریــر(( إلــى

                                                 
ــــــافي(( )١٢٩( ــــــري ، المصــــــدر  ٣٦١-٣٥٩، ص ٨، العــــــدد ١٩٥٨آب  ٧،  ))النشــــــاط الثق ــــــار الزهی ــــــد الجب ؛ عب

 . ١٦السابق ، ص

؛ مقـــدام عبـــد الحســـن بـــاقر الفیـــاض ،  ٢٦-٤، ص ١٠، العـــدد  ١٩٥٨تمـــوز  ٣١، (مجلـــة)،  ))النجـــف(( )١٣٠(
 . ٢٥٢المصدر السابق ، ص

 
 . ٢٧، ص ١٠، العدد ١٩٥٨تموز  ٣١، (مجلة)،  ))النجف(( )١٣١(
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 ))منتـدى النشـر(( وتحقیق أهداف الشعب ، وبعـث منتسـبو الوزراء تهنئهم بنجاحهم ومزاولة أعمالهم
الـــزعیم عبـــد الكـــریم قاســـم والعقیـــد الـــركن عبـــد الســـالم عـــارف ، حیـــوا فیهـــا الثـــورة التـــي  إلـــىببرقیـــة 

ــــات الفكریــــة(( إعــــادة، راجــــین  ))حــــررت الــــوطن مــــن أغــــالل المســــتعمر((  وٕاطالقهــــا  ))بعــــث الحری
  . )٢١٣(ه على بقاء أقالمهم في خدمة البلد ونصرة الثورةفي الوقت نفس إیاهموحمایتها ، معاهدین 

، معـربین بكتابـاتهم بتحیـة الثـورة ومنفـذیها  ))جمعیـة الرابطـة األدبیـة((شارك أدباء وشعراء و 
، فضـًال  ))من العبودیـة واالسـتعمار اً نعتاقا((وقصائدهم عن تأییدهم وتمجیدهم للثورة التي رأوا فیها 

لصحافة النجفیة على محدودیتها في االنكباب على نشر  مقاالت التأیید الواسعة ل اإلسهامات عن
ضـامینها عـن تنـاغم وانسـجام عبـرت م لـف فئـات الـرأي العـام النجفـي ، إذوبرقیات التهنئة من مخت

   .  )٣١٣(المطامح الوطنیة ألهالي النجف األشرف كبیر بین
عـن تأییـد أهـدافها ، وتكـون  إلعـرابوابغداد لتهنئـة قـادة الثـورة  إلىوتوجه وفد من المدینة 

الوفــد مـــن المحـــامین واألطبـــاء واألدبــاء وأصـــحاب المهـــن ، والتقـــى الوفــد مـــع بقیـــة وفـــود المنـــاطق 
العراقیــــة األخــــرى ، بــــالزعیم عبــــد الكــــریم قاســــم ، الــــذي أعــــرب عــــن غایــــة شــــكره وتقــــدیره للوفــــود 

لتهنئـة أبطـال ((ا، وزار وفد آخر بغـداد دورهم الوطني في تأیید الثورة وأهدافه إلىالحاضرة ، مشیرًا 
من قبل الزعیم عبد الكریم قاسم والعقید عبد السـالم عـارف ، فـأعرب قاسـم عـن  ، واستقبلوا ))الثورة

للثـورة ،  یجـابي فـي حشـد التأییـدامتنانه وشكره العمیقین ألهالي مدینة النجف األشرف وتـأثیرهم اال
  .  )٤١٣( ))عاقل الوطنیة والحریةبأنها معقل من م((واصفًا النجف األشرف 

وقــد زار العقیــد عبــد الســالم عــارف مدینــة النجــف األشــرف بعــد قیــام الثــورة مباشــرة والتقــى 
من شأنها أن ترتقي بعدد من أعالمها ووجهائها ، فقدم الحضور سلسلة من المطالب المهمة التي 

 األعمـــار، وشـــمولها بمشـــاریع  طـــالبوا بفـــتح الطریـــق البـــري للحـــج وتصـــنیع المدینـــة بالمدینـــة ، إذ
النظـر فـي منـاهج التعلـیم ، وتنظـیم البلـدة وتجمیلهـا  إعـادةومراعاة الشـؤون التاریخیـة والدینیـة عنـد 

  .  )٥١٣(وتأسیس مستشفى كبیر

                                                 
 .  ٤٦٧، ص٨، العدد ١٩٥٨آب  ٧،  ))النشاط الثقافي((؛  ٢٦، ص المصدر نفسه )١٣٢(

) ، السلسـلة ١٩٥٩تمـوز فـي الرابطـة األدبیـة فـي النجـف ، (النجـف: مطبعـة النعمـان ،  ١٤لجنة النشر ،  )١٣٣(
 ٢١، (مجلـــة)،   ))النجـــف((؛  ٤٩٦، ص ٨، العـــدد ١٩٥٨آب  ٧،  ))النشـــاط الثقـــافي((؛  ٩الثالثـــة ، ص

 .  ٢٦-٤، ص ١٠، العدد ١٩٥٨تموز 

 .  ٤٦٨، ص ٨، العدد ١٩٥٨آب  ٧،  ))النشاط الثقافي((؛  ١٢٦٨، العدد ١٩٥٨أیلول  ٢،  ))الحریة(( )١٣٤(

  
  
 
 .  ٢٧، ص ١٠، العدد ١٩٥٨تموز  ٣١، (مجلة) ، ))النجف(( )١٣٥(
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هـــذه الثـــورة بقصـــائدهم وكـــان ألدبـــاء النجـــف األشـــرف وشـــعرائها مشـــاركة كبیـــرة فـــي رفـــد 
كثیـر مـن شـعراء المدینـة ك وقادتها وجیشها الباسل ، وشار ي عبرت عن مؤازرة الثورة الحماسیة الت

فـــي االحتفـــاالت التـــي أقیمـــت  أم الجمـــاهیر مباشـــرة إنشـــادفـــي  اإلذاعـــةم ســـواء مـــن دار هدبقصـــائ
محمد مهدي الجواهري بقصـیدة أبرز من شارك من الشعراء الشاعر الكبیر بمناسبة الثورة ، ولعل 

حیــا ، و العراقیــة  اإلذاعــة، أنشــدها مــن دار  ))یش العــراقجــ(( ًا ذا مغــزى وداللــة واضــححملــت عنوانــ
فیهــا الثــورة وقائــدها المظفــر وجیشــها الباســل ، وبــذات الصــدد صــدحت حنجــرة الشــیخ مهــدي مطــر 

، وألقــى الشــاعر محمــد صــالح بحــر العلــوم قصــیدة مــن شــرفة  ))بشــراك یــا شــعب العــراق((بقصــیدته 
ء زیــارة العقیــد عبــد أثنــافــي مــاهیر المحتشــدة ســراي مدینــة النجــف األشــرف علــى المئــات مــن الج

  . )٦١٣(لمدینة تغنى فیها بالثورة وأبطالهاالسالم عارف إلى ا
 ))عبد الكـریم((إسم  إحداها حملت، عدة  قصائداألدیب محمد جمال الهاشمي الثورة ب وحیا

بعنـوان  قصـیدة اإلذاعـةمـن دار  ١٩٥٨آب  ٨عنوانًا لها ، ووجه الشیخ محمد علي الیعقوبي فـي 
معجـزة ((وأنشد ابراهیم الوائلي قصیدة بمناسـبة قیـام الثـورة بعنـوان  ))األحرار الجیش المظفر وقادته((

نظـــم محمـــود الحبـــوبي قصـــیدة بعنـــوان ، و  ١٩٥٨آب  ٢٣فـــي  اإلذاعـــةأذیعـــت مـــن دار  ))التـــاریخ
أخـــرى دة ، وقصـــی ))جـــیش العـــراق((، وكـــذا الشـــیخ عبـــد المـــنعم الفرطوســـي بعنـــوان  ))عهـــد جدیـــد((

للشـاعر محمـد قصـیدة ، و  ))اللحظة األخیـرة فـي قصـر الطاغیـة((للشاعر محمد بحر العلوم بعنوان 
،  ))عقیـــدتي فـــي الـــزعیم((، والشـــیخ علـــي الصـــغیر  ))بـــر الطاغیـــةعلـــى ق((صـــالح الظـــالمي بعنـــوان 

،  ))ع ثـائرةربو ((، وعبد الزهرة عاتي  ))تموز ١٤موكب الثورة من وحي ثورة ((والشیخ أحمد الدجیلي 
، ومحمـد  ))ثورتنـا الكبـرى((، وصـادق الیعقـوبي  ))الفـالح العراقـي أنشـودة((ومحمد حسین المحتصر 

  . )٧١٣())نصر((، وصالح عبد الكریم الجعفري  ))التواریخ((الخلیلي 
وان دل ذلك على شئ انما یدل على مـدى مـا حظیـت بـه الثـورة مـن تأییـد منقطـع النظیـر 

كوكبـة مـن أزاهیـر  إلـىمـن المرجعیـة  والعلمـاء األعـالم ، أي العـام النجفـي الـر  أوسـاطمن مختلـف 
شعرائها وأدبائها وكتابها األفذاذ ، ممن جـادت قـرائحهم وأقالمهـم بمشـاعر نبیلـة ، جیاشـة وصـادقة 

                                                 
؛ ٢٤-١٧، ص ١) ، ج١٩٥٨عبد الفتـاح حسـن ، مـن وحـي الثـورة العراقیـة ، (بغـداد: مطبعـة الجامعـة ،  )١٣٦(

؛ طـــــاهر الطنــــــاحي ، المصــــــدر  ٣٠٧-٢٩٧، ص ٤محمـــــد مهــــــدي الجـــــواهري ، دیــــــوان الجــــــواهري ، ج
 . ٩٤السابق ، ص

  
  
 
؛  ١٨٣) ، القســم الثــاني ، ص١٩٨٢د للطباعــة ، ابــراهیم الــوائلي ، دیــوان الــوائلي ، (بیــروت: دار الخلــو  )١٣٧(

 . ٣، ص ١٠، العدد ١٩٥٨تموز  ٣١، (مجلة) ،  ))النجف((
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فــي تعابیرهــا المؤیــدة والمــؤازرة للثــورة والمتأملــة منهــا الشــئ الكثیــر ، فضــًال عــن جمــاهیر النجــف 
سبة وحرفیین وعمال وطالب وفالحـي محیطهـا المحلـي ، مقدمـة بـذلك صـورًا رائعـة األشرف من ك

تنسجم ووعیها السیاسي ودورها الریادي في معاضدة الحریة والوطنیة واالستقالل ، ومنذ منتصف 
فـي  ةلطالما، بزت النجف األشـرف مثیالتهـا مـن المـدن العراقیـ )٣٨١(العقد األول من القرن العشرین

مـن أجـل  سیمـر حمـل السـالم وتقـدم كـل غـالي ونفـلـب األطا والذود عنهـا، حتـى وان تالمطالبة به
    .  )٣٩١(تحقیق هذه األهداف السامیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مواقف النجف األشرف من بعض قضایا المشرق العربي -المبحث الثالث:
ا تفاعلت النجف األشرف مرجعیة وقوى نخبویة وسیاسیة، فضًال عن رأیها العام مع قضای

فــي المشــرق العربــي ، تفــاعًال تمخــض عــن مواقــف عبــرت بصــورة ال لــبس فیهــا  اإلقلیمــيمحیطهــا 
ألن مسـاحة البحـث عن أصالة ومبدئیة المواقف النجفیة من قضایا األمتین العربیة واالسـالمیة ، و 

ت ومـا تمخضـت عنهـا مـن رؤى ومواقـف كل صغیرة وكبیرة من تلـك التفـاعالالتتسع للوقوف عند 
  . رت أن أقف عند بعض النماذج التي تعبر عنها فقد آث

                                                 
سبقت النجف األشرف جمیع المدن العراقیة بما فیها بغـداد فـي المطالبـة بالدسـتور والتأكیـد علـى الحریـات،  )١٣٨(

الســتجابة ألحــداث الثـــورة وتقییــد صــالحیات الســلطة التنفیذیــة، فقـــد شــاركت مشــاركة فاعلــة فـــي الــرفض وا
، ومــن ثــم الثــورة الدســتوریة العثمانیــة. للتفاصــیل ینظــر: عــالء حســین  ١٩١١-١٩٠٦الدســتوریة االیرانیــة 

الرهیمي، حقـائق عـن الموقـف فـي النجـف مـن الثـورة الدسـتوریة االیرانیـة، (النجـف: مركـز دراسـات الكوفـة، 
-١٤٣) ، ص٢٠٠٦ار الفرات للنشر والتوزیع، ) ؛ رشید خیون، المشروطة والمستبدة، (بیروت: د٢٠٠١
١٦٩  .  

، العـــــدد،  ١٩٥٨، آب  ))النشـــــاط الثقـــــافي((؛  ٥لجنــــة النشـــــر، المصـــــدر الســـــابق ، السلســـــلة الثانیـــــة، ص )١٣٩(
أیلـــــول  ٢،  ))الحریـــــة((؛  ٢٦-٤، ص ١٠، العـــــدد ١٩٥٨تمـــــوز  ٣١، (مجلـــــة)،  ))النجـــــف((؛  ٤٩٦ص

  .   ١٢٦٨، العدد ١٩٥٨
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   :الموقف من استقالل سوریا ولبنان -أوًال:

، فأبـدى ١٩٢٠مقررات سان ریمـو وضعت سوریا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي بموجب   
ا لالنتــداب ، بسلســلة مــن االنتفاضــات وحركــات الــرفض مــســوریا ولبنــان رفضــهما ومقاومته شــعبها

، ثـــم  ١٩٢١-١٩١٩ لح العلـــي فـــي جبـــال العلـــویینمنهـــا انتفاضـــة الشـــیخ صـــا تالمســـلح ، وكانـــ
انتفاضــة ابــراهیم هنــانو فــي حلــب ، وأخــرى علــى ضــفاف نهــر العــاص والغوطــه وجبــل الــدروز ، 

ن وهـــي مـــدة تجـــاوزت العقـــدی، وجـــود االنتـــداب  مـــن االنتفاضـــات التـــي لـــم تتوقـــف طـــوالوســـواها 
أعقــاب الحــرب العالمیــة الثانیــة فــي هما نــاال اســتقاللونصــف العقــد ، حتــى اســتطاع الشــعبان أن ی

  . )٠١٤(وجالء قوات االنتداب عن أرضیهما
ــــن اســــتقالل ســــوریا ولبنــــان فــــي  ــــدین رئیســــًا  ١٩٤١تمــــوز  ٨أعل ــــاج ال ، وعــــین الشــــیخ ت

للجمهوریـــة الســـوریة ولكـــن الســـلطة الفعلیـــة بقیـــت فـــي یـــد المفـــوض الســـامي الفرنســـي حتـــى عـــام 
 ریة لكـل، أن تعید الحیاة الدسـتو ١٩٤٣في أوائل العام  )١١٤(رنسا الحرة ، وقررت حكومة ف ١٩٤٣

جـراء االنتخابـات إلسوریا ولبنان ، فأقامت في كل منهما حكومة مؤقتة لتتخذ التدابیر الالزمـة  من
 ها، أسفرت عن فوز الكتلة الوطنیة بأغلبیة ساحقة ، ولكن ١٩٤٣وجرت في سوریا في تموز عام 

توزیـــع المقاعـــد البرلمانیـــة بـــین الطوائـــف اللبنانیـــة وأعیـــد  بســـبب االخـــتالف فـــيتـــأخرت فـــي لبنـــان 
بشـــارة  ١٩٤٣الدســـتور اللبنـــاني بعـــد أن كـــان معلقـــًا بســـبب الحـــرب وانتخـــب اللبنـــانیون اواخـــر آب 

واعتقلــت  ١٩٤٣ تشــرین ثــان١١) نائبــًا ، ثــار لبنــان فــي ٥٥الخــوري رئیســًا للجمهوریــة اللبنانیــة و(

                                                 
؛ محمد امین غالب الطویل، تـاریخ العلـویین ، (دمشـق:  ١٣، ص ١٧د، العد ١٩٤٥ تموز ٣،  ))الغري(( )١٤٠(

تــاریخ، ترجمــة أنــیس فریحــه، (بیــروت: دار ؛ فیلیــب حتــي، لبنــان فــي ال ١١٢)، ص١٩٢٤مطبعـة الترقــي، 
السـامرائي، المصـدر ؛ ماجـد أحمـد  ٤١؛ قدري قلعجي، المصـدر السـابق، ص ٥٩٢)، ص١٩٥٩الثقافة، 

) ، ١٩٦٠محــي الــدین الســفرجالني، تــاریخ الثــورة الســوریة، (دمشــق: مطبعــة الثبــات،  ؛ ٣٥٦الســابق، ص
 .  ٢٩ص

هي الحكومة التي كونت نتیجـة انهیـار فرنسـا بـالحرب العالمیـة الثانیـة وهزیمتهـا أمـام :  حكومة فرنسا الحرة )١٤١(
ى دیغـول قیادتهـا وتـول ١٩٤٠حزیـران  ٢٨األلمان ثم استسالمها تبع ذلك ظهور حركة فرنسا الحـرة بتـاریخ 

لمزیـد مـن التفاصـیل ینظـر: رمضـان  لحـرب .حتى انتهاء الحرب وأسهمت هذه الحركة في كسب الحلفـاء ل
؛ فــاروق الحریــري ،  ١٤٤) ، ص١٩٨٢الونــد ، الحــرب العالمیــة الثانیــة ، (بیــروت: دار العلــم للمالیــین، 

غــول ، مــذكرات الجنــرال دیغــول ، ؛ دی ١٤، ص١) ج١٩٨٠بغــداد ، (بغــداد: مدیریــة المطــابع العســكریة ، 
 . ٦، ص ١) ، ج١٩٦٤ترجمة خیري حماد، (بغداد: منشورات مكتبة المثنى، 
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رئـــیس الجمهوریـــة وأعضـــاء الحكومـــة اللبنانیـــة ، فاســـتهجنت معظـــم األجـــراءات  الســـلطة الفرنســـیة
  .  )٢١٤(الفرنسیة ، معلنین تأییدهما الستقالل البلدین العربیین

اكتمــل فــي العــام التــالي حقیقــة واقعــة و  ١٩٤٣تشــرین ثــان  ٢٢أصــبح اســتقالل لبنــان بعــد 
ألمـن العـام والشـركات ذات االمتیـاز تسلمت سوریا مع لبنان السلطة على الجمـارك وا ، إذ ١٩٤٤

وأصـبح لبنـان ذات سـیادة تامـة ، وبعـد انتهـاء الحـرب  ١٩٤٥ورقابة المطبوعات ، فلما جاء العام 
م ین ،الـــى بیـــروت لـــدعالجنـــود الســـنغالی، وصـــلت قـــوة مـــن  ١٩٤٥آیـــار  ١٧العالمیـــة الثانیـــة فـــي 

أمـرًا یحـد مـن  أضـمرتبـأن فرنسـا  ولـد ذلـك ردة فعـل لـدى الـدولتینفالجیش الفرنسي فـي البلـدین ، 
نیسان  ١٧سیین حتى تم جالء الفرنسیین عن سوریا في نر اللهما ، فقامت اإلضرابات ضد الفاستق

ل آب مـن العـام ، وتسلمت الحكومة اللبنانیة الفرق اللبنانیة التابعة للجیش الفرنسـي فـي أو  ١٩٤٦
كــانون أول  ٣١ي فرنســي بتــاریخ ا للعقیــد فــؤاد شــهاب وتــم جــالء آخــر جنــدنفســه وعمــدت قیادتهــ

  . )٣١٤(من األراضي اللبنانیة ١٩٤٦
لـــى جانـــب أقطــار الـــوطن العربـــي كافـــة فـــي نضـــالها ضـــد وقفــت مدینـــة النجـــف األشـــرف إ

طــرین العــربیین للمدینــة مواقــف مشــرفة تجــاه الق تاالســتعمار مــن أجــل االســتقالل والتحــرر ، وكانــ
ذه الــدول منــذ فــرض االنتــداب الفرنســي علیهــا مؤیــدة واصــلت المدینــة دعمهــا لهــ ســوریا ولبنــان ، إذ

االنتفاضــات والثــورات ضــد المحتلــین ، والحــث علــى جــالء القــوات الفرنســیة عنهــا ، فكــان لمثقفیهــا 
من  اً كثیر ونوادیها  االشرف فأقامت جمعیات النجف مواقف شجاعة كثیرة تجاه القطرین الشقیقین ،

ال الشعب العربي السوري واللبناني، وأقیمـت فـي المدینـة المناسبات واالحتفاالت التي أشادت بنض
 سـیطرتهمعـادة سـتهجنت فیهـا محاولـة الفرنسـیین إللحصر ، أمسـیة شـعریة اال اعلى سبیل المثال 

                                                 
؛ ٩٨) ، ص١٩٨٦، (القـاهرة: مطبعـة الجـیالوي،  ٤عبد الرحیم ، تاریخ العرب المعاصر، ط عبد الرحمن )١٤٢(

العلـــــم  ، (بیـــــروت: دار٦جـــــورج انطونیـــــوس ، یقظـــــة العـــــرب، ترجمـــــة ناصـــــر األســـــد واحســـــان عبـــــاس، ط
؛ نجیـب مخـول، تـاریخ  ١٠٤-١٠٣؛ قدري قلعجي ، المصدر السـابق، ص ٣٨) ، ص١٩٨٠للمالیین ، 

 . ٨٩، ص٤)، ج٤٧لبنان، (بیروت: مطبعة النسر، ص

) ، ١٩٦٧كمــــال ســــلیمان الصــــلیبي ، تــــاریخ لبنــــان الحــــدیث ، (بیــــروت: المطبعــــة التعاونیــــة الصــــحفیة،  )١٤٣(
؛ باســـم الجســـر، رئاســـة وسیاســـة لبنـــان  ٤١بق، صالســـا ؛ جـــورج انطونیـــوس ، المصـــدر ٢٣٧-٢٣٦ص

 . ٦٥)، ص١٩٦٤الجدید، (بیروت: منشورات دار مكتبة الحیاة، 
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فیها استنكر  فقد أنشد الشاعر محمود الحبوبي قصیدة على سوریا ولبنان ، ١٩٤٥نیسان  ١٥في 
  . )٤١٤( ینالبلدهذین أفعال الفرنسیین في اغتیال حریة 

فرنســا علــى  فیهــا جــرائم واعتــداءات عــدة صــورقصــائد  ونظــم محمــد صــالح بحــر العلــوم
سماها ، وأخرى  ))العدوان الفرنسي على سوریا ولبنان(( هذین القطرین ، كان عنوان إحدى قصائده

ًا ذا فعــال فرنســا ، وثالثــة حملــت عنوانــأ، اســتنكر فیهــا  ١٩٤٥آیــار  ٢٢فــي  ))دیمقراطیــة الغــرب((
مجدت لبنان  عدة قصائدمد مهدي الجواهري بمغزى واضح ، وصدحت حنجرة الشاعر الكبیر مح

، وكذا ابراهیم الوائلي  ))سوریا الشهیدة((انشد محمد جمال الهاشمي قصیدة و ،  ))ناغیت لبناناً ((منها 
ذاتـه لسـیاق ا، وفـي  ١٩٤٥ا ولبنـان فـي آذار أثر عدوان فرنسا على سـوری ))مأساة العرب((قصیدة 

  .  )٥١٤())عروبة لبنان((سماها أنشد الشیخ عبد الغني الخضري قصیدة 
وأقـــیم احتفـــال فـــي مدینـــة النجـــف األشـــرف بمناســـبة ظهـــور الشـــویر ، وعـــد هـــذا االحتفـــال 

قر الشـــبیبي فیـــه محمـــد بـــا وألقـــىتظـــاهرة سیاســـیة لتأییـــد الحكـــم الـــوطني الســـتقالل لبنـــان وســـوریا، 
ألهبت حماسة الجمهور النجفي ، وكان لجـالء القـوات إذ على الحفل ،  يقصیدة كان لها تأثیر قو 

احتفـاالت عدیـدة كـان الفرنسیة عن سوریا ولبنـان فرحـة غمـرت أهـالي المدینـة ، فأقامـت جمعیاتهـا 
،  ))یـوم الجـالء((فیه الشیخ عبد الغني الخضـري قصـیدة بعنـوان  ألقى ١٩٤٦منها احتفال في عام 

بعـد جـالء القـوات الفرنسـیة عـن سـوریا ، وأقامـت نفسـه العنوان بي قصیدة بنشد محمد رضا الشبیوأ
حمـد الدكتور أالعام ذاته ، احتفاًال ترحیبًا بالوفد السوري المؤلف من في  ))جمعیة التحریر الثقافي((

،  ))واشــطبوا علــى حلــب((ورفاقــه ، ونظــم الشــیخ عبــد الغنــي الخضــري قصــیدة بعنــوان بــدوي طبانــة 

                                                 
، اطروحـــة ١٩٧٠-١٩٢٠ة حســـون عزیـــز الـــدعمي، الحـــس القـــومي فـــي الشـــعر النجفـــي المعاصـــر یحـــمل )١٤٤(

ــــات،  ــــوراه، (جامعــــة الكوفــــة: كلیــــة تربیــــة البن س، ؛ لجنــــة مهرجــــان النجــــف الخــــام ١٣٤)، ص١٩٩٥دكت
؛ محمــــود الحبــــوبي ، دیــــوان محمــــود  الحبــــوبي ،  (النجــــف: مطبعــــة النجــــف،  ٤٢المصــــدر الســــابق، ص

 .٦٠-٥٠،  ص ١)  ،  ج١٩٤٨

؛ محمــد مهــدي الجــواهري، دیــوان ١٦١-١٥٩، ص ٢محمــد صــالح بحــر العلــوم ، دیــوان بحــر العلــوم ، ج )١٤٥(
یحـــــة حســـــون الـــــدعمي، ؛ مل ٢٣٩، ص ٢) ، ج١٩٧٤الجـــــواهري، (بغـــــداد: مطبعـــــة األدیـــــب البغدادیـــــة، 

العـدل ((؛  ١٦١-١٥٩صالقسـم الثـاني، ؛ ابراهیم الـوائلي ، المصـدر السـابق،  ١١٦المصدر السابق، ص
 . ٢٧، ص ٤، العدد ١٩٤٦،  ))االسالمي
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عبـر فیهـا  ))سوریا ویـوم الجـالء((ود الحبوبي قصیدة بعنوان لقى محمدبیة أاأل جلساتوفي احدى ال
  . )٦١٤(عن فرحة النجف األشرف بجالء الجیوش الفرنسیة

لوفد السـوري ، لتكریم ا النجف األشرف حفالً  في ))نادي الغري((وأعدت أسرة المعارف في 
نضـال أبنـاء سـوریا ودورهـم البطـولي یها عـن وعبروا فترحیبیة ،  فیه عدد من الشعراء قصائدألقى 

ترحیبـًا  ))رجـال الوفـد((في ارغام القوات الفرنسیة على الرحیل ، فألقى الشیخ علـي الصـغیر قصـیدة 
، وحیاهم صالح عبد الكریم الجعفري بقصـیدة  ))میامین غسان((بهم ، وألقى علي الهاشمي قصیدة 

بالوفــد الســوري ، وقــد  حفــًال لالحتفــال ))نتــدى النشــرجمعیــة م((ل ســوریا ، وأقامــت المجــد فیهــا اســتق
حفــًال  ))جمعیـة التحریـر الثقـافي((أقامـت ، و  ))وفــد العروبـة((ألقـى فیـه محمـد جمـال الهاشـمي قصـیدة 

، ولـم تنقطـع احتفـاالت  ))أبنـاء بـردى((الشیخ عبد الغني الخضري قصـیدة فیه لقى أترحیبًا بالوفد ، 
الوفـد الســوري لتكـریم حفـًال  ))جمعیـة الرابطـة األدبیـة((أقامـت  ة ، إذنجـف األشـرف بـالوفود السـوریال

ألقاهــا  ))تحیــة((، ونظــم محمــود الحبــوبي قصــیدة  ١٩٤٧المؤلــف مــن هاشــم الفصــیح ورفاقــه عــام 
بمناســبة زیــارة الوفــد  ))النجــف تحیــي الشــام((بالمناســبة، وألقــى الشــیخ محمــد علــي الیعقــوبي قصــیدة 

   . )٧١٤( ١٩٤٧للجمعیة عام 
نشــرت مقــاالت  القضــیة الســوریة واللبنانیــة ، إذ فــي رفــددور مهــم  وكــان للصــحافة النجفیــة

بلباب األدب النجفي  فحفلت صفحاتهاعدیدة هاجمت فیها فرنسا ، وأیدت الحق العربي وساندته ، 
العــــــدوان الفرنســــــي وجرائمــــــه واعتداءاتــــــه علــــــى اســــــتقالل القطــــــرین العــــــربیین ســــــوریا  مســــــتهجنة

  .  )٨٤١(ولبنان
  

   :الموقف من القضیة الفلسطینیة -ثانیًا :
اتخذت الدولـة  العالمیة الثانیة بعدًا آخر ، إذأعقاب الحرب في خذت القضیة الفلسطینیة أ
سلســــلة مــــن االجــــراءات التــــي مهــــدت الســــبیل لتعزیــــز مشــــروع اقامــــة الدولــــة  ))بریطانیــــا((المنتدبــــة 

                                                 
؛ عبــد  ٣٥؛ علــي جــابر المنصــوري ، المصــدر الســابق، ص ٤١، العــدد ١٩٤٥تمــوز  ٢٢،  ))الحضــارة(( )١٤٦(

،  ١؛ محمـــــود الحبـــــوبي ، المصـــــدر الســـــابق ، ج ٧٣، ص ١، ج الغنـــــي الخضـــــري ، المصـــــدر الســـــابق
  . ٧٨-٦٨ص

 

؛  ٢٥-١١، ص ١٩، العدد ١٩٤٧نیسان  ١؛  ١٣-١٠، ص ١٨، العدد ١٩٤٧آذار  ١٥،  ))البیان(( )١٤٧(
؛  ٣٧٤) ، ص١٩٨٥عبد الكریم الجعفري، دیوان الجعفري، (بغداد: دار الحریة للطباعة، بن صالح 

 . ٦٨، ص ١، جي، المصدر السابقبمحمود الحبو 

،  ١٨، العـــــدد ١٩٤٧آذار  ١٥،  ))البیـــــان((؛  ١٥-١٣، ص ١٧، العـــــدد ١٩٤٥تمـــــوز  ٣٠،  ))الغـــــري(( )١٤٨(
 . ١١، ص ١٧، العدد  ١٩٤٧نیسان  ١؛  ١٠ص
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لى فلسطین سـتظل مفتوحـة إان أبواب الهجرة  ١٩٤٦كانون أول  ٢٩الصهیونیة ، فقد أعلنت في 
نیسـان  ٢نهـا رفعـت فـي ، فضـًال عـن أ ١٩٣٩بمقـررات عـام  م من من انتهاء المـدة المحـددةبالرغ

اعــالن لــى األمــم المتحــدة ضــمنتها نیتهــا بــالتخلي عــن االنتــداب لفلســطین ، مقابــل مــذكرة إ ١٩٤٦
دولـة تكـون مهمتهـا تقـدیم مشـروع  ةعشـر  حـدىیف لجنة تحقیق دولیـة مـن إلالمنظمة الدولیة عن تأ

  .  )٤٩١(خاص عن األوضاع في فلسطین
لــى الجمعیــة فلســطین ، وأعطــت تقریرهــا إ ١٩٤٧آب  ٣١زارت لجنــة األمــم المتحــدة فــي 

دولتین عربیة وأخرى لى أعضاء اللجنة على تقسیم فلسطین إ العامة لألمم المتحدة ، ووافق معظم
قـد مشـروع التقسـیم ، و  ١٩٤٧تشـرین ثـان  ٢٩وأقـرت الجمعیـة فـي مدینة القدس ،  یهودیة وتدویل

لتوصـــیات القاســـیة التـــي أصـــدرتها لجنـــة التحقیـــق الدولیـــة حـــول موضـــوع أثـــار القـــرار المجحـــف وا
  .  )٠١٥(غضب واستنكار العالمین العربي واالسالميكیانات  ةفلسطین  وتقسیمها الى ثالث

وتحــــت ضــــغط شــــعوبها رفضــــها مشــــروع  أعلنــــت األنظمــــة السیاســــیة فــــي الــــدول العربیــــة
ولن ((كل حل من هذا النوع  أنها ستقاومالتقسیم ، ورفض أي مشروع ال یرضي عرب فلسطین ، و 

ال  ))أمــر فظیــع وكارثــة كبــرى((، وان عملیـة التقســیم  ))یتركـوا أي مجــال لتعــرض فلســطین للمخــاطر
الحكومة العراقیة على أثر صدور تحل بفلسطین وحدها ، بل نكبة لعموم البالد العربیة ، فاهتمت 

،  ١٩٤٧كـانون أول  ١٦قرار التقسیم باألمر ، وعقد نوري السعید مؤتمرًا صحفیًا فـي القـاهرة فـي 
   قال فیه:    

        ن مشروع التقسیم خطة مخیفة ال یمكن أن ترضىإ((

                                                 
؛   ١، ص ١، العــــدد ١٩٤٦أیلــــول  ١٣،  ))الغــــري((؛  ٢٢، ص ٧، العــــدد ١٩٤٦،  ))العــــدل االســــالمي(( )١٤٩(

) ،  ١٩٨٤ي األمــم المتحــدة ،  (بغــداد: دار الحریــة للطباعــة ، علــي كاشــف الغطــاء  ،  تقســیم فلســطین فــ
 . ١٤-١٣ص

، ص األخیـــــرة ؛ حســـــن محمـــــد طوالبـــــة ، مـــــأزق الكیــــــان  ٦، العـــــدد ١٩٤٦تشـــــرین ثـــــان  ٥،  ))الغـــــري(( )١٥٠(
؛ محمـــد شـــدید ، الوالیـــات المتحـــدة  ٣١-٣٠) ، ص١٩٧٨الصـــهیوني ، (بغـــداد: دار الحریـــة للطباعـــة ، 

یعاب والتصــفیة ، ترجمــة كوكــب الــریس ، (بیــروت: المؤسســة العربیــة للدراســات ، والفلســطینیون بــین االســت
؛ لجنة مؤسسة الثقافة العمالیة ، القضیة الفلسطینیة دراسة تفصـیلیة ، (بغـداد: مؤسسـة  ٧٠) ، ص١٩٨١

،  ١٩٨٣تشــــــرین ثــــــان  ٢٩، (مجلــــــة) ، بغــــــداد ،  ))ألــــــف بــــــاء((؛  ٥٨) ، ص١٩٧٦الثقافــــــة العمالیــــــة ، 
؛ سـماحة آیـة اهللا الشـیخ محمـد مهـدي  ٩٠؛ میشیل ایونیـدس ، المصـدر السـابق ، ص ١٦ص،  ٤٨العدد

) ، ص د ؛ ١٩٨٨شمس الدین ، المقاومة في الخطاب الفقهـي والسیاسـي ، (بیـروت: المؤسسـة الدولیـة ، 
 . ٧، ص ٢، العدد ١٩٤٧أیلول  ٣٠،  ))الغري((
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ـــة ، وإ  ـــا مســـتعدون للنضـــبهـــا األمـــة العربی ال عـــن نن
لحكومــات العربیــة ن افلســطین لمحــو هــذه الخطــة ، وإ 

ــاك فًا فــي هــذه الحقبــة التاریخیــة ، وإ ســتقف صــ ن هن
خططـــاً لمقاومـــة التقســـیم قـــد ال تخطـــر ببـــالكم اآلن ، 
ــذي تنطــوي  ــاط المــؤامرة ال وســنتذرع بكــل وســیلة إلحب

     .)١١٥())على الخبث والغباء معاً 
  

احـــتج كانـــت النجـــف األشـــرف فـــي مقدمـــة المـــدن العراقیـــة التـــي رفضـــت قـــرار التقســـیم ، و 
اجتاحــت المدینــة مســاء الرابــع مــن أیلــول  ))تظــاهرة كبیــرة((، معبــرین عــن ســخطهم بـــالنجفیــون علیــه 

لــــى الصــــحن الحیــــدري مدینــــة وشــــبابها متجهــــة مــــن المیــــدان إ، واشــــترك فیهــــا جمــــاهیر ال ١٩٤٧
وشجبت استنكرت  التيأثناء التظاهرة جملة من القصائد والخطب الحماسیة في الشریف ، وألقیت 

  . )٢١٥(ار اللجنة المجحف قر 
دد مــن عشــرات البرقیــات االحتجاجیــة ، فقــد أبــرق عــ، بمختلــف طبقــاتهم ، هــا وأبــرق أبناؤ 

لـى الحكومـة العراقیـة واألمـم المتحـدة ، فعلـى سـبیل المثـال ال الحصـر علمائها ورجـال الـدین فیهـا إ
انـه ال یتفـق مـع ((فًا ایـاه علي بحر العلوم برقیة احتجاج علـى قـرار اللجنـة الدولیـة واصـالسید بعث 

، وبعـث جمـع مـن علمـاء  ))مخالفـة للعـدل((، وان توصـیات اللجنـة  ))مصلحة أهل الـبالد الشـرعیین
امي ، چــاهر الحطـالجـواهري ، ومحمــد جـواد الشــیخ  عـالم ، أمثــال الشـیخ محمــد حسـینالمدینـة األ

اتها معبـــرین عـــن أن علـــى قـــرار اللجنـــة الدولیـــة وتوصـــی هماحتجـــاجومحمـــد صـــادق الطباطبـــائي ، 
، هـــذا  ))رغم محـــاوالت الصـــهاینة حثـــاالت األمـــم والشـــعوببـــفلســـطین عربیـــة ، وســـتبقى عربیـــة ، ((

لى مجموعة من حكام الدول ، مطالبین الحكومـة العراقیـة كثیرة ببرقیات إنجفیة شخصیات  توبعث
ت ببرقیــات یل مقاومــة القــرار ، بینمــا بعــث عــدد مــن الشخصــیاتبــذل قصــارى جهودهــا فــي ســب أنْ 

  . )٣١٥(للجنة الدولیةالقرار أعلنوا فیها استنكارهم 
فیهــا بیــع األراضــي العربیــة فــي فلســطین  د الكــریم الزنجــاني فتــوى حــرمأصــدر الشــیخ عبــو 

أول بادرة اسالمیة من نوعها من قبل رجال الدین في النجف األشرف ، مؤكدًا انت ك، فلصهاینة ل
، وأوجـب علـى كـل مسـلم أن  )) ))r((زلـة المحـارب هللا ولرسـوله بأن مرتكبي هذا العمل ، بمن((فیها 

وصــرح  . ))یــدافع عــن بیضــة االســالم فــي فلســطین بنفســه ونفســیته والیجــوز تقــدیم شــئ آخــر علیــه
                                                 

،  ١٩٤٨مـــد فیصـــل عبـــد المـــنعم ، أســـرار ؛ مح ٣٨٤-٣٨٣، ص ١٠و ٩، العـــدد ١٩٤٧،  ))القادســـیة(( )١٥١(
 . ٢٠٨) ، ص١٩٦٨(القاهرة: دار الهناء ، 

 ، ص الغالف . ١، العدد ١٩٤٧أیلول  ١٦،  ))الغري(( )١٥٢(

 . ٨-٧، ص ٢، العدد ١٩٤٧أیلول  ٣٠،  ))الغري(( )١٥٣(
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انــه ال توجــد قضــیة شــوهت حقیقتهــا وطمســت ((محمــد رضــا الشــبیبي عضــو البرلمــان آنئــذ مــن : 
وال توجـد قضـیة أحـاط بهـا الغمـوض واالشـكال مـع معالمها بالزائف من الدعایـة كقضـیة فلسـطین، 

بســاطتها ووضــوحها كالقضــیة الفلســطینیة ، وكــل ذلــك بــدافع المطــامع االســتعماریة وتهــوس غــالة 
قـــرارًا ((كـــان ، ونـــدد الشـــیخ الشـــبیبي بقـــرار التقســـیم الـــذي تبنتـــه األمـــم المتحـــدة ، وأنـــه  ))الصـــهیونیة

ـــــادئ العـــــدل والحـــــق ـــــافى مـــــع أبســـــط مب ـــــي وتجـــــاهًال الرادتـــــه ، وتحـــــ ))یتن دیًا بالغـــــاً للشـــــعب العرب
  .  )٤١٥(ووجوده

فــــي التصــــدي لهــــذا  دبیــــة فــــي مدینــــة النجــــف األشــــرف دوروكــــان للجمعیــــات الثقافیــــة واأل
لـى العدیــد مــن احتجــاج علـى قــرار اللجنـة أبرقتــه إ برقیــة ))جمعیـة التحریــر الثقـافي((القـرار ، فرفعــت 

لغــاء قــرار التقســیم واتبــاع وماتهــا علــى الســعي الجــاد إلدولیــة ، طالبــة مــنهم حــث حكالمنظمــات ال
،  ))فلسـطین أولـى القبلتـین وثـاني الحـرمین((احتجاجهـا بـأن  ))جمعیة منتدى النشر((الحق ، وبعثت 

فأثـــار هـــذا األمـــر ســـخط العـــالم تجـــاوز علیهـــا حثـــاالت الشـــعوب وفضـــالت األمـــم الصـــهاینة  وقـــد
  . )٥١٥(سالمياإل

 ،فكانـت هاجسـه الـرئیس یة الفلسـطینیة منـذ لحظاتهـا األولـى ، واكب األدب النجفي القضـ
، فألقیـت  القصـائد  ))عدالـة القضـیة((لـى جانـب لذا دأب العدید من شعرائها وكتابها على الوقـوف إ

فـــي التظـــاهرات واالحتفـــاالت وشـــتى المناســـبات ، وزاد هـــذا االهتمـــام بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة 
الشـــعراء بقصـــائدهم مســـتنكرین ومحتجـــین علـــى قـــرار اللجنـــة  هاورفـــدخاصـــة بعـــد قـــرار التقســـیم بو 

القضــیة الفلســطینیة فــي  ١٩٤٦آذار  ٦الدولیــة ، وتنــاول الســید محمــد صــادق بحــر العلــوم بتــاریخ 
  .  )٦١٥())أمریكیة في قضیة فلسطین-لجنة التحقیق االنكلو((قصیدة بعنوان 

ذكـرى ((بقصائد عدة ، منهـا قصـیدة عبر محمد مهدي الجواهري عن مواقفه ازاء القضیة و 
فأثــــار فیهــــا همــــم بغــــداد فــــي فــــي بهــــو أمانــــة العاصــــمة  ١٩٤٦، التــــي ألقاهــــا عــــام  ))وعــــد بلفــــور

رائعتین في القضیة الفلسطینیة  انشد الشاعر محمد جمال الهاشميعزائمهم ، و  الفلسطینیین وشحذ
فــي النجــف األشــرف ، وحیــا ، وألقاهــا فــي احــدى الحفــالت  ))ایــه فلســطین((احــداهما  ١٩٤٦عــام 

فـي احتفـال تكریمـي فـي جمعیـة الرابطـة األدبیـة فـي النجـف فلسـطین  ١٩٤٦محمود الحبوبي عـام 
یر الـذي تمثـل ودعـا الشـیخ علـي الصـغ ))حـدث عـن القـدس((األشرف ألحـد أبنـاء فلسـطین بقصـیدة 

                                                 
؛ مقدام عبد الحسن  ٥، ص ٢، العدد ١٩٤٧أیلول  ٣٠؛  ١، ص ٤، العدد ١٩٤٦آذار  ٢٦،  ))الغري(( )١٥٤(

ـــاض ، المصـــدر الســـابق ، صبـــاقر  محمـــد رضـــا الشـــبیبي ودوره السیاســـي  ،؛ علـــي عبـــد شـــناوة ١٥٥الفی
 .  ٣٠٥-٣٠٤)، ص٢٠٠٣، (بغداد: بیت الحكمة،  ١٩٦٥والفكري حتى العام 

 . ٨-٧، ص ٢، العدد ١٩٤٧أیلول  ٣٠،  ))الغري(( )١٥٥(

رف: ، (النجـف األشــ ))مخطـوط(( ریة وتطورهـا فــي العـراق مرتضـى طـاهر فـرج اهللا الحلفــي ، النهضـة الشـع )١٥٦(
 ) .٢٥مكتبة ولده لواء ، د.ت و
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اض أبطـال العـرب لـى اسـتنهوالمبـدأ ، ودعـا إ لى توحید األمم ممتزجـة الـروحبأنه مجاهد عربي ، إ
لیسـمعها ((بقصـیدته من مخالـب الصـهیونیة وتخلیصها وقادتهم للكفاح والذود عن حیاض فلسطین 

  .  )٧١٥())العرب
-علــى قــرار اللجنــة االنكلــو ))جمعیــة التحریــر الثقــافي(( عبــد الغنــي الخضــري عضــوورد   

وأنشـد ،  ))فلسـطین((قصـیدة ، وقدم صالح الجعفـري بالمناسـبة  ))فلسطین الدامیة((أمریكیة بقصیدته 
نظــم محمــد صــالح بالمناســبة ذاتهــا ، و  ))فلســطین المســتغیثة((قصــیدة  الشــیخ محمــد علــي الیعقــوبي

  .  )٥٨١( ))فلسطین((و  ))ثورة الشعر النقاذ فلسطین العربیة((ن بعنوان یبحر العلوم قصیدت
نــاء زیــارة لجنــة أثفــي نــتج عــن قــرار التقســیم اشــتباكات بــین العــرب والیهــود فــي فلســطین 

الیـوم  فعـدالعـرب علـى مسـتعمرة صـهیونیة ،  ، وقـد أغـار ١٩٤٧آیـار  ٢١ولیة بتاریخ التحقیق الد
ن بحـــرق وقـــام الفلســـطینیو ، بدایـــة االنفجـــار فـــي حـــرب فلســـطین  ١٩٤٧األول مـــن كـــانون األول 

ة كبیـرة نحـو متالحقـة بسـرع األحـداثالمتاجر الیهودیة ، ومقابلتها بالمثل من قبل الیهود ، وجرت 
أنهـا ستنسـحب مـن فلسـطین ، ویغـادر جنودهـا بتـاریخ وأعلنت بریطانیا رسـمیًا  ١٩٤٨ام النهایة ع

  . )٥٩١(انتدابهاتنهي و  ١٩٤٨آیار  ١٥
ســـعت األنظمـــة العربیـــة الحاكمـــة یومئـــذ وبســـبب ضـــغط جماهیرهـــا علـــى اتخـــاذ قـــرار فـــي 

ش العربیـــة فلســـطین بمجـــرد انتهـــاء تـــدخل الجیـــو  نْ ، وإ  ١٩٤٨آیـــار  ١٣العربیـــة بتـــاریخ الجامعـــة 
 إرســالالحكومــة العراقیــة فــي بغــداد كانــت تتقــاعس فــي  نّ ، بیــد أ ١٩٤٨آیــار  ١٥النتــداب یــوم ا

 بإرســالومطالبتهــا العــام ،  واإلضــرابقواتهــا لفلســطین ، ولكــن قیــام التظــاهرات الشــعبیة فــي بغــداد 
                                                 

ـــــي المعاصـــــر محمـــــد حســـــین الصـــــغیر ،  )١٥٧( ؛  ١٣٠-٥٩، ص ١٩٦٨-١٩٢٨فلســـــطین فـــــي الشـــــعر النجف
 . ١٧-١٥ص ، ١، العدد ١٩٤٦حزیران  ٢٩،  ))البیان((

؛  ١٩٢؛ صـــالح عبـــد الكـــریم الجعفـــري ، المصـــدر الســـابق ، ص ٢٤، ص ٢، العـــدد ١٩٤٦،  ))العـــدل(( )١٥٨(
،  ٢؛ محمــــــد صــــــالح بحــــــر العلــــــوم ، دیــــــوان بحــــــر العلــــــوم ، ج ٨-٢، ص ١٩٤٧ایلــــــول ٣،  ))غــــــريال((

 . ١٢٦ص

) ، ١٩٦٩الجمهوریــة ،  مطبعــة(بغــداد:  ترجمــة أكــرم فاضــل، ، ))آراء أحــرار العــالم فــي قضــیة فلســطین(( )١٥٩(
،  ٢) ، ج١٩٦٢؛ محمـــــد فــــــائز القصـــــري ، حــــــرب فلســـــطین ، (دمشــــــق: المطبعـــــة العمومیــــــة ،  ٥٨ص
،  ١٩٤٩آذار ٣٠،  ))العقیـــدة((؛  ٥٩لجنــة مؤسســـة الثقافــة العمالیـــة ، المصــدر الســـابق ، ص ؛ ١٣٠ص

محمــد رضــا الشــبیبي ودوره السیاســي والفكــري حتــى العــام عبــد شــناوة ، علــي ؛  ١٧٤-١٦٥، ص ٧العــدد
، رة التربیـة مدیریــة الشـؤون الفنیــة؛ وزا ٩١س ، المصــدر السـابق ، ص؛ میشـیل ایونیـد ٣٠٦ص ، ١٩٦٥

 . ٤٧) ، ص١٩٦٨: مطبعة وزارة التربیة،  قضیة الفلسطینیة ، (بغدادال
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، فتحركـت القـوات لمطالب الجمـاهیرأرغم الحكومة على االستجابة فلسطین  إلنقاذالجیش العراقي 
  .  )٠١٦(العراقیة واجتازت حدود فلسطین مع بقیة القوات العربیة األخرى

ن في ، وكان القطبان الرئیسا ١٩٤٨ار آی ١٥الحكومة المؤقتة للدولة الیهودیة في  وألفت
ا باســرائیل ، ثــم العــالم یومئــذ الوالیــات المتحــدة األمریكیــة واالتحــاد الســوفیتي ، أول دولتــین اعترفتــ

 إعــالن اتهــا إلــى، ممــا دفــع حكوم خط الجمــاهیر العربیــةســهــذا األمــر أثــار مــا بریطانیــا ، فأعقبته
 تقــــدم مــــن تحقیــــق واســــتطاعت الجیــــوش العربیــــة،  ١٩٤٨آیــــار  ١٥فــــي  إســــرائیلالحــــرب ضــــد 

التـــــدخل فـــــي األمـــــر ، طـــــالبین مـــــن أصـــــدقائهم الغـــــربیین  ملمـــــوس ، وشـــــعر الصـــــهاینة بـــــالخطر
 ٢٣علــى  ٢٢وقــف القتــال فــي منتصــف لیلــة اقنــاع األمــم المتحــدة بعت الوالیــات المتحــدة واســتطا

  .  )١١٦(آیار ولم یلتزم العرب بالقرار
فـــي  األولـــىالموافقـــة علـــى الهدنـــة ات العربیـــة علـــى دالقیـــابیـــد ان ضـــغوًطا دولیـــة أجبـــرت 

الهدنــة  إعــالنقبهــا ، فأع ١٩٤٨تمــوز  ٩القتــال فــي  اســتأنفأســابیع ، ثــم أربعــة حزیــران لمــدة ١١
، فخسـر العـرب الحـرب لتـواطئ بعـض األنظمـة الدولیـة ، فأصـبحت  ١٩٤٨تمـوز  ١٧الثانیة في 

، ولكـن قـوى المعارضـة فـي العـراق ومـن خـالل  ١٩٤٩اسرائیل عضوًا في األمم المتحدة في آیار 
للـدفاع عـن  نوابها في المجلس النیابي ، طلبت من وزیر المالیة محمد حدید تنظیم میزانیة خاصـة

تخصــص میزانیــة تلحــق بالمیزانیــة العامــة ، وتخصــص الحكومــة العراقیــة س علــى أنّ  وأكــدفلســطین 
دراتهم المادیـة ، لـدعم المجهـود الحربـي حسـب قـبمن جمیع فئات الشـعب و  ىلها موارد خاصة تجب

  .  )٢١٦(اسرائیل ةلمقاوم
ائیلي ، ســـر اإل-يعبـــر مـــا عـــرف بأدبیـــات الصـــراع العربـــتابعـــت مدینـــة النجـــف األشـــرف 

ســرائیلیة األولــى ، ودعمتهــا بكــل الوســائل المادیــة والمعنویــة ، فأرســلت تطــورات الحــرب العربیــة اإل
ن فـــي لـــى ملـــوك ورؤســـاء العـــرب ، والمســـؤولیة واألدبیـــة فـــي المدینـــة البرقیـــات إالجمعیـــات الثقافیـــ

ني ، فبعـث المعتمـد الحكومة العراقیة ، تحثهم على اتخاذ مامن شـأنه دعـم حقـوق الشـعب الفلسـطی
                                                 

؛ عبد الرزاق الحسني ، تـاریخ الـوزارات العراقیـة ،  ٣١٣محمد فیصل عبد المنعم ، المصدر السابق ، ص )١٦٠(
 . ٢٨) ، ص١٩٦٢؛ مهدي هاشم ،  في فلسطین المحتلة ، (بغداد: مطبعة  شفیق ،  ١٥٧، ص ٧ج

؛ عبـــد الـــرزاق  ١٣٨؛ زكـــي خیـــري ، المصـــدر الســـابق ، ص ٧٤در الســـابق ، صمحمـــد شـــدید ، المصـــ )١٦١(
، ))آراء أحـــرار العـــالم فـــي قضـــیة فلســـطین((؛  ١٤٦-١٤٥، ص ٨الحســـني، تـــاریخ الـــوزارات العراقیـــة ، ج

 . ٦١المصدر السابق ، ص

طریــق ؛ جبهــة التحریــر العربیــة ، ال ٩١-٨٥) ، ص١٩٦٧، (بیــروت: دار األبحــاث والنشــر،  ))فلســطین(( )١٦٢(
؛ فاضــل حســین ،  ٩٧) ، ص١٩٧٠القــومي لتحریــر فلســطین ، (بیــروت: دار الطلیعــة للطباعــة والنشــر، 

؛ أحمــد الشــقیري ، دفاعــًا عــن فلســطین والجزائــر، ترجمــة خیــري حمــاد ،  ٢٣٢ســقوط النظــام الملكــي ، ص
 . ٣٧، ص ٦و٥، العدد ١٩٤٨تموز  ٢٧،  ))الغري((؛  ٨٥) ، ص١٩٦٢(بیروت: دار الكتب، 
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ك األردن ، لــى ملــلوصــي عبــد االلــه ، وبرقیــة مماثلــة إلــى اببرقیــة إ ))جمعیــة منتــدى النشــر((العــام لـــ
اقــي محمــد الصــدر ، مطالبــة إیــاهم الوقــوف بحــزم لــى رئــیس الــوزراء العر وبرقیــة إلــى ملــك مصــر وإ 

  .   )٣١٦(زاء الصهیونیة ودولتهم المزمعةإ
 اً خاصـ فـي النجـف األشـرف ، احتفـاالً  ))جمعیة منتدى النشـر((لـ عقد المجمع الثقافي التابع

الـدین ووجهـاء  جمـع غفیـر مـن رجـال روعیة القضـیة الفلسـطینیة ، وحضـرهتناولـت موضـوعاته مشـ
 ))جمعیة ندوة األدب((همت الحماسیة الخاصة بالمناسبة ، وأسبعض القصائد  المدینة ، وألقیت فیه

مـن المـدن العراقیـة كافـة ، وكـان مـن بـین نفسـه غـرض والعینیـة لل لتبرعات المالیةفي عملیة جمع ا
أعضائها شخصیات دینیة وأدبیة مرموقة مـنهم محمـد سـعید الحكـیم ومحمـد جـواد الـدجیلي ومحمـد 

  . )٤١٦(حسن الشخص ومحمد هاشم الشرقي وعبد النبي الشریس
ودعـت اللجنــة  ))لجنـة تبرعـات فلسـطین((لتبرعـات سـمیت بــوألفـت فـي المدینـة لجنـة لجمـع ا

مـــن وجـــوه النجـــف األشـــرف والكوفـــة المقدســـة  اً ، عـــدد ١٩٤٨عصـــر یـــوم الســـادس مـــن حزیـــران 
مــن القصــائد الحماســیة الخاصــة  ، وألقیــت فیــه عــدد ))نــادي الغــري((فــي  ر الحفــل الــذي أقــیمو لحضــ

ــغ مجمــوعللتبــر  ثــم تبــارى مــن حضــر الحفــل ))الرابطــة األدبیــة((أعضــاء قبــل بفلســطین مــن   ع ، وبل
مـــن الشخصـــیات  اً كثیـــر األولـــى مـــن المتبـــرعین والثانیــة  أربعــة االف دینـــار آنئـــذ ، وضـــمت القائمــة

  . )٥١٦(النجفیة والمحامین والموظفین وأصحاب المهن
لـى ضـرورة خول العرب في صدام مـع اسـرائیل ، إالشیخ محمد جواد الجزائري بعد د ودعا

  ا ما نصه:نجدة فلسطین في كلمة ألقاها في المناسبة جاء فیه
ـــا           (( ـــالم االســـالمي والمســـیحي ، وم ـــیعلم الع    ل
  اســـتقرت علیـــه روحانیـــة النجـــف األشـــرف   
  كفـــاح أعــــداء االنســـانیة مـــن الیهــــود لـــى إ  
  هـــــذا الثغـــــر االســـــالمي والعربـــــي وتطهیـــــر   
ـــة ،      والمســـیحي مـــن هـــذه الجرثومـــة الخبیث
  ومـــد یـــد العـــون والمســـاعدة بالـــدفاع عـــن   
  .)٦١٦( )) االسالم  

                                                 
 . ٣٠٤-٢٧١، ص ٥، العدد ١٩٤٨حزیران  ٩،  ))البذرة(( )١٦٣(

 . ١٦٦-١٦٥؛ مقدام عبد الحسن باقر الفیاض ، المصدر السابق ، ص ٣٠٦، ص المصدر نفسه )١٦٤(

؛  ٣٧٠، ص ٦٥، العـــــــــدد ١٩٤٨؛ تمـــــــــوز  ٥٢، ص ٢و١، العـــــــــدد  ١٩٤٨حزیـــــــــران ١٥،  ))الغـــــــــري(( )١٦٥(
 ، ص الغالف . ٤٨، العدد ١٩٤٨حزیران  ٢٠،  ))البیان((

 . ١١٨- ١١٧ام عبد الحسن باقر الفیاض ، المصدر السابق ، صمقد )١٦٦(
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فــي معــرض رده  ))ة العلیــا للــدفاع عــن فلســطینالهیــأ(( وصــرح الشــیخ علــي الشــرقي عضــو
اذا لـم یكـن مـن المــوت  (( علـى استفسـار أحـد الصـحفیین عـن موقفـه ازاء قضــیة فلسـطین فأجـاب :

، ولنـدع  لجهاد في هـذه المحنـة آخـر كلمـة تقـال، وعقیدتي أن ا ))، فمن العجز أن تموت جباناً  بدُ 
لـــدول الكبـــار تصـــنع مـــا تشـــاء عنـــدما أصـــبحت أخبارهـــا ومســـاعیها غیـــر مهمـــة بـــالنظر للموقـــف ا

  .  )٧١٦(الراهن
تجـار والعدیـد مـن الاجتماعـًا موسـعًا ، حضـره رجـال الـدین و  ل حنـوشوعقد الحـاج كـاظم آ

قـــوا االجتمـــاع أبر  امالوجـــوه االجتماعیـــة فـــي المدینـــة ، تبـــاحثوا فـــي مســـتجدات القضـــیة ، وفـــي ختـــ
لـــى مراجـــع الـــدین فـــي النجـــف األشـــرف ، لطلـــب الفتـــوى الشـــرعیة العـــالن بعضـــها إعـــدة یـــات برق

،  الجهــاد ، وفــي مقدمــة المراجــع یومئــذ كــان الســید محســن الحكــیم ، والشــیخ عبــد الكــریم الجزائــري
رازي ، والســــــید جمــــــال الــــــدین ودي ، والســــــید میــــــرزا عبــــــد الهــــــادي الشــــــیر والســــــید محمــــــود الشــــــاه

، وعلـــى أثـــر هـــذه  ١٩٤٨حزیـــران  ٢شـــیخ عبـــد الرســـول الجـــواهري ، وذلـــك فـــي ي ، والنكـــاالكلبای
واخـــراجهم مـــن أراضـــي العـــرب  ))بوجـــوب محاربـــة الصـــهاینة((البرقیـــات صـــدرت الفتـــاوى الشـــرعیة 

ــــى ا((والمســــلمین  ومــــؤازرة الحكومــــات العربیــــة فــــي  ــــة الكفــــرة المعتــــدین عل ألراضــــي العربیــــة مقاتل
مشــــروع الجهـــــاد  تخیانـــــة بعــــض حكــــام العـــــرب فــــي ذلــــك الوقـــــت ، أفشــــل ، وكانــــت ))االســــالمیة

  . )٨١٦(المقدس
كــان موقــف الصــحافة النجفیــة منســجمًا مــع توجهــات الــرأي العــام النجفــي الــداعم للقضــیة 

 ، واعـالن الحـرب  ))الهدنـة الدولیـة المـدبرة ونبـذها((لـى وقـف إ ))الشـعاع((الفلسطینیة ، فـدعت مجلـة 
لمجلــــس ((، وال  ))للســــیف والمــــدفع ال للوســــیط المخاتــــل((ل الحكــــم الفصــــل علــــى الصــــهاینة ، وجعــــ

وقفـة األشـرف على حد تعبیرها ، وكان لشعراء النجف ))مجلس األمن((الذي أسموه ظلمًا  ))االرهاب
 ، ١٩٤٨عــام  الیهودیــة-مبدئیــة فــي دعــم أبنــاء فلســطین ، والجیــوش العربیــة فــي الحــرب العربیــة

مـا فـي مشـاعرهم تجـاه عهـذه القضـیة ، وعبـروا األشرف قصـائدهم فـي  فأنشد أغلب شعراء النجف
هــذه الحــرب فأنشــد الشــیخ علــي الشــرقي قصــیدة بالمناســبة ، وأنشــد محمــد جمــال الهاشــمي قصــیدة 

  . )٦٩١())فلسطین((
الیــاس ((فــي هــذه الحــرب ، فخاطــب بقصــیدة عــدة قصــائد ونظــم محمــد مهــدي الجــواهري 

ة والسیاسة المرتجلة الذي أدت إلى دفعًا ضد األوضاع الشاذًا منًا ناقمهائج األمة العربیة ))المنشود
                                                 

 . ٥٨، ص ٢٤و ٢٣، العدد ١٩٤٨آیار  ١٨،  ))الغري(( )١٦٧(

، (الكوفـة المقدسـة:  ))مخطـوط((جعفر حسین ال حنوش ، التراث العربـي آلل حنـوش فـي مكتبـتهم العامـة   )١٦٨(
األشــرف. ینظــر: الملحــق  ) ؛ أرشــیف مكتبــة آل حنــوش العامــة فــي النجــف٢٩مكتبتــه الخاصــة ، د.ت ، و

 ) .٦رقم (

 . ٢٩١، ص ٥، العدد ١٩٤٨حزیران  ٩،  ))البذرة((؛  ٥، ص ٦، العدد ١٩٤٨آب  ٥،  ))الشعاع(( )١٦٩(
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وهـي تقـوم بمهمتهـا عـام  ))تحیة الجیوش العربیـة((هذه النكبة ، ومحفزًا العرب كافة ، ونظم قصیدة 
، وأولــى  ١٩٤٨، ونظـم الشــاعر عبــد الحسـین الحلــي ثــالث قصـائد تباعــًا فــي عـام النكبــة  ١٩٤٨

االنــدلس (( ، ومــن ذلــك قصــیدتهفیهــا مــن قــول الشــعر تمامــًا لهــذه المســألة فــأكثر ابــراهیم الــوائلي اه
خاطب فیها الجیوش العربیة ، وشـارك الشـاعر علـي الصـغیر فـي معركـة المصـیر التي ،  ))الثانیة

ونظـم  ،النكبـة ، عبـر فیهـا الشـاعر عـن األمـة وخیبـة آمالـه  فـيوالشرف في قصائد ثـالث نظمـت 
،  ))معلـــم الضـــفة الغربیـــة((هـــذه المناســـبة ، فـــنظم قصـــیدة فـــي قصـــائد عـــدة بمرتضـــى فـــرج اهللا الحل

  . )٠١٧())فتاة المعركة((وقصیدة  ))عرب الفدائیة((وقصیدة 
 ١٩٥٠استمر الشعراء في نظم الكثیر من القصائد بعد النكبة ، فنظم ابراهیم الوائلي عام 

فلســطین ، وشــارك الشــیخ قصــیدة ل ١٩٥٠قصــیدة لفلســطین ، ونظــم محمــد حســین الصــغیر عــام 
، وأنشــد الشــاعر ضــیاء  ١٩٥٠عــام  ))النجــاح فــي معركــة فلســطین((محمــد جــواد الجزائــري قصــیدة 

  .  )١١٧())بشرى فلسطین((قصیدة  ١٩٥٢الدین الخاقاني عام 
وكان للمرجع الدیني الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطـاء مواقفـًا مبدئیـة حاسـمة اتجـاه 

لــى هــذه ، ولــم تمــر مناســبة اال ونــوه إ ١٩٥٤نــذ بــدایتها حتــى وفاتــه عــام القضــیة الفلســطینیة ، م
المثـــل العلیـــا فـــي االســـالم ال فـــي ((القضـــیة ، فخاطـــب أعضـــاء مـــؤتمر بحمـــدون فـــي كـــراس ســـماه 

ألیسـت أعمـالكم الفظیعـة ((، خاطب فیه الوالیـات المتحـدة األمریكیـة وبریطانیـا بمـا نصـه  ))بحمدون
                      .)٢١٧())لمسلمین في فلسطین قد سودت وجه الدهروضربتكم القاسیة للعرب وا

شــــعرت الحكومــــة العراقیــــة بحجــــم الضــــغط الكبیــــر فــــي الشــــارع العراقــــي عمومــــًا والنجــــف 
السعید  يعلى وجه الخصوص نتیجة تداعیات القضیة الفلسطینیة ، فال غرو إذ نجد نور األشرف 

ـــاٍن  ١٥فـــي   ى الضـــغط لســـفیر الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة، إذ أعـــرب عـــن مـــد ١٩٥٦كـــانون ث
تدعي یســ((،  ))فــي المنطقــة أن األحــوال غیــر مســتقرة((ولــدمان غــولمن أثــر لقائــه فــي بغــداد مؤكــدًا 

حــًال عـادًال ، ووجـه الشـیخ علــي  ))لـى حـل المشـكلة الفلسـطینیةأكثـر مـن أي وقـت مضـى الحاجــة إ
والـدفاع عـن فلسـطین فـي نـداء وجهـه لعامـة  كاشف الغطاء في العام نفسه ، فتوى بوجـوب الجهـاد

                                                 
 ؛ ١٦٠-١١١، ص ١٩٦٨-١٩٢٨محمــــد حســــین الصــــغیر ، فلســــطین فــــي الشــــعر النجفــــي المعاصــــر  )١٧٠(

 . ١٦-١١مرتضى فرج اهللا ، أشرعة الفجر ، ص

؛  ١٦٠-١٤٩،  ص ١٩٦٨-١٩٢٨ي الشــــعر النجفــــي المعاصــــر محمــــد حســــین الصــــغیر ، فلســــطین فــــ )١٧١(
،  ١، ج ))النجفیــات((؛ علــي الخاقــاني ، شــعراء الغــري  ٤٣محمــد جــواد الجزائــري ، دیــوان الجزائــري ، ص

 . ١٦٤-١٦٣ص

؛ ٥٧ي  االسـالم ال فـي بحمـدون  ،  صاالمام األكبر محمد الحسین آل كاشف الغطاء  ، المثل العلیا  ف )١٧٢(
)، ١٩٩٤ثین، آراء فـــي المرجعیـــة الشـــیعیة، (بیـــروت: دار الروضـــة للطباعـــة والنشـــر، مجموعـــة مـــن البـــاح

 .  ٣٩٧-٣٩٦ص
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، ودعـا المسـلمین كافـة للمسـارعة  ))النداء العام في الجهـاد عـن فلسـطین((المسلمین ، تحت عنوان 
للقضـاء علـى  ))توحیـد صـفوفهم والوقـوف صـفًا واحـداً ((لـى ، ودعا العـرب إ ))في كبح جموع الیهود((

  .  )٣١٧(الصهیونیة في دیارهم
  

  في مصر: ١٩٥٢تموز  ٢٣ف من ثورة وقالم -ثالثًا :
أن تنسـحب عـن أراضـیها القـوات  -بعد انتهاء الحرب العالمیـة الثانیـة- كانت مصر تأمل
ب ، ولكـن وقفت الى جانب الحلفاء في الحـر  لى استقاللها التام ، بعد أنالبریطانیة وأن تحصل ع

ض المــدن المصــریة المهمــة ، هــذا كلــه فأقامــت جیوشــها فــي منطقــة القنــاة وبعــبریطانیــا لــم تأبــه ب
التـــي تمثلـــت بقـــرار التقســـیم المصـــري ، تلـــت ذلـــك أحـــداث فلســـطین  متحدیـــة بـــذلك شـــعور الشـــعب

ـــا إ، و  ١٩٤٨وهزیمـــة الحـــرب عـــام  ـــى مـــا ســـمي بصـــفقة األســـلحة الفاســـدة التـــي أرســـلتها بریطانی ل
بــین  ، فضــًال عـن احتــدام الصـراع ١٩٤٨فـي هزیمــة الجـیش المصــري عـام  مصـر ، وكانـت ســبباً 

ـــذا وجـــد نخبـــة مـــن ضـــباط الجـــیش المصـــري  مختلـــف القـــوى السیاســـیة التقلیدیـــة علـــى الســـلطة ، ل
ضــــرورة التخــــاذ مــــا یلــــزم لتصــــحیح األوضــــاع فــــي  ))الضــــباط األحــــرار((المنضــــوین تحــــت تنظــــیم 

  .  )٤١٧(بالدهم
أجبــرت الملــك فــاروق علــى التنــازل ألبنــه  فــي مصــر ، قــد ١٩٥٢تمــوز  ٢٣ورة وكانــت ثــ

مـــن الشـــهر نفســـه ، ثـــم  ٢٦عـــن الـــبالد فـــي  مـــن ثـــم أبعـــدو ، ني ووضـــع مجلـــس وصـــایة فـــؤاد الثـــا
محددة جملة من األهـداف ، أعلنت النظام الجمهوري في مصر ، أطاحت الثورة بالملكیة وألغتها و 

كــان فــي مقــدمتها القضــاء علــى االســتعمار واالحتكــار وســیطرة رأس المــال علــى الحكــم ، وتكــوین 
لة االجتماعیة والحیاة الدیمقراطیة ، واخراج البریطانیین من البالد ، فوقعت جیش قوي واقامة العدا
  . )٥١٧(اتفاقیة الجالء مع الحكومة البریطانیة ١٩٥٤تشرین أول عام  ١٩الحكومة المصریة في 

                                                 
جامعة الشیخ علـي كاشـف عالمة الجلیل السید كاظم الكفائي،ال؛٢٧فاضل حسین،سقوط النظام الملكي،ص )١٧٣(

 .٦٤-٦٢)، ص١٩٧٤:مطبعة اآلداب،(النجفع البحوث االسالمیة في القاهرة،الغطاء في النجف ومجم

-٢١١ابراهیم خلف العبیدي ، محاضرات في تاریخ الوطن العربي الحدیث ، (بغـداد: د.ط ، د.ت) ، ص )١٧٤(
؛ عبــد الــرزاق الحســني ، تــاریخ الــوزارات  ٢٢؛ حمــد عیســى محمــود القــابجي ، المصــدر الســابق ، و ٢١٢

 . ٢٨٥، ص ٨العراقیة ، ج

،ترجمــة ســلیم طــه ١٩٤٦-١٩١٨لعــراق لــة الملكیــة فــي امذكرات سندرســن باشــا طبیــب العائسندرســن باشــا، )١٧٥(
؛جمــال مصــطفى مردان،عبــد الناصــر والعــراق ٣٩٨)،ص١٩٨٥(بغــداد: مطبعــة االنتصــار، ،٣التكریتــي،ط

؛  ٦٠لســابق ، ص، المصــدر ا؛ جــورج انطونیــوس٢٢)،ص١٩٩٠،(بغــداد: الــدار العربیــة،١٩٦٣-١٩٥٢
-١٩)، ص١٩٦٨بــع والنشــر،مارس،(القاهرة:مؤسســة دار التحریــر للط ٣٠حامــد غنــیم ابــو ســعد،من بیــان

عفــر عبــاس حمیــدي ، ؛ ج ٢٩٧) ، ص١٩٨٥، (بغــداد: د.ط ، ١٩٥٢یولیــو ٢٣ر جرجیس،ثــورةناصــ؛٢٠
،  ١٩٥٨-١٩٤٦حـزب االسـتقالل  ؛ عبـد األمیـر هـادي العكـام ، تـاریخ ٢٣٧، ص ٣جالعراق المعاصـر،

ز، (بیــروت: ترجمــة نجــدة هــاجر وســعید الغــ؛جــورج قوشــیه،جمال عبــد الناصــر فــي طریــق الثورة،١٦٧ص
؛ محمــد احمــد رجــب، ثــورة رائــدة، (القــاهرة: مطــابع  ٣٣٧-٣٣٠)، ص١٩٦٠منشــورات المكتــب التجــاري، 
 .  ١٤٧-١٤٦، ص١) ، مج١٩٦٤شركة االعالنات الشرقیة، 
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وكـان نحو التحـرر والحریـة ،  ةألهبت الثورة وشعاراتها أحاسیس الجماهیر العربیة المتطلع
بـرز ، فكانت النجف األشرف من بین أیرًا بالمد الثوري والقومي للثورة المصریة الشعب قد تأثر كث

أعلنـــت القـــوى السیاســـیة المعارضـــة فیهـــا ، تأییـــدها  المـــدن العراقیـــة التـــي تضـــامنت مـــع الثـــورة ، إذ
ي وزعتهـا بعـض المطلق للثورة والضباط األحرار الذین قاموا بها ، وذلك عن طریق المنشورات التـ

مـة فـي انـارة طریـق الشـعوب مهخطـوة ((، علـى أنهـا قـوات الشـرطة مـن غفلـة  ار لـیًال فـيقوى الیسـ
، وانها حركة جدیـدة علـى العـرب  ))التحریر واالنعتاق من نیر المستعمرین((لى المتطلعة إ ))العربیة

بــأنهم خونــة الشــعوب ((یهتــدوا بهــا لالطاحــة بعــروش ملــوكهم ، الــذین وصــفتهم تلــك المنشــورات  أنْ 
هـــذه الثـــورة تركـــت آثـــارًا بـــارزة وصـــدى عمیقـــًا فـــي أوســـاط المعارضـــة  نّ ، وإ  ))ائع االســـتعماروصـــن

 لالعراقیة المختلفة ، التي عدت تلك الثورة بمثابة انطالقة جدیدة للمطالبة بتحقیق االصالح الشام
  . )٦١٧(والتغییر الجذري في جمیع مرافق البالد لما في ذلك نظام الحكم

ة النجــف األشــرف عــدة تظــاهرات تأییــدًا شــعبي لهــا وللقــائمین بهــا ، كمــا قامــت فــي مدینــ
نظمتهـــا احـــزاب المعارضـــة القومیـــة ، وســـاهم بهـــا عمـــوم أبنـــاء النجـــف األشـــرف ، وكانـــت المدینـــة 

لـى أحادیـث زعمـاء الثـورة المصـریة وخطـب وقومیًا مزدوجـًا ، وتسـتمع إ آنذاك تحتضن شعورًا دینیاً 
، وازدادت ظـــاهرة الحمـــاس القـــومي والـــوطني بالغـــاء النظـــام  محمـــد نجیـــب وجمـــال عبـــد الناصـــر

           .  )٧١٧(الملكي في مصر بعد الثورة
شـــعرائها  دعم مصـــر وشـــعبها ، وفـــي مقدمـــةوكـــان لشـــعراء النجـــف األشـــرف منبـــر بـــارز لـــ

حداث في مصر وله ثالث قصائد في هذا المجال محمد صالح بحر العلوم الذي تابع تطورات األ
بمناسبة یـوم االضـراب العـام فـي  ١٩٥٠تشرین ثان  ١٤في  ))یوم مصر الشقیقة(( صیدة األولى ق

لجیــــوش اوجــــالء  ١٩٣٦جمیــــع الــــبالد العربیــــة اســــناداً لنضــــال مصــــر فــــي ســــبیل الغــــاء معاهــــدة 
مصـر ((والثالثـة قصـیدة  ١٩٥٠تشـرین ثـان  ٢٥فـي  ))وثبـة النیـل((البریطانیة عنهـا والثانیـة قصـیدة 

مي فـي طلیعـة ، وكـان محمـد جمـال الهاشـذاتـه والغـرض فـي العـام نفسـه  ))اسـدتثور لشجب عهـد ف

                                                 
، ٢٢)، سلسـلة١٩٩٤، (بیـروت: مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، ٢، ط١٩٥٢یولیـو ٢٣مجدي حماد، ثورة  )١٧٦(

عبــــد العزیــــز نــــوار، المصــــدر الســــابق،  ؛ ٢١٧، المصــــدر الســــابق، صلــــف العبیــــدي؛ ابــــراهیم خ ١٩ص
 . ١٨٠-١٧٩؛ مقدام عبد الحسن باقر الفیاض، المصدر السابق، ص٥٤٢ص

مقابلــــة ((؛  ٢٠٠٥آیــــار  ٥ فــــيالحمــــامي ، النجــــف األشــــرف ، هــــادي جــــواد جاســــم  ))مقابلــــة شخصــــیة(( )١٧٧(
 . ٢٠٠٥آیار  ٢٤ فيمحمد حسین الصغیر ، النجف األشرف ،  ))شخصیة
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یــا ((مجــدوا الثــورة المصــریة ، ونظــم الشــیخ عبــد المــنعم الفرطوســي قصــیدة  الشــعراء النجفیــین الــذین
  . )٨١٧())مصر یا أم الصقور ثوري على الطغیان ثوري

  
  : ١٩٥٦دوان الثالثي على مصر عام الموقف من الع -رابعًا:

أن یعــزز خططهــا أعقــاب ثورتهــا فـي اتبــاع برنامجـًا اقتصــادیًا مــن شـأنه فـي سـعت مصــر 
لــى قــروض وتموینــات ، غیــر أن خططهــا هــذه كانــت تحتــاج إ لنهــوض بــالبالدالتنمویــة الســاعیة ل

مالیــة مــن المصــارف الدولیــة التــي كانــت تحــت ســیطرة قــوى الغــرب وعلــى رأســها الوالیــات المتحــدة 
مصـر سیاسـة خارجیـة ارتكـزت علـى أسـس عـدم االنحیـاز فـي الصـراع  نتهجت، وحین ا األمریكیة

الــدائر بــین القطبــین الرئیســیین یومئــذ الوالیــات المتحــدة األمریكیــة واالتحــاد الســوفیتي وشــراء مصــر 
نشــاء مشــروع رفــض طلــب القــرض المــالي إل لــىحة التشــیكیة ، دفعــت القطــب األول إلصــفقة األســل

ن حكومــة مصـر تســعى لشــراء السـالح بــالقرض المــالي أمــرًا هـا تلــك بــأســوغة مواقفالسـد العــالي ، م
 ٢٦لــى رد فعــل عملــي ومشــروع مــن قبــل الحكومــة المصــریة باعالنهــا فــي هــذا األمــر إأدى وقــد 

مــن بریطانیــا وفرنســا ، لــذا عقــدتا مــع  تــأمیم قنــاة الســویس ، فأثــار ذلــك ســخط كــال ١٩٥٦تمــوز 
  .  )٧٩١(مصر اسرائیل تحالفًا عدوانیًا ثالثیًا على

، وبــذلك مهــدت الســبیل  ١٩٥٦تشــرین أول  ٢٩شــنت اســرائیل عــدوانها علــى مصــر فــي 
وجهتــــا انــــذاراً الیقــــاف القتــــال وســــحب القــــوات المصــــریة  الفرنســــي ، إذ-م التحــــرك البریطــــانيأمــــا

واالسرائیلیة عشرة أمیال عن قناة السویس ، وطلب من مصر قبول احتالل بورسعید واالسماعیلیة 
ة فــي القنــاة ، ورفضــت ل القــوات البریطانیــة والفرنســیة ، بحجــة الحفــاظ علــى ســالمة المالحــمــن قبــ

تشــــرین ١لــــى جانــــب اســــرائیل فــــيها علــــى مصــــر إوشــــنت بریطانیــــا وفرنســــا عــــدوانمصــــر االنذار،
  .)٠١٨(عارم الثي الشارع العربي وعم فیه غضب، فاستثار العدوان الث١٩٥٦ثان

                                                 
محمـد حسـین  ))مقابلـة شخصـیة((؛  ١٩٩-١٩٥، ص ٢، ج دیوان بحر العلـوممحمد صالح بحر العلوم ،  )١٧٨(

 . ٢٠٠٥آیار  ٢٤ فيالصغیر ، النجف األشرف ، 

؛ فاضل حسین ، سقوط  ١٩٨-١٧٩، ص ٢، جعقود من تاریخ الحزب الشیوعي العراقيعزیز سباهي ،  )١٧٩(
؛ ماجـــد أحمـــد  ٤٠واد الزبیـــدي ، المصـــدر الســـابق ، ص؛ لیـــث عبـــد الحســـن جـــ ٣١النظـــام الملكـــي ، ص

 . ٢٢٩، ص المصدر السابق عدنان سامي نذیر ،  ؛  ٣٣٠السامرائي ، المصدر السابق ، ص

، (بغـداد: دار الشـؤون الثقافیـة ١٩٥٨-١٩١٤محمد حمدي الجعفري، بریطانیا والعراق حقبـة مـن الصـراع  )١٨٠(
جعفــر عبــاس حمیــدي ، ؛  ٢٣٦در الســابق، ص؛ نجــدة فتحــي صــفوة، المصــ ٢٣٢)، ص٢٠٠٢العامــة، 

؛ ماجـــــد أحمــــــد  ٢٢س ، المصـــــدر الســــــابق ، ص؛ میشـــــیل ایونیــــــد ٢٣٩، ص ٣معاصــــــر ، جالعـــــراق ال
-١٩٤٦؛ عبــد األمیــر هــادي العكــام ، تــاریخ حــزب االســتقالل  ٣٣١الســامرائي ، المصــدر الســابق ، ص

 . ٨٩جمالي ، المصدر السابق ، صال؛ فاضل  ١٧٨، ص ١٩٥٨
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ــــة إ ــــد الحكومــــة العراقی ــــىاســــتهجن وف ــــة لألمــــم المتحــــدة برئاســــة وزیــــر  ل الجمعیــــة العمومی
 أثناء مداخلته حول مجرى العملیـاتفي أكد رئیس الوفد ف ، )١١٨(خارجیتها الدكتور فاضل الجمالي

لـــى العملیـــات العســـكریة إ الفرنســـي علـــى مصـــر ، بضـــرورة توجیـــه-لعســـكریة والعـــدوان البریطـــانيا
  . )٢١٨(یهلیس الطرف المعتدى علو اسرائیل الطرف المعتدي 

ثــق مــن الشــارع العراقــي المتعــاطف ، فــي عمــق الموقــف العراقــي ازاء العــدوان ، انب بیــد أنّ 
لـى االسـتقالل واالنعتـاق مـن ربقـة التبعیـة الغربیـة ، توجهـات الثـورة المصـریة الداعیـة إ ، مع هأغلب

وحازمـة ازاء اضـحة و  سـؤولیة ، وطالبتهـا باتخـاذ مواقـفلذا حملـت الجمـاهیر السـلطات العراقیـة الم
فــأدى هــذا لــى مصــر ، ل فـي التخطــیط وتوجیــه الضــربة إالعـدوان ، بــل هنــاك مــن شــكك بــدور فاعــ

انــدالع تظــاهرات جماهیریــة عارمــة فــي عمــوم مــدن العــراق تأییــدًا لمصــر ، واحتجاجــًا األمــر إلــى 
  . )٣١٨(ورفضًا قاطعًا للعدوان علیها

خرجـت  لتـي تفاعلـت مـع الحـدث ،إذراقیـة اشرف مـن بـین أبـرز المـدن العكانت النجف األ
 ذ اجـراءات اتسـمت بـالعنف والقـوة منهـالى اتخامت االضرابات ، مما حدا بالسلطة إالتظاهرات وع
ن وبخاصـة أل في تأجیج مواقف االحتجاج ، عالى المتظاهرین ، فكان لذلك أثر فاطالق النار ع

الشــــعب المصــــري  علــــى ))ثــــیماأل((علمــــاء النجــــف األشــــرف أعربــــوا عــــن اســــتنكارهم لهــــذا العــــدوان 
لــى ســماحته بتصــریح تناقلتــه ام الشــیخ علــي كاشــف الغطــاء الــذي أدالمســلم ، كــان مــن بیــنهم األمــ

 مـن الصـحف ، شـدد فیـه علـى رفــض وكـاالت األنبـاء واالذاعـات العربیـة واألجنبیـة ونشـرته العدیـد
نتهـا هـذه  ، فأعقـب القاطع للعدوان ، داعیاً الشعب العربي إلـى الوقـوف الـى جانـب مصـر فـي مح

أمـرًا عظمى السید محسـن الحكـیم أصدر آیة اهللا الیجان شعبي كبیر في المدینة ، و هذا التصریح ه
التأكیــد علــى موقــف المرجعیــة المســتهجن  طیــب منبــر الصــحن الحیــدري الشــریف إلــىفیــه خ دعــا

ن العلمـاء مـ ةمجموعـ، وبعث الشیخ عبد الكـریم الجزائـري و  امصر في مواجهتهل المؤازرللعدوان و 
رفــع آیــة اهللا و  تحضــهم علــى الوقــوف بحــزم ازاء االعتــداء لــى ملــوك ورؤســاء الــدول العربیــةببرقیــة إ

                                                 
أیلـول  ١٧((، ألـف وزارتـین متتـالیتین األولـى  ١٩٠٣ضـل الجمـالي: ولـد فـي مدینـة الكاظمیـة عـام محمد فا )١٨١(

وتقلد عدة مناصب وزاریة وبرلمانیة  ))١٩٥٤نیسان١٩-١٩٥٤آذار ٨((والثانیة  ))١٩٥٤شباط ٢٧-١٩٥٣
،  ٧لعراقیـة ، طخالل فترة العهد الملكي. لمزید من التفاصیل ینظر: عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات ا

 . ٨٢-٥٣، ص ٩) ، ج١٩٨٨(بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة، 

ســقوط  ،؛ فاضـل حسـین ٥٩٣-٥٨٩، ص ٢، المصـدر السـابق ، ج رئـیس الـوزراء األسـبق نـاجي شـوكت )١٨٢(
 . ٤٨١٤، العدد  ١٩٥٦تشرین ثان  ٢،  ))البالد((؛  ١٧٨النظام الملكي ، ص

القـــــومي فـــــي التـــــاریخ المعاصـــــر ، (بغـــــداد: دار الحكمـــــة ، محمـــــد مظفـــــر األدهمـــــي ، النضـــــال الـــــوطني و  )١٨٣(
؛ عبــد الــرزاق الحســني ، أحــداث  ٣١؛ فاضــل حســین ، ســقوط النظــام الملكــي ، ص ١٧٣) ، ص١٩٩٢

 ، ص الغالف . ٢، العدد ١٩٥٦تشرین ثان  ٢(مجلة)، ،  ))النجف((؛  ٣٨٢عاصرتها ، ص
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حمد البغدادي الحسني ببرقیـة شـدیدة اللهجـة مسـتنكرًا ومحتجـًا علـى السـلطات الحاكمـة فـي السید م
لمظفــر برقیــة إلــى عــث الشــیخ محمــد رضــا ابو أكثــر جدیــة ،  اق ، مطالبــًا ایاهــا باتخــاذ مواقــفالعــر 

الجهــات السیاســیة ، معربــًا فیهــا عــن مؤازرتــه للشــعب المصــري  ضلــى بعــشــیخ االزهــر الشــریف وإ 
         .  )٤١٨(ضد العدوان الوحشي كما وصفه

فــي تعبئــة الشــارع النجفــي ضــد  بیــة والثقافیــة فــي المدینــة ، دور بــارزوكــان للجمعیــات األد
الـــرئیس المصـــري جمـــال عبـــد لـــى فـــي البـــدء إ ))ى النشـــرجمعیـــة منتـــد((العـــدوان الثالثـــي ، فأبرقـــت 

لـــى شـــیخ األزهـــر الشـــریف ، وعـــن طریـــق الســـفارة المصـــریة ببغـــداد ، أعربـــت فیهـــا عـــن الناصـــر وإ 
ــــة النجــــف األشــــرف و ،  ))الشــــقیقة مصــــر((تضــــامنها مــــع  ــــرة فــــي االضــــراب أســــهم طلب بأعــــداد كبی
،  ١٩٥٦في األول من تشـرین ثـان  ))السدیر((و ))الخورنق((أضرب طالب مدرستي  والتظاهر ، إذ

تشـــرین ثـــان نظمـــت المدرســـتان آنفـــة الـــذكر  ٤ن ، وفـــي ظمـــوا تظـــاهرات ســـلمیة نظمهـــا القومیـــو ون
 تشرین ثان عطلـت المـدارس ٦وتفرقوا عند الصحن الحیدري الشریف ، وفي  أخرىتظاهرة سلمیة 

هـاجموا فیهـا في المدینة و  شیوعیونالوزارة المعارف ، وخرجت في الیوم نفسه تظاهرة نظمها  أمرب
  .  )٥١٨(محمود فهمي، لمحاولته تفریق التظاهرة بقوة السالحالمدیر معاون مركز الشرطة و 

، انــذارًا شــدید اللهجــة  ١٩٥٦وجــه االتحــاد الســوفیتي فــي مســاء الســادس مــن تشــرین ثــان 
اتهـــا حاب قو ًا وانســـل مـــن بریطانیـــا وفرنســـا واســـرائیل بضـــرورة وقـــف العملیـــات الحربیـــة فـــور الـــى كـــ

فـي تنظـیم تظـاهرة أخـرى فـي التاسـع مـن ذلـك  المعتدیة بدون ابطاء ، فسعى الشیوعیون السـتثمار
وتكرر العـزم یـوم  الشرطة أبطلتها قبل خروجها ، أنّ  الّ في النجف األشرف ، إ ١٩٥٦رین ثان تش
دارســهم لــى مالب إطــعــاد بعــد ذلــك الو لكــن الشــرطة كانــت أیضــًا بالمرصــاد لهــا ، تشــرین ثــان  ١٧

لــى قــوات األمــن فــي مختلــف أنحــاء ، وأصــدرت الحكومــة أوامرهــا إ ١٩٥٦تشــرین ثــان  ٢٠ بتــاریخ
أهــالي النجــف  مصــر ، إال أن هــذا التهدیــد لــم یــثنحركــة تظاهریــة مؤیــدة ل ةالــبالد بوجــوب قمــع أیــ

                                                 
النجــــــف األشــــــرف عــــــة مــــــن البــــــاحثین، مجمو ؛  ٤-٣، ص ١، العــــــدد ١٩٥٨كــــــانون أول  ١،  ))الغــــــري(( )١٨٤(

جماعــة الحــوزة العلمیــة فــي النجــف األشــرف، موقــف ؛  ٢٥٥-٢٥٤ص االنســانیة، اســهامات فــي الحضــارة
؛ محمـــد مهـــدي  ٨)، ص١٩٧٠االمـــام البغـــدادي حـــول قضـــیة تحریـــر فلســـطین، (بغـــداد: مطبعـــة أســـعد، 

 . ٨اآلصفي ، مدرسة النجف وتطور الحركة االصالحیة فیها ، ص

، ص الغـــالف ؛ جعفـــر عبـــاس حمیـــدي، انتفاضـــة ٢، العـــدد١٩٥٦تشـــرین ثـــان  ٢ف))، (مجلـــة) ، ((النجـــ )١٨٥(
 .  ٢٤٥-٢٤٤، (بغداد: دار الحكمة، د.ت)، ص١٩٥٦العراق عام 
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  ئـــــــــات األشـــــــــرف مـــــــــن القیـــــــــام بتظـــــــــاهرة عارمـــــــــة ، اشـــــــــترك فیهـــــــــا رجـــــــــال الـــــــــدین ومختلـــــــــف ف
  .  )٦١٨(العدوان علىاحتجاجهم  معبرین عن المجتمع النجفي ،

امـــتألت  المصـــري ضـــد العـــدوان الثالثـــي ، إذ لـــم تتوقـــف أجـــواء التأییـــد والمـــؤازرة للشـــعب
شــوارعها وأزقتهــا بالالفتــات المعبــرة بكلماتهــا وشــعاراتها عــن مــدى عمــق المشــاعر النجفیــة النبیلــة 

هــذه المدینــة المقدســة وعمــق بنائهــا صــالة مــة وشــعبًا ، انســجامًا مــع أالمؤیــدة لموقــف مصــر حكو 
رغم قـوة بـمواقف التأیید لمصر كانت فـي تصـاعد مسـتمر  نّ ، فال غرو إذ نجد أالفكري والعقائدي 

خراج تظـاهرة بـإالمواجهة من قبل السلطات الحاكمة یومئذ ، فقام الطلبة من الشـیوعیین والقـومیین 
 ةتجهــم ))اعدادیـة النجــف((مــن  انطلقــت ١٩٥٦طالبیـة كبیــرة فـي الرابــع والعشــرین مـن تشــرین ثـان 

، فبـرزت أسـماء مجموعـة مـن القیـادات  ))متوسـطة الخورنـق((لـى ومن ثـم إ ))متوسطة السدیر(( نحو
  الطالبیـــــــــــــة المنظمـــــــــــــة لتلـــــــــــــك التظـــــــــــــاهرات ، كـــــــــــــان مـــــــــــــنهم : عـــــــــــــالوي منصـــــــــــــور ومحمـــــــــــــد 

  .  )٧١٨(جواد الحلو وأمیر جواد الحلو
تشــرین  ٢٤ین فــي تلــك التظــاهرات ، ان یــوم وقــد بــین للباحــث عــدد مــن الطــالب المســاهم

، إذ تجمعـــوا فـــي مدارســـهم ، اال أن  ثـــان قـــد شـــهد اعتصـــامًا كبیـــرًا نظمـــه طلبـــة النجـــف األشـــرف
لــى استشــهاد الطالــب ممــا أدى إ الشــرطة واجهــت االمــر بقــوة ، فــأطلقوا النــار عشــوائیًا علــى الطلبــة

ن أبــــرز قیـــادي هــــذا االعتصــــام مـــان كــــو . التظــــاهرة  ت، فتفرقـــ )٨١٨(خ راضــــيعبـــد الحســــین الشـــی
والتظــاهر ، القیـــادي فـــالح شـــكر وحســن رجیـــب وفاضـــل محمـــود وشــمس الكرباســـي وابـــراهیم ســـید 

ورزاق محمد السعدي وهم من الشـیوعیین ، ومحسـن البهـادلي  موسى ورسول مسعود وسعید زاغي
  . )٩١٨(وعبد األمیر الطرفي وعالء عبد الهادي البرمكي وهم من القومیین

                                                 
) ، ١٩٨٨، (القـــاهرة: دار المعـــارف ،  ٣جـــورج حلـــیم كیـــرلس ، قنـــاة الســـویس مـــن القـــدم الـــى الیـــوم ، ط )١٨٦(

؛ جعفـر عبــاس  ١١٣-٩٥، ص ١٠یخ الـوزارات العراقیـة ، ج؛ عبـد الـرزاق الحسـني، تــار  ١١٥-١١٤ص
؛ طالـــب علـــي الشـــرقي ، النجـــف عاداتهـــا وتقالیـــدها،  ٢٤٥، ص ١٩٥٦حمیـــدي ، انتفاضـــة العـــراق عـــام 

، عضـــو ناشـــط فـــي الحـــزب ١٩٣٦صـــمد صـــاحب طالـــب الموســـوي، موالیـــد  ))مقابلـــة شخصـــیة((؛  ٧٠ص
 . ٢٠٠٥حزیران ٢٥شرف، في الشیوعي في البصرة خالل عقد الخمسینات، النجف األ

حمد عیسى محمود القابجي ، النجف  ))مقابلة شخصیة((؛  ٣٣٧رزة ، المصدر السابق ، صمنذر جواد م )١٨٧(
 . ٢٠٠٣تشرین ثان  ٤ فياألشرف ، 

، ١٩٥٦كـانون ثـان  ٢٩تموز فـي یـوم ١٤ه بعد ثورة تمسعید قزاز في أثناء محاكأفاد وزیر الداخلیة آنذاك  )١٨٨(
ة قتــل طلبــة المــدارس فــي النجــف األشــرف مــن قبــل الشــرطة وانــه قــام بفصــل مــدیر بأنــه احــتج علــى عملیــ

الشــرطة ومعاونــه بعــد األحــداث فــي المدینــة. لمزیــد مــن التفاصــیل ینظــر: محمــد حمــدي الجعفــري، محكمــة 
 .  ٩٤) ، ص١٩٩٠المهداوي، (بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة، 

رشـاد علـي حسـین عـودة  ))مقابلـة شخصـیة(( ؛ ١٠٨، ص٣عبد الرزاق محمد أسود، المصدر السـابق، مـج )١٨٩(
 . ٢٠٠٥حزیران  ٩ فيالخالدي ، النجف األشرف ، 
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 ٢٤، ان طـــالب مدرســـتهم نظمـــوا فـــي  آنـــذاك ))متوســـطة الســـدیر((كـــد عـــدد مـــن طـــالب أو 
وبعـد خروجهـا مباشـرة ،  ))متوسـطة الخورنـق((لـى ن تظاهرة خرجت مـن المدرسـة متجهـة إتشرین ثا

ـــى المتظـــاهرین ، ممـــا أدىأطلقـــت الشـــرط ـــد الحســـین إ ة النـــار عل لـــى استشـــهاد الطالـــب أحمـــد عب
هـذه المدرسـة كـل مـن عبـد العـالي الجـیالوي وهـادي فـي وقـاد الطلبـة  الدجیلي قرب سـیاج المدرسـة

كمونــة وأحمــد الــدجیلي ومكــي العكایشــي وعبــد االلــه النصــراوي وهــم مــن القــومیین ، وعبــد الزهــرة 
خرجت في یوم الحلو وعبد الرضا الفیاض وهم من الشیوعیین ، واستمرت التظاهرات في المدینة ف

شــارك فیهــا رجــال الــدین فــي المدینــة ،  وأخــرىهما كانــت نســویة ن ، احــداتشــرین ثــان تظاهرتــا ٢٥
ان منهــا حملــت مالبــس الشــهداء ، تــتظــاهرات اثن أربــعتشــرین ثــان خرجــت  ٢٦وفــي الیــوم التــالي 

  . )٩٠١(وثالثة شارك فیها علماء الدین ورابعة طافت شوارع المدینة
لوها بقــوات مــن لــى نقــل قــوات الشــرطة فــي النجــف األشــرف ، واســتبداضــطرت الحكومــة إ

معانًا في الترهیب حامـت فـي یها ، وإ الجیش ، وأوعزت لقیادة الجیش باحتالل المدینة والسیطرة عل
عقـد علمـاء الـدین ف، سماء المدینة  بعض الطائرات على ارتفاع منخفض لتلقي الرعب في النفـوس

ارســال  رروا فیــهقــ الكبــار فــي المدینــة جــراء ذلــك اجتماعــًا موســعاً فــي المرقــد الحیــدري الشــریف ،
مــن الشــیخ عبــد الكــریم الجزائــري والســید  لــى الملــك فیصــل الثــاني ، فبعــث كــلإبرقیــات احتجاجیــة 

 الحكیم والسید علي بحر العلوم برقیـات حسین الحمامي والشیخ كاظم الشیخ راضي والسید محسن
مطــالبین  ))اء العــزلیــضــد األبر ((التــي ارتكبتهــا عناصــر الســلطة  ))باألعمــال االجرامیــة((نــددوا فیهــا 

فــي ، بعــث جمــع مــن المحــامین النجفیــین حــد لهــذه األعمــال التعســفیة ، و  معالجــة األمــور ووضــع
مقـــدمتهم المحـــامي احمـــد الحبـــوبي برقیـــة احتجـــاج واســـتنكار ، شـــددوا فیهـــا علـــى ضـــرورة محاســـبة 

، وأبرقــــت  ))یــــةأهـــانوا دور العلــــم واســــتهانوا بـــالقیم االخالق((المســـؤولین ممــــن وعلـــى حــــد تعبیــــرهم  

                                                 
حسـن رجیـب ،  ))مقابلـة شخصـیة(( ؛ ٥٤عزیز شریف ، انتفاضة العراق األخیـرة، (د.م: د.ط، د.ت) ، ص )١٩٠(

ي ، النجــف حمــد عیســى محمــود القــابج ))مقابلــة شخصــیة((؛  ٢٠٠٣كــانون أول  ٨ فــيالنجــف األشــرف ، 
الطرفـي ، النجـف األشـرف ،  فـوزي عبـاس جـواد ))مقابلة شخصیة((؛  ٢٠٠٣تشرین ثان  ٤ فياألشرف ، 

، مؤید للحركـة القومیـة  ١٩٤٠خضیر عباس البستاني ، موالید   ))مقابلة شخصیة((؛  ٢٠٠٥تموز  ٥ في
النجف األشرف ، فـي  وعضو حزب البعث العربي االشتراكي في النجف األشرف نهایة عقد الخمسینات ،

؛  ٢٠٠٥حزیـران  ٩حسن جبر الزجراوي ، النجـف األشـرف ، فـي  ))مقابلة شخصیة((؛  ٢٠٠٥حزیران  ٨
، محــامي وباحــث فــي تــاریخ النجــف األشــرف ،  ١٩٤٠قاســم عطیــه دعیبــل ، موالیــد  ))مقابلــة شخصــیة((

، معلم متقاعـد مؤیـد  ١٩٣٧؛ حسن جاسم محمد الخالدي ، موالید  ٢٠٠٥تموز  ٤النجف األشرف ، في 
؛  ٢٠٠٥حزیــران ٧للحركــة القومیــة خــالل عقــد الخمســینات فــي النجــف األشــرف ، النجــف األشــرف ، فــي 

 . ٢٢٥-٢٢٣مقدام عبد الحسن باقر الفیاض ، المصدر السابق ، ص
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لــــى الــــبالط ووزارة الداخلیــــة ، اســــتهجنت فیهــــا أعمــــال الشــــرطة برقیــــة إ ))جمعیــــة منتــــدى النشــــر((
  .  )١٩١(هجومهم على مدارس النجف األشرف وقتلها األبریاءو 

حاولــت الســلطة تهدئــة الوضــع فــي النجــف األشــرف بســحب الجــیش مــن شــوارع المدینــة ، 
ین ثان تظاهرات أخرى ، وأضرب العلمـاء هـذه المـرة عـن تشر  ٢٧لكن الحالة تأزمت وخرجت یوم 

ا ألحد من رجال الحكومة بالـدخول اداء واجباتهم الدینیة ، فلم یخرجوا لصالة الجماعة ولم یسمحو 
تشــرین ثــان  ٢٨لــى منــازلهم لتقــدیم االعتــذار لمــا حــدث ، وقــام عــدد مــن الشــباب فــي المدینــة یــوم إ

د رضــا آل كاشــف الغطــاء علــى شــكل منشــور اســتنكر فیــه بتوزیــع بیــان العالمــة الشــیخ علــي محمــ
مــن قبــل الشــرطة واراقــة الــدماء وانتهــاك حرمــة المعاهــد العلمیــة منــددًا بسیاســة  ))الهجــوم الوحشــي((

الصـــحن الحیــدري الشـــریف ، وعلــى أثـــر ذلــك خرجـــت  فــيالحكومــة اتجــاه المدینـــة ، وتلــي البیـــان 
اثنـین مـن دى الى استشهاد الشرطة والمتظاهرین أصل صدام بین تظاهرة كبیرة في الیوم نفسه وح

ت المدینــة عــن بكــرة زاد التــوتر وخرجــفــانــي ، ر غ وأمــوري علــي الفیخ، همــا: ناصــر الصــائمــدنیین ال
لـى صـدامات جدیـدة بـین ستشفیات الحكومة وهذا بدوره أدى إتزاع جثث الشهداء من مأبیها ترید ان

  . )١٩٢(المتظاهرین ورجال الجیش في المدینة
تشـرین ثـان مـن العـام نفسـه ، أعلنـت فیـه عـن  ٢٨أصدرت الحكومة العراقیة بیانـًا بتـاریخ 

في النجف األشرف ، وردًا على هذا البیان خرجت تظـاهرة فـي لتهدئة الوضع االستجابة في نیتها 
الیوم التالي ، شنت على أثرها الحكومة حملة اعتقاالت واسعة للعناصر الشیوعیة والقومیة ، أثار 

العدیـــد مـــن المـــدن العراقیـــة تظـــاهرات دعمـــًا  نهم وعمـــتلـــك غضـــب العلمـــاء وطـــالبوا بـــاالفراج عـــذ
لمدینــة النجــف األشــرف ، وأرســلت الحكومــة وفــدًا  مكونــًا مــن عبــد الوهــاب مرجــان رئــیس مجلــس 

 خ خیون العبید رئیس عشیرة العبـودةلبي نائب رئیس مجلس األعیان والشیچالنواب وعبد الهادي ال
حـداث الدمویـة ، واسـتعداد ألید محسـن الحكـیم وأبـدوا أسـفهم لبالسـالعلماء ، والتقى الوفـد  لمفاوضة

العفـو  حسـین الحمـامي لطلـب لـى السـیدوجـه إالوفد لتلبیة المطالیب ، وطلب سـماحته مـن الوفـد الت
ـــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــهره ، واشـــــــــــــــــــــترط الســـــــــــــــــــــید منـــــــــــــــــــــه واسترضـــــــــــــــــــــائه ، ألن احـــــــــــــــــــــ   د القتل

  
                                                 

؛ نـــاجي وداعـــه الشـــریس ، المصـــدر  ١١٥، ص ١٠عبـــد الـــرزاق الحســـني ، تـــاریخ الـــوزارات العراقیـــة ، ج )١٩١(
 .   ١٧٨-١٧٧، ص ١سابق ، جال

فیــــاض ، المصــــدر عبــــد الحســــن بــــاقر ال؛ مقــــدام  ٣٨٣عبــــد الــــرزاق الحســــني ، احــــداث عاصــــرتها ، ص )١٩٢(
؛ ١١٥-١١٤، ص ١٠زارات العراقیـــة ، ج؛ عبـــد الـــرزاق الحســـني ، تـــاریخ الـــو  ٢٢٨-٢٢٦الســـابق ، ص

 .  ٥٣٢، ص ٩، العدد ١٩٥٨آب  ٣١،  ))النشاط الثقافي((
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    . )١٩٣(مختلف االتجاهاتالحكیم اطالق جمیع المعتقلین من 
، وازداد  ١٩٥٦اسـتمرت التظــاهرات فـي المدینــة خــالل االسـبوع األول مــن كــانون األول  

كـــانون أول ،  ٦ ، فخرجـــت فـــي الســـاعة الرابعـــة مســـاءإوارهـــا فـــي الیـــومین الســـادس والســـابع منـــه 
شـریف مـن قـرب الصـحن الحیـدري ال التجمـععلـى حـد سـواء وكـان  اليهـالطـالب واألواشترك فیهـا 

الــذین كــانوا ضـــمن علــى اقامتهـــا جماعــة مــن القـــومیین  جهــة ســوق الحــویش ، وكـــان المحرضــین
مكتـب الشـباب القـومي ((كان یتزعمهم الشیخ أحمد عبد الكـریم الجزائـري مـدیر و  ))حزب االستقالل((

فحرض  ي ،سابقًا واحد أعضاء حزب االستقالل ، واستغل هذا الشیخ نفوذ والده الدین ))في المدینة
ك مــــع علمــــاء النجــــف لــــى المقامــــات العلیــــا فــــي بغــــداد ، باالشــــتراعلــــى إرســــال برقیــــات احتجــــاج إ

من المحامي أحمـد الحبـوبي ومهـدي محمـد حسـن وعبـد الـرزاق البغـدادي ومحسـن األشرف ، وكل 
ق ســـراح الزعمـــاء مـــن والعمـــال ، وطالبـــت هـــذه الفئـــات بـــاطال لي وعـــدد كبیـــر مـــن الطـــالبالبهـــاد

  . )١٩٤(شترك عدد من الشیوعیین في هذه التظاهرة، وا السجون
ناصــر أن المحــرك الرئیســي للتظــاهرات العوتأكــدت الحكومــة فــي مدینــة النجــف األشــرف 

شــهر كــانون أول فاعتقــل خــالل الشــیوعیة والقومیــة ، وراقبــت الحكومــة هــذه العناصــر العتقالهــا ، 
القیـادة  دئـة الوضـع فـي المدینـة مـن قبـلالتزاماتهم بته عدد من الوجهاء والشیوخ لعدم تنفیذ ١٩٥٦

اثة التابعة للـواء كـربالء ، لى منطقة شثبعة في النجف األشرف ، وترحیلهم إللمنطقة الراالعسكریة 
، وكان في مقدمة المعتقلین الشـیخ أحمـد الجزائـري  ١٩٥٧شباط  ١ًا من یوم بتداءحجزهم ا وألغي

لــى قصــبة مــنهم إ ةد أربعــع ســتة آخــرین ، وأبعــلشــباب القــومي العربــي فــي المدینــة مــزعــیم حركــة ا
  .  )١٩٥(النتفاء األسباب الداعیة لذلكمنهم  فیما أنهي حجز كثیرالرحالیة التابعة للواء الرمادي 

                                                 
فیــاض ، المصــدر الســابق ، عبــد الحســن بــاقر ال؛ مقــدام  ٣٣٨المصــدر الســابق ، ص زة ،ر منــذر جــواد مــ )١٩٣(

  .  ٢٠٠٥آیار  ٢٤ فيمحمد حسین الصغیر ، النجف األشرف ،  ))مقابلة شخصیة((؛  ٢٣٠-٢٢٩ص
 .  ٢٣٤-٢٣٢مقدام عبد الحسن باقر الفیاض ، المصدر السابق، ص )١٩٤(
كـانون ثـان  ١٩شـرطة لـواء كـربالء ، الغـاء أمـر حجـز ،  ، مدیریةشعبة المخابرات السریة،))وزارة الداخلیة(( )١٩٥(

مدیریة شـــــرطة لــــــواء شـــــعبة المخـــــابرات الســـــریة،،))وزارة الداخلیـــــة((؛١٩٦، الوثیقـــــة ١٠٦٩، العـــــدد ١٩٥٧
شــعبة  ،))وزارة الداخلیــة((؛ ١٧٤، الوثیقــة ٤٣٩، العــدد ١٩٥٧ كــانون ثــان ١٢كــربالء ، حجــز أشــخاص ، 

 ١٥لـــى قصـــبة الرحالیـــة ، ترحیـــل أشـــخاص اكربالء، ریـــة شـــرطة لـــواءصـــورة كتـــاب مدیالمخـــابرات السریة،
ابرات الســـریة ، متصـــرفیة لـــواء شـــعبة المخـــ،))وزارة الداخلیـــة((؛١٧٥، الوثیقـــة٦١٣،العـــدد ١٩٥٧كـــانون ثـــان

؛  ١٧٦، الوثیقـة  ٥٧٨، العـدد  ١٩٥٧كـانون ثـان  ١٥أربعة أشـخاص فـي قصـبة الرحالیـة، م ، حجزیلالد
ـــواء الـــدت الســـریة،عبة المخـــابراشـــ،))وزارة الداخلیـــة(( كـــانون ثـــان  ٢٩م، الغـــاء أمـــر حجـــز،یلمدیریة شـــرطة ل

كتــاب مدیریــة شــرطة صــورة برات السریة،اشــعبة المخــ،))وزارة الداخلیــة((؛  ١٨١،الوثیقــة١٠٦٨،العــدد١٩٥٧
؛ مقـدام عبـد الحسـن  ١٨٢، الوثیقـة  ١٣٧٤، العـدد  ١٩٥٧كانون ثان  ٣٠م الشعبة الخامسة ، یللواء الد

 .  ٢٤٥-٢٤٤باقر الفیاض ، المصدر السابق ، ص
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ركــة دب النجفــي متمــثالً بشــعراء المدینــة أحــداث العــدوان الثالثــي علــى مصــر ومعتــابع األ
لتعـــاطف معهـــا ، وانشـــد شـــعراء النجـــف عمیـــق بالتفاعـــل وا سابورســـعید ، وســـجل وقائعهـــا باحســـ

ــــد هــــاألشــــرف ، أمثــــال محمــــد م ــــدین الخاقــــاني ، وصــــالح الجعفــــري وعب دي الجــــواهري وضــــیاء ال
عبـــروا فیهـــا عـــن قصـــائد كثیـــرة بهـــذه المناســـبة الصـــاحب شـــكر والشـــیخ عبـــد المـــنعم الفرطوســـي ، 

لـــوطن العربـــي وامصـــر  فـــيتفـــاعلهم مـــع الحـــدث القـــومي الكبیـــر ، وتحریضـــهم الجمـــاهیر العربیـــة 
مواصـــلة الحـــرب حتـــى النصـــر ، وأنشـــد الشـــیخ عبـــد المهـــدي مطـــر رئـــیس المجمـــع الكبیـــر ، علـــى 

، ونظم محمـد مهـدي الجـواهري فـي دمشـق قصـیدة  ))یاقناة السویس((الثقافي لمنتدى النشر قصیدة 
  . )١٩٦(عندما كانت المقاومة الباسلة للشعب المصري على أشدها ضد العدوان الثالثي ))بورسعید((

،  ١٩٥٦تشرین ثان  ٢٩في  ))العدوان الثالثي((یم الجعفري ر ونظم األستاذ صالح عبد الك
القاها في تظاهرة طالبیة عامة صاخبة تحت أزیـز الرصـاص فـي مدینـة النجـف األشـرف ، وأنشـد 

بعد العدوان مباشرة ، ونظم الشیخ عبد المنعم  ))لبیك یامصر((السید محمد جمال الهاشمي قصیدة 
،  ))مصــر واالســتعمار((عنــد تــأمیم القنــال واالخــرى  ))قنــال مصــر((الفرطوســي قصــیدتین احــداهما 

، ونظـــم األســـتاذ  ))بورســـعید((ركـــة بـــور ســـعید قصـــیدة ظـــم الشـــاعر طالـــب الحیـــدري بمناســـبة معون
  . )١٩٧())األمل المنشود((ابراهیم الوائلي بمناسبة العدوان الثالثي قصیدة 

  
  قیام الجمهوریة العربیة المتحدة : الموقف من -خامسًا :
دس من القـرن العشـرین ازدادت ضغوطات الحكومة العراقیة على سوریا خالل العقد السا 

وأخرى خارجیة ، لعل من بین أبرزها رغبة الحكومة العراقیة بالسیطرة  بسبب عوامل عدیدة داخلیة
هاشـــمي فیهـــا ، رغبـــة انســـجمت علیهـــا ، تناغمـــاً مـــع رغبـــة الوصـــي عبـــد االلـــه باســـتعادة العـــرش ال

                                                 
،  ١، ج ١٩٥٦شـــرین أول ت، ))العرفـــان(( ؛ ٣٣٤-٣٣٢ماجـــد احمـــد الســـامرائي ، المصـــدر الســـابق ، ص )١٩٦(

 . ٢٥٦-٢٥١، ص ٤؛ محمد مهدي الجواهري ، دیوان الجواهري ، ج ٧، ص ٤٤مج

؛ ١٢٧) ،  ص١٩٨٥للطباعـة ، دار الحریـة عبـد الكـریم الجعفـري ، دیـوان الجعفـري ، (بغـداد: بن ح لصا )١٩٧(
ـــــة)، ، ))النجـــــف(( ـــــان  ٢٠ (مجل ؛ عبـــــد المـــــنعم الفرطوســـــي ، دیـــــوان  ٨، ص ٢، العـــــدد ١٩٥٦تشـــــرین ث

؛ عبـــد الكـــریم الـــدجیلي ، المصـــدر  ١٠-١، ص ٢) ، ج١٩٨٦الفرطوســـي ، (النجـــف: الغـــري الحدیثـــة ، 
) ، ١٩٨٢،  الخلــود للطباعــة ؛ ابــراهیم الــوائلي ، دیــوان الــوائلي ، (بغــداد: دار ١٤٨-١٤٥الســابق ، ص

 . ٢١١القسم الثاني ، ص
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والیات الضغط الغربي على سوریا في أقل تقدیر ، خاصـة وان توجهاتهـا السیاسـیة كانـت متحالفـة 
  . )١٩٨(والسیاسات العربیة والدولیة

الســـوریة باتجاههــــا الوحـــدوي ، فـــي اعــــالن الرئیســـین عبــــد  –توجـــت العالقـــات المصــــریة 
میثــاق الوحــدة بــین البلــدین ، وتحــت  ١٩٥٨عــام الناصــر وشــكري القــوتلي فــي الرابــع مــن شــباط 

دولــة عربیــة فــي االنضــمام  ة، مؤكــدین ان البــاب مفتــوح ألیــ ))الجمهوریــة العربیــة المتحــدة((مســمى 
المملكـة و بین الجمهوریة العربیة المتحدة التحاد ، وبدأت المفاوضات أي شكل من أشكال ابالیها و 

عربیـــة والمتحالفــة معهـــا الوحـــدة انقالبــًا سیاســـیًا بمیـــزان ال ، وعــدت القـــوىســـریعة ة المتوكلیـــة یــنالیم
القوى في الشرق األوسط ، فقد عززت من امكانیات المواجهة ضد االستعمار والرجعیة المحلیـة ، 

فـي الشـارع العربـي مـن جهـة ، ممـا أقلـق القـوى العربیـة واألنظمـة العربیـة  صداه الواسعفكان لذلك 
  .   )٩٩١(المتحالفة معها قلقًا عمیقاً 

ي وضــعها باعتبارهــا خطــوة لتهــدیم الســدود التــة بهــذه الوحــدة ، یــمهللــت جمیــع القــوى التقد
رغم الطــابع االرتجــالي الــذي قامــت علیــه الوحــدة بــاالســتعمار فــي طریــق الوحــدة العربیــة وتحررهــا 

فـي األوسـاط الرسـمیة  توجسـتوعدم اعتمادها على األسالیب الدیمقراطیة في بناء دولة الوحدة ، و 
ســعت العاقــة ارســال برقیــات التهنئــة المرســلة مــن قبــل و المصــریة ،  –العــراق مــن الوحــدة الســوریة 

قیـــام منـــع القـــوى السیاســـیة العراقیـــة المؤیـــدة للجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة ، بیـــد  ان اجراءاتهـــا لـــم ت
  . )٢٠٠(التظاهرات الجماهیریة المؤیدة في عموم مدن العراق 

، بمختلف طبقاتها سواء الشعبیة الوحدة بین سوریا ومصر رف برحبت مدینة النجف األش
تها بـــادرة أولـــى للوحـــدة العربیـــة الشـــاملة ، األدبـــاء والشخصـــیات النجفیـــة وعـــدم الجمعیـــات و منهـــا أ

زاب السیاسـیة فیهـا بالـدور الـرئیس فـي قیـادة تظاهرات تأییـدًا لهـذه الوحـدة ، وقامـت األحـوانطلقت ال
التظـاهرات ونفـي آخـرین السـلطات فـأمرت باعتقـال عـدد مـن قـادة  م تعجـبتظاهرات التأییـد التـي لـ

                                                 
؛ نــــاجي شــــوكت رئــــیس الــــوزراء  ٩، ص ١وآخــــرون ، المصــــدر الســــابق ، جالعــــاني نــــوري عبــــد الحمیــــد  )١٩٨(

 .  ٢٧٤س ، المصدر السابق ، ص؛ میشیل ایونید ٦٠٩-٦٠٨، ص ٢ق ، جاألسبق ، المصدر الساب
، ترجمــة ولیــد محمــد ســعید األعظمــي، ))ســریة البریطانیــةفــي الوثــائق ال ١٩٥٨الوحــدة المصــریة الســوریة (( )١٩٩(

؛ عبـد األمیـر  ٥٦هاني الفكیكي ، المصدر السـابق ، ص؛  ٧)، ص١٩٩٠(بغداد: دار الحریة للطباعة، 
؛ حـــازم المفتـــي ، مـــن اوراق نجیـــب  ٣٤٤، ص ١٩٥٨-١٩٤٦هـــادي العكـــام ، تـــاریخ حـــزب االســـتقالل 

 ١٠٥) ، صبغداد: مكتبة الیقظـة العربیـة، د.ت، (  ١٩٦٣-١٩٤٧ الصائغ في العهد الملكي والجمهوري
؛ وزارة الثقافــة واالرشــاد ، اتفــاق الوحــدة ،  ٤١صــدر الســابق ، صیــث عبــد الحســن جــواد الزبیــدي ، الم؛ ل

؛  ٣٣٢؛ عبـد الـرحمن البـزاز ، هـذه قومیتنـا ، ص ١٠، ص ١) ، ج١٩٦٤(بغداد: دار الثقافـة واالرشـاد، 
: مطبعــــة العــــالم العربــــي ، د.ت) ، القــــاهرةالعربیــــة والشــــعر المعاصــــر ، ( مــــاهر حســــن فهمــــي ، القومیــــة

 .   ١٢٤ص
 . ٣٣٧- ٣٣٦سعاد خیري، المصدر السابق ، ص )٢٠٠(
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المصـریة ،  –تطـورات الوحـدة السـوریة  النجف األشرف ، وتـابع النجفیـون بشـغف كبیـر لى خارجإ
جمال عبد قد عدوا وكان الطالب أكثر المتحمسین لها ، و من القاهرة  ))صوت العرب((عبر اذاعة 
       .    )٢٠١(دة والمواجهة ضد االمبریالیة العالمیةمشروع الوحل اً الناصر قائد

المواقــف النجفیــة المؤیــدة للوحــدة ببعیــدة عــن القــوى السیاســیة القومیــة فــي النجــف لــم تكــن 
أرســل العدیــد مــن الشخصــیات ، و  ))الشــباب القــومي العربــي((و  ))االســتقالل((األشــرف مثــل حزبــي 

جمـال  أ السـید یحیـى الصـافيهنـ ان للشعراء أثر بارز إذصریة ، وكلى القیادة المات التهنئة إببرقی
  .  )٢٠٢(لى االعتقال والسجنفتعرض أثر ذلك إ، بقصیدة عصماء عبد الناصر 

  
  لموقف من قیام االتحاد الهاشمي :ا -سادسًا :

العراقیــة تطــورًا كبیــرًا عقــب انتهــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة ،  –العالقــات األردنیــة  تطــورت
ء ااحـد نصوصـها رد االعتـد ، وكـان ١٩٤٧نیسـان  ٢٤ف بینها في هدة األخوة والتحالفعقدت معا

دولة من الدولتین من قبل دولة ثالثة ، ودعم العراق األردن بعد تعرضه لعدوان اسرائیلي  ةعلى أی
 ١٩٥٦فـي تشـرین اول  لـى جانـب األردن، ووقفت الحكومة العراقیـة إ ١٩٥٣ تشرین أول ١٨في 

تـــداء اســـرائیلي علـــى أراضـــیه وتقـــرر ارســـال كتیبـــة عراقیـــة رابطـــت علـــى الحـــدود بعـــد تعرضـــه الع
األردنیة العراقیة ، وكانت فكرة توحیـد األردن والعـراق سـبق وأن وضـع أسسـها الملـك عبـد اهللا ملـك 

أیــــام الـــوزارة الســــویدیة  ١٩٥٠حزیـــران  ٢األردن فـــي حیاتــــه ، واتفـــق مــــع األمیـــر عبــــد االلـــه فــــي 
  . )٢٠٣(تل العاهل األردني المفاجئ حال دون تحقیقهالثانیة ، ولكن مق

حصـل االتفــاق بـین عاهــل المملكـة العراقیــة الملــك فیصـل الثــاني وعاهـل المملكــة األردنیــة 
ربــي ، وأعلــن رســمیًا عــن تكــوین االتحــاد الع ١٩٥٨ك حســین فــي عمــان بدایــة العــام لــالهاشـمیة الم

 ١الســعید فــي  يالتحــاد العربــي برئاســة نــور ، وتألفــت وزارة ا ١٩٥٨شــباط  ١٤ولتین فــي دلــبــین ا
 –، وكــــان هــــذا االتحــــاد رد فعــــل مــــن المملكتــــین الهاشــــمیتین ازاء الوحــــدة الســــوریة ١٩٥٨تمــــوز 

                                                 
 ))مقابلــة شخصــیة((؛  ٢٠٠٥آیــار  ٢٤ فــيمحمــد حســین الصــغیر ، النجــف األشــرف ، )) مقابلــة شخصــیة(( )٢٠١(

رشــاد علــي عــودة  ))قابلــة شخصــیةم(( ؛ ٢٠٠٣كــانون أول  ٤ فــيحمیــد رزاق زویــن ، النجــف األشــرف ، 
 .  ٢٠٠٥حزیران  ٦ فيالخالدي ، النجف األشرف ، 

 . ٢٠٠٣تشرین ثان  ٤ فيحمد عیسى محمود القابجي ، النجف أشرف ،  ))مقابلة شخصیة(( )٢٠٢(

یمـــــاكوف ، ر غینـــــي ب؛ یف ٢٢٣و  ٤٤، ص ٨وج ٧لعراقیـــــة ، جعبـــــد الـــــرزاق الحســـــني ، تـــــاریخ الـــــوزارات ا )٢٠٣(
، تشــرین  ))العرفــان((؛  ٤٧٧٩، العــدد  ١٩٥٦تشــرین أول  ١٢،  ))الــبالد((؛  ١٦٧المصــدر الســابق ، ص

، المصــــدر الســــابق ،  محمــــد حســــین الزبیــــدي؛ محمــــد أنــــیس و  ١٠٦، ص ٤٤، مــــج ١، ج ١٩٥٦أول 
 .  ١٣٥ص
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المصـــریة ، لضـــمان تـــوازن مراكـــز القـــوى العربیـــة فـــي الشـــرق األوســـط أوًال ، ولمواجهـــة التطلعـــات 
  . )٢٠٤(ثانیاً  ومیة في المنطقةالمصریة في توسیع مشروع الوحدة وسیاساتها الق –السوریة 

جـاه االتحـاد الهاشـمي ، فالحركـة تلى قسمین في موقفها نجف األشرف عانقسمت مدینة ال
حركـة مضـادة للوحـدة العربیـة ،  هة كانت حذرة من المشروع ، ورأت فیـیمطنیة فیها والقوى التقدو لا

ن كــانوا منتمــین ألحــزاب منســجمة مــع القــوى االمبریالیــة ، وعلــى النقــیض اتخــذ بعــض الساســة ممــ
، من أمثـال نجـم عبـود الحلفـي وسـید جلـوي وفاضـل بـالل ممـن كـانوا منتمـین  )٢٠٥(سلطویة سابقًا 

أمثـال البـو سـید سـلمان  ))الحـزب الدسـتوري((، والشخصـیات القیادیـة فـي  ))األمة االشتراكي((لحزب 
  . )٢٠٦(الخطوة المباركة والبو دوش والبو كلل ، ألنه جزء من الوحدة العربیة مرحبین بهذه

فــي ســراي الحكومــة  اً بهیجــ احتفــاالً لرســمیة فــي مدینــة النجــف األشــرف ، قامــت الجهــات اأ
تهـاني القـام المدینـة السـید تقـي القزوینـي م ، واسـتقبل فیـه قـائم اليیوم اعالن االتحاد وحضره األهـ

مدینــة واالحتفــاء بیــوم قامــت الســلطة المحلیــة بتــزیین ال، و  مــن بعــض األوســاط الشــعبیة والوجهــاء
النشــاط ((و  ))النجـف(( فـي البلـدین فضــًال عمـا نشـرته مجلتــااعـالن االتحـاد الــذي اتخـذ عیـدًا وطنیــًا 

ها باالتحـاد بـین عـاهلي العـراق واألردن معربـة عـن سـرور إلـى  من برقیات التأیید الموجهة ))الثقافي
  .  )٢٠٧(ة العربیة الوحدیتمثل في قیام بدایة مشروع أوسع البلدین ، على انه 

ضـد هـو المصـري ، و  –عارضـه وعـده مـؤامرة تسـتهدف المشـروع السـوري  همبعضبید أن 
االتحـاد  ))محمد حسین منصور المحتصـر((رغبة األمة ، فوصف أحد الشخصیات األدبیة النجفیة 

 فــي طبیعتــه ومؤیدیــه والــداعین لــه ، وقــد كــان موقــف المدینــة معــه هشــاً  ي بأنــه اتحــاد هــشمشــالها
فــي  ))الشــیخ كــاظم محمــد علــي شــكر((وولــد میتــًا قبــل والدتــه ، ووصــفه احــد الشخصــیات القومیــة 

والغـرض الـذي أسسـت مـن أجلـه المدینة بأنهم یریدون بهذا االتحاد نسف مشروع الوحدة العربیـة ، 

                                                 
؛  ١٠٠٠، ص ٤٥، مـج ١٠، ج ١٩٥٨؛ تمـوز  ٧-٣، ص ٤٥، مـج ٧، ج ١٩٥٨، نیسان  ))العرفان(( )٢٠٤(

الشــیوعیون والبعثیــون -العــراق؛ حنــا بطــاطو ،  ٤٢، ص ٣اق المعاصــر ، ججعفــر عبــاس حمیــدي ، العــر 
؛ نـاجي  ٥٤٦، المصـدر السـابق ، ص ؛ عبـد العزیـز نـوار ٢٦١الثالـث ، ص والضباط األحرار ، الكتـاب

وآخـرون ، المصـدر  العـاني ؛ نـوري عبـد الحمیـد ٦٩، المصدر السـابق ، صرئیس الوزراء األسبقشوكت 
  . ٥٢، ص ١السابق ، ج

للتفاصــیل ینظــر: عبــد الــرزاق  .١٩٥٤لســنة  ١٩الجمعیــات رقــم  تــم حــل االحــزاب العراقیــة بموجــب مرســوم )٢٠٥(
 .  ١٥٢، ص ٩الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج

 .٢٠٠٣كانون اول  ١٥ فيعبود محمد حسن األكرع ، النجف األشرف ،  ))مقابلة شخصیة(( )٢٠٦(

رشــاد علــي حســین  ))مقابلــة شخصــیة((، ص الغــالف ؛  ٢، العــدد ١٩٥٨شــباط  ٢٤ (مجلــة)، ، ))النجــف(( )٢٠٧(
 .   ٢٠٠٥حزیران  ٩ فيعودة الخالدي ، النجف األشرف ، 
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الـدین االتحـاد بقصـیدة حملـت مضـامین  وشجب األدیب والسیاسي حسین كمـال. الجامعة العربیة 
  . )٢٠٨(ال مشروعًا مزیفًا ، وصنیعة االستعماریها أن المشروع ما هو إقال ف

العربـــي فـــي مدینـــة النجـــف األشـــرف ،  –یبـــدو واضـــحًا ممـــا تقـــدم عمـــق الـــوعي القـــومي 
وتطلعاتهــا الوحدویــة المنســجمة مــع آمــال وطموحــات قواهــا السیاســیة التقدمیــة والنخبویــة الواعیــة ، 

ا أمـر منسـجم مختلـف فئـات المجتمـع النجفـي ، وهـذوح فـي یمكـن أن نـتلمس أثـر هـذا الـوعي بوضـ
نبــذ الفرقــة والتأكیــد علــى ینــة الفكریــة والعقائدیــة الداعیــة إلــى كونــات المدفــي األعــم األغلــب مــع م

  األلفة ورص صفوف األمة . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
،  ١٩٥٨آذار  ١، )) النشـاط الثقــافي((، ص الغــالف ؛  ٢، العـدد ١٩٥٨شــباط  ٢٤ (مجلـة)، ، ))النجـف(( )٢٠٨(

كــانون  ٦ فــي ،محمــد حســین المحتصــر ، النجــف األشــرف  ))مقابلــة شخصــیة((؛  ٥٢٢، ص ٤و ٣العــدد 
؛ عبــد  ٢٠٠٤آیــار  ٤ فــي ،كــاظم محمــد علــي شــكر ، النجــف األشــرف ))مقابلــة شخصــیة((؛  ٢٠٠٤ثــان 

،  ١٠؛ عبــد الــرزاق الحســني ، تــاریخ الــوزارات العراقیــة ، ج ١٢٣، ص المصــدر الســابق ،الكــریم الــدجیلي
 . ٢٧٨ص
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   :المغرب العربي مواقف النجف األشرف من قضایا من -حث الرابع :لمبا
         

وقعت أقطار المغرب العربي تحت سیطرة واحتالل بعض القوى األوربیة خالل القـرن     
وقـد ، فبدأ مشوار المقاومـة الشـعبیة فـي تلـك األقطـار ضـد القـوى االسـتعماریة ،  )٢٠٩(التاسع عشر

فـــي مختلـــف بـــالد المشـــرق العربـــي تأییـــدًا ومعاضـــدة ومـــؤازرة ، صـــدًى لهـــا مقاومـــة وجـــدت هـــذه ال
صــورة مـن صــور الـتالحم المصــیري بـین أبنــاء األمـة المغاربــة ر ، مــن دون لـبس فـأظهر هــذا األمـ

ومشـاعر االنتمـاء الواحـد  تطلعاتهـابینهـا وبـین والمشارقة ، فال فواصل وال حـدود وال أنظمـة تحـول 
النتمـاء للمصـیر المشـترك ااالسـالمي ، و  –ازدهار الشعور الواحـد فـي االنتمـاء العربـي في عصر 

فــي جنبــي ، انتمــاءات تصــاعدت فــي زخمهــا وتوجهاتهــا الســیطرة واالســتغالل األواجهــة قــوى فــي م
  . )٢١٠(أعقاب الحرب العالمیة الثانیة

زالــت جــزءاً مــن عــرى هــذه االنتمــاءات ، لــذا لــم تكــن مواقفهــا  اكانــت النجــف األشــرف ومــ
من أبرز نا انها ، وال نغالي اذا قل ن الخط العام للشارع العربي ازاء قضایا المغرب العربيعبعیدة 

 السـتعماریة فـي بـالد المغـرب ، وألنّ المقاومـة والتحریـر مـن السـیطرة االتصاقًا بقضایا مدن العراق 
عـض فاننـا سنقتصـر علـى ب نستقصیها في هـذا المبحـث ،  كثیرة والیمكن أنْ لموضوع قضایا هذا ا

  .يلى مواقف النجف من قضایا المغرب العربالنماذج التي یمكن أْن تهدینا إ
  :الموقف من الثورة الجزائریة -أوًال:

                                                 
االســترداد األســباني فـــي  تعرضــت منــاطق المغــرب العربــي الــى هجــوم بعــض القــوى األوربیــة منــذ حــروب )٢٠٩(

أواخر القرن الخامس عشر وبدایات القرن السادس عشر ، بید ان احتاللها لألقطار المغربیة ترسـخ خـالل 
، وفرنسـا شـرعت  ١٩١٢القرن التاسع عشر ، فأسبانیا فرضت احتاللها علـى منطقـة الریـف المغربـي سـنة 

، وأعلنــــت حامیتهــــا علــــى المملكــــة  ١٨٨١ ، وامتــــد احتاللهــــا لتــــونس عــــام ١٨٣٠بــــاحتالل الجزائــــر عــــام 
ظـــر: جـــالل یحیـــى، العـــالم ین. للتفاصـــیل ١٩١١، واحتلـــت ایطالیـــا عـــام  ١٩١٢عـــام  ))مـــراكش((المغربیـــة 

؛ عبـــد الســـتار شـــنین الجنـــابي ، المصـــدر  ٦٢٣) ، ص١٩٦٦العربـــي الحـــدیث، (القـــاهرة: دار المعـــارف، 
؛ عبــاس العــزاوي، المصــدر  ٥٠٢-٥٠١ص ؛ جــورج انطونیــوس ، المصــدر الســابق ، ١٤٧الســابق ، ص

ــــة للطباعــــة،  ٢١٩، ص ٨الســــابق، ج ؛ كمــــال لطیــــف ســــالم، محمــــد رضــــا الشــــبیبي، (بغــــداد: دار الحری
، ترجمـة جـالل یحیـى، (القـاهرة: دار ١٩١٤-١٨١٥؛ بییرنوفان، تـاریخ العالقـات الدولیـة  ٦)، ص١٩٩٠

، ))العلم((؛  ٩٧، ص١، مج٣، ج١٩١١ار ، (مجلة)، بغداد، آذ ))الحیاة((؛  ٦٥٦)، ص١٩٨٠المعارف، 
 .                               ٢٤٧-٢٤٦، ص٢، مج١، ج١٩١١تشرین ثان  ٢٣

، الفكـــر القـــومي العربـــي فــــي وادي؛ خیریـــة عبـــد الصـــاحب  ٦٢٣، ص المصـــدر الســـابقجـــالل یحیـــى ،  )٢١٠(
 . ١٧٧-١٢٧) ، ص١٩٨٢المغرب العربي ، (بغداد: دار الحریة للطباعة ، 
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السیاســیة الجزائریــة المناهضــة للوجــود االســتعماري الفرنســي علــى أراضــیها شــرعت القــوى 
أعقاب الحرب العالمیة الثانیـة ، فاغتنمـت فرصـة االنشـغال بیـوم النصـر في بتأجیج روح المقاومة 

، رفـــع  ١٩٤٥ن مـــن آیـــار عـــام للحلفـــاء علـــى دول المحـــور ، منظمـــة تظـــاهرات ســـلمیة فـــي الثـــام
لفــاء بوعــودهم وعهــودهم الســابقة ، خاللهــا المتظــاهرون شــعارات الحریــة واالســتقالل ، مــذكرین الح

، حتـى قـدرت  ة البطش والقمع والعنف غیر المسوغسلطات االحتالل واجهت األمر بسیاس أنّ  الّ إ
جـــراءات الفرنســـیة ن ألـــف ضـــحیة جزائریـــة جـــراء االعـــض المصـــادر وقـــوع حـــوالي خمـــس وأربعـــیب

  . )٢١١(التعسفیة
انعطـــف  وبـــدأت تتصـــاعد المواقـــف الشـــعبیة الجزائریـــة فـــي مقاومـــة االحـــتالل ، تصـــاعداً 

تكــوین جبهــة شــعبیة للمقاومــة ، شــرعت بقیــادة الثــورة ، بعــد  ١٩٥٤افــة تاریخیــة مهمــة عــام انعط
االسـتقالل الجزائـري عـام بالجزائریة التي لم تتوقف عن مسارها اال برضوخ قوى االحـتالل واقرارهـا 

قرابـــة فیهـــا قـــدم الشـــعب الجزائـــري دامیـــة اســـتمرت زهـــاء ثمـــاني ســـنوات ، ، بعـــد مواجهـــة  ١٩٦٢
  . )٢١٢(الملیون شهید

تفاعلــت الجمــاهیر العربیــة وقواهــا السیاســیة المناهضــة لالســتعمار مــع الثــورة الجزائریــة ، 
عـن  -وهـذا دیـدنها–األشـرف ر النجـف ولـم تتـأخحـداثها وتطوراتهـا ، مـع أالشـعب العراقـي وتفاعل 

فــي الحریــة واالســتقالل ، وشــرعیة تأییــد مشــروعیة الحــق الجزائــري تقــدیم الــدعم المعنــوي والمــادي ل
  . )٢١٣(نضال جماهیره في مقاومة الغازي المحتل

دعـــم المواقـــف المشـــرفة فـــي المجتمـــع للتعبیـــر عـــن هـــذه تصـــدر علمـــاء النجـــف األشـــرف و 
لرســائل بــین وجــرى تبــادل للــى تحریرهــا مــن االســتعمار الفرنســي ، دعوى إالقضــیة الجزائریــة ، والــ
،  ١٩٥٣ل كاشـــف الغطـــاء والشـــیخ محمـــد البشـــیر االبراهیمـــي خـــالل عـــام الشـــیخ محمـــد حســـین آ

ب تنســیق عمــل المقاومــة ضــد قــوى و التأكیــد علــى وحــدة  المســلمین ، ووجــهــذه الرســائل تضــمنت ف

                                                 
منصــــور ، خــــروج العــــرب مــــن التــــاریخ ، ترجمــــة ظریــــف عبــــد اهللا وكمــــال الســــید ، ( د.م : د.ط ، فــــوزي  )٢١١(

 . ٦٧، صالمصدر السابق؛ أحمد الشقیري ،  ١٦٦) ، ص١٩٩٣

 ١٤٦)، ص١٩٧١دیغول، مذكرات االمل، ترجمة سموحي فوق العادة، (بیروت: دار منشـورات عویـدات،  )٢١٢(
قدري قلعجي ، المصدر السابق ، ؛  ٢٤م: د.ط، د.ت)، ص؛ مسعود مجاهد ، الجزائر عبر األجیال، (د.

،  ))الثقافــــة االســــالمیة((؛  ١٣، ص ٤٤، مــــج ٣، ج ١٩٥٦، كــــانون أول  ))العرفــــان((؛  ٢١٠-١٩٩ص
؛ وزارة االرشــاد مدیریــة الفنــون والثقافــة الشــعبیة ،  ١، ص ١٥، العــدد ١٩٥٦حزیــران ١(مجلــة) ، بغــداد ، 

،  ٥؛ حســـن األمـــین ، المصـــدر الســـابق ، ج ٥) ، ص١٩٦٠: د.ط ، مأســـاة الشـــعب الجزائـــري ، (بغـــداد
 . ١٤ص

 . ١٤٤حسن األسدي ، المصدر السابق ، ص )٢١٣(
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تأییدهم المطلق عن  -في الوقت نفسه–عبر علماء النجف و  ستعمار في أرجاء العالم العربي .اال
   . )٢١٤(لكفاح الجزائر من أجل التحریر واالستقالل

وانــدلعت العدیــد مــن التظــاهرات المؤیــدة للثــورة الجزائریــة فــي النجــف األشــرف وكــان منهــا 
بي أســالیب القمــع الوحشــي واالرهــاب ١٩٥٥لمتكــررة خــالل عــام العتــداءات اتظــاهرات الســتنكار ا
االحـــتالل الفرنســـي أزاء الشـــعب والثـــوار الجزائـــریین ، رافعـــین الفتـــات تحـــض التـــي تمارســـها قـــوى 

الحكومـة العراقیـة علـى ممارسـة دورهـا فـي وقــف نزیـف الـدم الجزائـري المـروع لضـمائر الـرأي العــام 
  .  )٢١٥(النجفي

فــــي مدینـــة النجـــف األشــــرف ، اجـــراءات ســــلطات  مجموعـــة كبیــــرة مـــن الشـــباب شـــجبتو 
، باتباع المزید من  ١٩٥٦الحتالل الفرنسي المتسمة بالعنف في مواجهة الثوار خالل شهر آیار ا

أعمال الترهیب واالبادة وسلوك مختلف الوسـائل االجرامیـة للحـد مـن زخـم الثـورة ، واكـدوا علـى ان 
لبین هذه االجراءات االستعماریة المشینة ، مرفوضة رفضـًا قاطعـًا ، ومبعـث اسـتنكار شـدید ، مطـا

الجهات المسؤولة في العراق باسناد نضال اخوانهم العرب في الجزائـر ، بمختلـف الوسـائل الجدیـة 
  . )٢١٦(مقاطعة فرنسا اقتصادیًا ودبلوماسیاً و وتقدیم االعانات المادیة ، 

وانسجامًا مع ما تقدم شرع عدد من أقطاب الحزب الشیوعي العراقـي فـي النجـف األشـرف 
، حضـت علـى االضـراب العـام تضـامنًا  ١٩٥٦عشـرین مـن تشـرین أول عـام بتوزیع مناشیر فـي ال

ى بعـض السـلطات ، فـأمرت بالقـاء القـبض علـ مع الثورة الجزائریة ، مما عرضـهم لسـخط وغضـب
لـــى المحـــاكم مـــن ألقـــي القـــبض علـــیهم وأحیلـــوا إكـــان مو ت وزجهـــم فـــي الســـجن ، امـــوزعي المنشـــور 

 القیــادة الشــیوعیة فــي النجــف بیــد أن ذلــك لــم یــثن، رضــا جبــر وخزعــل عبــد الحســین  لمقاضــاتهم:
لسـفارة الفرنسـیة األشرف عـن حـث الجمـاهیر النجفیـة علـى إرسـال برقیـات احتجـاج واسـتنكار إلـى ا

فــي مــن طلبــة المــدارس والمحــامین لنــداء االضــراب العــام فــي بغــداد ، فضــًال عــن اســتجابة العدیــد 
  . )٢١٧( ١٩٥٦الثامن والعشرین من آیار عام 

حملـة جمـع تبرعـات لنصـرة ب،  ١٩٥٧قام أعضاء مجلـس النـواب العراقـي فـي آیـار ن وحی
هم العدید من أبناء النجف األشرف في تقـدیم المعونـات المالیـة ، فكـان أسالمجاهدین الجزائریین ، 

التبرعـات فـي  كل من النائبین عبد الحسین كمونة وفاضل معله ممثلـین عـن مجلـس النـواب لجمـع
                                                 

 . ١١٠، العدد ٢٠٠٢حزیران  ٢٤،  ))الفرات(( )٢١٤(

مقابلــــة ((؛  ٢٠٠٥آیــــار  ٥هــــادي جــــواد جاســــم الحمــــامي ، النجــــف األشــــرف ، فــــي  ))مقابلــــة شخصــــیة(( )٢١٥(
 .      ٢٠٠٣كانون أول  ١٥ف األشرف ، في عبود محمد حسن األكرع ، النج ))شخصیة

 .  ٤٦٤٣، العدد ١٩٥٦آیار  ٩،  ))البالد(( )٢١٦(

 .  ٢٥١-٢٥٠، ص ١٩٥٦جعفر عباس حمیدي ، انتفاضة العراق عام  )٢١٧(
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ــًا فــيو  النجــف األشــرف ، أشــاد  ١٩٥٧كــانون أول   ١٢أقامــت جمعیــة التحریــر الثقــافي حفــًال أدبی
أعـرب ة لسیاسة البطش االستعماري ، و المحتفلون فیه ببطوالت الشعب الجزائري ومقاومتهم الصلد

لمــا یالقیــه م مــن مقاالتــه عــن عظــیم األســى واأللــ الشــیخ محمــد رضــا المظفــر فــي العدیــدالمصــلح 
  .  )٢١٨(وعنجهیة من قبل المستعمروار من قمع غشوم الشعب الجزائري والث

وتماشــیاً مــع روح المــؤازرة والــدعم للثــورة الجزائریــة ، احتفــى أبنــاء الغــري بمقــدم أحــد الثــوار 
تظـاهرة عارمـة جابـت مختلـف شـوارع المدینـة ، ، فحمل على األكتـاف فـي  الجزائریین كریم بلقاسم

لنضـــال الشـــعب الجزائـــري ضـــد االحـــتالل ، مؤكـــدین نـــادى خاللهـــا المتظـــاهرون بهتافـــات مؤیـــدة 
لــــى ذلــــك ســــبیال غیــــر متــــوانین أو ة الثــــورة ودعمهــــا مـــا أمكــــنهم اهللا إمـــوقفهم الصــــمیمي فــــي نصــــر 

  . )٢١٩(متقاعسین
جنـد الشـعراء النجفیـون شـعرهم لـدعم القضـیة الجزائریـة ، وكـان فـي مقـدمتهم الشـیخ علـي و 

بطــوالت الشــعب الجزائــري فــي قصــیدة  قضــیة ممجــداً لنصــرة هــذه الالیعقــوبي وهــو یســتحث العــزائم 
ان العالم  ))أبطالنا في الجزائر(( بعنوانوأكد في قصیدة أخرى  ))الجزائر المجاهدة((عصماء أسماها 

فــي أخــرى أنشــدها  ن رفعــوا رؤوس العــرب عالیــًا ، ودعــاالعربــي فخــور ببطــوالت أبنــاء الجزائــر ممــ
ضـــراب العربــي لـــدعم الثــورة الجزائریـــة ، مطالبــًا فیهـــا بمناســبة اال  ١٩٥٧كــانون ثـــان  ٣١بتــاریخ 

شـر أمـة ((التـي وصـفها بأنهـا ضرورة مقاطعة فرنسا ، عامة والعراق خاصة بأقطار الوطن العربي 
العـرب  ))ةفرنسـا والجزائـر المجاهـد((سـماها رابعـة فـي ، وخاطـب  ))طموحـات األمـم األخـرىلم تأبه ب

سـالت مـن ((منهـا:  ١٩٥٨نظمـت القصـائد عـام ، و  ))العـدویحكموا السـیف فـي ((شحذ هممهم وان ل
  .  )٢٢٠(وغیرها ))صید الجزائر((و  ))هذه الجزائر((و  ))الدم أنهارها
خاصـــة عنـــد بفـــي دعـــم الثـــورة الجزائریـــة ، و عـــدة  قصـــائد نشـــد محمـــد مهـــدي الجـــواهري وأ

ا ا مظــالم فرنســ، عبــر فیهــا عــن دعــم نضــال الشــعب الجزائــري ، وانتقــد فیهــ ١٩٥٦اشــتدادها عــام 
، سیاســة فرنســا التعســفیة  ١٩٥٦عینیــه المشــهودة عــام ال تجــاه هــذا الشــعب ، وفضــح فــي قصــیدته

ثـوب التقــى والــورع ، یتنقــل بـین البیــوت بللجزائـر ، مشــبهًا فیهـا االســتعمار الفرنسـي بالســارق الـذي 
حــرب فــان وأكــد فــي احــدى قصــائده وهــو یحــث فیهــا الشــعب الجزائــري ، انــه مهمــا اشــتدت نــار ال

                                                 
،  ٢، العــــدد ١٩٥٧كــــانون أول  ٩،  ))النشــــاط الثقــــافي((؛  ٤٩٦٤، العــــدد  ١٩٥٧آیــــار  ٢٤،  ))الــــبالد(( )٢١٨(

 .  ٨٧لنجف وتطور الحركة االصالحیة فیها ، ص؛ محمد مهدي اآلصفي ، مدرسة ا ٤ص

 . ٢٠٠٥آیار  ٥هادي جواد جاسم الحمامي ، النجف األشرف ، في  ))مقابلة شخصیة(( )٢١٩(

 القســم األول، ، المصــدر الســابق؛ عثمــان ســعدي ،  ٦٢ماجــد احمــد الســامرائي ، المصــدر الســابق ، ص )٢٢٠(
 . ٢٠٦-٨٦ص
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فــي  ١٩٥٦عــام  ))الجزائــر((نظــم قصــیدة لــذین یقــدمون الــدماء الزكیــة ، و ا للثــوار المناضــلینالمجــد 
  . )٢٢١(دمشق بمناسبة اسبوع الجزائر

ســجلها فــي مواقــف مشــرفة تجــاه الثــورة الجزائریــة كــان للشــاعر محمــد صــالح بحــر العلــوم و 
أبوابــه ، ویجــب أن یعتــز بهــا جمیــع  نفــذت الــى التــاریخ مــن جمیــع(( بأنهــا ، ووصــف الثــورةشــعره 
وأشاد الشاعر ببطوالتها وكفاحها ضد االستعمار الفرنسي فـي  ))ألنها رمز للتضحیة والفداء العرب

 ئریـــة جمیلـــة بـــوحیرد ، وأشـــاد الشـــاعر، متغنیـــًا ببطـــوالت المناضـــلة الجزا ))تحیـــة الجزائـــر((قصـــیدة 
بالدور  ریة في مواجهة المستعمر ، متمثلةزائصالح عبد الكریم الجعفري بصالبة مواقف المرأة الج

الفتیـات الجزائریـات ((وقصـیدة  ))انخذال فرنسا في الجزائـر((المشرف لجمیلة بوحیرد ، ونظم قصیدة 
م بهـــا الجـــیش اقـــلي بعـــد المجـــازر الرهیبـــة التـــي ی، ونظـــم الشـــاعر عبـــد الكـــریم الـــدج ))المجاهـــدات

، ونظــم فــي العــام نفســه قصــیدتین  ١٩٥٨عــام  ))ائــرفرنســا فــي الجز ((الفرنســي فــي الجزائــر قصــیدة 
  .  )٢٢٢())دیغول((والثانیة  ))جمیلة((األولى 

قصــیدة  ١٩٥٤ونظــم الشــاعر علــي الحلــي مجموعــة شــعریة للثــورة الجزائریــة ، فــنظم عــام 
 ))لیــل الجزائـــر((فــي الموضــوع نفســه ، األولــى  ١٩٥٧، ونظــم ثــالث قصــائد عــام  ))ثورتنــا هنــاك((

، وصــدحت حنجــرة الشــیخ عبــد المــنعم  ))انســان الجزائــر((والثالثــة  ))ةمولــد الثــورة الجزائریــ((والثانیــة 
علــى یــد  ))ذبحــت فیهــا االنســانیة((، احتجاجــًا علــى المجــازر التــي  ))الجزائــر((الفرطوســي بقصــیدة 

االستعمار الفرنسي ، وخاطب الشاعر محمـد حسـین الصـغیر قومـه العـرب حاضـًا ایـاهم علـى نبـذ 
تحیـــا ((كــان منهــا  عـــدة قصــائد أنشــدكانة والخضــوع وتقــدیم الـــدعم الــالزم لنصــرة الجزائـــر ، فاالســت

، وأهــــدى  ١٩٥٨یــــة الجزائریــــة الحــــرة عــــام هور بمناســــبة اعــــالن الجم ))تحیــــة الجزائــــر((و ))الجزائــــر
 الجزائریـة ، لى السجینة البطلة جمیلة بوحیرد المناضلةإ ))جمیلة((الشاعر محمود البستاني قصیدة 

اثــًا الظــالمي مجموعــة مــن القصــائد ، ممجــدًا فیهــا بطولــة الجزائــر حمهــدي صــالح  وأنشــد الشــاعر

                                                 
؛ ماجــد أحمــد الســامرائي ، المصــدر  ١٧١-١٧٠عثمــان ســعدي ، المصــدر الســابق ، القســم األول ، ص )٢٢١(

 .   ٢٤٢-٢٣٣، ص ٤؛ محمد مهدي الجواهري ، دیوان الجواهري ، ج ٣٠٧السابق ، ص

،  ١٩٥٧كانون أول  ٩،  ))النشاط الثقافي((؛  ٢٢٩عثمان سعدي ، المصدر السابق ، القسم األول ، ص )٢٢٢(
؛ ماجـــد أحمـــد الســـامرائي ،  ٢٠-١٩، ص ٨، العـــدد ١٩٥٨، حزیـــران  ))التوجیـــه((؛  ١١٧، ص ٢العـــدد

 ١٧٤-١٧٣؛ صالح بن عبد الكریم الجعفري ، المصدر السابق ، ص ٣٥٥-٣٥٤المصدر السابق ، ص
؛ عثمـــان ســـعدي ،  ٦) ، ص١٩٦١؛ عبـــد الكـــریم الـــدجیلي ، مـــع الســـائرین ، (بغـــداد: مطبعـــة االرشـــاد ، 

 . ١١٩) ، القسم الثاني ، ص١٩٩١اعة ، الثورة الجزائریة في الشعر العراقي ، (بغداد: دار الحریة للطب
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نضــــالنا فــــي ((حــــدى قصــــائده ث فــــي إالصــــعاب لنیــــل االســــتقالل ، وّحــــ الجزائــــریین علــــى تخطــــي
  . )٢٢٣(، البالد العربیة على الكفاح الخراج المستعمر كما یفعل اخواننا الجزائریون ))الجزائر

واسـعًا بقضـیة  ن خـالل مـا تقـدم ان مدینـة النجـف األشـرف اهتمـت اهتمامـًا شـعبیاً وتبین م
مـع أحـداثها  ریـة منـذ انـدالعها وواكبـت تطوراتهـا وتفاعلـتلى جانب الثورة الجزائالجزائر ، ووقفت إ

مناسـبة ذات صـلة بـالثورة الجزائریـة ، اال  ةها وقواها السیاسیة أیـولم یترك علماؤها وأدباؤها ومثقفو 
للثـــورة والثـــوار ، متخـــذین منهـــا مثابـــة  مومبـــاركته مودعمهـــ مواغتنمهـــا الجمیـــع للتعبیـــر عـــن تأییـــده

  لتعزیز روح المجابهة وصد قوى االستعمار في عموم بالد المسلمین . 
  

  ف من استقالل المملكة المغربیة :الموق -ثانیًا :
، وقامــت  ١٩١٢آذار  ٣٠فــي  ))المغــرب األقصــى((فرضــت فرنســا الحمایــة علــى مــراكش 

بتعزیــز حامیاتهــا فــي اقلــیم الریــف فــي شــمال المغــرب األقصــى واعــالن حمایتهــا علیــه فــي  ااســبانی
لـى أقصـاها ضـد قـوى االحـتالل والسـلطات المحلیـة التـي نفسـه ، فثـارت الـبالد مـن أقصـاها إ العـام

بــة وعلــى لــى وقــوع مصــادمات عنیفــة ، قــدم خاللهــا المغار برمــت معاهــدات الحمایــة ، ممــا أدى إأ
السـیما ثـورة و سي واألسـباني ، نر كبیرة في مواجهة االحتاللین الف ونیف تضحیات ة عقودمدى أربع

ضـــت مضـــاجع قـــوى أق ، التـــي ١٩٢٦-١٩٢٣ریم الخطـــابي خـــالل الریـــف التـــي تزعمهـــا عبـــد الكـــ
رنسـا بعـدما استشـعرت خطـر بمسـاعدة ف الّ مـن القضـاء علیهـا إ تمكنلـم یـالـذي  االحتالل األسباني

  .  )٢٢٤(لى عموم مراكشیانها إسر 
القضـــاء علـــى ثـــورة أو انتفاضـــة هنـــا أو هنـــاك ، ال یعنـــي بالضـــرورة القضـــاء علـــى  ولكـــن

ذلـك نهـاء روح االیمـان والحریـة واالسـتقالل ، والرفض للوجود االسـتعماري ، أو إمشروع المواجهة 
                                                 

؛ عثمان سعدي ، الثورة الجزائریـة فـي الشـعر  ٢٧٩، ص ٤و٣، العدد ١٩٥٨آذار  ٣، )) النشاط الثقافي(( )٢٢٣(
ـــدجیلي ١٦٢العراقـــي ، القســـم الثـــاني ، ص محاضـــرات عـــن الشـــعر العراقـــي الحـــدیث ،  ،؛ عبـــد الكـــریم ال

مقابلــة ((؛  ٢٠٦-٧٨شــعر العراقــي ، القســم األول ، ص؛ عثمــان ســعدي ،الثــورة الجزائریــة فــي ال ١٥٢ص
،  ١٩٥٨، تمـوز  ))العرفـان((؛  ٢٠٠٥آیار  ٢٤محمد حسین الصغیر ، النجف األشرف ، في  ))شخصیة

،  أستاذ جامعي  ١٩٢٩صالح مهدي  الظالمي  ،  موالید  ))مقابلة شخصیة((؛  ٩٥٨، ص ٤٥، مج ١ج
 .    ٢٠٠٥ر آیا ٢٤وأدیب نجفي ، النجف األشرف ، في 

روم النـــدو، ازمـــة المغـــرب األقصـــى، ترجمـــة اســـماعیل علـــي وحســـین الحـــوت، (القـــاهرة، مكتبـــة االنجلـــو  )٢٢٤(
؛ محمد أسعد أطلس ، تاریخ األمة العربیة عصر االنبعـاث ، (بیـروت:  ٨٨، ص١)، ج١٩٦١المصریة، 

،  ٨اقیــــــة ، ج؛ عبــــــد الــــــرزاق الحســــــني ، تــــــاریخ الــــــوزارات العر  ٣٧، ص ٨) ، ج١٩٦٣دار األنــــــدلس ، 
؛ محمـد عبـد العـاطي جـالل ، االسـتعمار الفرنسـي  ٦٤١؛ جالل یحیى ، المصدر السابق ، ص ٢٠٧ص

 . ٣٢-٣١، (القاهرة: مكتبة النهضة المصریة ، د.ت) ، ص ))المغرب األقصى((في مراكش 
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ب العالمیــة الثانیــة ، أعقــاب الحــر بــأن مثــل هــذه الــروح قــد تعــززت بقــوة فــي الشــارع المغربــي ، فــي 
الـذي علـى االسـتقالل  للحصـوللى جانب الحلفاء تطلعًا ركوا في الحرب إن المغاربة شاوبخاصة أ

التعبیـر عـن وعدوا به الشعب المغربي ، لذا لـم تتـوان الجمـاهیر المحتشـدة فـي الـدار البیضـاء عـن 
،  ١٩٤٥ن یوسف أواخر العام د بأثناء زیارة عمید األسرة العلویة سیدي محمفي آرائها وتطلعاتها 

لمطالـــب با حـــتالل لـــم تبـــالالاأن ســـلطات مطالبـــة بالحریـــة واالســـتقالل ، اال تعالـــت األصـــوات  إذ
المشـــروعة ، وراحـــت تعـــزز مـــن أحكـــام قبضـــتها علـــى الـــبالد ، موجهـــة فـــي الوقـــت نفســـه ضـــربات 

   .  )٢٢٥(ونفي  عنیفة لرموز القوى السیاسیة المغربیة من اعتقال وسجن
فــأعرب حــزب  رت السیاســات الفرنســیة القمعیــة تلــك ردود أفعــال فــي الشــارع العراقــي ، أثــا

االســــتقالل عــــن اســــتنكاره لهــــذه األعمــــال ، مطالبــــاً الحكومــــة العراقیــــة والحكومــــات العربیــــة بقطــــع 
، وقامت تظاهرات طالبیة طافت شوارع العاصمة بغداد عالقاتها االقتصادیة والسیاسیة مع فرنسا 

  .  )٢٢٦(ع العالقات مع فرنساونادت بقط
مــن قبــل الســلطان محمــد الخــامس ، قــررت  لمســت فرنســا شــیئًا مــن روح المجابهــة وحــین

، وعنـدما حلـت الـذكرى الثانیـة  ١٩٥٣شـیوس عـام نصبه ونفیه وعائلته الى جزیرة مور عزله عن م
لطات ، اســـتغلها المغاربـــة كمناســـبة للتعبیـــر عـــن احتجـــاجهم ضـــد ســـ ١٩٥٥آب  ٢٠البعـــاده فـــي 

ن حزب االستقالل المراكشي ، قام بحض وتحریض الجماهیر على االضراب وبخاصة أاالحتالل 
 اسـتخدامالقتـل والحـرق والتـدمیر ، بن بورغـم امعـان الفرنسـییوالتظاهر ، فوقعت صدامات عنیفة ، 

التفاهم سیاسة المهادنة و الستبدال ، وجدت أن أسالیبها تلك لم تجد نفعًا ، لذا سعت  كافة األسلحة
لـى عرشـه فـي السـادس عشـر مـن تشـرین ثـان ، فأعادت السلطان محمـد الخـامس إبسیاسة العنف 

أعلن استقالل المغرب في  تتابعت بعدها األحداث بصورة تكاد تكون دراماتیكیة إذ، و  ١٩٥٥عام 
لة العــام التــالي ، ودخلــت الــبالد عضــواً فــي جامعــة الــدول العربیــة ، مملكــة مســتقمــن أوائــل نیســان 

في العاشر من الشهر ذاته برقیة تهنئة أعربت فیها عـن  لتبرقدستوریًا ، فسارعت سلطات العراق 
  .  )٢٢٧(لنیل المملكة المغربیة استقاللهاخالص أمانیها سعادتها و 

لنجف األشرف المملكة المغربیة مسـیرة تطلعاتهـا نحـو االسـتقالل منـذ ثـورة ا شاركت مدینة
واألحـــداث المتعلقـــة بهـــا باهتمـــام كبیـــر ، فعنـــدما شـــرع المقـــیم الفرنســـي الریـــف ، مواكبـــة تطوراتهـــا 

بممارســــة ضــــغوطاته واتهاماتــــه للســـــلطان محمــــد الخــــامس بالتعــــاون مـــــع قــــوى الیســــار المغربـــــي 
النجـــف األشـــرف فـــي مجلـــس النـــواب  هضـــة للوجـــود الفرنســـي ، والســـعي لنفیـــه ، حـــث ممثلـــوالمنا

                                                 
 . ٢٠٧-١٧٤، ص ٩عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج )٢٢٥(

؛ محمـــد عبـــد العـــاطي  ١٤٧، ص ١٩٥٨-١٩٤٦العكـــام ، تـــاریخ حـــزب االســـتقالل عبـــد األمیـــر هـــادي  )٢٢٦(
 .   ١١٣-٩٩جالل ، المصدر السابق ، ص

 . ١٧٩-١٧٤، ص ٩عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج )٢٢٧(
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ة األمــم المتحــدة والــدول الكبــرى ومجالســها النیابیــة أعلــى أن یبعــث الــى هیــالعراقــي رئــیس المجلــس 
برقیــــة باســــم المجلــــس تعــــرب عــــن اســــتنكار الشــــعب العراقــــي واحتجاجــــه علــــى سیاســــات العــــدوان 

لــى الــدول العربیــة وجامعتهــا مطــالبین أیضــًا بــاالبراق إرنســي ، علــى حكومــة وشــعب المغــرب ، الف
  .  )٢٢٨(الزمة الرادعة لتلك السیاساتومجالسها النیابیة ، للعمل على اتخاذ التدابیر ال

وفي التفاتـة مـن قبـل الكاتـب عبـد الـرزاق األسـدي البغـدادي ، تـدل علـى وعیـه السیاسـي ، 
أكــد ان قضــیة مــراكش وغیرهــا مــن القضــایا العربیــة ، التحــل بــالمؤتمرات وال تنتهــي باالحتجاجــات 

ن هــذه القضــایا لتظــاهرات ، بــل أیحــرر أي قطــر مــن أقطارنــا العربیــة با والنشــرات ، وال یمكــن أنْ 
بـــالقوة ، مؤكـــداً علــــى ضـــرورة عـــدم اغفـــال هــــذا المبـــدأ فـــي نصـــرة قضــــیة  الّ والمشـــاكل التنتهـــي إ

  . )٢٢٩(المغرب
واســــتهجن المحــــامي النجفــــي فاضــــل معلــــه النائــــب فــــي مجلــــس النــــواب بجلســــة المجلــــس 

 ولـة فـي عمـوم المغـرب إذغیر المقب سیاسات فرنسا ١٩٥٦المنعقدة بتاریخ العشرین من آذار عام 
  جاء فیها منها ما نصه:

لیس باالمكان وضع سجل یحوي ویستوعب  ((
ـــذا  ـــا وان ه ـــي شـــمال أفریقی مخـــازي فرنســـا ف
ــد االحــتالل  الشــعب أوقعــه حظــه العــاثر فــي ی
الفرنســي ، فصــار یتضــور ألمــًا ، وان تضــوره 
ـــوة  ـــزداد شـــجاعة وق ـــل مـــن شـــعبنا ی هـــذا جع

  . )٢٣٠( ))وایمانًا بحقه
    

نتقــد المواقــف غیــر الحاســمة للحكومــة العراقیــة ازاء القضــیة المغربیــة ، مطالبــًا ایاهــا ببــذل المزیــد او 
لــب الســید وط، علــى المســتویین العربــي والــدولي لــدعم اســتقالل المغــربجهــود مــن الضــغوطات وال

ة األمم المتحدة ومن العراقي المغادر لحضور اجتماع هیأمن الوفد  ١٩٥٦محسن أبو طبیخ عام 
رئـــیس الـــوزراء الـــدخول فـــي مفاوضـــات مـــع الحلفـــاء ، ألجـــل اســـتقالل المغـــرب وربمـــا الـــى اتخـــاذ 
االجراءات الرادعة لوقف المذابح ، الـذي یتعـرض لهـا شـعبنا العربـي فـي المغـرب مـن المسـتعمرین 

المناقشـات  العراقـي آنـذاك ، ولكـنالفرنسیین ، وكان السید أبو طبیخ أحد أعضاء مجلس األعیـان 

                                                 
 .  ٢٢٧-٢٢٦، ص ٩عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارت العراقیة ، ج )٢٢٨(

 .  ٥٨، ص ٢) ، ج١٩٥٣الجهاد القومي ، (النجف: د.ط ، عبد الرزاق األسدي البغدادي ، الى  )٢٢٩(

 . ٤٨٢، ص ١٩٥٦محضر مجلس النواب ، االجتماع االعتیادي لسنة  )٢٣٠(
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دارت بشأن المغرب تنصب في اطار التمدید للسیاسة االستعماریة الذي تنتهجها فرنسـا تجـاه التي 
  . )٢٣١(أقطار المغرب العربي

زاء القضیة المغربیة ومواكبة أحـداثها ، وكـان ألدب النجفي مواقف رائعة أوسجل التاریخ ل
التـي تمجـد  القصـائدالشیخ محمد علي الیعقوبي في مقدمـة شـعراء النجـف األشـرف ، ممـن أنشـدوا 

الخــامس علــى عنــدما تعــرض العاهــل المغربــي محمــد علــى حــد تعبیــره ، و  ))معركــة كفــاح المغــرب((
، وواســى فیهــا مــراكش  ))مــراكش((لــى النفــي ، نظــم الشــیخ الیعقــوبي قصــیدة أیــدي القــوت الفرنســیة إ

ا بجهـاد العـرب ، أشاد فیه ))جهاد المغرب((قصیدة  ١٩٥٤كانون أول  ٣بنفي عاهلها ، ونظم في 
فــي المغــرب األقصــى مــن أجــل حریــة بالدهــم واســتقاللها منــددًا فیهــا بسیاســة فرنســا االســتعماریة ، 

جســـد فیهـــا قـــوة تالحـــم النضـــال العربـــي فـــي التـــي  ١٩٥٦عـــام  ))مـــراكش والجزائـــر((ونظـــم قصـــیدة 
  .   )٢٣٢(المغرب والجزائر ضد المحتل

وكــان للشــیخ  ))جهــاد المغــرب العربــي((نــوان بع اً كراســ ))جمعیــة الرابطــة األدبیــة((أصــدرت و 
هــذه الجمعیــة أصــدرت دیوانــًا خاصــًا لــه فــي  نّ یب كبیــر فــي اعــداده ، فبــالرغم مــن أالیعقــوبي نصــ

 ، واحتوى الـدیوان علـى عشـر ١٩٥٧م لى النجف األشرف عامناسبة زیارة الملك محمد الخامس إ
مقارعــــة االحــــتالل الفرنســـــي  المغــــرب العربـــــي فــــي دامســــیرة جهــــصــــور فیهــــا الشـــــاعر قصــــائد ، 
  .  )٢٣٣(واألسباني
  

  وقف من استقالل تونس :الم -ثالثًا :
حصــلت فرنســا علــى الحریــة الكاملــة لعملهــا فــي تــونس ، علــى حســاب الســیادة العثمانیــة 

، وبـــدأت فرنســـا توجـــه  ١٨٧٨آذار  ٧ نس ،  وادعـــاءات العائلـــة الحاكمـــة فـــي الـــبالد فـــيعلـــى تـــو 
تـــدخلت فـــي وكانـــت ال تـــدع فرصـــة اال و  ١٨٣٠احـــتالل الجزائـــر عـــام أنظارهـــا نحـــو قـــوتین بعـــد 

لــى تــونس فــي القــرن التاســع عشــر عــن طریــق التــدخل األجنبــي یتســرب إ شــؤونها الداخلیــة ، وبــدأ
تراكمـــت جانـــب ، واعطـــائهم بعـــض االمتیـــازات فالجالیـــات األجنبیـــة ، واســـتقدام االجـــراء الفنیـــین األ

 ضرائب كبیرة علـى الشـعب ، ممـا أدى بدورها أدت إلى فرضألجنبیة على تونس ، وهذه الدیون ا
ضــد حكامهــا المتعــاونین مــع فرنســا ، اســتغلت األخیــرة لــى سلســلة مــن االحتجاجــات واالنتفاضــات إ

ـــة فـــي  والســـیماهـــذه األحـــداث الداخلیـــة وتطـــورات دولیـــة  مصـــر ، المطـــامع االســـتعماریة البریطانی
                                                 

 .  ١٢١عز الدین عبد الرسول عبد الحسین علي خان ، المصدر السابق ، ص )٢٣١(

(د.م: ،  ٢؛ جمعیـــة الرابطـــة األدبیـــة ، جهـــاد المغـــرب ، ط ٤٣-٣٦، ص ٥، العـــدد ١٩٦٦،  ))االیمـــان(( )٢٣٢(
 .   ١٤-١٠) ، ص١٩٦٧د.ط ، 

 . ٥٩-٥٨عمید الرابطة األدبیة ، صالیعقوبي جمعیة الرابطة األدبیة ، لمحات من حیاة الشیخ  )٢٣٣(
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وبقیت شؤون المملكة الداخلیة تدار  ١٨٨١ر عام احتالل تونس في الثاني عشر من آیافشرعت ب
هـا ك أبناؤ ر وشـا حلفـاءللى جانـب احرب العالمیة الثانیة دخلت تونس إأثناء الفي من قبل الباي ، و 

نیـــــل أمـــــًال فـــــي ) ألـــــف ، ١٢) ألـــــف مقاتـــــل وقتـــــل مـــــنهم نحـــــو (٦٥فـــــي میـــــدان القتـــــال بنحـــــو (
   .  )٢٣٤(االستقالل
قضـیة خـرج بو رقیبـه بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة ، أن یُ استطاع الزعیم التونسي الحبیب و 

تـــونس مـــن الطـــوق الحدیـــدي المفـــروض علیهـــا مـــن قبـــل الفرنســـیین ، مســـتثمرًا عمقـــه العربـــي فـــي 
ومشــروعیتها ، متخـذًا لــه المشـرق ، فأسـس فــي القـاهرة مكتبـًا خاصــًا لشـرح أبعــاد القضـیة التونسـیة 

، فانعطفـــت حركـــة  ))لحـــزب الحـــر الدســـتوري التونســـيمكتـــب ا(( واضـــح ، إذ ســـماه اســـمًا ذا مغـــزى
  . )٢٣٥(االستقالل التونسي جراء ذلك انعطافة مهمة في مسیرة المواجهة ضد الوجود الفرنسي

لـــم تتوقـــف و انتفاضـــة عارمـــة فـــي تـــونس ضـــد ســـلطات االحـــتالل ،  ١٩٥٢عـــام  وانـــدلعت
مجلـــس  قـــررف،  ١٩٥٦ام مـــن نیـــل اســـتقاللهم عـــتظاهراتهـــا واضـــراباتها ، حتـــى تمكـــن التونســـیون 

تهنئــة برقیــات ال االعتـراف باســتقالل تـونس ، وجــرى تبـادل،  ١٩٥٦نیســان  ٩الـوزراء العراقــي فـي 
  . )٢٣٦(ن التونسي والعراقي بعد اعالن االستقاللكیبین المل

وخصصـــت للقضـــیة تابعـــت مدینـــة النجـــف األشـــرف نضـــال الشـــعب العربـــي فـــي تـــونس ، 
اهتماماتهـــا مســـاحة مـــن  كبیـــراً المغـــرب العربـــي األخـــرى ، حیـــزًا  التونســـیة حالهـــا حـــال بقیـــة قضـــایا

الــزعیم التونســي الحبیــب بــو  ١٩٤٨بقضــایا األمــة ، فلمــا زار مدینــة النجــف األشــرف فــي نیســان 
ین عنــد بیــت رقیبــه وزمیلــه الطیــب ســلیم احتفــي بهمــا فــي األوســاط النجفیــة ، وحــال ضــیفین كــریم

حاج عبود شالش ، وزارا علماء الدین في المدینة كان منهم التقیا بالوجیه الفاضل عباس معله ، و 
الشــیخ محمــد الحســین آل كاشــف الغطــاء ، والشــیخ عبــد الكــریم الجزائــري ، فكــان موضــع ترحــاب 

                                                 
، (تــونس: الشــركة التونســیة،  ١٩٣٠-١٨٨٣عبــد الجلیــل التمیمــي ، المســالة التونســیة والسیاســة العثمانیــة  )٢٣٤(

؛ حسـن حسـین  ٢٥) ، ص١٩٤٨لقـاهرة: د.ط ، ؛ مكتب المغرب العربي ، تونس ، (ا ٥٥) ، ص١٩٧٣
؛ عبــــد  ١٨٢-١٧١) ، ص١٩٥٣، (تــــونس: دار الفنــــون،  ٢عبــــد الوهــــاب ، خالصــــة تــــاریخ تــــونس ، ط

ـــــــة  ـــــــرحمن تشـــــــایجي ، المســـــــالة التونســـــــیة والسیاســـــــة العثمانی ـــــــد الجلیـــــــل  ١٩١٣-١٨٨١ال ، ترجمـــــــة عب
 .   ٣٥) ، ص١٩٧٣التمیمي ،(تونس: دار الكتب الشرقي، 

؛ ماجــد أحمــد الســامرائي، المصــدر الســابق،  ١١٠-١٠٩رب العربــي، المصــدر الســابق ، صمكتــب المغــ )٢٣٥(
 .  ١٧٠؛ عبد الوهاب الكیالي وكامل زهیري، المصدر السابق، ص ٣٧٢-٣٧١ص

،  ٥؛ حســـن األمـــین ، المصـــدر الســـابق ، ج ٩٢-٩١، ص ٤٦، مـــج ١، ج ١٩٥٨، أیلـــول  ))العرفـــان(( )٢٣٦(
، (بیروت: دار الحداثة ٣الحدیث، ترجمة كمیل ق.داغر، ط ؛ سمیر أمین، المغرب العربي ١١٨-٥٠ص

- ٣٧٣؛ ماجــد احمــد الســامرائي ، المصــدر الســابق ، ص ١٤١)، ص١٩٨١للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 
 .  ٢٠، ص ١٠؛ عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج ٣٧٥
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حـــق الشـــعب التونســـي فـــي الحـــرب همـــا ، معـــربین عـــن تأییـــدهم المطلـــق لوعنایـــة شـــدیدتین مـــن قبل
  .  )٣٧٢(واالستقالل 

إذ نظـم عـدد مـن الشـعراء عـن قـرائح شـعراء النجـف األشـرف ،  ولم تغب القضیة التونسـیة
لقضیة التونسیة ، كان منهم علـي الحلـي ، دعمهم لمشروع ا، عبر فیها الشعراء عن  كثیرة قصائد

فـنظم قصــیدة رثــى بهــا شــهید ثــورة تــونس المناضـل فرحــات حشــاد ، وشــد علــى أیــدي أبنــاء الشــعب 
وبشــره باالنعتــاق الحقیقــي ، ونظــم الشــیخ محمــد علــي التونســي الــذي عــانى مــن الظلــم والعبودیــة 

نهـا مـع ثـورة بعد قیام الثورة الجزائریة وتزام ، ١٩٥٥عام  ))مابین تونس والجزائر((الیعقوبي قصیدة 
  . )٢٣٨( من أجل االستقاللتونس 

میمیًا مــع تفــاعًال صــ ، كانــت متفاعلــةكافـة ، بطبقاتهــا ن النجــف األشــرف أیبـدو واضــحًا و 
مـع بنائهـا العقائـدي والروحـي الـرافض للظلـم وقد جاءت مواقـف أبنائهـا منسـجمة العربیة ، القضایا 

مع  هذه المدینة وتعاملها المبدئيعن أصالة  برةمعو واالستبداد والخنوع لقوى االستكبار العالمي ، 
والتحـدي بـالرفض  األشـرف  النجـف بل تمیزت مواقـفمواربة ، جمیع األمة ، من دون مهادنة أو 

تجبـر السـلطات ، لتؤسـس رغم بـ، ینـال مـن كرامـة األمـة وحقوقهـا المشـروعة  كل ما مـن شـأنه أنْ ل
الفكــر والعقیــدة مــن أبــرز مراكــز وتجــذر دورهــا الریــادي ، بوصــفها واحــدًا ، لــوعي سیاســي أصــیل 

   .   والجهاد
                
    

   
                    
            
          

       
                                   
                

                                                 
 ، ص األخیرة .  ٢٢و ٢١، العدد ١٩٤٨نیسان  ٢٧،  ))الغري(( )٢٣٧(

 .  ٣٧٧اجد أحمد السامرائي ، المصدر السابق ، صم )٢٣٨(
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  اخلامتة
  

مدینــة النجــف األشــرف كانــت ومازالــت واحــدة مــن أبــرز مــدن  یبــدو واضــحًا ممــا تقــدم أنّ 
المعرفیـة والفكریـة والسیاسـیة فـي الـبالد لمـا تمتعـت التي أثرت تأثیرًا فاعًال في مسار الحیاة العراق 

ن القـرن ترسمت خطـاه منـذ بـدایات الثلـث الثـاني مـالذي أسس وسمات أهلتها لهذا الدور ،  من به
لحــــوزة العلمیــــة مــــن بغــــداد ، فــــازدهرت مجالســــها وتنوعــــت ا إلیهــــاالرابــــع الهجــــري ، حــــین انتقلــــت 

األهلیــة  ، عــدد مــن المــدارس الحدیثــة فضــًال عــن تأســیسأغراضــها الدینیــة ، واألدبیــة والسیاســیة ، 
اقل الفكر معقًال من مع -ومازالت–ت كانخاصة بعد الحرب العالمیة األولى ، فوب، فیها رسمیة وال

  . والثقافة ، بمختلف صورها ومشاربها 
ـــوعي العـــام النجفـــي كـــان مـــن فـــي بنـــاء أخـــرىوأســـهمت قنـــوات  ـــد   ال أبرزهـــا الكتـــاب الجدی

، فضـــًال عـــن المكتبـــات العـــامرة  والصـــحافة المحلیـــة والعربیـــة واألجنبیـــة،  قلتهـــاعلـــى ، والمطـــابع 
والفلســـفة وعلـــم الكـــالم وســـواها مـــن المعـــارف  باالعلـــوم والفنـــون واآلدوان محتویاتهـــا والزاخـــرة بـــألب

  .  كثیر من األحیانوالفكر التي أغنت وعمقت التطلعات والرؤى لدى المجتمع النجفي في 
 أثــــر فــــي اتخاذهــــا مواقــــفوالثقــــافي فــــي النجــــف األشــــرف  وقــــد كــــان لهــــذا البنــــاء الفكــــري

تــداعیاتها فــي الجوانــب ى اصــالحیة وتجدیدیــة وسیاســیة ، لــم تظهــر أبعادهــا وتطوراتهــا ، بــل وحتــ
ـــ ، الحـــدودة وفـــي غیـــر مـــرّ تجـــاوزت ، نمـــا وإ حســـب ، المحلیـــة ف ـــى العـــالمین: للعـــراق ،  ةاالقلیمی إل

  . العربي واإلسالمي 
تجاذبـات ،  طبقاتهم: الدینیـة والثقافیـة واالجتماعیـة والسیاسـیةبمختلف لذا واكب النجفیون 

أقصى الیسـار ،  إلىوانتماءاتها من أقصى الیمین  التیارات للقوى السیاسیة المتباینة في اتجاهاتها
ة ، وثالثــــة یســــاریة ذات توجــــه لیبرالیــــ –علمانیــــة  أخــــرى إلــــى،  إصــــالحیة –تیــــارات دینیــــة مــــن 

عروبیــة ، نمــت وترعرعــت فــي األوســاط الطالبیــة والفئــات  –ماركســي ، وأخــرى قومیــة -اشــتراكي
  الكادحة والفقیرة في المجتمع .

تحدید المواقف اسي ، تناغمًا موضوعیًا وجدلیًا لي البناء المعرفي والسیتناغم هذا التباین ف
أعقـــاب الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة ، إذ  وبخاصـــة فـــيالسیاســـیة ازاء جملـــة مـــن القضـــایا الداخلیـــة ، 

یــة فــي رفــض العدیــد مــن معارضــة حقیق إلــىفــي المجتمــع النجفــي مواقفهــا  المثقفــةالفئــات  مــتترج
ة الســـیما المتعلقـــة منهـــا بقضـــایا الحریـــة واالســـتقالل والســـیادو لملكـــي ، العهـــد ا تاسیاســـات حكومـــ
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ـــــة والدیمقراطیـــــة ، مواقـــــف عبـــــرت عـــــن نفســـــها فـــــي العدیـــــد مـــــن المناســـــبات بالتظـــــاهرات  الوطنی
شـتى لقمـع واضـطهاد ومالحقـة ووسـائل  طـرقن اسـتخدام اَن الحكومـات عـتتو  مواالضرابات التي ل

، اســیة فــي المدینــة ومــن ثــم الــبالد ، أســالیب ووســائل لــم تــزد لقــوى الفاعلــة فــي مجــرى الحیــاة السیا
عــن علــى الــذود  ةوتمســكًا بمــواقفهم المبدئیــة ، وجــرأال صــالبة ، النجفیــین إعلــى مــدى نصــف قــرن 

  المبادئ وسمو القیم الوطنیة . 
،  الـوطن العربـي ومغربـهمشـرق مشـهودة مـن القضـایا القومیـة فـي  واتخذ النجفیون مواقف

حلیة ، فقد عبر النجفیون وبكل القضایا الم إزاءیتها عن مواقفهم ي قوتها وصالبة مبدئلم تختلف ف
لالنتـداب الفرنسـي فـي  وفي ضوء ما كـان متاحـًا لهـم مـن امكانـات ، عـن رفضـهم قوةما أوتوا من 

ــــان ، متضــــامنین مــــع ــــدین المــــذكورین فــــي الحریــــة  ســــوریا ولبن ــــي فــــي البل تطلعــــات الشــــعب العرب
األولــى مركزیــة القضــیة الواالسـتقالل التــام ، وكــذا الحــال ازاء القضــیة الفلسـطینیة ، التــي أصــبحت 

في هذه القضـیة ، یمـأل الشعر النجفي  السیماو  ، الشارع النجفي ، حتى قیل ان األدب النجفيفي 
ولم تبخل النجف األشرف بالمال ، إذ كان أبناؤها یبادرون  العربي . كبیرًا من دواوین الشعر اً دعد
والسیما القضیة الفلسطینیة ، فضًال عن الضـغط  ،جمع التبرعات المالیة لنصرة قضایا األمة  إلى

الذي كان یمارسه النجفیون على الحكومات العراقیة التخاذ المواقف والقرارات االجراءات التي من 
  .  أهله إلىالحق شأنها أن تعید 
المصریة ، ورأت فیهـا وفـي زعیمهـا جمـال  ١٩٥٢یولیو/تموز  ٢٣ت المدینة لثورة لذا هللّ 
ة االســـتعمار والطغیـــان االمبریـــالي ، فـــآزرت وأیـــدت الثـــورة للخـــالص مـــن ربقـــ ســـبیالً عبـــد الناصـــر 

سخطها ن محاوالت التحجیم والتعویق لمسارها ونهجها معبرة ع كلومسارها وتوجهاتها ، وشجبت 
، مباركة ومرحبة  بنهجهـا  ١٩٥٦عام  أثناء العدوان الثالثيالعارم ازاء ما تعرضت له مصر في 

فــي المقابــل و الجمهوریــة العربیــة المتحــدة بــین مصــر وســوریا ،  ألفــتالوحــدوي عنــدما  –العروبــي 
جدیـة دوره فـي رص الصـفوف  تها مـن حكـام االتحـاد الهاشـمي ومـدىأعربت عن شكوكها وتوجسا

  ومواجهة الضغوطات الغربیة . 
لـــى قضـــایا تجاوزتهـــا إالمشـــرق العربـــي القریـــب ، بـــل  ولـــم تقتصـــر مواقفهـــا علـــى قضـــایا

ارت بطـــوالت المغـــرب العربـــي ، فـــالثورة الجزائریـــة كانـــت حاضـــرة فـــي الوجـــدان النجفـــي ، ولكـــم أثـــ
هـا اتها وأبطالیادالشارع والمثقف النجفي على حد سواء ، حتى باتت أسماء ق الجزائر ومواقف ثوار

  الیومیة .  شیدهمانأمثال جمیلة بوحیرد جزءًا من أ
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وتابعوا باهتمام غیـر قلیـل تطـورات القضـیتین المغربیـة والتونسـیة وتطلعـات شـعبیهما نحـو 
، مطــــالبین الحكومــــات  واإلرهــــاباالســــتقالل ، رافضــــین سیاســــة فرنســــا المتســــمة بــــالعنف والقهــــر 

الین العربــي والــدولي لــدعم قضــایا المغــرب العربــي فــي الحریــة العراقیــة بضــرورة التحــرك فــي المجــ
  واالستقالل . 

قضــایا الحریــة والدیمقراطیــة والســیادة الوطنیــة والتحــرر القــومي للــبالد العربیــة ، كانــت  نّ إ
، ة وأساســیة فــي الشــارع النجفــي ) ، قضــایا رئیســ١٩٥٨-١٩٤٥لرســالة (الزمنــي ل اإلطــار ضــمن

نتماءات السیاسیة والفكریة ، ال انفصام فیها بین ما هو محلي وآخر وعلى مختلف المستویات واال
وهـــذه كانـــت المغـــرب المطلـــة علـــى المحـــیط األطلســـي ،  نْ إ حتـــى و ، عربـــي مهمـــا بعـــدت المســـافة 

تـــدل علـــى مـــدى قـــوة الـــروابط والوشـــائج المصـــیریة والتاریخیـــة  إنمـــان دلـــت علـــى شـــئ المواقـــف إ
للنجـف األشـرف  نّ ، أي أ واإلسالميلعالمین: العربي ا في اواخواتهواألخویة بین النجف األشرف 

فـــي كـــل مـــا اتخذتـــه وتتخـــذه مـــن  إلیـــهتســـتند  -ومازالـــت -عمقـــًا تاریخیـــًا عربیـــًا واســـالمیًا ، كانـــت 
التـي ُعنـي بهـا البحـث ، الواقعـة بـین  ةدبر تاریخها الطویـل ، والسـیما المـمواقف فكریة وسیاسیة ع

انموذجــًا حیــًا وناطقــاً لهــذه المواقــف ، لكثــرة مــا وقــع فیهــا مــن ) ، بوصــفها ١٩٥٨-١٩٤٥عــامي (
تطــورات فكریــة وأحــداث سیاســیة ، تركــت آثارهــا البالغــة فــي هــذه المدینــة المقدســة ، علــى الصــعد 

                .       كافة 



 - ٢٥٣ -

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١الملحق رقم (
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  )١(١٩٥٨-١٩١٠الصحف والمجالت الصادرة في النجف األشرف 
   

 
أوقات   منھاجھا  مسؤولیھا  مدة صدورھا  الصحیفة  ت

  صدورھا
  مالحظات

النجف  .١
  األشرف

-١٩١٠نیسان    
١٩١٢  

مدیرھا المسؤول مسلم آل 
زوین كما أشرف علیھا الشیخ 

سین الرشتي والشیخ عبد الح
  عبد الكریم الشیرازي

علمیة 
سیاسیة 

اجتماعیة 
  اخباریة 

  فارسیة  اسبوعیة 

اول اول تشرین   الفرات  .٢
١٩٢٠  

سیاسیة   اصدرھا محمد باقر الشبیبي 
  اخباریة 

ة لسان حال ثور  
ضد  ١٩٢٠

االحتالل 
جبت البریطاني ح

بعد صدور عددھا 
  الخامس

اول تشرین ٣   االستقالل .٣
١٩٢٠  

یرھا المسؤول المحامي مد
مي محمد عبد الحسین الكاظ

رئیس تحریرھا عبد الرزاق 
  ني  الحس

سیاسیة 
ادبیة 

  اجتماعیة 

اربعة 
مرات 

في 
  االسبوع 

لسان حال ثورة 
ضد  ١٩٢٠

االحتالل 
البریطاني ، 

جبت بعد عددھا ح
  الثامن  

نیسان  ١٧  النجف  .٤
حزیران  - ١٩٢٥
١٩٢٧    

  صاحبھا یوسف رجیب 
  رھا محمدرئیس تحری

  علي البالغي  

ادبیة 
  اجتماعیة 

    اسبوعیة 

الفجر   -٥
  الصادق 

لسان حال النھضة   اسبوعیة  وطنیة   صاحبھا جعفر الخلیلي    ١٩٣٠اذار 
الفكریة في الفرات 

  األوسط 
   ١٩٣٤تموز  ١٣  الراعي   -٦

   ١٩٣٥نیسان  -
أدبیة   صاحبھا جعفر الخلیلي 

  اجتماعیة 
كانت تصدر كل   أسبوعیة 

  یوم جمعة
 ١٩٣٥ایار  ٣  الھاتف   -٧

انتقلت الى بغداد 
١٩٤٨    

مدیرھا المسؤول ورئیس 
  تحریرھا جعفر الخلیلي 

تمیزت باب (خیال   أسبوعیة   أدبیة 
صورة  بأنھاأفضل)

  نقدیة الذعة  
أول تشرین ١٥  الحضارة  -٨

آب ١٣ -  ١٩٣٧
ثم عادت ١٩٤٩

  ١٩٥٨في عام 

صاحبھا ومدیرھا المسؤول 
  صوريمحمد حسن ال

نصف   اخالقیة
  شھریة

  

أول كانون  ٢١  الحوزة  -٩
١٩٥٧  

صاحبھا ریاض حمزة شیر 
  علي

أدبیة 
  اجتماعیة

    اسبوعیة
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أوقات   منھاجھا  مسؤولیھا  مدة صدورھا  مجلةال  ت

  صدورھا
  مالحظات

صاحبھا آغا محمد المحالتي   ١٩٠٩  الغري .١
مدیرھا المسؤول الشیخ حسین 

  يالصحاف النجف

دینیة 
  سیاسیة

أول مجلة فارسیة   شھریة
جبت في العراق، ح

  بعد عددھا الثاني
درة  .٢

  النجف
كانون أول 

١٩١٠ -   
  ١٩١٠آب 

صاحبھا آغا محمد المحالتي 
مدیرھا المسؤول الشیخ حسین 

  الصحاف النجفي

دینیة 
  سیاسیة

فارسیة، صدر   شھریة
منھا ثمان أعداد 

  فقط
 -١٩١٠آذار ٢٩  العلم .٣

كانون أول ٢٢
١٩١١  

صاحبھا المجتھد ھبة الدین 
محمد علي الشھرستاني، 

مدیرھا المسؤول عبد الحسین 
األزري ثم الكلیدار السید مسلم 

  زوین 

دینیة 
فلسفیة 

سیاسیة 
علمیة 
  صناعیة

اول مجلة عربیة   شھریة
في النجف، صدر 

منھا احدى 
  وعشرون عدداً. 

صاحبھا عبد المولى   ١٩٢٧  الحیرة .٤
ا الطریحي، محرر قسمھ
  األدبي جعفر الخلیلي

علمیة 
أدبیة 

اجتماعیة 
  تاریخیة

صدر منھا ثالث   شھریة
  أعداد فقط

صاحبھا ومدیرھا المسؤول   ١٩٣٧- ١٩٣٢  االعتدال .٥
  محمد علي البالغي

تبحث في 
العلم 

واألدب 
واألخالق 

واالجتماع 
  والتاریخ

صدرت لمدة ست   شھریة
  سنوات

رئیس تحریرھا محمد رضا   ١٩٣٤  المصباح .٦
ساني، ثم محمد صالح بحر الح

  العلوم

تاریخیة 
  أدبیة

صدر منھا ثمان   شھریة
  أعداد فقط

 ١٩٤١- ١٩٣٨  القادسیة .٧
توقفت ثم عادت 

١٩٤٨- ١٩٤٦  

صاحبھا ورئیس تحریرھا 
  محمد رضا الحساني

ثقافیة 
  عامة

    شھریة

صاحبھا شیخ العراقین آل   ١٩٦٤- ١٩٣٩  الغري .٨
  كاشف الغطاء

أدبیة 
ثقافیة 

  جامعة 

نصف 
  یةشھر

لھا مالحق 
  لالعالنات

المثل  .٩
  العلیا

تشرین أول  ١٥
١٩٤١  

صاحبھا ورئیس تحریرھا 
كاظم الكیشوان، مدیرھا 
المسؤول المحامي محمد 

  عجینة

أدبیة 
  اجتماعیة

نصف 
  شھریة

  

العدل .١٠
  االسالمیة

صاحبھا محمد رضا الكتبي،   ١٩٤٨- ١٩٤٦
رئیس تحریرھا الشیخ حسین 

الطیب ثم حسین فھمي 
  الخزرجي

لمیة ع
أدبیة 
ثقافیة 
  جامعة

نصف 
  شھریة

  

رئیس تحریرھا الشیخ علي   ١٩٥٠- ١٩٤٦  البیان.١١
  الخاقاني

علمیة 
أدبیة 

اجتماعیة 
  جامعة 

صدرت ألربع   شھریة 
  سنوات فقط

صاحبھا موسى األسدي، رئیس   ١٩٤٧- ١٩٤٦  الدلیل.١٢
تحریرھا الشیخ عبد الھادي 
األسدي، مدیرھا المسؤول 
  سلمان المحامي محمد رضا السید

علمیة 
أدبیة 

اجتماعیة 
  جامعة

صدر منھا سنتین   شھریة
  فقط 

صدر منھا أعداد   شھریة  أدبیة   تصدرھا اعدادیة النجف  ١٩٤٨  البراعم.١٣
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  قلیلة ثم احتجبت  
 ١٩٤٩- ١٩٤٨  البذرة .١٤

توقفت ثم عادت 
١٩٦٦    

صدرھا منتدى النشر ثم ت
انتقلت المسؤولیة الى صاحبھا 
ول ھادي فیاض، مدیرھا المسؤ

  وزیر النجم

دینیة 
تاریخیة 

  أدبیة

 ١٩٤٩توقفت عام   شھریة 
ثم عادت بعد 

  خمس عشر سنة

صاحبھا ورئیس تحریرھا عبد   ١٩٤٩- ١٩٤٨  الشعاع.١٥
  الھادي العصامي

أدبیة 
  ثقافیة

نصف 
  شھریة

) ٢٩صدر منھا (
  عدداً فقط 

صاحبھا ورئیسھا فاضل   ١٩٤٨  العقیدة.١٦
الخاقاني مدیرھا المسؤول 

راضي ثم محمد  عیسى الشیخ
  حسین المحتصر 

للسیاسة 
والعلوم 
  واآلداب

نصف 
  شھریة

صدرت في البدایة 
في الدیوانیة ثم 

انتقلت الى النجف 
وبعدھا الى بغداد 

صدر منھا في 
النجف ثالث أعداد 

  فقط
لواء .١٧

الوحدة 
  االسالمیة

 ١٩٤٩آب١٨
  ١٩٥٣أیلول١١

رئیس تحریرھا عبد الرسول 
  كاشف الغطاء

دینیة 
  ثقافیة

لسان حال جمعیة   ھریةش
الوحدة االسالمیة 

في النجف 
  األشرف

صاحبھا ورئیس تحریرھا   ١٩٦٨- ١٩٥٦  النجف.١٨
  ھادي فیاض

علمیة 
أدبیة 

  اسالمیة

نصف 
  شھریة

  

 التحریر.١٩
  الثقافي

١٩٥٨- ١٩٥٧ 
توقفت ثم عادت 

- ١٩٥٨عام
١٩٥٩  

مدیرھا المسؤول مرتضى 
الحكمي رئیس تحریرھا الشیخ 

أحمد عبد الغني الخضري ثم 
  شوقي األمین العاملي 

لنشر 
الثقافة 
  العامة

تصدرھا جمعیة   شھریة
التحریر الثقافي في 
النجف صدر منھا 

في المرة الثانیة 
  )عدداً فقط١٢(

صاحبھا ورئیس تحریرھا حمد   ١٩٦٣- ١٩٥٨  المعارف.٢٠
  حسن الطالقاني

أدبیة 
تاریخیة 

علمیة 
اجتماعیة 

  جامعة

شھریة 
أصبحت 

عام 
١٩٦١ 
  اسبوعیة

الغاء امتیازھا تم 
  ٠١٩٦٣عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
   . ٤-١) ، ص١، السلسلة (المصدر السابق ) عالء حسین الرهیمي، المجالت والصحافة النجفیة، ١(  
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  )٢(الملحق رقم 
مضبطة توكیل النجف األشرف لمجموعة من العلماء واألشراف والوجهاء في المدینة لتمثیلهم 
قانونیاً أما حكومة االحتالل البریطاني في العراق وعدالة الدول الدیمقراطیة والدفاع عن حقوق 

  .  )٢(األمة العراقیة في االستقالل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، ١، جالمصــدر الســابق ومصــادر دراســتها ،  ١٩٢٠كامــل ســلمان الجبــوري، مــذكرات أعــالم الثــورة العراقیــة  )٢(

 . ١٧٨ص



 - ٢٥٨ -

  )٣الملحق رقم (
  )٣())أخبار الحرب((منشورات المكتب اإلعالمي لثورة العشرین في النجف األشرف 
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                  ٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

  
  

                                                 
المصـــدر ومصـــادر دراســـتها،  ١٩٢٠كامـــل ســـلمان الجبـــوري، مـــذكرات أعـــالم الثـــورة العراقیـــة  مقتـــبس فـــي: )٣( ٠

 .   ١٨٢-١٨١، ص ١، جالسابق 
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  )٤الملحق رقم (
الدینیة التي أصدرها كبار علماء الدین في النجف األشرف لدعم حكومة االنتفاضة  الفتاوى

  )٤(١٩٤١عام 
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٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .    ٢٩٥- ٢٩٤، صالمصدر السابق ،  ضمقدام عبد الحسن باقر الفیا )٤( 
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  )٥(الملحق رقم 
ضد  ١٩٤٧الفتوى الدینیة التي أصدرها الشیخ االمام محمد الحسین آل كاشف الغطاء عام 

   ))الحكم بكفر الشیوعي المعتقد بجمیع المبادئ الماركسیة اللینینیة((المبدأ الشیوعي 
   )٥(ردًا على استفسار مجموعة من المسلمین في الشیوعیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ، ص األخیرة . المصدر السابقكاظم الحلفي، الشیوعیة كفر والحاد، مقتبس في:  )٥(
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  )٦(رقم الملحق 
صورة من المنشور االنتخابي للدكتور علي الصافي آبان االنتخابات النیابیة في حزیران عام 

٦(١٩٥٤(  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  ٢٩٩، صالمصدر السابق ،  مقدام عبد الحسن باقر الفیاض )٦(
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  )٧(الملحق رقم 
احدى البرقیات التي أرسلت الى مراجع الدین في النجف األشرف، المنبثقة من االجتماع 

الموسع الذي عقده الحاج كاظم آل حنوش في النجف األشرف بحضور رجال الدین والتجار 
، لطلب الفتوى والعدید من الوجوه االجتماعیة في المدینة فیما یخص القضیة الفلسطینیة

الشرعیة العالن الجهاد ، وعلى أثر هذه البرقیات صدرت الفتاوى الشرعیة بوجوب محاربة 
  )٧(الصهاینة وٕاخراجهم من أراضي العرب والمسلمین

  
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

 أرشیف مكتبة آل حنوش العامة في النجف األشرف .  )٧(
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  قائمة المصادر المراجع
    

  القرآن الكریم .
  الوثائق غیر المنشورة . –أوًال 
  شورة .الوثائق المن –ثانیًا 
  المخطوطات . -ثالثًا 
  .المذكرات  –رابعًا 

  .  الرسائل واألطاریح الجامعیة –خامسًا 
  المراجع .  –سادسًا 
  الدوریات . –سابعًا 

  الصحف . -أ
  المجالت . -ب
  النشرات .   -ت

  المعاجم والموسوعات .  –ثامنًا 
  الدواوین .  –تاسعًا 
  المقابالت الشخصیة . –عاشرًا 
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  القرآن الكریم 

  
  :المنشورةغیر الوثائق  -أوًال 
 الداخلیة العراقیة العهد الملكي:وثائق وزارة  -أ

كانون ثان  ١٤، مدیریة شرطة لواء كربالء ، النشرات الشیوعیة ،  ))وزارة الداخلیة(( - ١
 . ٦٦٤٨، العدد ١٩٤٦

،  ١٩٤٧ كــانون ثــان ١، لــواء كــربالء ، توزیــع نشــرات شــیوعیة ،  ))وزارة الداخلیــة(( - ٢
 .  ١٣العدد

الســـــفر ((، مدیریـــــة الشـــــرطة العامـــــة ، شـــــعبة المخـــــابرات الســـــریة ))وزارة الداخلیـــــة(( - ٣
  . ٣٧٧، العدد ١٩٥٤كانون ثان  ١٨، اسقاط الجنسیة العراقیة،  ))والجنسیة

ـــــة الشـــــرطة العامـــــة  ،))وزارة الداخلیـــــة((  - ٤ الســـــفر ((شـــــعبة المخـــــابرات الســـــریة ، مدیری
ـــــــــم االضـــــــــبارة لعراقیـــــــــة ، نســـــــــیة االج إســـــــــقاط،  ))والجنســـــــــیة   ق.س ، ،  ٥٤/٢رق

 .  ١٩٥٤شباط  ٢٠

، شـــعبة المخـــابرات الســـریة ، مدیریـــة الســـجون العامـــة ، عریضـــة  ))وزارة الداخلیـــة(( - ٥
 . ٣٠، العدد ١٩٥٥تشرین ثان  ٢٦سجین ، 

، شــــعبة المخــــابرات الســـــریة ، مدیریــــة الشــــرطة العامــــة ، ســـــجن  ))وزارة الداخلیــــة(( - ٦
 . ٤٠١٣، العدد ١٩٥٥ن أول كانو  ٤شیوعي ، 

، مدیریة الشرطة العامة ، شعبة الحركـات ، مرسـوم ذیـل الجنسـیة  ))وزارة الداخلیة((  - ٧
 .٨٩٤، العدد١٩٥٥كانون أول  ٢٢،  ١٩٥٤لسنة  ١٧العراقیة رقم 

 ١٧، شـعبة الحركــات ، مرسـوم ذیــل قـانون الجنســیة العراقیـة رقــم  ))وزارة الداخلیـة((  - ٨
 . ١٩٠٣، العدد ١٩٥٥كانون أول  ٢٧،  ١/١٢٦ة ، االضبار  ١٩٥٤لعام 

، شــعبة المخــابرات الســریة ، مدیریــة شــرطة لــواء كــربالء ، حجــز  ))وزارة الداخلیــة(( - ٩
  . ٤٣٩، العدد ١٩٥٧كانون ثان  ١٢أشخاص ، 
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، شعبة المخـابرات السـریة ، متصـرفیة لـواء كـربالء ، مخصصـات  ))وزارة الداخلیة(( -١٠
 .  ٥٤١، العدد ١٩٥٧كانون ثان  ١٤مبعدین ، 

، شــعبة المخــابرات الســریة ، متصــرفیة لــواء الــدلیم ، حجــز أربعــة  ))وزارة الداخلیــة(( -١١
 . ٥٧٨، العدد ١٩٥٧كانون ثان  ١٥أشخاص في قصبة الرحالیة ، 

، شـــعبة المخـــابرات الســـریة ، صـــورة كتـــاب مدیریـــة شـــرطة لـــواء  ))وزارة الداخلیـــة((  -١٢
،  ١٩٥٧كـــــانون ثـــــان  ١٥الیـــــة ، كـــــربالء ، ترحیـــــل أشـــــخاص إلـــــى قصـــــبة الرح

 . ٦١٣العدد

رطة لــواء كــربالء ، الغــاء ، شــعبة المخــابرات الســریة ، مدیریــة شــ ))وزارة الداخلیــة(( -١٣
 . ١٠٦٩، العدد ١٩٥٧كانون ثان  ١٩، أمر حجز

أمـر  إلغـاءم ، یلت السریة ، مدیریة شرطة لواء الـد، شعبة المخابرا ))وزارة الداخلیة(( -١٤
 .  ١٠٦٨، العدد ١٩٥٧ان ثكانون  ٢٩حجز ، 

م یلصورة كتاب مدیریة شرطة لـواء الـد ، شعبة المخابرات السریة ، ))وزارة الداخلیة(( -١٥
 .١٣٧٤، العدد ١٩٥٧كانون ثان  ٣٠الشعبة الخاصة ، 

  
  :  C.o تقاریر وزارة المستعمرات البریطانیة -ب
ــــــــــــــــــــــــة لســــــــــــــــــــــــنة  -١ ــــــــــــــــــــــــر وزارة المســــــــــــــــــــــــتعمرات البریطانی   ، ســــــــــــــــــــــــري ١٩٢٣تقری
 colonial office.730137110  . أخبار األلویة حول مقاطعة االنتخابات ،  
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  :المنشورة الوثائق - ثانیاً 
   :العراقي محاضر مجلس األعیان -أ
االجتمــــاع غیــــر االعتیــــادي الــــدورة األولــــى لســــنة  محضــــر مجلــــس األعیــــان ، -١

   ، الجلسة الرابعة والثالثون .  ١٩٢٥
 : محاضر مجلس النواب العراقي-ب

 .  ١٩٤٥-١٩٤٤مجلس النواب ، االجتماع االعتیادي لسنة  محضر - ١

  .  ١٩٥٥-١٩٥٤محضر مجلس النواب ، االجتماع االعتیادي لسنة  - ٢

 . ١٩٥٦محضر مجلس النواب ، االجتماع االعتیادي لسنة  - ٣

  الشــــرطة العامــــة مدیریــــة التحقیقــــات الجنائیــــة ، موســــوعة ســــریة خاصــــة بــــالحزب  -ت 
 .  ٦ج -١، ج )١٩٤٩ي ، (بغداد: مطبعة الحكومة ، الشیوعي العراقي السر       

   :العام مقررات مجلس لواء كربالء  -ث
-١٩٥١مقــــررات مجلــــس لــــواء كــــربالء العــــام ، االجتمــــاع األول بدورتــــه الرابعــــة  - ١

  ) . ١٩٥٢، (النجف: مطبعة الحیدریة،  ١٩٥٢
-١٩٥٣مقــــررات مجلــــس لــــواء كــــربالء العــــام ، االجتمــــاع الثــــاني بدورتــــه الرابعــــة  - ٢

 ) .١٩٥٤، (النجف: مطبعة الحیدریة ،  ١٩٥٤

-١٩٥٤االجتمـــاع األول بدورتـــه الخامســـة  مقـــررات مجلـــس لـــواء كـــربالء العـــام ، - ٣
 ) .١٩٥٥، (النجف: مطبعة الحیدریة ،  ١٩٥٥

-١٩٥٥مقـــررات مجلـــس لـــواء كـــربالء العـــام ، االجتمـــاع األول بدورتـــه السادســـة  - ٤
 ) .١٩٥٦، (النجف: مطبعة الحیدریة،  ١٩٥٦

-١٩٥٥قــررات مجلــس لــواء كــربالء العــام ، االجتمــاع الثــاني بدورتــه السادســة م  - ٥
 ) .١٩٥٦، (النجف: مطبعة الحیدریة،  ١٩٥٦

-١٩٥٦مقـــررات مجلـــس لـــواء كـــربالء العـــام ، االجتمـــاع األول بدورتـــه السادســـة  - ٦
 ) .١٩٥٧لنجف: مطبعة الغري الحدیثة ، ا، ( ١٩٥٧

-١٩٥٨اع األول بدورتــــه الســــابعة مقــــررات مجلــــس لــــواء كــــربالء العــــام ، االجتمــــ - ٧
 ) .١٩٥٩، (النجف: مطبعة الغري الحدیثة،  ١٩٥٩
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   : األحزاب -ج     
حزب األمة االشتراكي ، منهاج حزب األمـة االشـتراكي ونظامـه الـداخلي ، (بغـداد:  - ١

  مطبعة الرابطة، د.ت) . 
بیــان حــزب الــدعوة االســالمیة ، تعریــف بحــزب الــدعوة االســالمیة ، (بغــداد: دار ال  - ٢

 ) . ٢٠٠٣للنشر والتوزیع ، 

حــــزب الـــــدعوة ، البرنـــــامج السیاســـــي لحـــــزب الـــــدعوة االســـــالمیة ، (بغـــــداد: د.ط ،  - ٣
٢٠٠٤. ( 

 ) . ١٩٤٨مكتب المغرب العربي، تونس، (القاهرة: د.ط،  - ٤

 . )١٩٥١، (النجف: مطبعة الزهراء،  ٢، ط ))نظام منتدى النشر(( - ٥
  
   :الكتب الوثائقیة –ح
مــایس والحــرب العراقیــة االنكلیزیــة ، (بغــداد: دار الحریــة ٢ر یــونس ، أســرا ،بحــري - ١

 ) . ١٩٦٨للطباعة، 

  ، أحــداث عاصــرتها ، (بغــداد: دار الشــؤون الثقافیــة العامــة،  الحســني، عبــد الــرزاق - ٢
                         ١٩٩٢ . ( 

  التحرریــــــــة ،  ١٩٤١ســــــــنة ، األســــــــرار الخفیــــــــة فــــــــي حركــــــــة ...................  - ٣
 ) .١٩٩٠، (بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة، ٦ط                         

  روت:    ، (بیــــــــ ٢، طالعراقیــــــــة ، تــــــــاریخ األحــــــــزاب السیاســــــــیة  ................... - ٤
 ) .١٩٨٣األبجدیة ، مركز                          

ـــــاریخ العـــــراق السیاســـــي ، ط..................   - ٥ ـــــروت: دار الكتـــــب ، ٥، ت    ، (بی
 . ١) ، ج١٩٨٢                        

  ، (بغـــــــداد: دار الشـــــــؤون  ٧، تـــــــاریخ الـــــــوزارات العراقیـــــــة ، ط.................    - ٦
 .   ١٠ج-١، ج) ١٩٨٨الثقافیة العامة،        

ـــــورة العراقیـــــة الكبـــــرى ، ط.................     - ٧   ، (بیـــــروت: دار الكتـــــب ،        ٥، الث
                         ١٩٨٢. ( 
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  ، ثــــــورة النجــــــف بعــــــد مقتــــــل حاكمهــــــا الكــــــابتن مارشــــــال ،  .....................  - ٨
 ) .١٩٧٢(صیدا: مطبعة العرفان ،          

  ، (بیـــــــروت، دار  ٦، العـــــــراق فـــــــي ظـــــــل المعاهـــــــدات ، ط ....................   - ٩
 . ١) ، ج١٩٨٣الكتب ،                          

  ، (صــــیدا: مطبعــــة العرفــــان ،  ٢اق قــــدیمًا وحــــدیثًا ، ط................... ، العــــر  -١٠
                      ١٩٥٨. (  

                             ))١٩٣٠-١٩٠٥العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائق البریطانیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (( -١١
ــــــــــــــــــــــؤاد   المــــــــــــــــــــــأمون للترجمــــــــــــــــــــــة  قزانجــــــــــــــــــــــي ،   (بغــــــــــــــــــــــداد:دار ترجمــــــــــــــــــــــة ف

 ) .١٩٨٩والنشر، 

،ترجمــــــــة خلیــــــــل ابــــــــراهیم  ))١٩٥٩-١٩٥٨العــــــــراق فــــــــي الوثــــــــائق البریطانیــــــــة ((  -١٢
  . ١) ، ج٢٠٠٠ (بغداد: بیت الحكمة ، حسین

، (بغــــداد:  ١٩٦٠وآخــــرون ، دلیــــل الجمهوریــــة العراقیــــة لســــنة  ، محمــــوددرویــــش  -١٣
 ) .  ١٩٦٠مطبعة التمدن ، 

  نخبـــــة مـــــن الشـــــباب العربي،الشـــــیوعیة والقومیـــــة العربیة،(بغداد:مطبعـــــة القیســـــي ،  -١٤
           ١٩٦٠ .( 

  ، الماركســــــیة حركــــــة رجعیــــــة، (بغــــــداد: مطبعــــــة القیســــــي، .......... ...........  -١٥
                            ١٩٦٠. ( 

  ، ترجمـــة ولیـــد ))فــي الوثـــائق الســـریة البریطانیــة ١٩٥٨الوحــدة المصـــریة الســـوریة ((  -١٦
 ) .١٩٥٢محمد سعید األعظمي ، (بغداد: دار الحریة للطباعة ،  

، (بغــداد:  ١٩٣٤كیــة ، الــدلیل العراقــي الرســمي لســنة وزارة الداخلیــة العراقیــة المل  -١٧
   ) . ١٩٣٥مطبعة األمین، 

  الونــــــداوي، مؤیــــــد ابــــــراهیم، العــــــراق فــــــي التقــــــاریر الســــــنویة للســــــفارة البریطانیــــــة   -١٨
ــــــــــــــــة ١٩٥٨-١٩٤٤               ، (بغــــــــــــــــداد:دار الشــــــــــــــــؤون الثقافی
 ) . ١٩٩٢العامة،            
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فـــــــي ملفـــــــات الحكومـــــــة  ١٩٥٨تمـــــــوز  ........................ ، وثـــــــائق ثـــــــورة  -١٩
 ) .١٩٩٠البریطانیة، (بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة، 

    
   :والكتب الرسمیة التقاریر -خ
المســتر . م.ق. أودســاي ، تقریــر عــن الحالــة االقتصــادیة فــي العــراق حــول زیارتــه   - ١

  ، ١٩٤٨تمـــــــــــــــــوز ١٠حزیــــــــــــــــران حتـــــــــــــــــى  ٨الــــــــــــــــى العـــــــــــــــــراق للمــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن 
 Fo371  68458     in 9000 . 

، بغـداد ، تقریـر تلفزیـوني فـي ذكـرى استشـهاد السـید محمـد بـاقر  ))تلفزیون العراقیة(( - ٢
 . ٢٠٠٤نیسان  ١٠الصدر ، 

 ١٨كتــاب وزارة المعــارف ، تحریــر وقفیــة مكتبــة الحــاج كــاظم الحســون النجفــي ،   - ٣
    . ٦٥٢/٩٥٢، العدد  ١٩٥٢آب 

  
  -المخطوطات : -ثالثًا :
تــــراث العربـــــي آلل حنــــوش فـــــي مكتبــــتهم العامـــــة آل حنــــوش ، جعفــــر حســـــین ، ال - ١

  ، (الكوفة المقدسة: مكتبته الشخصیة، د.ت) .  ))مخطوط((
  ،  ))مخطـــوط(( الحكـــیم ، حســـن عیســـى ، تـــاریخ الصـــحافة النجفیـــة وتـــراجم أعالمهـــا - ٢

 (النجف األشرف: مكتبته الشخصیة، د.ت) .        

  ، (النجـــــــف األشـــــــرف: ))مخطـــــــوط((....................... ، المجـــــــالس النجفیـــــــة  - ٣
 مكتبته الشخصیة، د.ت) .         

  ، (النجــــــــف  ))مخطــــــــوط((الحلفــــــــي ، مرتضــــــــى طــــــــاهر فــــــــرج اهللا ، مرفــــــــأ الظــــــــل  - ٤
 األشرف ، مكتبته الشخصیة، د.ت) .            

  .................................... ، النهضـــــة الشـــــعریة وتطورهـــــا فـــــي العـــــراق  - ٥
ــــــه ، (النجــــــف األشــــــرف: مكت ))مخطــــــوط((              بت

 الشخصیة، د.ت) .            
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  ، (النجــــــف ))مخطـــــوط((شـــــكر ، كـــــاظم محمــــــد علـــــي ، تــــــاریخ المجـــــالس النجفیــــــة  - ٦
 ) . ١٩٩٣األشرف: مكتبته الشخصیة،               

  .. ، حركـــــــــــة الشـــــــــــباب القـــــــــــومي العربـــــــــــي فـــــــــــي النجـــــــــــف ..................... - ٧

  ، (النجــــف األشــــرف: مكتبتــــه الشخصــــیة،  ))مخطــــوط((                 
 د.ت) .               

  ،  ))مخطـــــــــوط((.......................... ، النجـــــــــف رجـــــــــال وأفكـــــــــار ومواقـــــــــف  - ٨
 (النجف األشرف: مكتبته الشخصیة، د.ت) .               

، (النجــــف األشــــرف، مكتبتــــه  ))مخطــــوط((الصــــغیر، عبــــد الزهــــرة ، أدب المجــــالس  - ٩
 الشخصیة، د.ت) . 

-١٩٤٨اریخ النجـــف السیاســـي ذكریـــات مـــن تـــ، القـــابجي، حمـــد عیســـى محمـــود  -١٠
 ، (النجف األشرف: مكتبته الشخصیة، د.ت) .  ))مخطوط(( ١٩٦٨

ــــة -١١ ، (النجــــف  ))مخطــــوط(( المحتصــــر، محمــــد حســــین منصــــور، المســــاجالت األدبی
 األشرف: مكتبته الشخصیة، د.ت) .

، (النجــف األشــرف:  ))مخطــوط((مــرزة ، حســین بــاقر، ســعد صــالح وحــزب األحــرار  -١٢
  د.ت) .  مكتبته الشخصیة،

  
  : العربیة والمعربة المذكرات -ًا :رابع

  العربیة:  -أ
  ) . ٢٠٠٢ابراهیم ، باقر ، مذكرات باقر ابراهیم ،(بیروت: دار الطلیعة للطباعة،  - ١
ــــیسمحمــــد - ٢ ــــدي، محمــــد حســــین، أن ــــاجي شــــوكت، (بغــــداد: مطبعــــة ، الزبی ، أوراق ن

 ) . ١٩٧٧الجامعة،

  ســــید حســــین كمــــال الـــــدین ، الجبــــوري، كامــــل ســــلمان، صــــفحات مـــــن مــــذكرات ال - ٣
 ) .١٩٨٧(بغداد: مطبعة العاني ،           
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ـــدین أحـــد  - ٤   ....................... ، صـــفحات مـــن مـــذكرات الســـید ســـعید كمـــال ال
  ، (بغـــــــــداد: مطبعـــــــــة  ١٩٢٠رجـــــــــال الثـــــــــورة العراقیـــــــــة                           
 ) .  ١٩٨٧العاني ،                           

  ........... ، صــــفحة مــــن مــــذكرات الســــید ســــعد صــــالح أحــــد رجــــال ............ - ٥
ــــــــة            ــــــــورة العراقی   ، (بغــــــــداد: مطبعــــــــة العــــــــاني،  ١٩٢٠الث

                          ١٩٨٧. ( 

  ........................ ، صـــــــفحات مـــــــن مـــــــذكرات عبـــــــد الحمیـــــــد الزاهـــــــد مـــــــن  - ٦
  (بغــــداد: المشــــاركین بأحــــداث الثــــورة العراقیــــة الكبــــرى ،            

 ).١٩٨٧مطبعة العاني،                             

ــــــــة  - ٧ ــــــــورة العراقی   ومصــــــــادر  ١٩٢٠....................... ، مــــــــذكرات أعــــــــالم الث
  دراســـتها ، (بیـــروت: مؤسســـة البالغـــة للطباعـــة والنشـــر                           
 . ١) ، ج٢٠٠٢والتوزیع،                           

  ................. ، مـــذكرات الحـــاج عبـــد الرســـول تـــویج مـــن رجـــال الثـــورة ....... - ٨
 ) .١٩٨٧، (بغداد: مطبعة العاني،  ١٩٢٠العراقیة                            

  ........................ ، مــــــذكرات الســــــید كــــــاطع العــــــوادي أحــــــد رجــــــال الثــــــورة  - ٩
 ) .١٩٨٧، (بغداد: مطبعة الدیواني، ١٩٢٠العراقیة            

ــــي كمــــال الــــدین احــــد رجــــال  -١٠   ....................... ، مــــذكرات الســــید محمــــد عل
 ).١٩٨٠، (بغداد:مطبعة العاني،١٩٢٠الثورة العراقیة          

 ).١٩٦٥، (بیروت: دار الكتاب الجدید، ٢الجمالي، فاضل ، ذكریات وعبر ، ط -١١

 ) .١٩٩٩الجواهري، محمد مهدي، مذكراتي ، (بیروت: دار المنتظر،   -١٢

الحصـــري ، أبــــو خلــــدون ســـاطع، مــــذكراتي فــــي العـــراق، (بیــــروت: دار الطلیعــــة،   -١٣
 . ٢) ، ج١٩٦٨

الحـــاج ، عزیـــز ، ذاكـــرة النخیـــل تـــاریخ الحركـــة الشـــیوعیة فـــي العـــراق ، (بیـــروت:   -١٤
 ) .  ١٩٩٣المؤسسة العربیة ، 
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خیـــري، زكـــي، وحـــدة الســـنین فـــي ذاكـــرة شـــیوعي عراقـــي مخضـــرم، (الســـوید: د.ط،  -١٥
١٩٩٤. ( 

رائــــد ، عضــــو الحــــزب الشــــیوعي العراقــــي الســــابق ، مــــذكرات شــــیوعي عراقــــي أو   -١٦
 رافات رائد ، (القاهرة: الدار العالمیة للطباعة والنشر، د.ت) .اعت

ذكریات وقضایا خاصة بالحزب الشیوعي العراقي  –سیف ، مالك ، للتاریخ لسان   -١٧
 .   ) ١٩٨٣منذ تأسیسه حتى الیوم ، (بغداد: دار الحریة للطباعة، 

-١٨٩٤، ســـیرة وذكریـــات ثمـــانین عامـــًا رئـــیس الـــوزراء األســـبق  ، نـــاجي شـــوكت -١٨
 .  ٢) ،ج١٩٩٠، (بغداد: مطبعة الخلود،  ١٩٧٤

، (بغــداد: دار ٢الصــباغ، صــالح الــدین، مــذكرات مــن رواد العروبــة فــي العــراق، ط -١٩
 ) .١٩٨٣الحریة للطباعة، 

األجانـب، (بغـداد: مطبعـة في مذكرات الدبلوماسیین  صفوة ، نجدة فتحي ، العراق  -٢٠
  ) . ١٩٨٤منیر، 

ــــــــدن: دار الســــــــالم،   -٢١     ....................... ، مــــــــذكرات جعفــــــــر العســــــــكري، (لن
                           ١٩٨٨  . ( 

....................... ، مــــــــذكرات رســــــــتم حیــــــــدر، (بیــــــــروت: الــــــــدار العربیــــــــة   -٢٢
 ) .١٩٨٨للمطبوعات، 

  ) . ١٩٢٤كرات القادري ، (بغداد: مطبعة الفالح، القادري ، صدیق باشا، مذ  -٢٣

 ، مذكراتي في صمیم األحداث، (د.م: د.ط، د.ت) . ، محمد مهدي كبة  -٢٤

الكرعاوي ، صالح نغماش خلف ، خواطر وذكریات من تـاریخ النجـف األشـرف ،   -٢٥
 ) . ٢٠٠٦(كربالء: مكتب الهادي ، 

غــداد: مطبعــة الزمــان، ، (ب ٢لــي ، طچالمحــامي ، جاســم مخلــص ، مــذكرات الطبق  -٢٦
١٩٨٥  . ( 

مصــطفى ، حســن ، مــذكرات ملحــق عســكري فــي لنــدن ، (بغــداد: دار آفــاق عربیــة  -٢٧
 ) .١٩٨٥للطباعة والنشر، 
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-١٩٤٧وراق نجیب الصـائغ فـي العهـدین الملكـي والجمهـوري المفتي، حازم، من أ -٢٨
 ، (بغداد: مكتبة الیقظة العربیة، د.ت) .  ١٩٦٣

ریــات وخــواطر عراقیــة مــن الماضــي القریــب، (بغــداد: ، الشــیخ عبــود، ذك الهــیمص  -٢٩
 ) .١٩٩١مطبعة الرایة، 

  األجنبیة -ب
ـــة الملكیـــة فـــي العـــراق  باشـــا ن، مـــذكرات سندرســـنباشـــا ، سندرســـ -١ طبیـــب العائل

، ترجمــــــة ســــــلیم طــــــه التكریتــــــي ، (بغــــــداد: مطبعــــــة االنتصــــــار، ١٩٤٦-١٩١٨
١٩٨٥  . (  

، ترجمــة الــدار العربیــة  ١٩٥٨-١٩٥٧بنومیشــان ، الكبیــر ، ذكریــات سیاســیة  -٢
  ) .٢٠٠٢للموسوعات ، (بیروت: الدار العربیة للموسوعات ، 

بوكـــاتن ، زیتـــون ، فـــي قبضـــة العـــرب مـــذكرات زیتـــون بوكـــاتن ، ترجمـــة كامـــل  -٣
  ) .  ٢٠٠٤سلمان الجبوري، (بیروت: دار الجلیل للنشر والطباعة والتوزیع، 

ري حمـاد ، (بغـداد: ن تشرشـل ، تعریـب خیـو ن ، مذكرات ونستو تشرشل ، ونست -٤
  ) ، القسم األول .١٩٦١منشورات مكتبة المثنى، 

، ترجمـة  ١٩٢٠-١٩١٨، برتـرام ، مـذكرات برتـرام تومـاس فـي العـراق توماس  -٥
  ) .  ١٩٨٦عبد الهادي فنجان ، (بغداد: مطبعة العاني ، 

دیغــــــول ، مــــــذكرات األمــــــل ، ترجمــــــة ســــــموحي فــــــوق العــــــادة ، (بیــــــروت: دار  -٦
  ) .  ١٩٧١منشورات عویدات، 

دیغـــول ، مـــذكرات الجنـــرال دیغـــول، ترجمـــة خیـــري حمـــاد ، (بغـــداد: منشـــورات  -٧
  .   ١) ، ج١٩٦٤مكتبة المثنى، 

مــــــان ، جــــــیمس ســــــوماریز ، مــــــذكرات الكــــــابتن مــــــان، ترجمــــــة كــــــاظم هاشــــــم  -٨
       ) .   ٢٠٠٢الساعدي ، (بیروت: مؤسسة العارف للمطبوعات، 
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  -الرسائل واألطاریح الجامعیة : -ًا:خامس
مــة الســكانیة الســتعماالت األرض ، عبــد الصــاحب نــاجي رشــید ، المالء بغــداديال - ١

الســــكنیة فــــي مدینــــة النجــــف الشــــرف ، اطروحــــة دكتــــوراه ، (جامعــــة بغــــداد: كلیــــة 
  ) .   ١٩٩٠اآلداب، 

التمیمي ، منى جابر ، شعر محمـد سـعید الحبـوبي دراسـة فنیـة ، رسـالة ماجسـتیر،  - ٢
 ) . ١٩٩٩(جامعة الكوفة: كلیة اآلداب، 

، رســـالة  ١٩٤١-١٩٢١الجنـــابي ، عبـــد الســـتار شـــنین ، تـــاریخ النجـــف السیاســـي  - ٣
 ) .١٩٩٧ماجستیر، (جامعة الكوفة: كلیة اآلداب، 

الخزاعــي ، محمــد صــادق حســون ، محمــد علــي البالغــي فــي جهــوده الفكریــة ودوره  - ٤
مي، الوطني والقومي ، رسالة ماجستیر ، (بغداد: معهد التاریخ العربي والتراث العل

٢٠٠٤. ( 

الـــدعمي ، ملیحـــة عزیـــز حســـون ، الحـــس القـــومي فـــي الشـــعر النجفـــي المعاصـــر  - ٥
، اطروحـــــــة دكتـــــــوراه ، (جامعـــــــة الكوفـــــــة: كلیـــــــة تربیـــــــة البنـــــــات،  ١٩٧٠-١٩٢٠
١٩٩٥ . ( 

دراســة  ١٩٤٨-١٩٣٣الشــمرتي ، رســول نصــیف جاســم ، مجلــة االعتــدال النجفیــة  - ٦
 ) . ٢٠٠٥ة اآلداب، تاریخیة ، رسالة ماجستیر ، (جامعة الكوفة: كلی

-١٩٠٨ النجفیــــةالعــــامري ، كــــاظم مســــلم ، االتجــــاه الــــوطني والقــــومي للصــــحافة  - ٧
 ) . ٢٠٠٠، اطروحة دكتوراه ، (جامعة الكوفة: كلیة اآلداب،  ١٩٣٢

علـــوان ، نجـــاة عبـــد الكـــریم عبـــد الســـادة ، بـــواكیر االتجـــاه التـــوفیقي فـــي النهضـــة   - ٨
اطروحــة دكتــوراه، (جامعــة البصــرة: ،  ١٩٣٢-١٩٠٨الفكریــة الحدیثــة فــي العــراق 

 ) .١٩٩٨كلیة اآلداب ، 

علــي خــان ، عــز الــدین عبــد الرســول عبــد الحســین ، محســن أبــو طبــیخ ودوره فــي   - ٩
، رســــالة ماجســــتیر ، (جامعــــة الكوفــــة: كلیــــة  ١٩٥٨الحركــــة الوطنیــــة حتــــى عــــام 

 ) . ١٩٩٩اآلداب ، 
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ة الســكان ، رســالة محافظــة النجـف دراســة فــي جغرافیــ محسـن ، ســعد عبــد الــرزاق،  -١٠
 ) .١٩٨٨ماجستیر ، (جامعة البصرة، كلیة اآلداب، 

تـــاریخ النجـــف فـــي أواخـــر العهـــد العثمـــاني ، ن ، ناهـــدة حســـین علـــي جعفـــر یویســـ  -١١
 ). ١٩٩٩، اطروحة دكتوراه ، (جامعة بغداد: كلیة التربیة، ١٩١٧-١٨٣١

  
  المراجع : -سادسًا :
  المراجع العربیة :-أ

 ) . ١٩٥٨دة االسالمیة، (بغداد: دار الجهاد، أبو زهرة ، محمد، الوح - ١

، (بیـــروت: دار ١٩٥٨-١٩٠٠أبـــو ســـعد ، أحمـــد ، الشـــعر والشـــعراء فـــي العـــراق  - ٢
 ) .١٩٥٩المعارف، 

مارس ، (القاهرة: مؤسسـة دار التحریـر للطبـع  ٣٠أبو سعد، حامد غنیم، من بیان  - ٣
 ) . ١٩٦٨والنشر، 

  یخ العــــــراق المعاصــــــر، ، تــــــار ، حمیــــــدي، جعفــــــر عبــــــاسأحمــــــد ، ابــــــراهیم خلیــــــل - ٤
 . ١) ، ج١٩٨٩دار الكتب، (بغداد:                                          

-١٩١٩ي فــــــي العــــــراق ............................ ،  تطــــــور التعلــــــیم الــــــوطن - ٥
 ) . ١٩٨٢مطبعة جامعة البصرة،  ، (البصرة: ١٩٣٢

یــــــروت: دار ، (ب١٩٥٨-١٩٢١أحمــــــد، حلــــــیم ، مــــــوجز تــــــاریخ العــــــراق الحــــــدیث  - ٦
 ) . ١٩٧٨الخلدون، 

یلیــــة، دراســــات تحل خ العــــراق المعاصــــرأحمــــد، كمــــال مظهــــر، صــــفحات مــــن تــــاری - ٧
 ) . ١٩٨٧(بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة، 

  فــــي العــــراق ،  ١٩٤١األدهمــــي ، محمــــد مظفــــر ، األبعــــاد القومیــــة لثــــورة مــــایس  - ٨
 ) . ١٩٨٠ة، (بغداد: دار الحریة للطباع                            

  ، الثقافــة الوطنیــة والقومیــة العــراق، (بغــداد: دار الحكمــة ........................  - ٩
 ) ، الكتاب األول . ١٩٩٢طباعة والنشر، لل           
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ي في التـاریخ المعاصـر، (بغـداد: م...................... ، النضال الوطني والقو  -١٠
 ) ، الكتاب األول . ١٩٩٢دار الحكمة، 

 دائرة محافظة النجف األشرف .  أرشیف -١١

 أرشیف مكتبة آل حنوش العامة في النجف األشرف .  -١٢

ــــى االنكلیــــز، (بغــــداد: دار الحریــــة للطباعــــة،   -١٣ األســــدي، حســــن، ثــــورة النجــــف عل
١٩٧٥ . ( 

األسدي، محمـد وآخـرون، دمـاء العلمـاء فـي طریـق الجهـاد، (طهـران: مطبعـة والء،  -١٤
١٩٨٤. ( 

عیة علــى حقیقتهــا، (القــاهرة: مطبعــة لجنــة التــألیف االســكندراني بــك، عمــر، الشــیو  -١٥
 ) .١٩٥١والنشر، 

، الشـــیخ محمــــد حســـین كاشــــف الغطــــاء ودوره الســـید ســــلمان ، حیـــدر نــــزار عطیــــة -١٦
  ) .  ٢٠٠٧الوطني والقومي ، (بغداد: دار زید للنشر، 

 ) . ١٩٦٠اآلصفي، محمد مهدي، حقیقة الحریة، (النجف: د.ط،  -١٧

مدرســـــــة النجـــــــف وتطـــــــور الحركـــــــة االصـــــــالحیة فیهـــــــا،  ...................... ، -١٨
 ) .١٩٦٥(النجف: مطبعة اآلداب، 

أطلس، محمد أسعد، تاریخ األمة العربیة عصر االنبعاث، (بیروت: دار األنـدلس،  -١٩
 .  ٢) ، ج١٩٦٣

والهیئــات التعلیمیــة لمحافظـة كــربالء، خطـة مشــروع الزامیــة الرسـمیة اعـداد الكــوادر  -٢٠
 ) .  ١٩٧٦ربالء: مطبعة أهل البیت، التعلیم ومحو األمیة، (ك

األعســـــم، فیصـــــل كامـــــل، فیصـــــل الثـــــاني ملـــــك العـــــراق، (بیـــــروت: دار الكشـــــاف،  -٢١
١٩٩٣ . ( 

، (بغــــداد: مطبعــــة ٢، طلعراقیــــةآل بازركــــان، علــــي، الوقــــائع الحقیقیــــة فــــي الثــــورة ا -٢٢
 ) . ١٩٩١األدیب البغدادیة، 

الحــدیث، (بیــروت:  آل طعمــة، ســلمان عبــد الهــادي، دراســات فــي الشــعر العراقــي  -٢٣
 ) .١٩٩٣دار البیان العربي للطباعة والنشر والتوزیع ،
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ونتائجهـا ،  ١٩٢٠آل فرعون، فریـق المزهـر، الحقـائق الناصـعة فـي الثـورة العراقیـة  -٢٤
   ) . ١٩٥٢(بغداد: مطبعة النجاح، 

، (بیـروت: دار األضـواء، ٢آل محبوبة، جعفر باقر، ماضي النجف وحاضـرها، ط -٢٥
 . ٣، ج ٢، ج ١) ، ج١٩٨٦

ــــین الرجعیــــة والتقدمیــــة، (النجــــف: مطبعــــة  -٢٦ آل یاســــین، محمــــد حســــین، االســــالم ب
 ) .١٩٦١النعمان، 

األمیــــر، لیلــــى یاســــین حســــین ، نــــوري الســــعید ودوره فــــي حلــــف بغــــداد وأثــــره فــــي  -٢٧
، (بغــــداد: مكتبــــة الیقظــــة العربیــــة  ١٩٥٨العربیــــة حتــــى عــــام -العالقــــات العراقیــــة

  ) .   ١٩٩٧للطباعة والنشر والتوزیع، 

  األمینــي، محمــد هــادي، الشــیوعیة ثــورة وتــآمر علــى العقائــد واألنظمــة االجتماعیــة،  -٢٨
 ) .١٩٦٠(النجف: مطبعة النعمان،        

..................... ، مناعــــــة المجتمــــــع العربــــــي وافــــــالس المتهجمــــــین علیــــــه ،  -٢٩
 ) .١٩٦٠(النجف: مطبعة القضاء، 

، وغــدًا ، (القــاهرة: دار مصــر للطباعــةاالهــوائي، أحمــد وآخــرون، الشــیوعیة الیــوم   -٣٠
 د.ت) .

عبـــد الجبـــار، مـــع الشـــیوعیین فـــي ســـجونهم ، (بغـــداد: مطبعـــة المعـــارف ،  أیـــوب ، -٣١
١٩٥٨   . (   

البـــدیري، عبـــد الكـــاظم، االســـالم والقضـــیة الفلســـطینیة، (النجـــف: مطبعـــة النعمـــان،  -٣٢
١٩٦٧ . (      

النجــــف: مطبعــــة القضــــاء، البــــدیري، ناصــــر، المعركــــة بــــین االیمــــان وااللحــــاد، (  -٣٣
١٩٥٩. ( 

 ).١٩٦٣بحر العلوم، محمد علي، ضحایا العقیدة، (النجف:دار الباقر للطباعة،   -٣٤

 ) .١٩٦٠، (النجف: مطبعة الحیدریة، ٢البراقي، السید أحمد، تاریخ الكوفة، ط -٣٥

البــراك، فاضــل، حكومــة الــدفاع الــوطني البــذرة القومیــة للثــورة العربیــة، (بغــداد: دار  -٣٦
 ) . ١٩٨٠للطباعة، الحریة 
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، ١٩٣٢-١٩٢٢ البرقــاوي، أحمــد رفیــق، العالقــات السیاســیة بــین العــراق وبریطانیــا -٣٧
 ) . ١٩٨٠(بغداد: دار الطلیعة، 

  البـــزاز، عبـــد الـــرحمن، العـــراق مـــن االحـــتالل حتـــى االســـتقالل، (القـــاهرة: مطبعـــة  -٣٨
 ) . ١٩٦٠الرسالة،        

 ، د.ت) .ار القلم. ، هذه قومیتنا، (القاهرة: د...............  -٣٩

البشري، عبد الغني، أثر سیاسات القومیات في الحركة القومیة العربیـة، (القـاهرة:   -٤٠
 ) .١٩٦٤ادارة المطبوعات، 

شــركة التجــارة للطباعــة  حــث فــي االقتصــاد العراقــي ، (بغــداد:بصــري ، میــر ، مبا -٤١
 ) . ١٩٤٨المحدودة، 

 ) .١٩٥٥بطي ، رفائیل، الصحافة في العراق، (د.م: د.ط،  -٤٢

  ، صــحافة العـــراق تاریخهــا وكفــاح أجیالهـــا، (بغــداد: مطبعــة األدیـــب  بطــي ، فــائق -٤٣
 ) . ١٩٦٨البغدادیة،      

) ، ١٩٦١.... ، الصـــــحافة العراقیـــــة میالدهـــــا وتطورهـــــا، (بغـــــداد: د.ط، .......  -٤٤
 .  ١مج

، (النجـــف:  لمجیـــدالبغـــدادي، أحمـــد عـــزت، البیـــان المفیـــد فـــي رســـم خـــط القـــرآن ا  -٤٥
 ) . ١٩٧٥ن، مطبعة النعما

) ، ١٩٥٣البغــدادي، عبــد الــرزاق األســدي، الــى الجهــاد القــومي، (النجــف: د.ط،   -٤٦
 .  ٢ج

ابــن النجــف، الخطیــب، تــاریخ الحركــة االســالمیة المعاصــرة فــي العــراق، (بیــروت:   -٤٧
 ) . ١٩٨١دار المقدسي، 

البهـــادلي، علـــي ، النجـــف جامعتهـــا ودورهـــا القیـــادي، (بیـــروت: مؤسســـة الوفـــاء،   -٤٨
١٩٨٩ ( . 

،  ١٩٤٥-١٩٢١البهادلي، محمد باقر أحمد، الحیـاة الفكریـة فـي النجـف األشـرف  -٤٩
 ) . ٢٠٠٤(قم: مطبعة ستارة، 
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التسـخیري، محمـد علـي، أضـواء علـى طریـق الوحـدة االسـالمیة، (طهـران: مدیریـة   -٥٠
 الترجمة والنشر، د.ت) .

قیــــة التكریتــــي، عبــــد المجیــــد كامــــل، الملــــك فیصــــل ودوره فــــي تأســــیس الدولــــة العرا -٥١
 ) .١٩٩١، (بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، ١٩٣٢-١٩٢١الحدیثة 

التكریتي، منیر بكر، الصحافة العراقیة واتجاهاتها السیاسیة واالجتماعیـة والثقافیـة   -٥٢
 ) . ١٩٦٩، (بغداد: مطبعة االرشاد،  ١٩٢١-١٨٦٩

  تصـار، التمیمي، حسین حسن، أعالم الشعر العراقي الحـدیث، (بغـداد: مطبعـة االن -٥٣
       ١٩٨٥. ( 

 ) . ١٩٨٥.................... ، علي الشرقي ، (بغداد: مطبعة االنتصار،   -٥٤

ـــة   -٥٥ ـــد الجلیـــل، المســـألة التونســـیة والسیاســـة العثمانی ،  ١٩٣٠-١٨٨٣التمیمـــي، عب
 ) . ١٩٧٣(تونس: الشركة التونسیة، 

عــة التمیمــي، محمــد علــي جعفــر، مشــهد األمــام أو مدینــة النجــف، (النجــف: مطب  -٥٦
 .  ٤، ج١) ، ج١٩٥٧الحیدریة، 

الجــابري، ســتار جبــار، ســعد صــالح ودوره السیاســي فــي العــراق، (بغــداد: مطبعــة   -٥٧
 ) . ١٩٩٧،  الشرق

 ، (النجف: مطبعة الغري الحدیثة، د.ت) .  ))جامعة النجف الدینیة((  -٥٨

جبهــة التحریــر العربیــة، الطریــق القــومي لتحریــر فلســطین، (بیــروت: دار الطلیعــة   -٥٩
 ) . ١٩٧٠باعة والنشر، للط

الجبـــوري، عبـــد الجبـــار فـــالح، بنیـــة الـــوعي الـــدیني والتطـــور الرأســـمالي، (دمشـــق:   -٦٠
 ) .١٩٩٠مركز األبحاث والدراسات االشتراكیة في العالم العربي، 

 ) .١٩٩٢الجبوري، عبد اهللا ، نقد وتعریف، (بغداد: مطبعة المعارف،   -٦١

عیــات السیاســیة فــي القطــر العراقــي والجم األحــزابالجبــوري، عبــد الجبــار حســن،   -٦٢
 ) . ١٩٧٧، (بغداد: دار الحریة للطباعة،  ١٩٥٨-١٩٠٨

،  ١٩٢٠الجبـــــوري ، كامـــــل ســـــلمان، النجـــــف األشـــــرف والثـــــورة العراقیـــــة الكبـــــرى  -٦٣
 ) .  ٢٠٠٥(بیروت: دار القارئ للطباعة والنشر والتوزیع ، 
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  ) .١٩٨٥، (بغداد: د.ط،  ١٩٥٢یولیو  ٢٣جرجیس، ناصر، ثورة   -٦٤

الجزائــــري، محمــــد جــــواد، نقــــد المقترحــــات المصــــریة فــــي تیســــیر العلــــوم العربیــــة،   -٦٥
 ) . ١٩٥١(النجف: دار النشر والتألیف، 

الجسر، باسم، رئاسة وسیاسة لبنان الجدید، (بیروت: منشورات دار مكتبة الحیاة،   -٦٦
١٩٦٤ . ( 

 ) .١٩٥٨جعفر، نوري، الثورة مقدماتها ونتائجها، (بغداد: مطبعة الزهراء،   -٦٧

   -١٩١٤الجعفــــــري ، محمــــــد حمــــــدي ، بریطانیــــــا والعــــــراق حقبــــــة مــــــن الصــــــراع  -٦٨
  ) . ٢٠٠٠(بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة، ،١٩٥٨                          

، محكمة المهداوي، (بغداد: دار الشـؤون الثقافیـة العامـة، ............. ........   -٦٩
١٩٩٠ . ( 

،  ))المغـرب األقصـى((الستعمار الفرنسي في مـراكش جالل، محمد عبد العاطي، ا  -٧٠
 (القاهرة: مكتبة النهضة المقدسة، د.ت) . 

جماعـة الحــوزة العلمیــة فـي النجــف األشــرف ، موقــف االمـام البغــدادي حــول قضــیة  -٧١
 ) . ١٩٧٠تحریر فلسطین ، (بغداد: مطبعة أسعد، 

اإلنتـاج الطبـاعي، العربیـة، (بیـروت:  المـؤلفین، االشـتراكیة فـي التجـارب جمع من  -٧٢
١٩٦٥ . ( 

جمعیـة الرابطــة األدبیــة، لمحـات مــن حیــاة الشــیخ الیعقـوبي عمیــد الرابطــة األدبیــة،   -٧٣
 ) .١٩٦٥(النجف: مطبعة النعمان، 

جمیــــل ، مظفــــر حســــین ، سیاســــة العــــراق التجاریــــة ، (القــــاهرة: مطبعــــة نهضــــة ،  -٧٤
١٩٤٩ . (  

ــــان العــــراق االجتمــــاعي، (ب جــــواد  -٧٥ غــــداد: دار المعــــارف، ، هاشــــم، مقدمــــة فــــي كی
١٩٤٦ . ( 

 الحاج، عزیز، ثورتنا، (بغداد: دار بغداد للطباعة والنشر والترجمة، د.ت) .   -٧٦

............. ، ذاكــــرة النخیــــل تــــاریخ الحركــــة الشــــیوعیة فــــي العــــراق، (بیــــروت:   -٧٧
 ) .١٩٦٣المؤسسة العربیة، 
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، (بغـداد: دار ١٩٨٨العـراق -الحدیثي، ناجي، الكتاب السنوي للجمهوریـة العراقیـة  -٧٨
 ) . ١٩٨٩المأمون للترجمة والنشر، 

حركـــة المجاهـــدین العـــراقیین، االمـــام الصـــدر فـــي أعمالـــه السیاســـیة، (د.م: د.ط،   -٧٩
 د.ت) ، السلسلة الثانیة . 

-١٩٣٩الحریـــري، فـــاروق، حمـــالت الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة انتصـــارات ألمانیـــا   -٨٠
 .  ١) ، ج١٩٨٣، (بغداد: مدیریة المطابع العسكریة،  ١٩٤١

) ، ١٩٥٨حسن، عبد الفتاح، من وحي الثورة العراقیة، (بغـداد: مطبعـة الجامعـة،   -٨١
 .  ١ج

 ) .١٩٥٩حسن، صبري محمد، نحن والشیوعیة، (النجف: مطبعة القضاء،   -٨٢

حســن، محســن محمــد، التنظــیم الدراســي فــي النجــف األشــرف والحواضــر العلمیــة   -٨٣
 ) .١٩٨٨المشابهة، (بیروت: دار المحجة، 

، (بغـداد:  ١٩٣٣-١٩٠٨الحسني، عبـد الـرزاق ، الصـحافة العراقیـة فـي ربـع قـرن  -٨٤
  ) .١٩٦٩دار الجمهوریة، 

، (صــــیدا: مطبعــــة ٢الحســــني، عبــــد الــــرزاق، مــــوجز تــــاریخ البلــــدان العراقیــــة، ط  -٨٥
 ) . ١٩٣٣العرفان، 

حســـین، طــــه وآخــــرون، العــــدوان الثالثـــي علــــى مصــــر، (القــــاهرة: دار المعــــارف،   -٨٦
١٩٥٦  . ( 

ــــدیمقراطي ح  -٨٧ ــــوطني ال ــــاریخ الحــــزب ال   ، (بغــــداد: ١٩٥٨-١٩٤٥ســــین، فاضــــل، ت
 ) . ١٩٦٣مطبعة الشعب،        

  ، ١٩٥٨-١٩١٤الفكــــــــــر السیاســــــــــي فــــــــــي العــــــــــراق المعاصــــــــــر ............. ،   -٨٨
 ) .١٩٨٤(بغداد: مؤسسة الخلیج للطباعة والنشر،        

ــــــاریخ فلســــــطین السیاســــــي تحــــــت االدارة البریطا............. ،   -٨٩ ــــــة، (بغــــــداد: ت   نی
 ) .١٩٥٦مطبعة الرابطة،        

ـــة آفـــاق عربیـــة،   -٩٠ ............. ، ســـقوط النظـــام الملكـــي، (بغـــداد: منشـــورات مكتب
١٩٨٦ . (   
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الحسیني، آیة اهللا السـید محمـد رضـا ، ومضـات، (كـربالء: دار صـادق للطباعـة،   -٩١
 د.ت) .

ي مدینــة النجــف ابــراهیم ، اســتعماالت األرض الدینیــة فــ الحســیني ، حســین هاشــم -٩٢
  األشرف ، بحث تخرج ، (جامعة بغداد: كلیة اآلداب، د.ت) . 

، (بیــروت: دار المــالك  ٤الحسـیني، ســلیم، المعــالم الجدیــدة للمرجعیــة الشــیعیة، ط  -٩٣
 ) .١٩٨٨للطباعة والنشر والتوزیع، 

الحسیني، السید أحمد، األمام الحكیم السید محسن الطباطبائي، (النجـف: مطبعـة   -٩٤
 ) .١٩٦٤، اآلداب

الحســــیني، محمــــد، األمــــام الشــــهید محمــــد بــــاقر الصــــدر، (بیــــروت: دار الفــــرات،   -٩٥
١٩٨٩ . ( 

دراســة قــي ســیرته ومنهجــه، -الحســیني، محمــد، األمــام الشــهید محمــد بــاقر الصــدر  -٩٦
 ) .١٩٩٠(بیروت: دار الفرات، 

الحسیني ، هاشم فیـاض ، االمـام المجاهـد السـید محسـن الحكـیم ، (طهـران: مركـز  -٩٧
  ) . ١٩٩٩كمة للدراسات االسالمیة ، الح

  الحصــــري، أبــــو خلــــدون ســــاطع، مــــاهي القومیــــة، (بیــــروت: دار العلــــم للمالیــــین،   -٩٨
           ١٩٥٩. ( 

تمـــوز وحقیقـــة الشـــیوعیین فـــي العـــراق، ١٤............................. ، ثـــورة   -٩٩
 ) . ١٩٦٣(بیروت: دار الطلیعة للطباعة والنشر، 

 ) .١٩٨٧المعاصر، (بغداد: مطبعة الرواد،  لتاریخالحكیم، حسن عیسى، ا  -١٠٠

الحكــــیم، صــــاحب الســــید جــــواد، الشــــیوعیة والــــدین االســــالمي، (النجــــف: مطبعــــة   -١٠١
 ) . ١٩٥٩القضاء، 

 ) . ٢٠٠٤الحكیم، محمد باقر، األمام الحكیم، (طهران: مطبعة عترت،   -١٠٢

 ) . ٢٠٠٤.................. ، الجهاد، (قم: مطبعة بهمن،   -١٠٣

  ها مراحــــــــل تطورهــــــــا وأدوارهــــــــا، (طهــــــــران: ............ ، الحــــــــوزة نشــــــــوؤ ......  -١٠٤
 ) .٢٠٠٤مطبعة عترت،             
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ة شـــاملة، (طهـــران: یـــ.................... ، مرجعیـــة األمـــام الحكـــیم نظـــرة تحلیل  -١٠٥
 ) .  ٢٠٠٤مطبعة عترت، 

 ) . ١٩٥٥حكیم، م ، وجه الشیوعیة ، (د.م: د.ط،   -١٠٦

  نظریــة االنتخــاب الطبیعــي، (النجــف: مطبعــة القضــاء، و  اإلســالمالحلفــي، كــاظم،   -١٠٧
     ١٩٦٠ . ( 

 ) . ١٩٦٠............. ، الشیوعیة عدوة األدیان، (النجف: مطبعة القضاء،  -١٠٨

 ) .١٩٥٩............. ، الشیوعیة في نظر االسالم، (النجف: مطبعة النعمان،  -١٠٩

 ) . ١٩٥٩اء، ............. ، الشیوعیة كفر والحاد، (النجف: مطبعة القض -١١٠

حلیق، عمر، دور الماركسیة في االشتراكیة العربیة ، (بیروت: االنتاج الطبـاعي ،  -١١١
١٩٦٥ . ( 

، (بیــروت: مركــز دراســات الوحــدة  ٢، ط ١٩٥٢یولیــو  ٢٣حمــاد ، مجــدي ، ثــورة  -١١٢
 .  ٢٢) ، السلسة١٩٩٤العربیة ، 

   ، (بغـــــداد: دار الحكمـــــة،١٩٥٦، انتفاضـــــة العـــــراق عـــــام جعفـــــر عبـــــاسحمیـــــدي،  -١١٣
 د.ت) .         

  ، ١٩٥٣-١٩٤١..................... ، التطـــــــــــورات السیاســـــــــــیة فـــــــــــي العـــــــــــراق  -١١٤
 ) .١٩٧٦(النجف: مطبعة النعمان،         

  العراق المعاصر، (بغداد: مطبعـة جامعـة بغـداد. د.ت) ،  .................... ،  -١١٥
 .  ٣ج                        

  العــراق، (بغــداد: دار الحریــة للطباعــة،  الحمیــد، شــهاب احمــد، تــاریخ الطباعــة فــي  -١١٦
 . ٤) ، ج١٩٨٧       

، (بغـــداد: مطبعـــة ١٩٣١..................... ، الثـــورة الصـــامتة اضـــراب بغـــداد  -١١٧
 العمال المركزیة، د.ت) .

 ) .١٩٦٩،(بغداد: مطبعة الجمهوریة، ة في النجفالخاقاني،علي،تاریخ الصحاف -١١٨

) ، ١٩٥٤، (النجف: مطبعة الحیدریة،  ))تالنجفیا(( ............. ، شعراء الغري -١١٩
 .  ١٠، ج١ج
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الخالصـــي، األمـــام العالمـــة الشـــیخ محمـــد، الرأســـمالیة والشـــیوعیة، (بغـــداد: مطبعـــة  -١٢٠
 ) . ١٩٥٠المعارف، 

  خــدوري، مجیــد، االتجاهــات السیاســیة فــي العــالم العربــي، (بیــروت: الــدار البیضــاء  -١٢١
 ) .١٩٨٥المتحدة للنشر،                   

  ) . ١٩٦٤............ ، العراق الجمهوري ، (قم: مطبعة أمیر، ..  -١٢٢

  الخرســان ، صــالح، صــفحات مــن تــاریخ الحركــة الشــیوعیة فــي العــراق، (بیــروت:  -١٢٣
 ) .١٩٩٣مطبعة الفرات،                       

.................. ، صفحات من تاریخ العراق السیاسي الحدیث ، (بیـروت: دار  -١٢٤
 ) . ٢٠٠١عات، العارف للمطبو 

الخراساني، العالمة الشیخ محمد واعظ زادة، نداء الوحدة أو التقریب بین المسلمین  -١٢٥
 ) . ١٩٩٧ومذاهبهم ، (طهران: د.ط، 

الخزرجي، حمید عیسى حبیبان، حقائق ناصعة عن ثورة النجف الكبرى، (النجف:  -١٢٦
 ) . ١٩٧٠مطبعة الغري الحدیثة، 

یة التاریخیـــة فـــي مقتـــل الملـــك غـــازي ، الخطـــاب ، رجـــاء حســـین حســـني ، المســـؤول -١٢٧
 ) . ١٩٨٥(بغداد: مطبعة األدیب البغدادیة ، 

الخطیب، مهدي السویج، مفهوم االشتراكیة في االسالم، (النجف: مطبعـة اآلداب،  -١٢٨
١٩٦٢ . ( 

الخفــــاجي، عبــــد اللطیــــف، الشــــهید الصــــدر ثــــورة شــــعب ومصــــیر أمــــة، (د.م: دار  -١٢٩
 المعالم للمطبوعات، د.ت) . 

ــــل، عــــا -١٣٠ ــــي العــــراق خلی ــــة ف ــــوري، أحــــزاب المعارضــــة العلنی ، ١٩٥٨-١٩٤٦دل غف
 ) . ١٩٩٤(بغداد: مطبعة اوفسیت االنتصار، 

جعلــت مــن النجــف بیئــة شــعریة، (النجــف: مطبعــة  الخلیلــي، جعفــر، العوامــل التــي -١٣١
 ) .  ١٩٧١النعمان، 

،  ١٩٥٨-١٩٢٠خیــري، ســعاد، مــن تــاریخ الحركــة الثوریــة المعاصــرة فــي العــراق  -١٣٢
 . ٢) ، ج١٩٧٨وت: دار الرواد للطباعة، ، (بیر ٢ط
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ــــروت: دار الفــــرات للنشــــر والتوزیــــع،  -١٣٣ ــــون، رشــــید ، المشــــروطة والمســــتبدة ، (بی خی
٢٠٠٦  . (  

 ) . ١٩٩٣تقي وآخرون، العراق في التاریخ، (بغداد: دار الحریة للطباعة، الدباغ،  -١٣٤

 ) . ١٩٥٦الدجیلي، حسن، میثاق بغداد، (بغداد: مطبعة الرابطة،  -١٣٥

  یلي، عبـــد الكـــریم، محاضـــرات عـــن الشـــعر العراقـــي الحـــدیث، (القـــاهرة: د.ط، الـــدج -١٣٦
       ١٩٥٩. ( 

 ) . ١٩٦١................... ، مع السائرین، (بغداد: مطبعة االرشاد،  -١٣٧

 ) . ٢٠٠٠، (بغداد: مؤسسة المعارف، ٥دخیل، علي محمد علي، نجفیات، ط -١٣٨

ي الحركـة الوطنیـة فـي العـراق الدراجي، عبد الرزاق عبـد، جعفـر أبـو الـتمن ودوره فـ -١٣٩
 ) . ١٩٨٠، (بغداد: دار الحریة للطباعة، ٢، ط١٩٤٥-١٩١٨

الـــدراجي، محمـــد عبـــاس، صـــحافة النجـــف، (بغـــداد: دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة،  -١٤٠
١٩٨٩. ( 

ـــة، (بغـــداد: مطبعـــة التمـــدن، م، مـــع القو  ، حامـــدالجبـــوري، دروزة، الحكـــم -١٤١ ـــة العربی ی
١٩٥٩ . ( 

الدولــة العثمانیــة والمســألة الشــرقیة، (القــاهرة: دار الثقافــة،  الدســوقي، محمــد كمــال، -١٤٢
١٩٧٦ . ( 

ــــاریخ العــــراق المعاصــــر ، (دمشــــق: دار  -١٤٣ ــــي ت ــــف ، مقــــاالت ف ــــد اللطی ــــراوي ، عب ال
 ) .١٩٨٥الجلیل ، 

رجـــب، محمـــد احمـــد، الثـــورة الرائـــدة، (القـــاهرة: مطـــابع شـــركة االعالنـــات الشـــرقیة،  -١٤٤
 .  ١) ، مج١٩٦٤

م، تـاریخ الحركـة االسـالمیة فـي العـراق الجـذور الفكریـة والواقـع الرهیمي، عبد الـرحی -١٤٥
 ) .١٩٧٥، (بیروت: الدار العالمیة، ١٩٢٤-١٩٠٠التاریخي 
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الرهیمـــي ، عـــالء حســـین ، حقـــائق عـــن الموقـــف فـــي النجـــف األشـــرف مـــن الثـــورة  -١٤٦
شـــرف: مركـــز دراســـات الكوفـــة، ، (النجـــف األ ١٩١١-١٩٠٥الدســـتوریة االیرانیـــة 

٢٠٠١( . 

 ) .٢٠٠٢عادل، عراق بال قیادة، (دمشق: المركز العراقي للدراسات، رؤوف، -١٤٧

  .............. ، العمــل االســـالمي فـــي العـــراق بــین المرجعیـــة والحزبیـــة، (دمشـــق:  -١٤٨
 ) . ٢٠٠٠المركز العراقي للدراسات،         

 ) . ١٩٩٩، لدراسات.............. ، مرجعیة المیدان، (دمشق: المركز العراقي ل -١٤٩

، (بغــــداد: دار الحریــــة ١٩٥٨تمــــوز ١٤، لیــــث عبــــد الحســــن جــــواد، ثــــورة الزبیــــدي -١٥٠
 ) . ١٩٧٩للطباعة، 

الزنجــــاني، عبــــد الكــــریم، الوحــــدة االســــالمیة أو التقریــــب بــــین مــــذاهب المســــلمین،  -١٥١
 ) . ١٩٦١(النجف: مطبعة الغري الحدیثة، 

 .)١٩٧١الزهیري، عبد الجبار، آیة اهللا السید البغدادي، (كربالء:مطبعة تموز،  -١٥٢

زیـــــن، زیـــــن نـــــور الـــــدین، نشـــــوء القومیـــــة العربیـــــة، (بیـــــروت: دار النهـــــار للنشـــــر،  -١٥٣
١٩٦٨. ( 

، (بغــــداد: دار الحریــــة للطباعــــة، ٤زینــــي، عبــــد الحســــین، االحصــــاء الســــكاني، ط -١٥٤
١٩٧٤ . ( 

ــــة للطباعــــة،  -١٥٥ ســــالم ، كمــــال لطیــــف ، محمــــد رضــــا الشــــبیبي ، (بغــــداد: دار الحری
١٩٩٠ . ( 

  الســــامرائي، ســــعید عبــــود، اقتصــــادیات العــــراق، (بغــــداد: شــــركة التجــــارة للطباعــــة،  -١٥٦
         ١٩٧٠ . ( 

...................... ، الجهــــــــاز المصــــــــرفي فــــــــي العــــــــراق ودوره فــــــــي التنمیــــــــة  -١٥٧
 ) . ١٩٨٣االقتصادیة، (النجف: مطبعة اآلداب، 

 الحـــرب منـــذالســـامرائي، ماجـــد أحمـــد، التیـــار القـــومي فـــي الشـــعر العراقـــي الحـــدیث  -١٥٨
 . )١٩٨٣،(بغداد:دار الحریة للطباعة، ١٩٦٧یة الثانیة حتى نكسة حزیران العالم
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ســـباهي، عزیـــز، عقـــود مـــن تـــاریخ الحـــزب الشـــیوعي العراقـــي، (دمشـــق: منشـــورات  -١٥٩
 .   ٢، ج١) ج٢٠٠٢الثقافة الجدیدة، 

، الحـــزب الشـــیوعي معـــالم علـــى الطریـــق،  ، الصـــافي، عبـــد الـــرزاقســـباهي، عزیـــز -١٦٠
 ) . ٢٠٠٣دار الرواد، (بغداد: 

ــــورة ا -١٦١ ــــي الشــــعر العراقــــي ، (بغــــدادســــعدي ، عثمــــان ، الث ــــة ف ــــة : لجزائری دار الحری
 ) ، القسم األول ، القسم الثاني .  ١٩٩١، للطباعة

 ) . ١٩٩٠السفیر، علوان، تاریخ النجف الریاضي، (بغداد: مطبعة آب،  -١٦٢

، (بغـــداد: مطبعـــة الســـلمان، حســـن أحمـــد، مرشـــد المعلمـــین فـــي المـــدارس االبتدائیـــة -١٦٣
 ) . ١٩٤٤الحكومة، 

  ) .١٩٦٢(بغداد: مطبعة المعارف، سلوم، داود، األدب المعاصر في العراق،  -١٦٤

سلیم، عز الدین، األمام الشهید محمد باقر الصدر رائـد حركـة التغییـر فـي العـراق،  -١٦٥
   ) .١٩٩٦(بغداد: منشورات المجلس األعلى للثورة االسالمیة، 

ة مــن رحلــة االمــام الزنجــاني، (النجــف: مطبعــة الغــري علــي الحــاج، صــفحســنجر،  -١٦٦
 . ٢) ، ج١٩٥٧الحدیثة، 

الســـهروردي ، نجـــم الـــدین ، التـــاریخ لـــم یبـــدأ غـــدًا ، (بغـــداد: دار الشـــؤون الثقافیـــة  -١٦٧
  ) .١٩٨٨العامة ، 

 ، (القاهرة: دار المعارف، د.ت) .٥شاكر، أمین وآخرون، حقیقة الشیوعیة، ط -١٦٨

  -١٩٠٠ التحـــــرك االســـــالمي-سیاســـــي المعاصـــــرالشـــــبر، حســـــن، تـــــاریخ العـــــراق  -١٦٩
 .  ٢) ، ج١٩٩٠دار المنتدى للنشر، ، (بیروت:  ١٩٥٧          

العمـــــل الحزبـــــي فـــــي العـــــراق -........... ، تـــــاریخ العـــــراق السیاســـــي المعاصـــــر -١٧٠
 . ١) ، ج١٩٨٩، (بیروت: دار التراث العربي،  ١٩٥٨ -١٩٠٨

غـــــداد: دار الجمـــــاهیر، شـــــبیب ، محمـــــود ، بكـــــر صـــــدقي وانقالبـــــه العاصـــــف ، (ب -١٧١
١٩٩٢ . ( 

الشبیبي، حسین محمد، الجبهة الوطنیة الموحدة طریقنا وواجبنا التاریخي، (بغداد:   -١٧٢
 ) . ١٩٥٩مطبعة شفیق، 
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ــــروت: دار الحــــدیث للطباعــــة والنشــــر،  -١٧٣ شــــراب، فتحــــي ســــالم، أنــــا والشــــیوعیة، (بی
١٩٥٦. ( 

 .  )١٩٦٣الشرقي، علي، األحالم، (بغداد: شركة الطبع والنشر،  -١٧٤

  الشـــرقي، طالـــب علـــي، ذكـــرى الشـــرقي رائـــد التجدیـــد فـــي الشـــعر العربـــي الحـــدیث،  -١٧٥
 ) . ١٩٩٠(بغداد: دار الجاحظ،        

.................... ، النجـــــف األشـــــرف عاداتهـــــا وتقالیـــــدها، (النجـــــف: مطبعـــــة  -١٧٦
 ) .  ١٩٧٨اآلداب، 

الشـــریس، نـــاجي وداعـــة، لمحـــات مـــن تـــاریخ النجـــف األشـــرف، (النجـــف: مطبعـــة  -١٧٧
 .  ١) ، ج١٩٧٣لقضاء، ا

 .  ١، انتفاضة العراق األخیرة، (د.م: د.ط، د.ت) ، مجشریف، عزیز  -١٧٨

شالش ، سعد مهـدي ، حركـة القـومیین العـرب ودورهـا فـي التطـورات السیاسـیة فـي  -١٧٩
 ) . ٢٠٠٤، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة ،  ١٩٦٦-١٩٥٨العراق 

رف، (النجــف: مطبعــة النجــف، ، عبــد المحســن، مــوجز تــاریخ النجــف األشــشــالش -١٨٠
١٩٦٤. ( 

شــمس الــدین، ســماحة الشــیخ آیــة اهللا الشــیخ محمــد مهــدي، المقاومــة فــي الخطــاب  -١٨١
 ) . ١٩٨٨الفقهي السیاسي، (بیروت: المؤسسة الدولیة، 

شـــــناوة ، علـــــي عبـــــد ، الشـــــبیبي فـــــي شـــــبابه السیاســـــي ، (النجـــــف: دار كوفـــــان،  -١٨٢
١٩٩٥ . ( 

یم نقـــل الجنـــائز، (بغـــداد: مطبعـــة الشـــابندر، الشهرســـتاني، الســـید هبـــة الـــدین، تحـــر  -١٨٣
١٩١٠. ( 

ـــى انهـــاض  -١٨٤ الشـــیرازي، آیـــة اهللا العظمـــى األمـــام الســـید محمـــد الحســـیني، الســـبیل ال
 ) . ٢٠٠٤المسلمین، (كربالء: دار صادق للطباعة والنشر، 

الشیرازي، عبد الكریم بي آزار، الوحدة االسالمیة أو التقریب بین المذاهب السبعة،  -١٨٥
 ) . ١٩٧٥مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  (بیروت:



 - ٢٩١ -

الشــیرازي، المرجــع األعلــى آیــة اهللا العظمــى الســید صــادق الحســیني، السیاســة مــن  -١٨٦
 ) . ٢٠٠٥، (بغداد: دار صادق للطباعة، ٥دوافع االسالم، ط

 ) .١٩٥٩شیر علي، ریاض، نفاق الرفاق، (النجف: مطبعة القضاء،  -١٨٧

فـــي السیاســـة العراقیـــة حتـــى عــــام شـــیر علـــي، ســـعاد رؤوف، نـــوري الســـعید ودوره  -١٨٨
 ) . ١٩٨٨، (بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة ،  ١٩٤٥

الفكر والممارسـة،  ١٩٥٨-١٩٣٩صالح، غانم محمد، العراق والوحدة العربیة بین  -١٨٩
 (بغداد: دار الحكمة للطباعة والنشر، د.ت) . 

 ) . ١٩٨٠صالح، كریم وحید، نجم البقال، (النجف: مطبعة النعمان،  -١٩٠

 ) .١٩٩١الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، (بیروت: دار التعارف للمطبوعات،  -١٩١

  الصــــــغیر، محمــــــد حســــــین، الشــــــیوعیة مبــــــدأ هــــــدام، (بغــــــداد: منشــــــورات النجــــــاح،  -١٩٢
       ١٩٦٠ . ( 

ة، (النجــــــف: مطبعــــــة الغـــــــري                الــــــدعوة االســــــالمیانســــــانیة .................... ،  -١٩٣
 ) .١٩٦٢دیثة، الح                        

، ١٩٦٨-١٩٢٨.................... ، فلســــطین فــــي الشــــعر النجفــــي المعاصــــر  -١٩٤
 ) . ١٩٦٨(بیروت: دار العلم للمالیین، 

الصــــفار، رفعــــت مرهــــون، علــــي الشــــرقي الشــــاعر المجــــدد، (بغــــداد: دار الحریــــة  -١٩٥
 ) .١٩٨٩للطباعة، 

ــــروت، المطبعــــة  -١٩٦ ــــاریخ لبنــــان الحــــدیث، (بی التعاونیــــة الصــــلیبي، كمــــال ســــلیمان، ت
 ) . ١٩٦٧الصحفیة، 

-١٩٥١، تــاریخ حــزب الجبهــة الشــعبیة المتحــدة فــي العــراق الطــائي، خالــد جمعــة -١٩٧
 ) .    ١٩٩٠، (بغداد: د.ط، ١٩٥٨

الطباطبــــائي، كــــاظم محمــــد، الرفــــاق تحــــت المجهــــر، (النجــــف: مطبعــــة القضــــاء،  -١٩٨
 .  ١) ، ج١٩٦٥

  ) .٢٠٠٤الطریحي، محمد سعید، دولة النجف، (النجف: د.ط،  -١٩٩
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طعمـــــة، هـــــادي، االحـــــتالل البریطـــــاني والصـــــحافة العراقیـــــة فـــــي الحملـــــة الدعائیـــــة  -٢٠٠
 ) .١٩٨٢، (البصرة: مطبعة جامعة البصرة، ١٩٢١-١٩١٤البریطانیة 

ـــان الصـــهطوالبـــة، حســـن محمـــد، مـــأزق  -٢٠١ ـــة للطباعـــة، یالكی وني، (بغـــداد: دار الحری
١٩٧٨. ( 

، (بیـروت: مطبعـة الطوسي ، شیخ الطائفة ابي جعفر محمـد بـن الحسـن الطوسـي  -٢٠٢
 ) . ١٩٨٣الوفاء ، 

 ) .  ١٩٢٤الطویل، محمد أمین غالب ، تاریخ العلویین ، (دمشق: مطبعة الترقي،  -٢٠٣

 ) . ١٩٥٨الطناحي، طاهر، جمهوریة العراق، (بغداد: دار الهالل،  -٢٠٤

الظـــاهر، عبـــد الـــرزاق، االقطـــاع والـــدیوان فـــي العـــراق، (القـــاهرة: مطبعـــة الســـعادة،  -٢٠٥
١٩٤٦ . ( 

الفیاض، الوحدة االسالمیة بین األخذ والرد، (بغـداد: مطبعـة الهـالل، طه ، العاملي -٢٠٦
١٩٥١ . ( 

العاني ، نوري عبـد الحمیـد وآخـرون ، تـاریخ الـوزارات العراقیـة فـي العهـد الملكـي ،  -٢٠٧
  .  ١) ، ج٢٠٠٠(بغداد: المطبعة العربیة، 

الهــادي، یــروت: دار ت االســالمیة فــي القــرن األخیــر، (بالعبــادي، صــادق، الحركــا -٢٠٨
١٩٨٢ . ( 

عبد الجبار، فالح، بنیة الوعي الدیني والتطور الرأسمالي، (دمشق: مركز األبحـاث  -٢٠٩
 ) .١٩٦١والدراسات االشتراكیة في العالم العربي، 

الـذكرى السـنویة لتأسـیس الـزوراء ، (بغـداد: -عبد الرحیم ، سمیر ، اسبوع الصحافة -٢١٠
 ) . ١٩٦٩الجمهوریة ،  مطبعة

، (القاهرة: مطبعة ٤الرحمن، تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، طعبد الرحیم، عبد  -٢١١
 .  ) ١٩٨٦الجیالوي، 

-١٩٥٣نــامق ، سیاســة العــراق الخارجیــة فــي المنطقــة العربیــة  عبــد الفتــاح ، فكــرة -٢١٢
 ) . ١٩٧٨، (بغداد: دار الحریة للطباعة ،  ١٩٥٨
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بعــــة عبــــد اللطیــــف ، خلیــــل ابــــراهیم ، أدبــــاء العــــراق المعاصــــرون ، (النجــــف: مط -٢١٣
 ) . ١٩٧٢النعمان، 

ـــد المحســـن الســـعدون ودروه فـــي تـــاریخ العـــراق  -٢١٤   عبـــد اهللا ، لطفـــي جعفـــر فـــرج ، عب
 السیاسي المعاصر،(بغداد:دار الخلود ، د.ت) .                                  

............................. ، الملــــــك غــــــازي ودوره فــــــي سیاســــــة العــــــراق فــــــي  -٢١٥
 ).  ١٩٨٧، (بغداد: مطبعة سومر،  ١٩٣٩-١٩٣٣خارجي المجالین الداخلي وال

شـــیوعیة فـــي العـــراق، (بیـــروت: دار عبـــد الكـــریم، ســـمیر، أضـــواء علـــى الحركـــة ال -٢١٦
 . ٢، ج١رصاد، د.ت) ، جملا

 ) .١٩٦٨، (القاهرة: دار الهناء ،  ١٩٤٨عبد المنعم ، محمد فیصل ، أسرار  -٢١٧

س: دار الفـــانون، ، (تـــون٢عبـــد الوهـــاب، حســـن حســـین، خالصـــة تـــاریخ تـــونس، ط -٢١٨
١٩٥٣ . ( 

حقــــوق االنســــان، (النجــــف: مطبعــــة  العبــــد، محمــــد، نظــــرات اســــالمیة فــــي اعــــالن -٢١٩
 ) . ١٩٦٢داب، اآل

، ١٩٥٨-١٩٢١لعــراق اعبــد مصــطفى، عبــد الجبــار، تجربــة العمــل الجبهــوي فــي  -٢٢٠
 ) .  ١٩٧٨(بغداد: دار الحریة للطباعة، 

ربـــي الحـــدیث، (بغـــداد: العبیـــدي، ابـــراهیم خلـــف، محاضـــرات فـــي تـــاریخ الـــوطن الع -٢٢١
 د.ط، د.ت) . 

األدب والعــــرب، (النجــــف: مطبعــــة الغــــري،  العجلــــي، معــــن، یوســــف رجیــــب فقیــــد -٢٢٢
١٩٤٧ . ( 

العــــزاوي، داود ســــلمان عبــــد علــــي، تــــاریخ العالقــــات العراقیــــة المصــــریة مــــن فجــــر  -٢٢٣
، (بغـداد: مطبعـة ١٩١٤ق.م حتـى ٣٠٠٠السالالت حتـى الحـرب العالمیـة األولـى 

  ) .١٩٨٤الجامعة، 

العزاوي، عباس، العراق بین احتاللین، (بغداد،  شركة التجارة والطباعة المحـدودة،  -٢٢٤
 . ٨) ، ج١٩٥٦

 العالم العربي، (القاهرة: مؤسسة فرانكلین، د.ت) . عز الدین، نجالء،  -٢٢٥
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ــــاریخ حــــزب االســــتقالل العراقــــي  -٢٢٦ ــــر هــــادي، ت   ، ١٩٥٨-١٩٤٦العكــــام، عبــــد األمی
 ) .١٩٨٠عة، (بغداد: دار الحریة للطبا            

، (النجـف: ١٩٣٣-١٩٢١راق ........................ ، الحركة الوطنیة في الع -٢٢٧
 ) . ١٩٧٦داب، مطبعة اآل

 ) . ١٩٩٩عالوي، حسین ، حزب الدعوة االسالمیة اشكالیة الصراع، (د.م: د.ط،  -٢٢٨

 ) . ١٩٦٠العالیلي، عبد اهللا، دستور العرب القومي، (بیروت: مطبعة الكشاف،  -٢٢٩

لــــي عبــــاس، تطــــور الشــــعر العربــــي الحــــدیث فــــي العــــراق، (بغــــداد: دار علــــوان، ع -٢٣٠
 الشؤون الثقافیة العامة ، د.ت) . 

 ) . ١٩٧٥بغداد، دار الحریة للطباعة،  علوان، قصي سالم، الشبیبي شاعرًا، ( -٢٣١

 ) . ١٩٩١ة السریة، (قم: مطبعة أمیر، مالعلوي، حسن، العراق دولة المنظ -٢٣٢

 ) . ١٩٧٠ل الجهادي، (بغداد: مطبعة المعارف، العلوي، علي عبد الحسین، العم -٢٣٣

 ).١٩٢٩العلوي، مهدي محمد، هبة الدین الشهرستاني، (بغداد: مطبعة األداب،  -٢٣٤

ـــة ، (بیـــروت: مؤسســـة العـــارف  -٢٣٥ ـــة العراقیـــة الحدیث علیـــان ، عـــدنان ، الشـــیعة والدول
  ) . ٢٠٠٥للمطبوعات ، 

 ) .١٩٦١هضة العربیة، عمر، أحمد أنور، المكتبات العامة، (القاهرة: دار الن -٢٣٦

العمر ، فاروق صالح ، المعاهدات العراقیة البریطانیة وأثرها في السیاسـة الداخلیـة  -٢٣٧
 ) . ١٩٧٥، (بغداد: دار الحریة للطباعة،  ١٩٤٨-١٩٢٢

  ) ،  ١٩٥٥العمــري ، خیـــري أمـــین ،  شخصـــیات عراقیـــة ، (بغـــداد: دار المعرفـــة ،  -٢٣٨
 .  ١ج                           

................... ، یونس السبعاوي سیرة سیاسـي عصـامي ، (بغـداد: دار ..... -٢٣٩
 ) . ١٩٧٨الحریة للطباعة،

، (بغـــداد:  ١٩١٨-١٩١٤العمــري ، محمــد أمــین ، تـــاریخ حــرب العــراق العظمــى  -٢٤٠
  .   ٢) ، مج١٩٣٥مطبعة النجاح ، 

ریـة عواد، عبـد الحسـین مهـدي، الشـیخ علـي الشـرقي حیاتـه وأدبـه، (بغـداد: دار الح -٢٤١
  ) . ١٩٨١للطباعة، 
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عیسى، ندیم، الفكر السیاسي لثورة العشـرین، (بغـداد: دار الشـؤون الثقافیـة العامـة،  -٢٤٢
 د.ت) . 

 ) . ١٩٦٣غالب، مصطفى، بسم اهللا الشیوعیة ... وكفى، (دمشق: د.ط،  -٢٤٣

، النجـــف األشـــرف، (النجـــف: مطبعـــة الغـــري ١٩٥٠-١٩٣٩غرفـــة تجـــارة النجـــف  -٢٤٤
 ) . ١٩٥٤الحدیثة، 

وي، عبــد الزهــرة تركــي فــریح، عاشــق العــراق عبــد الواحــد آل ســكر، (النجــف: الفــتال -٢٤٥
 ) . ٢٠٠٦دار الضیاء للطباعة والتصمیم، 

 ) . ١٩٦٩فرج اهللا، مرتضى، أشرعة الفجر، (النجف: مطبعة الحیدریة،  -٢٤٦

  تمـــــوز فـــــي العـــــراق، (بـــــاریس: مؤسســـــة الكتـــــاب  ١٤فرحـــــان، عبـــــد الكـــــریم، ثـــــورة  -٢٤٧
 ) .١٩٨٦جمة النشر، العربي للدراسات والتر        

 ).١٩٩٧................... ، عالم صغیر بال قیادة حكیمة،(لندن: دار البراق،  -٢٤٨

فریــق مــن الكتــاب العــراقیین ، محمــد مهــدي الجــواهري، (النجــف: مطبعــة النعمــان،  -٢٤٩
١٩٦٩ . ( 

 ).١٩٦٥الفضلي، عبد الهادي، دلیل النجف األشرف، (النجف: مطبعة اآلداب،  -٢٥٠

 .... ، مشكلة الفقر، (النجف: مطبعة النعمان، د.ت) . ................ -٢٥١

-٢٧) ، السلسلة١٩٩١الفكر االسالمي، مفاهیم اسالمیة، (الكویت: دار التوحید،  -٢٥٢
٢٨  . 

، (بیــــــروت: شــــــركة أوفســــــیت طهــــــران، ٣الفكیكــــــي، توفیــــــق، الراعــــــي والرعیــــــة، ط -٢٥٣
١٩٨٢ . ( 

، ٢االشـتراكي، ط الفكیكي، هاني، أوكار الهزیمة تجربتـي فـي حـزب البعـث العربـي -٢٥٤
 ) . ١٩٩٢(قم: مطبعة سبهر، 

 ) . ١٩٦٧، (بیروت: دار األبحاث والنشر،  ))فلسطین(( -٢٥٥

فهمــي، مــاهر حســن، القومیــة العربیــة والشــعر المعاصــر، (القــاهرة: مطبعــة العــالم   -٢٥٦
 العربي، د.ت) . 
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ــــرى لســــنة  -٢٥٧ ــــة الكب ــــد اهللا، الثــــورة العراقی ــــاض، عب ، (بغــــداد: دار الســــالم، ١٩٢٠الفی
١٩٧٥. ( 

ـــاریخ النجـــف السیاســـي  -٢٥٨ ،  ١٩٥٨-١٩٤١الفیـــاض ، مقـــدام عبـــد الحســـن بـــاقر ، ت
  ) . ٢٠٠٢(بیروت: دار األضواء للطباعة والنشر والتوزیع، 

 ). ١٩٥٩تموز في عامها األول، (بغداد: دار األخبار، ١٤قاسم، عبد الكریم، ثورة  -٢٥٩

لنغمیـة واالیقاعیـة، باألسـالیب ا ةقدوري، حسین مهدي، التعلیم فـي الكتاتیـب العراقیـ -٢٦٠
 ) . ١٩٩٢(بغداد: مطبعة العمال المركزیة، 

 شي، باقر، نظرة في ماضي النجف وحاضرها، (د.م: د.ط، د.ت) .القر  -٢٦١

 ) .١٩٩٤القریشي، جمیل، مولد النجف والحوزة العلمیة، (بغداد: مطبعة الزمان،  -٢٦٢

، (بغــداد: القریشــي، محمــد یوســف ابــراهیم، المــس بیــل وأثرهــا فــي السیاســة العراقیــة  -٢٦٣
  ) . ٢٠٠٣مكتبة الیقظة العربیة للطباعة والنشر، 

، مراجع الكتب والمكتبات فـي العـراق، (بغـداد: دار الحریـة للطباعـة، ي، فؤاد چقزان -٢٦٤
١٩٧٥. ( 

القزوینــــي، الســــید أمیــــر محمــــد الكــــاظمي، االســــالم وشــــبهات االســــتعمار،(النجف:  -٢٦٥
 مطبعة النعمان، د.ت) . 

فة العراقیـــة، جامعـــة بغـــداد، مباحـــث فـــي تـــاریخ الصـــحاداب كلیـــة اآل االعـــالمقســـم  -٢٦٦
 ) . ١٩٧٢(بغداد: د.ط، 

قسم العالقات الدولیة في منظمة االعالم االسالمي، حول الوحدة االسـالمیة أفكـار  -٢٦٧
 . ١) ، ج١٩٨٤سبهر، مطبعة ودراسات، (طهران، 

القصـــــــــري، محمـــــــــد فـــــــــائز، حـــــــــرب فلســـــــــطین، (دمشـــــــــق: المطبعـــــــــة العمومیـــــــــة،  -٢٦٨
 .  ١) ،ج١٩٦٢

 ب ، محمد ، هزیمة الشیوعیة ، (بغداد: المطبعة االسالمیة ، د.ت) .  قط -٢٦٩

 د، د.ت) . واقلعجي، قدري، تجربة عربي في الحزب الشیوعي، (بیروت: دار الر  -٢٧٠

  كاشـــف الغطـــاء، علـــي، تقســـیم فلســـطین فـــي األمـــم المتحـــدة ، (بغـــداد: دار الحریـــة  -٢٧١
  ) .١٩٨٤للطباعة،                      
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، ســـعد صـــالح فـــي مواقفـــه الوطنیـــة، (بغـــداد: مطبعـــة الحریـــة، ...... ............ -٢٧٢
١٩٨٨ . ( 

  كاشــف الغطــاء ، االمــام الشــیخ محمــد الحســین ، المثــل العلیــا فــي االســالم ال فــي  -٢٧٣
  بحمــــــــــدون ، (طهــــــــــران: مطبعــــــــــة                

 ) . ١٩٩٧سبهر،                 

  لعنبریــة فــي الطبقــات .............................................. ، العبقــات ا -٢٧٤
  الجعفریـــــــــــــــــــــــــــــــــة ، (د.م: د.ط،                                                  
 .   ١د.ت) ، ج                                                 

  ، عقائـــــــــد األمامیـــــــــة، (النجـــــــــف: ..............................................  -٢٧٥
 ).١٩٦١مكتبة النعمان،                                                   

. ، قضــــــیة فلســــــطین الكبــــــرى فــــــي ............................................. -٢٧٦
 خطب االمام الراحل، (النجف: مطبعة النجف، د.ت) . 

، دار الریحـــــاني للطباعـــــة والنشـــــرة، خلیـــــل، العـــــراق أمســـــه وغـــــده، (بیـــــروت: كنـــــ  -٢٧٧
١٩٦٦ . ( 

ماعیل، األدب فــي صــحافة النجــف منــذ بدایــة القــرن العشــرین، الكبیســي، عنــاد اســ -٢٧٨
 ) .  ١٩٧٢(النجف: د.ط، 

كـــرم، جمـــال عبـــد الخـــالق، ریـــاض األطفـــال فـــي العـــراق وبعـــض األقطـــار العربیـــة،  -٢٧٩
 (بغداد: مطبعة رونیو، د.ت) . 

الكرملــي ، انســتاس مــاري ، خالصــة تــاریخ العــراق ، (البصــرة: مطبعــة الحكومــة ،  -٢٨٠
 د.ت) . 

 ) . ١٩٦٤، حاتم، نمو الفكر االجتماعي، (النجف: مطبعة النعمان، الكعبي -٢٨١

الكفـــائي، العالمـــة الجلیـــل الســـید كـــاظم، جامعـــة الشـــیخ علـــي كاشـــف الغطـــاء فـــي  -٢٨٢
 ).١٩٧٤النجف ومجمع البحوث االسالمیة في القاهرة، (النجف:مطبعة اآلداب، 

بعــة الغــري كمــال الــدین ، الســید هــادي ، لحســاب مــن هــذه الخیانــة ، (النجــف: مط -٢٨٣
 ) . ١٩٦٣الحدیثة ، 
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 ) .١٩٥٩كمال الدین، محمد علي، التطور الفكري في العراق، (بغداد: د.ط،  -٢٨٤

، (بیروت: دار ١٩٠٨....................... ، النجف في ربع قرن منذ تأسیسه  -٢٨٥
 ) . ٢٠٠٥التعارف، 

، الكنــین، غــازي عبــد الحمیــد، شــعراء العــراق المعاصــرون، (بغــداد: مطبعــة الشــباب -٢٨٦
 .  ١) ، ج١٩٥٧

وم، (القــاهرة: دار المعــارف، یــكیــرلس، جــورج حلــیم، قنــاة الســویس مــن القــدم الــى ال -٢٨٧
١٩٨٨ . ( 

اللجنــــة الثقافیــــة، لمحــــات مــــن حیــــاة األمــــام الشــــهید آیــــة اهللا العظمــــى محمــــد بــــاقر  -٢٨٨
 الصدر، (دبي: المطبعة الوطنیة، د.ت) . 

الحاضـر، (بغـداد: و  لخـامس، محافظـة النجـف بـین الماضـيلجنة مهرجان النجـف ا -٢٨٩
 ) . ١٩٨٧مطبعة اوفسیت عشتار، 

لیة، (بغـداد: مؤسسـة لجنة مؤسسة الثقافة العمالیة، القضیة الفلسطینیة دراسة تفصی -٢٩٠
 ) . ١٩٧٦ة، یلالثقافة العما

) ، ١٩٥٩(النجـف: مطبعـة النعمـان،  الرابطـة األدبیـة،فـي تمـوز  ١٤لجنة النشر،  -٢٩١
 السلسلة الثانیة . 

) ، ١٩٥٢، (النجــف: مطبعــة الغــري الحدیثــة،  ))الرابطــة األدبیــةلجنــة النشــر فــي (( -٢٩٢
 السلسلة األولى.

ــــم  -٢٩٣ ــــة عــــرض مصــــور، (بیــــروت: دار العل الونــــد، رمضــــان، الحــــرب العالمیــــة الثانی
   ) .١٩٨٢للمالیین، 

، (حمـــاة: مطبعـــة أبـــي الفـــداء، ٢لطفـــي، محمـــد منیـــر، حقـــائق عـــن الشـــیوعیة، ط -٢٩٤
١٩٤٨ . ( 

 ) .١٩٥٩ة القومیة ، (بیروت: دار الشرق الجدید ، لینین ، الشیوعیة والمسأل -٢٩٥

 مجاهد ، مسعود ، الجزائر عبر األجیال، (د.م : د.ط ، د.ت) .   -٢٩٦

مجموعـــة مـــن البـــاحثین، آراء المرجعیـــة الشـــیعیة، (بیـــروت: دار الروضـــة للطباعـــة  -٢٩٧
 ) . ١٩٩٤والنشر، 
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عة نمونه ، مجموعة من الباحثین ، السیاسة العربیة في الشرق األوسط ، (قم: مطب -٢٩٨
١٩٦٦. ( 

مجموعة من الباحثین ، النجف األشرف اسهامات في الحضارة االنسانیة ، (لندن:  -٢٩٩
 ،     ٢) ، ج٢٠٠٠المركز االسالمي ، 

  المحتصــر، محمــد حســین منصــور، مشــوار مــع صــاحبة الجاللــة، (النجــف: مكتــب  -٣٠٠
 ) .٢٠٠٠الضیاء للطباعة،               

. ، وابتســــم األمــــام، (النجــــف: مطبعــــة الضــــیاء، ................................ -٣٠١
٢٠٠٠ . ( 

محفــوظ ، حســین علــي ، الــذكرى الســنویة األربعــون للشــیخ محمــد جــواد الجزائــري ،  -٣٠٢
 ) .١٩٨٨بحث ، (جامعة الكوف: مركز دراسات الكوفة ، 

محمـــد علـــي، عبـــد الـــرحیم، المصـــلح المجاهـــد محمـــد كـــاظم الخراســـاني، (النجـــف:  -٣٠٣
 . ) ١٩٧٣مطبعة النعمان، 

 ) .١٩٤٦دة، اعلي والعاطل، (القاهرة: مطبعة السمحي الدین، عبد الرزاق، الحا -٣٠٤

مدیریــــة العالقــــات ، مؤسســــة التعلــــیم المهنــــي ،(بغــــداد: مطبعــــة اعدادیــــة صــــناعة  -٣٠٥
  ) . ١٩٧٩حزیران، ١

  المرجـــاني، حیـــدر صـــالح، أعـــالم مـــن النجـــف األشـــرف قـــدیمًا وحـــدیثًا ، (النجـــف:  -٣٠٦
 .  ٣) ،ج١٩٩٣مطبعة القضاء،             

  ........................ ، النجــف األشــرف قــدیمًا وحــدیثًا ، (بغــداد: دار الســالم،  -٣٠٧
 .  ٢، ج ١) ، ج١٩٨٨           

، ١٩٥٨-١٩١٨ مــرزة، منــذر جــواد، العهــد الملكــي فــي العــراق أحــداث ومــؤامرات -٣٠٨
 ) .٢٠٠٥(النجف: مؤسسة الزهراء للنشر والتوزیع، 

، (بغـداد: الــدار  ١٩٦٣-١٩٥٢اصـر والعــراق مـردان ، جمــال مصـطفى ، عبــد الن -٣٠٩
  ) . ١٩٩٩العربیة ، 

 ) .١٩٥٨مروة، حسین، ثورة العراق، (بیروت: مطبعة النجاح،  -٣١٠

  .  ٤) ، ج١٩٤٧مخول ، نجیب ، تاریخ لبنان ، (بیروت: مطبعة النسر،  -٣١١
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المظفــر، محســـن عبــد الصـــاحب، وادي الســالم فـــي النجــف األشـــرف أوســع مقـــابر  -٣١٢
 ) .١٩٦٤مطبعة النعمان،  العالم، (النجف:

المظفـــر، عبـــد العـــالي، االســـالم والتطـــور االجتمـــاعي، (النجـــف: مطبعـــة اآلداب،  -٣١٣
١٩٦٣  . (  

، (النجــــف: مطبعــــة اآلداب، ١٩٢٠المظفــــر، كــــاظم، ثــــورة العــــراق التحرریــــة ســــنة  -٣١٤
 .  ١) ، ج١٩٧٢

 ) .١٩٦٠المظفري ، محمد الحسیني ، تاریخ الشیعة ، (النجف: مطبعة الزهراء،  -٣١٥

 ) . ١٩٤٢مغنیة، محمد جواد، مع علماء النجف، (بیروت: مطبعة نمنم،  -٣١٦

         المفتي، حازم، العراق بـین عهـدین یاسـین الهاشـمي وبكـر صـدقي، (بغـداد: مطبعـة  -٣١٧
 ) .١٩٩٠األدیب البغدادیة،      

-١٩٤٧الجمهـوري .............. ، من أوراق نجیب الصائغ فـي العهـد الملكـي و  -٣١٨
 ة الیقظة العربیة، د.ت) . عب، (بغداد: مط ١٩٦٣

یـــة ر المــالح، عبــد الغنــي، تــاریخ الحركـــة الدیمقراطیــة فــي العــراق، (بغــداد: دار الح -٣١٩
 ) .١٩٧٥للطباعة، 

جــف، (النجــف: نلاهر، رجــال المقاومــة العربیــة فــي االملحــة، محمــد علــي رشــید ظــ -٣٢٠
 ) . ١٩٨٨مطبعة اآلداب، 

 مطبعة خواندنیها، د.ت) . مؤسسة الجهاد، ثقافة الدعوة االسالمیة ، (طهران: -٣٢١

الموسـوي، السـید ضــیاء، النهـب االمبریـالي للعــالم االسـالمي حقـائق وأرقــام ، (د.م:  -٣٢٢
 ) . ١٩٨٥د.ط، 

الموســوي، محمــد رضــا، الثــورة واالصــالح االجتمــاعي، (النجــف: مطبعــة النعمــان،  -٣٢٣
 د.ت) . 

 ) . ١٩٧٣مؤلفات الرفیق فهد ، كتابات مختارة ، (بغداد: مطبعة الشعب،  -٣٢٤

منشــــورات الفــــرع الثقــــافي العســــكري، العــــراق الثــــائر، (دمشــــق: مطبعــــة الحكومــــة،  -٣٢٥
 د.ت) .  
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المنصـــوري، علـــي جـــابر، محمــــد رضـــا الشـــبیبي ومكانتــــه األدبیـــة بـــین معاصــــریه  -٣٢٦
 ) . ١٩٨٢، (بغداد: مطبعة بابل، ١٩٦٥-١٨٨٨

 ، خطاب الوحدة االسالمیة مساهمات في الفكـر االصـالحي الشـیعي،، زكيالمیالد -٣٢٧
 ) . ١٩٦٦روت: دار الصفوة، (بی

، دلیل المكتبات العراقیة، (بغداد: عبد االله ابراهیم  ، الوائلي،حمود حمیدالناصر،  -٣٢٨
 ) . ١٩٧٥یة للطباعة، ر دار الح

ـــة العراقیـــة والتقریـــب ،  -٣٢٩ ـــاحثین والمفكـــرین االســـالمیین ، الحـــوزة العلمی ـــة مـــن الب نخب
 ) . ٢٠٠٣ن: مطبعة فجر اسالم، ا(طهر 

مــــاء والمفكــــرین، لمحــــات مــــن الفكــــر السیاســــي، (طهــــران: مطبعــــة نخبــــة مــــن العل -٣٣٠
 ) . ١٩٨٢ها، یخواندین

، (بغداد: مطبعة البرهان ،  ١٩١٨-١٩١٤ندیم ، شكري محمود ، حرب فلسطین  -٣٣١
١٩٦٤ . ( 

نـــــذیر، عـــــدنان ســـــامي، عبـــــد الجبـــــار الجـــــومرد، (بغـــــداد: شـــــركة الموفـــــق للنشـــــر،  -٣٣٢
١٩٩١ . ( 

بـــدایات الحركـــات االســـالمیة المعاصـــرة، ي، ماجـــد، عبـــد الصـــاحب دخیـــل و النـــزار  -٣٣٣
 ) .١٩٩٠(بیروت:دار الفرات، 

 النظام الشیوعي، (القاهرة: مطبعة المعارف، د.ت)  .  ،نسیم، ماهر -٣٣٤

نظمــــي، ومــــیض جمــــال عمــــر، الجــــذور السیاســــیة والفكریــــة واالجتماعیــــة للحركــــة  -٣٣٥
 ) . ١٩٨٢القومیة العربیة االستقاللیة، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 

نظمـــي، ومـــیض جمـــال عمـــر وآخـــرون، التطـــور السیاســـي المعاصـــر فـــي العـــراق،  -٣٣٦
 (بغداد: مطبعة جامعة بغداد، د.ت) . 

النفــــاخ ، عبــــد الســــتار محمــــد ، مجــــالس النجــــف األشــــرف عبــــر التــــاریخ الحــــدیث  -٣٣٧
 ) . ٢٠٠٦، (النجف األشرف: د.ط،  ٢٠٠٦-١٩١٩والمعاصر 

 ) . ١٩٩٨ة أمیر ، نقاش ، اسحاق ، شیعة العراق، (قم: مطبع -٣٣٨

 ) . ١٩٥٥، ةاالسالم والمرأة، (النجف: مطبعة الغري الحدیثالنقدي، جعفر،  -٣٣٩
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النقـــــوي، علـــــي محمـــــد، االســـــالم والقومیـــــة، (طهـــــران: رابطـــــة الثقافـــــة والعالقـــــات  -٣٤٠
 ) . ١٩٩٧االسالمیة، 

النعماني، الشهید محمد رضا، الشهید الصدر سـنوات المحنـة وأیـام الحصـار، (قـم:  -٣٤١
    ) .١٩٩٣، د.ط 

 نمر، عبد المنعم، االسالم والشیوعیة، (القاهرة: دار الكتاب العربي، د.ت) .  -٣٤٢

نـوار، عبـد العزیـز، تـاریخ العـرب المعاصـر مصـر والعـراق، (بیـروت: دار النهضـة  -٣٤٣
 ) . ١٩٧٣العربیة للطباعة، 

، (النجـف: مطبعـة النعمـان، ٢النوري، محمد الموسوي، الشیوعیة تناقض الدین، ط -٣٤٤
١٩٦٠ . ( 

 ) . ١٩٦٢هاشم، مهدي، في فلسطین المحتلة، (بغداد، مطبعة شفیق،  -٣٤٥

 .  ١)، ج١٩٣٩، (بغداد: مطبعة النجاح، ٢الهاشمي، طه، حرب العراق، ط -٣٤٦

الهاشمي، محمـد جمـال، المـرأة وحقـوق االنسـان، (النجـف: مطبعـة الغـري الحدیثـة،  -٣٤٧
١٩٧١ . (  

، (بغداد: دار الرشید هاكوبیان، موسیس دیر، حالة العراق الصحیة في نصف قرن -٣٤٨
 ) . ١٩٩٨للنشر، 

ـــا -٣٤٩ ـــد الـــرزاق، ت ـــیم فـــي العـــراق، (بغـــداد: شـــركة الطبـــع والنشـــر ر الهاللـــي، عب یخ التعل
 ) . ١٩٥٩األهلي، 

مــوجز تــاریخ النجــف األشــرف، (النجــف: مطبعــة ة ادارة مكتبــة الحكــیم العامــة، هیــأ -٣٥٠
 النعمان، د.ت) . 

ي فــي أقطــار المغــرب العربـــي، وادي، خیریــة عبــد الصــاحب، الفكــر القـــومي العربــ -٣٥١
 ) . ١٩٨٢یة للطباعة، ر (بغداد: دار الح

الـــواعظ، روؤف، االتجاهـــات الوطنیـــة فـــي الشـــعر العراقـــي الحـــدیث، (بغـــداد: دار  -٣٥٢
 ) . ١٩٧٤یة للطباعة، ر الح

، اســوة: مطبعــة قــمالــوردي، علــي، لمحــات اجتماعیــة مــن تــاریخ العــراق الحــدیث، ( -٣٥٣
 .  ٤ج -٢) ، ج٢٠٠٤
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د مدیریـــة الفنـــون الثقافیـــة الشـــعبیة، مأســـاة الشـــعب الجزائـــري، (بغـــداد: وزارة االرشـــا -٣٥٤
 ) .١٩٦٠د.ط، 

 مطبعــةوزارة االعــالم مدیریــة االعــالم العامــة ، دلیــل الصــحافة العراقیــة ، (بغــداد:  -٣٥٥
  .  ٢٤) ، السلسلة ١٩٧٢الجمهوریة ، 

ة وزارة وزارة التربیـــة مدیریـــة الشـــؤون الفنیـــة، القضـــیة الفلســـطینیة ، (بغـــداد: مطبعـــ -٣٥٦
 ) . ١٩٦٨التربیة، 

وزارة الثقافـــــة واالرشـــــاد، اتفـــــاق الوحـــــدة، (بغـــــداد: مطبعـــــة وزارة الثقافـــــة واالرشـــــاد،  -٣٥٧
 .  ١) ، ج١٩٦٤

الیاســـري، عبـــد الشـــهید، البطولـــة فـــي ثـــورة العشـــرین، (النجـــف: مطبعـــة النعمـــان،  -٣٥٨
١٩٦٦ . ( 

هایـة الحـرب الیاسري، قیس عبد الحسین، الصحافة العراقیة والحركـة الوطنیـة مـن ن -٣٥٩
، (بغــــداد: دار الحریــــة للطباعــــة،  ١٩٥٨تمــــوز  ١٤العالمیــــة الثانیــــة حتــــى ثــــورة 

١٩٨٧  . ( 

مطبعـــة  ، (بغــداد:١٩٥٢-١٩٤١لحركــة القومیــة یــاغي، اســماعیل أحمــد، تطـــور ا -٣٦٠
 ) . ١٩٧١االرشاد، 

 ) .١٩٦٦یحیى، جالل، العالم العربي الحدیث، (القاهرة: دار المعارف،  -٣٦١

، (بغـداد: دار ٢، سـالم عـادل سـیرة مناضـل، ط ارنـز حامـد، ، نـاجي یوسف، ثمینـة -٣٦٢
 .  ٢) ، ج٢٠٠٤الرواد للطباعة والنشر، 

  
 المراجع المعربة : -ب

أحمد، ضـیاء الـدین، حركـة القومیـة العربیـة، ترجمـة الشـیخ محمـد مهـدي اآلصـفي،  - ١
 ) .١٩٨٦(قم: مطبعة نمونة، 

ـــــي قضـــــیة فلســـــطین(( - ٢ اضـــــل، (بغـــــداد: دار ، ترجمـــــة أكـــــرم ف))آراء أحـــــرار العـــــالم ف
 ) . ١٩٦٩الجمهوریة، 
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،  ٣امـــــین ، ســـــمیر ، المغـــــرب العربـــــي الحـــــدیث ، ترجمـــــة كمیـــــل ق. داغـــــر ، ط - ٣
 ) .   ١٩٨١(بیروت: دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، 

، ٦انطونیوس، جورج، یقظة العرب، ترجمة ناصر الدین األسد واحسان عبـاس، ط - ٤
 ) . ١٩٨٠(بیروت: دار العلم للمالیین، 

س، میشــــیل، فــــرق تخســــر، تعریــــب خیــــري حمــــاد، (بیــــروت: دار الطلیعــــة، أیونیــــد - ٥
١٩٦١ . ( 

بریماكوف، یفغیني، الوالیات المتحـدة األمریكیـة والنـزاع العربـي االسـرائیلي، ترجمـة  - ٦
 ) .١٩٨٠، (بیروت: دار الفارابي، ٢علي هورو، ط

(بغـــداد: دار بــل ، المــس، العــراق فــي رســائل المــس بــل ، ترجمــة جعفــر الخیــاط،  - ٧
 ) . ١٩٧٧الحریة للطباعة، 

بلومنتریـــــت ، كـــــونتر ، أســـــرار الحـــــرب العالمیـــــة الثانیـــــة ، ترجمـــــة محمـــــود شـــــیت  - ٨
  ) .  ١٩٦٠خطاب ، (بغداد: مطبعة االرشاد، 

، ١٩١٣-١٨٨١عثمانیــــة تشــــایجي، عبــــد الــــرحمن، المســــألة التونســــیة والسیاســــة ال - ٩
 ) . ١٩٧٣یة، لشرقالتمیمي، (تونس: دار الكتب اعبد الجلیل  ترجمة

تیلیر ، أي. جي. بي ، الحرب العالمیة الثانیـة تـاریخ مصـور ، ترجمـة سـمیر عبـد  -١٠
 ) . ١٩٨٧الرحیم الجلبي ، (بغداد: دار الشؤون الثقافیة ، 

ـــان وفلســـطین،ترجمة كمـــال الیـــازجي، (بیـــروت:  حتـــي، فیلیـــب -١١ ـــاریخ ســـوریا ولبن   ، ت
 ) . ١٩٥٩المطبعة البولیسیة،              

(بیــــروت: دار الثقافــــة،  تــــاریخ، ترجمــــة انــــیس فریحــــة ،، لبنــــان فــــي ال......... .. -١٢
١٩٥٩. (  

  الحــــزب الشــــیوعي، (بیــــروت: مؤسســــة األبحــــاث العربیــــة، -حنــــا بطــــاطو ، العــــراق -١٣
 ) ، الكتاب الثاني .١٩٩٢              

(بیـــروت: مؤسســـة عیون والبعثیـــون والضـــباط األحرار،الشـــیو -العـــراق ،...........  -١٤
  ) ، الكتاب الثالث .  ١٩٩٢بحاث العربیة، األ
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(القــــاهرة: دار ســــباین، جورج.هـــــ، تطــــور الفكــــر السیاســــي، ترجمــــة راشــــد البــــراوي،  -١٥
 ) ، الكتاب الخامس. ١٩٦٠المعارف، 

نیون بــین االســتیعاب والتصــفیة، ترجمـــة یشــدید، محمــد، الوالیــات المتحــدة والفلســط -١٦
 ) . ١٩٨٨راسات، كوكب الریس، (بیروت: المؤسسة العربیة للد

، ترجمــــة فــــاروق الحریــــري، (بغــــداد: ١٩٤١شــــروید، بیرنــــد فیلیــــب، حــــرب العــــراق  -١٧
 ) . ١٩٨٢مدیریة المطابع العسكریة، 

، دفاعًا عن فلسطین والجزائر، ترجمـة خیـري حمـاد، (بیـروت: دار الشقیري، احمد  -١٨
 ) . ١٩٦٢الكتب، 

ة والحكــم فــي االســالم، الطباطبــائي، آیــة اهللا البحاثــة محمــد حســین، نظریــة السیاســ -١٩
 ) .١٩٦٥ترجمة محمد مهدي اآلصفي، (النجف: مطبعة النعمان، 

غورباتشــوف ، میخائیــل ، (البریســترویكا) اعــادة البنــاء والفكــر االشــتراكي ، ترجمــة  -٢٠
 ) . ١٩٩٠عباس خلف ، (بغداد: مطبعة االنتصار، 

غــداد: دار نشــأة العــراق الحــدیث، ترجمــة ســلیم طــه التكریتــي، (ب ،.أفوســتر، هنــري -٢١
 .  ٢) ، ج١٩٨٩الشؤون الثقافیة العامة، 

مــاهر وســعید  لناصــر فــي طریــق الثــورة، ترجمــة نجــدةقوشــیه، جــورج، جمــال عبــد ا -٢٢
 ) .١٩٦٠الغز، (بیروت: منشورات الكتب التجاري، 

كوتلــــوف، ل.ن، ثــــورة العشــــرین التحرریــــة فــــي العــــراق، ترجمــــة عبــــد الواحــــد كــــرم،  -٢٣
 ) .١٩٨٥(بغداد: مطبعة الدیواني، 

خیـــري حمـــاد ، (بیـــروت: دار الطلیعـــة ،  ســـكي ، هارولـــد ، الشـــیوعیة ، تعریـــبال -٢٤
١٩٦١  . ( 

م ، تصنیع العراق، ترجمة محمـد حامـد الطـائي وآخـرون، (بغـداد: النكلي، كاثلین أ -٢٥
 ) .١٩٦٣دار التضامن، 

لوفـــافر ، هنـــري ، هـــذه هـــي الماركســــیة ، ترجمـــة محمـــد عیتـــاني ، (بیــــروت: دار  -٢٦
  ) . ١٩٥٨دق للطباعة والنشر ، بیروت ودار صا



 - ٣٠٦ -

، ترجمـــة  ١٩٥٠-١٩٠٠مســـلي ســـتیفن، العـــراق الحـــدیث مـــن ســـنة یلونكریـــك ، ه -٢٧
 .  ٢) ، ج١٩٨٨سلیم طه التكریتي ، (بغداد: مطبعة حسام، 

علـــي  عصـــر، تعریـــبمطهـــري، األســـتاذ الشـــهید مرتضـــى، االســـالم ومتطلبـــات ال  -٢٨
 ) . ١٩٩٢هاشم، (طهران: مؤسسة الطبع والنشر، 

دونالـــد، رمـــزي، الحركـــة االشـــتراكیة، ترجمـــة محمـــود حســـین العرابـــي، (القـــاهرة: ماك -٢٩
 المطبعة العصریة، د.ت) . 

، (القـــاهرة:  منصـــور، فـــوزي، خـــروج العـــرب مـــن التـــاریخ، ترجمـــة ظریـــف عبـــد اهللا -٣٠
 ) . ١٩٩١د.ط، 

مــونتغمري ، مارشــال ، معركــة العلمــین فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة ، ترجمــة ســلیم  -٣١
 ) . ١٩٨٧ریتي ، (بغداد: مطبعة الحوادث ، طه التك

، ترجمــة جــالل یحیــى ،  ١٩١٤-١٨١٥نوفــان ، بییــر ، تــاریخ العالقــات الدولیــة  -٣٢
 ) . ١٩٨٠(القاهرة: دار المعارف ، 

هیــز، كارلتون.ح.هـــ ، الثــورة الصــناعیة ونتائجهــا السیاســیة واالجتماعیــة ، ترجمــة  -٣٣
 ) . ١٩٦٢ین، احمد عبد الباقي، (بیروت: دار العلم للمالی

، ترجمـة محمـد مظفـر األدهمـي، (بغـداد: دار ١٩٤١ورنر، جفري، العـراق وسـوریا  -٣٤
 ) . ١٩٨٦الحریة للطباعة، 

  
  -: واألجنبیة الدوریات العراقیة والعربیة -سابعًا:

  :العراقیة والعربیة الصحف  -أ
 ١٩٤٢      بیروت    أخبار الحرب - ١

   ١٩٢٠  النجف األشرف    االستقالل - ٢

 ١٩٥٣/١٩٥٦/١٩٥٧      بغداد      البالد - ٣

 ١٩١٢      بیروت    جبل عامل - ٤

 ١٩٥٨/١٩٥٩      بغداد      الحریة - ٥

 ١٩٤٥/١٩٤٦  النجف األشرف    الحضارة - ٦
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 ١٩٥٨  النجف األشرف      الحوزة - ٧

 ١٩٥٩      بغداد      الدفاع - ٨

 ١٩٣٤  النجف األشرف    الراعي - ٩

 ١٩٥٣      بغداد      الشعب -١٠

 ٢٠٠٥  النجف األشرف    صوت النجف -١١

 ٢٠٠٤      بغداد    طریق الشعب -١٢

 ٢٠٠٤      بغداد  لمهندسینطریق ا -١٣

 ١٩٣٠  النجف األشرف    الفجر الصادق -١٤

 ٢٠٠٢  النجف األشرف      الفرات -١٥

 ١٩٥٨  النجف األشرف      المكتبة -١٦

 ١٩٢٦  النجف األشرف       النجف -١٧

 ١٩٣٨/١٩٣٩/١٩٤٠/١٩٤١  النجف األشرف      الهاتف -١٨

 ١٩٥٤      بغداد  الوقائع العراقیة -١٩

  
  
  
  
  : واألجنبیة المجالت العراقیة والعربیة -ب
   ١٩٣٣/١٩٣٤/١٩٣٥/١٩٣٦  النجف األشرف    عتدالاال - ١

              /١٩٣٧ 

 ١٩٨٣      بغداد    ألف باء - ٢

 ٢٠٠٧      بغداد    األنساب - ٣

 ١٩٦٠/١٩٦٤/١٩٦٦/١٩٦٧  النجف األشرف    اإلیمان - ٤

 ١٩٤٨/١٩٥٠  النجف األشرف      البذرة - ٥

 ١٩٤٦/١٩٤٧/١٩٥١  النجف األشرف      البیان - ٦
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 ١٩٤٦      الحلة    التوحید - ٧

 ١٩٥٦      بغداد  الثقافة االسالمیة - ٨

 ٢٠٠٤      بغداد    الثقافة الجدیدة - ٩

 ١٩٣٦      الحلة      الحكمة -١٠

 ١٩٢٧  النجف األشرف      الحیرة -١١

 ١٩١١      بغداد      الحیاة -١٢

 ١٩٠٩/١٩١٠  النجف األشرف    درة النجف -١٣

 ٢٠٠٤  النجف األشرف    ذكوات  -١٤

 ١٩٤١/١٩٤٦/١٩٤٧/١٩٤٨  النجف األشرف      الدلیل -١٥

 ١٩٧٥/١٩٧٦  النجف األشرف    الرابطة -١٦

 ١٩٨٧      القاهرة  انسفارة الباكست -١٧

 ١٩٤٨/١٩٤٩/١٩٥٠  النجف األشرف      الشعاع -١٨

 ١٩٦٥  النجف األشرف      العدل -١٩

 ١٩٤٧/١٩٤٨  النجف األشرف  العدل االسالمي -٢٠

 ١٩٥٦/١٩٥٨/١٩٦١/١٩٦٢      صیدا  العرفان -٢١

 ١٩٤٩  النجف األشرف      العقیدة -٢٢

 ١٩١١  النجف األشرف      العلم -٢٣

   ١٩٣٩/١٩٤٠/١٩٤١/١٩٤٢  النجف األشرف      الغري -٢٤
             /١٩٤٤/١٩٤٦/١٩٤٧/١٩٤٨   
             /١٩٤٩ 

 ٢٠٠٣  النجف األشرف    الفرقان -٢٥

 ٢٠٠٣  النجف األشرف      الفجر -٢٦

 ١٩٤٦/١٩٤٧  النجف األشرف    القادسیة -٢٧

         ١٩٤٧      بغداد    القضاء -٢٨

 ١٩٩٩  النجف األشرف      الكوثر -٢٩
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 ١٩٦٨  النجف األشرف      الكلمة -٣٠

 ١٩٤١      بغداد    لغة العرب -٣١

     ١٩٤٩/١٩٥٠  شرفالنجف األ  لواءالوحدة االسالمیة -٣٢

 ١٩٤١  النجف األشرف    المثل العلیا -٣٣

 ٢٠٠٤      بیروت  المستقبل العربي -٣٤

 ١٩٢٩      بغداد    المرشد -٣٥

 ١٩٣٤/١٩٣٦  النجف األشرف    المصباح -٣٦

 ١٩٣٥/١٩٥٨      بغداد    المعلم الجدید -٣٧

 ١٩٣٣      القاهرة    المقتطف -٣٨

 ١٩٥٦/١٩٥٧/١٩٥٨/١٩٦١  النجف األشرف      النجف -٣٩

 ٢٠٠٥  النجف األشرف  النجف األشرف -٤٠

   ١٩٥٧/١٩٥٨  النجف األشرف    النشاط الثقافي -٤١
 ١٩٨٠      بغداد    الوحدة العربیة -٤٢

  مجلة في اللغة الفارسیة : -ت
  .   ١٩٠٥، (مجلة) ، طهران ،  ))حبل المتین(( -١
  
  
  النشرات العراقیة : -ث
 ١٩٥٩    كربالء المقدسة  األخالق واآلداب - ١

 ١٩٦٢  النجف األشرف    األضواء - ٢

 ١٩٥٨  النجف األشرف    التوجیه - ٣

 ١٩٦٩  النجف األشرف  غرفة تجارة النجف - ٤

 ١٩٥٣  النجف األشرف      الیراع - ٥

  
  -المعاجم والموسوعات : -ثامنًا:
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اســود ، عبــد الــرزاق محمــد ، موســوعة العــراق السیاســیة ، (بیــروت: الــدار العربیــة  - ١
 .  ٣) ، مج١٩٨٦للموسوعات ، 

 .  ٥، ج )١٩٨٠األمین، حسن، الموسوعة االسالمیة، (بیروت: دار التعارف،  - ٢

  األمینــي، محمــد هــادي، معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي النجــف خــالل ألــف عــام،  - ٣
 . ٢) ، مج١٩٩٢، (د.م: د.ط، ٢ط       

..................... ، معجــــم المطبوعــــات النجفیــــة، (النجــــف: مطبعــــة اآلداب،  - ٤
١٩٦٦ . ( 

ــــر، أعــــالم األدب فــــي العــــراق الحــــدیث، (بغــــداد: مطبعــــة االنتصــــار،  - ٥   بصــــري، می
 .  ٢) ، ج١٩٨٥     

.......... ، أعـــالم الیقظــــة الفكریـــة فــــي العـــراق الحــــدیث، (بغـــداد: مطبعــــة وزارة   - ٦
 .  ١الثقافة واالعالم، د.ت) ، ج

، (بغـداد: شـركة المعرفـة عـراقیینالتمیمي، جعفـر صـادق حمـودي، معجـم الشـعراء ال - ٧
 ) . ١٩٩١للنشر والتوزیع، 

(بغــداد: مطبعــة بیــت الحكمــة،  الجمیلــي، حمیــد وآخــرون، موســوعة أعــالم العــرب، - ٨
 .  ١) ، ج٢٠٠٠

حرز الدین، محمد، معارف الرجـال فـي تـراجم العلمـاء واألدبـاء، (النجـف: مطبعـة   - ٩
 .  ٢) ، ج١٩٦٤اآلداب، 

الحلــو، صــادق یاســین، التحــدي السیاســي والفكــري، موســوعة العــراق فــي مواجهــة   -١٠
 .  ٣) ، ج١٩٨٨التحدیات، (بغداد: دار الحریة للطباعة، 

  المــدخل الــى موســوعة العتبــات المقدســة، (بغــداد: دار التعــارف، الخلیلــي، جعفــر،   -١١
       ١٩٥٩. (  

  ، موســــــــــوعة العتبــــــــــات المقدســــــــــة قســــــــــم النجــــــــــف ، (بغــــــــــداد: دار .............  -١٢
 .  ٢، ج١) ، ج١٩٦٦التعارف ،         

 . ٣ج،٢، ج١) ،ج٢٠٠٦قم: مطبعة شریعت، .............. ، هكذا عرفتهم، ( -١٣
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، (بغـــداد: ١٩٦٠، محمـــد فهمـــي وآخـــرون، دلیـــل الجمهوریـــة العراقیـــة لســـنة درویـــش -١٤
  ) .١٩٦٠مطبعة التمدن، 

الرهیمــي، عــالء حســـین، المجــالت والصــحافة النجفیـــة، موســوعة سلســلة األعـــالم   -١٥
، السلســـلة  )١٩٩٩، مركـــز دراســـات الكوفـــةوالفكـــر فـــي الكوفـــة، (جامعـــة الكوفـــة: 

)١(  . 

ل العـــراق واالحـــتالل البریطـــاني، (بغـــداد: مطبعـــة زمـــزم، ســـعید رشـــید مجیـــد، رجـــا  -١٦
 . ١)، ج١٩٩٠منیر، 

الزوبعــــي ، خلیــــل ابــــراهیم حســــین ، اللغــــز المحیــــر عبــــد الكــــریم قاســــم ، موســــوعة  -١٧
  .  ٧) ، ج١٩٩٠تموز ، (بغداد: دار الحریة للطباعة ، ١٤

) ، ١٩٦٨لشیعة، (النجف: مطبعة اآلداب، االطهراني، آغا بزرك، طبقات أعالم   -١٨
 .قسم األول ، القسم الرابع ال

 عدة مؤلفین ، الموسوعة االشتراكیة ، (بیروت: دار الكتب، د.ت) .  -١٩

العمر ، جهاد صالح وآخرون ، موسوعة العـراق فـي التـاریخ ، (بغـداد: دار الحریـة  -٢٠
 ) . ١٩٨٣للطباعة ، 

ــــة   -٢١ فتــــوحي ، میــــر ، مكتبــــات العــــراق ، الموســــوعة الصــــغیرة ، (بغــــداد: دار الحری
     ) .١٩٨٦ة ، للطباع

كاشـــف الغطـــاء، ضـــیاء الشـــیخ صـــالح، موســـوعة علـــي بـــن أبـــي طالـــب والنجـــف   -٢٢
 .  ١) ، ج٢٠٠٠األشرف، (النجف: مطبعة المدرسة المهدیة، 

الكرباسـي، موسـى، موسـوعة الشــیخ علـي الشـرقي النثریــة، (بغـداد: مطبعـة العمــال   -٢٣
 ) .١٩٨٩المركزیة، 

لموســوعة السیاســیة ، (بیــروت: مطبعــة ، ا ، زهیــري، كامــلالكیــالي ، عبــد الوهــاب -٢٤
 ) .١٩٧٥المتوسط ، 

مجموعة من البـاحثین ، موسـوعة حضـارة العـراق ، (بغـداد: دار الحریـة للطباعـة ،  -٢٥
  .   ١٣، ج١٢، ج ٣) ، ج١٩٨٥
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المحـــامي، بـــاقر أمـــین الـــورد، أعـــالم العـــراق الحـــدیث، (بغـــداد: مطبعـــة أوفســـیت   -٢٦
 .  ١) ، ج١٩٧٨المیناء، 

موسـوعة أعـالم العـراق فـي القـرن العشـرین، (بغـداد: دار الشـؤون  المطبعي، حمید، -٢٧
 .  ٢، ج١) ، ج١٩٩٥الثقافیة العامة، 

 . ١) ، ج١٩٥٣الهاللي، عبد الرزاق، معجم العراق، (بغداد: مطبعة النجاح،   -٢٨

وزارة االعـــالم مدیریـــة االعـــالم العامـــة، دلیـــل الصـــحافة العراقیـــة، (بغـــداد: مطبعـــة   -٢٩
  . ٢٤، السلسلة )  ١٩٧٢الجمهوریة، 

  
  -:الشعر العراقي دواوین -تاسعًا:

) ، ١٩٦٩بحــر العلــوم، محمــد صــالح، دیــوان بحــر العلــوم، (بغــداد: دار التضــامن،  - ١
  . ٢، ج ١ج

 ) . ١٩٧٠الجزائري، محمد جواد، دیوان الجزائري، (بیروت: د.ط،   - ٢

باعــة، ، دیــوان الجعفــري، (بغــداد: دار الحریــة للط عبــد الكــریمبــن الجعفــري، صــالح  - ٣
١٩٨٥ . ( 

الجــــواهري، محمــــد مهــــدي، دیــــوان الجــــواهري، (بغــــداد: مطبعــــة األدیــــب البغدادیــــة،  - ٤
 .  ٤، ج٢) ، ج١٩٧٣

جمعیــة التحریــر الثقــافي فــي النجــف، دیــوان الشــیخ عبــد الغنــي الخضــري، (النجــف:  - ٥
 ). ١٩٥٢مطبعة الحیدریة، 

 ) . ١٩٦٠، (د.م: د.ط، ٢جمعیة الرابطة األدبیة، جهاد المغرب العربي، ط - ٦

 .  ١) ، ج١٩٤٨الحبوبي، محمود، دیوان محمود الحبوبي، (النجف: د.ط،  - ٧

الخضري، الشیخ عبد الغني، دیـوان الشـیخ عبـد الغنـي، (النجـف: مطبعـة الحیدریـة،  - ٨
 .  ١) ، ج١٩٥٢

 ) . ١٩٥٣الشرقي ، علي ، عواطف وعواصف ، (بغداد: مطبعة المعارف،  - ٩

 ) . ١٩٧٩بغداد: دار الحریة للطباعة، .............. ، دیوان علي الشرقي ، ( -١٠
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ــــ -١١ ، ةالفرطوســــي، عبــــد المــــنعم، دیــــوان الفرطوســــي، (النجــــف: مطبعــــة الغــــري الحدیث
 .  ٢) ، ج١٩٦٧

 ) ، القســم١٩٨٢الــوائلي، ابــراهیم،  دیــوان الــوائلي، (بیــروت: دار الخلــود للطباعــة،  -١٢
 الثاني .  االول، القسم

  
  -المقابالت الشخصیة : -عاشرًا:

  فـــــي تـــــاریخ النجـــــف  حـــــثا، رجـــــل دیـــــن وب١٩٢٥القرشـــــي، موالیـــــد  بـــــاقر شـــــریف - ١
  .   ٢٠٠٤نیسان ٨األشرف، النجف األشرف، في        

 .  ٢٠٠٤نیسان  ٢٤ في.................... ، النجف األشرف،  - ٢

، أمــین مكتبــة آل حنــوش العامــة فــي ١٩٤٩جعفــر حســین فلــیح آل حنــوش، موالیــد  - ٣
 .  ٢٠٠٥نون ثان كا٤ فيالنجف األشرف، الكوفة المقدسة، 

ة یـــممؤیــد للحركـــة القو ، معلــم متقاعـــد ١٩٣٧حســن جاســـم محمــد الخالـــدي، موالیـــد  - ٤
 . ٢٠٠٥حزیران٧ فيالخمسینات في النجف األشرف، النجف األشرف، خالل عقد 

، معلـم متقاعـد مؤیـد للحركـة القومیـة فـي نهایـة ١٩٤١حسن جبر الزجراوي، موالیـد  - ٥
 . ٢٠٠٥حزیران٩ فيألشرف، الخمسینات في النجف األشرف،النجف ا

، عضـــو مكتـــب حـــزب الـــدعوة االســـالمیة فـــي ١٩٦٠حســن حمـــزة الزبیـــدي، موالیـــد  - ٦
 . ٢٠٠٤نیسان ٢١ فيالنجف األشرف، النجف األشرف، 

الحــــزب الشــــیوعي فــــي النجــــف ناشــــط فــــي ، عضــــو ١٩٣٨حســــن رجیــــب، موالیــــد  - ٧
 . ٢٠٠٣كانون أول ٨ فياألشرف خالل عقد الخمسینات، النجف األشرف، 

، عضــو الحركــة القومیــة العربیــة فــي ١٩٤٢موالیــد  د عیســى محمــود القــابجي،حمــ - ٨
تشـــــرین ثـــــان ٤فـــــيالنجــــف األشـــــرف نهایـــــة عقـــــد الخمســـــینات، النجــــف األشـــــرف، 

٢٠٠٣  . 

، عضــو حــزب االســتقالل وعضــو حركــة ١٩٣١حمــودي عبــاس الجــابري، موالیــد   - ٩
ات، النجــف القــومیین العــرب فــي النجــف األشــرف نهایــة عقــد األربعینــات والخمســین

 . ٢٠٠٥حزیران٨ فياألشرف، 



 - ٣١٤ -

، أمــین المكتبــة المركزیــة حالیــًا فــي ١٩٣٩حمــودي مجیــد حســان الســالمي، موالیــد  -١٠
نهایـــة عقــد الخمســینات فـــي  ناشـــط فــي الحــزب الشــیوعيالنجــف األشــرف وعضــو 

 . ٢٠٠٤كانون ثان ٢ فيالنجف األشرف، النجف األشرف، 

القومیة في النجف األشرف نهایة  ، عضو الحركة١٩٤١حمید رزاق زوین، موالید  -١١
 . ٢٠٠٣كانون ثان٤ فيعقد الخمسینات، النجف األشرف، 

، مؤیـــد للحركـــة القومیـــة وعضـــو حـــزب ١٩٤٠خضـــیر عبـــاس البســـتاني، موالیـــد   -١٢
البعـــث العربـــي االشـــتراكي فـــي النجـــف األشـــرف نهایـــة عقـــد الخمســـینات، النجـــف 

 .  ٢٠٠٥حزیران٨ فياألشرف، 

ناشــط فـي الحـزب الشــیوعي ، عضـو ١٩٣٧تي، موالیـد ل الشــمر و رسـول شـاكر رسـ  -١٣
تمــــوز ١٥ فــــيخــــالل عقــــد الخمســــینات فــــي النجــــف األشــــرف، النجــــف األشــــرف، 

٢٠٠٥  . 

، معلــــم متقاعــــد مؤیــــد للحركــــة ١٩٤٤رشــــاد علــــي حســــین عــــودة الخالــــدي، موالیــــد  -١٤
حزیـران ٩ فـيالقومیة في النجف األشرف نهایة عقد الخمسینات، النجف األشرف، 

٢٠٠٥  . 

، شخصـــیة نجفیـــة معاصـــرة ١٩٢٥لمان نـــاجي موســـى شـــبر الموســـوي، موالیـــد ســـ  -١٥
 فــــيألحــــداث األربعینــــات والخمســــینات فــــي النجــــف األشــــرف، النجــــف األشــــرف، 

 . ٢٠٠٤شباط٢٨

وأدیــــب نجفــــي، النجــــف  أســــتاذ جــــامعي، ١٩٢٩صــــالح مهــــدي الظــــالمي، موالیــــد   -١٦
  . ٢٠٠٥نیسان ١٥ فياألشرف، 

 ناشط في الحزب الشـیوعي، عضو ١٩٣٦ صاحب طالب الموسوي، موالید صمد  -١٧
 .٢٠٠٥حزیران٢٥ فيفي البصرة خالل عقد الخمسینات، النجف األشرف، 

، عضـــو الحركـــة القومیـــة الناشـــط فـــي ١٩٢٧عبـــود محمـــد حســـن األكـــرع، موالیـــد   -١٨
كــــانون اول ١ فــــيالنجــــف األشــــرف خــــالل عقــــد الخمســــینات، النجــــف األشــــرف، 

٢٠٠٣  . 



 - ٣١٥ -

، أمـین مكتبـة االمـام أمیـر المـؤمنین  ١٩٥٤لیـد علـي جهـاد ظـاهر الحسـاني ، موا  -١٩
))u((  ٢٠٠٤تشرین ثان٢العامة في النجف األشرف ، النجف األشرف ، في. 

جامعــــة التربیــــة ، أســــتاذ قســــم التــــاریخ فــــي كلیــــة ١٩٥٢عمــــاد الجــــواهري، موالیــــد  -٢٠
 . ٢٠٠٤آذار  ١٣ فيالقادسیة، الدیوانیة، 

متقاعــــد معاصــــر ألحــــداث  ، معلــــم١٩٤٢فــــوزي عبــــاس جــــواد الطرفــــي، موالیــــد   -٢١
  . ٢٠٠٥تموز  ٥الخمسینات في النجف األشرف، النجف األشرف، في 

فــي تــاریخ النجــف األشــرف،  حــثا، محــامي وب١٩٤٠یبــل، موالیــد قاســم عطیــة دع -٢٢
 .  ٢٠٠٥تموز  ٤ فيالنجف األشرف، 

، مسؤول قسـم المخطوطـات فـي مكتبـة األمـام ١٩٥٨كاظم عبود الفتالوي، موالید   -٢٣
 .  ٢٠٠٤كانون أول  ١٢ فيعامة في النجف األشرف، النجف األشرف، الحكیم ال

  فـي تـاریخ النجـف األشـرف عضـو  حـثا، ب١٩٣٢لیـد كاظم محمد علي شكر، موا  -٢٤
  الحركــة القومیــة وعضــو حــزب االســتقالل وعضــو حركــة           
  القــومیین العــرب فــي مدینــة النجــف األشــرف خــالل عقــد           
   ٢١ فــــــينات، النجــــــف األشــــــرف، األربعینــــــات والخمســــــی          
 .  ٢٠٠٤آیار           

 .  ٢٠٠٤حزیران٢٦ في.................... ، النجف األشرف،   -٢٥

   ، عضـــــو رابطـــــة اتحـــــاد ١٩٤٣لـــــواء مرتضـــــى طـــــاهر فـــــرج اهللا الحلفـــــي، موالیـــــد   -٢٦
    فــــــي النجــــــف األشــــــرف، والكتــــــاب األدبــــــاء             

 .  ٢٠٠٥شباط ٦ فيالنجف األشرف،                    

 . ٢٠٠٥آذار ٣ في.................................. ، النجف األشرف،   -٢٧

، أمـین مكتبـة األمـام الحكـیم العامـة فـي ١٩٤٨مجید عبد الهـادي حمـوزي، موالیـد   -٢٨
 .  ٢٠٠٦آب  ٥ فيالنجف األشرف، النجف األشرف، 

ـــــد   -٢٩ ـــــي، موالی ـــــد زین ـــــدعوة ١٩٥٥مجیـــــد مصـــــطفى مجی ـــــب حـــــزب ال ، مســـــؤول مكت
 . ٢٠٠٥نیسان١٩ فيمدینة النجف األشرف، النجف األشرف، االسالمیة في 



 - ٣١٦ -

، شخصــیة نجفیــة عاصــرت األحــداث نهایــة ١٩٣٧محمــد حســن الظــالمي، موالیــد  -٣٠
 .٢٠٠٥نیسان٢١ فيعقد الخمسینات في النجف األشرف، النجف األشرف، 

ــــب نجفــــي، النجــــف ١٩٣٩محمــــد حســــین الصــــغیر، موالیــــد  -٣١ ، أســــتاذ جــــامعي وأدی
 .  ٢٠٠٥آیار  ٢٤ فياألشرف، 

  ، أدیــب وصــحفي نجفــي، النجــف ١٩٢٠محمـد حســین منصــور المحتصــر، موالیــد   -٣٢
 . ٢٠٠٤كانون ثان  ٦ فياألشرف،               

 . ٢٠٠٥شباط ٢٦ في............................ ، النجف األشرف،   -٣٣

، رئــیس رابطــة شــعراء أهــل البیــت فــي ١٩٤٠هــادي جــواد جاســم الحمــامي، موالیــد   -٣٤
 .  ٢٠٠٥آیار ٥ فيلنجف األشرف، النجف األشرف، ا

، عضـــو الحركـــة القومیـــة فـــي النجـــف ١٩٣٥وفـــي غنـــي هنـــین الزیـــادي، موالیـــد   -٣٥
 . ٢٠٠٣كانون أول١٣ فياألشرف خالل عقد الخمسینات، النجف األشرف، 
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ABSTRACT 

 
 
 The importance of the holy city of Najaf has 
emerged due to its important location in Iraq and the 
Arab and Islamic world , as well as its leading role in the 
ideological , intellectual and educational fields. It has 
witnessed the emergence of ideas and views in all walks 
of life : social economic , intellectual and political. 
Consequently a number of different intellectual and 
political trends has appeared in this holy city .  

This study falls into an introduction , three chapters 
and a conclusion.  

Chapter (one) is a first reading about the general 
conditions in the sacred city of Najaf '' (1900-1945). 
There is some reference to the social conditions , a brief 
study about the economic status , the intellectual and 
ideological life as well as some mentioning of Najaf 
reaction and interior political developments.  

Chapter (Two) dealt with the ideological trends in 
holy Najaf (1945-1958) , the factors of intellectual 
constvuction during the period of development , the 
religious trend in Najaf , the national trend , and the 
Markisit trend in holy Najaf.  
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Chapter (Three) dealt with the holy Najaf , its 
political organizations , its stance on outstanding regioral 
and national issues , (1945 – 1958) . it has also thrown 
some light on the emergence of political trends in holy 
Najaf and some reference to Najaf ُ◌ s attitudes towards 
regional issues there is reference to these attitudes 
towards the Arabic east and the issues of Arabic west . 

The researcher has come out with a number of 
findings and conclusions. Some of these findings are : 
the holy city of Najaf had its deep influence on learning , 
intellectual , and political life in the country. It had taken 
reformatory and renewing stance not only on the regional 
level but it exceeded that to Arabic and Islamic scales. 
The Najafians had witnessed these different trands and 
political forces in their divergent policy. This divergence 
was in harmony with the divergence in the intellectual 
and political construction of the people of Najaf. This is 
represeuted by the attitudes towards a number of local 
issues after the second world war , especially the refusal 
of a number of policies taken by the goverment of 
monarchic reign. This was embodied through 
demonstrations and strikes , emphasizing its Arabist and 
unifying policy towards the issues of Arabic east and 
Arabic west .               


